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Conrad Busken Huet
Nederlandse vertalingen

Dante in het Nederlands

Divina Commedia?
Diverse uitgaven

Het vertalen van de
Divina Commedia

Vertaalvoorbeelden, cruces
Vertalen als intense belevenis
Vertalen als interculturele
communicatie
Het Toscaans, het Italiaans: de
tre corone, de Accademia Della
Crusca

Jacques Janssen RU Nijmegen
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Florence 1865

Conrad
Busken Huet
(1826-1886)

“Dante is onafgebroken blijven
voortleven. Er bestaat in Europa geen
tweede voorbeeld van een rijmwerk,
zeshonderd jaren oud, en betrekkelijk
zoo algemeen verstaanbaar als Dantes
trilogie”

Everhardus Johannes Potgieter
1808-1975
Conrad Busken Huet 1826-1886

”Bij de aankomst te bestemder plaats is
de dichter even onvermoeid als bij het
van huis gaan”
“De Komedie is eene encyklopedie”
“Dante is door en door Roomsch”
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Vertalers Divina Commedia Dante
1864: A.S. Kok
1873: J.C. Hacke van Mijnden
1875: U.W. Thoden van Velzen
1876: J.J.L. Ten Kate (hel)
1884: Joan Bohl

1921: A.J.H. van Delft
1923: Albert Verwey
1930: C. Kops
1932: Betsy van Oijen-Zeeman
1940: Frederica Bremer

1901: P.B. Haghebaert

1987: Frans van Dooren

1908: J. K. Rensburg
1908: M.C. Lohman (hel)
1910: H.J. Boeken

1999: Jacques Janssen (hel)
2000: Ike Cialona & Peter Verstegen
2000: Rob Brouwer
2008: Oers. P. W. Brouwer

© Jacques Janssen, RU Nijmegen
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1864: Abraham Seyne Kok
(1831-1915)

23 november 2011

7

8

9

10

J.C. Hacke van Mijnden (1814-1873)

1876: J.J.L. Ten Kate (1819-1889)
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1884: Joan Bohl (1836-1908)

© Jacques Janssen, RU Nijmegen
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1908: J.K. Rensburg

Mr. Joan Bohl

1888: Willem (‘Wim’) Witsen, Willem Kloos, Hein Boeken
en Maurits Willem van der Valk

Portret of Hein Boeken (1861-1933)
by Willem Witsen (1860-1923)
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Vertaling Divina commedia 1910

Jan Toorop
Albert Verwey en Stephan George
Vertaling: 1923

1921: A.H.J. van Delft 1876-1958
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Frederica Bremer 1882-1963
Wilhelmina Kuenen 1890-1939

1930: Christinus Kops ofm
1876-1951

© Jacques Janssen, RU Nijmegen
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“Een visioen van
wonderhoog genucht”

Meneer Donders

Frederik van Eeden 1860-1932
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Frans van Dooren 1935-2005

© Jacques Janssen, RU Nijmegen
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Rob Brouwer

Ike Cialona & Peter Verstegen
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LA DIVINA (?) COMMEDIA

Namen die Dante geeft aan zijn gedicht

Anton van Duinkerken
Toon Asselbergs (1903-1968)

“Het dichtwerk van Dante (...) verheft niet alleen de sterveling, (het) maakt
hem deelgenoot van Gods natuur. Dit is de reden waarom Dante zijn
Commedia niet ‘humana’ of ‘alta’ doch ‘divina’ noemde.”

© Jacques Janssen, RU Nijmegen
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Vita nova XLII

‘una maraviglia visione’
‘la mia opera’

Inferno XX-113

‘l’alta mia tragedía’  Aeneis

Inferno XVI-128,

‘questa comedía’

Inferno XXI-2

‘la mia comedía’

Paradiso XXIII-62

‘lo sacrato poema’

Paradiso XXV-1

‘l poema sacro’

30
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Vergilius  Statius  Dante  Boccaccio

Namen voor Dantes gedicht

• Vergilius (Ecloga IV,4): “Tale tuum carmen nobis, divine
poeta (Daphnis)
• Statius hoopt dat zijn Thebaidos (XII, 816-817) een lang
leven beschoren zal zijn: ze heeft hem 12 jaar van zijn
(korte) leven gekost, echter: “Nec tu divinam Aeneida
tenta, sed longue sequere, et vestigia semper adora”
(“En probeer niet te wedijveren met de goddelijke
Aeneis, maar volg haar van verre en bewonder altijd het
spoor dat zij achterliet”)
• Purgatorio XXI,95: Al mio ardor fuor seme le faville, che
mi scaldar, de la divina fiamma onde sono allumati più di
mille; de l'Eneida dico…..
• Boccacio (Vita di Dante, 1351-1355): “la divina scrittura”,
alla divina commedia”

Ludovico Dolce 1555

Accademia della Crusca 1595

© Jacques Janssen, RU Nijmegen

Codex Altonensis, ±1350

‘L’alta comedia del
sommo poeta Dante’

Bernardo Stagnino, 1512

‘divino poeta’

Ludovico Dolce’, 1555

‘La divina comedia’

Accademici della Crusca, 1595

‘La divina commedia’

Francesco Leni,1613

‘La visione’

Henry Francis Cary, 1805

‘The vision of Dante’

Hagehebaert, 1901

‘Het goddelik spel’

Janssen, 1999

‘Mijn komedie’

Chiavacci Leonardi, 2001

‘Commedia’
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Una maraviglia visione
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VERTALEN

Hiëronymus van Stridon: 347-420: non versiones sed
eversiones. De vertaler rest van de engelen.
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Valery Larbaud 1881-1957
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Generaalmeester van de munten
der Verenigde Nederlanden,
Nicolaas ten Hove (1771):
“Une cervelle & un cul de plomb”

39

Ike Cialona

Visie Jose Ortega y Gasset

Bij de vertaling van De
Omzwervingen van jonker Harold
(Lord Byron):
“Het vertalen van poëzie in proza is
een heilloze onderneming. De
schoonheid en de kracht van poëzie
zijn nu eenmaal gelegen in de
beperking van de strakke vorm”

41

© Jacques Janssen, RU Nijmegen

• “Ik stel me een vertaling voor
(…) die geen literaire zwier
nastreeft, maar die heel
duidelijk is, al zal die
duidelijkheid een overvloed
aan voetnoten vereisen”
• “Een vertaling is geen fraai
literair werk maar een vrij
vervelend apparaat dat de
lezer verplaatst in de arme
drommel [Dante] die [700] jaar
geleden op zijn manier zijn
best deed zich op het
levensvlak staande te houden”

1883-1955
42
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Ten Kate versus Bohl

43
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CRUCES
Hel I,101/102: “dan zal verschijnen
de Windhond, die ‘t in pijnen zal
doen sterven”

Hel,105:
“e sua nazion sara tra feltro e feltro”
Barbara Reynolds: tussen vilt en vilt,
ligt papier, daar vindt men teksten
Can Grande della Scala

De remedie ligt in de wet, in
de juiste verhouding tussen
canoniek recht en civiel recht

† april 1249
Pier della Vigna
46
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HEL XXXIII, 25, 55 : Pier della Vigna

HEL XXXIII, 25, 55 : Pier della Vigna

Van Dooren
“Ik geloof dat Vergilius de indruk
had”.

Janssen
“Ik geloof dat hij geloofde dat ik zou
geloven”.

Van Dooren
“Ik geloof dat Vergilius de indruk
had”.

Dante
“Io credo ch’ei credette ch’io
credesse”.

“Uw woorden zijn zo vriendelijk dat
ik niet meer kan zwijgen. En ik hoop
dat gij er dan ook geen bezwaar
tegen hebt dat ik me even tot praten
laat verleiden”

“U weet me zo te lijmen met uw
zoete woorden dat ik niet zwijgen
kan. Ik hoop dat het u niet
bezwaart dat ik het verlokkelijk vind
wat te zeggen”

“Uw woorden zijn zo vriendelijk dat
ik niet meer kan zwijgen. En ik hoop
dat gij er dan ook geen bezwaar
tegen hebt dat ik me even tot praten
laat verleiden”

“Si con dolce dir m’adeschi, ch’io
non posso tacere; e voi non gravi
perch’io un poco a ragionar
m’inveschi”

“Omdat mijn geest die behagen
schepte in bitterheid, meende zijn
gramschap door de dood te kunnen
ontvluchten, werd ik, ofschoon een
rechtvaardig man, onrechtvaardig
tegenover mezelf”

“Mijn ziel die in een vlaag van
minachting meende door de dood
aan minachting te ontsnappen,
maakte mij onrechtvaardig tegen
mijn eigen rechtvaardige ik”

“Omdat mijn geest die behagen
schepte in bitterheid, meende zijn
gramschap door de dood te kunnen
ontvluchten, werd ik, ofschoon een
rechtvaardig man, onrechtvaardig
tegenover mezelf”

“L’animo mio, per disdegnoso
gusto, credendo col morir fuggir
disdesgno, ingiusto fece me contra
me giusto”

© Jacques Janssen, RU Nijmegen
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HEL XXXIII, 25, 55 : Pier della Vigna

Paradijs XXXIII, 121-123:

Dante
“Io credo ch’ei credette ch’io
credesse”.

Janssen
“Ik geloof dat hij geloofde dat ik zou
geloven”.

Dante:
“O quanto è corto il dire, e come fioco
al mio concetto! E questo a quell chío vidi,
è tanto che non basta a dicer poco”.

“Si con dolce dir m’adeschi, ch’io
non posso tacere; e voi non gravi
perch’io un poco a ragionar
m’inveschi”

“U weet me zo te lijmen met uw
zoete woorden dat ik niet zwijgen
kan. Ik hoop dat het u niet
bezwaart dat ik het verlokkelijk vind
wat te zeggen”

Cialona:
“Hoe ontoereikend is mijn woord, hoe bleek,
door deze machteloze pen beschreven,
de weergave van dat waarnaar ik keek”.

“L’animo mio, per disdegnoso gusto, “Mijn ziel die in een vlaag van
credendo col morir fuggir disdesgno, minachting meende door de dood
ingiusto fece me contra me giusto”
aan minachting te ontsnappen,
maakte mij onrechtvaardig tegen
mijn eigen rechtvaardige ik”

Janssen:
“Hoe weinig kan ik ervan zeggen en hoe zwak
blijft het in relatie tot de voorstelling die ik
ervan heb. En die is in vergelijking tot wat ik
zag minder dan gering te noemen”.

49

Paradijs XV, 109-111

50

Paradijs XV, 109-111
Dante:
“Non era vinto ancora Montemalo
dal vostro Uccellatoio, che, com’è
vinto nel montar sú, cosí sarà nel calo”.

Cialona:
“Florence ging toen nog geen wedloop aan
met Rome, wou daar niet mee concurreren,
want wie snel stijgt, zal snel ten onder gaan”.

Cialona:
“Florence ging toen nog geen wedloop aan
met Rome, wou daar niet mee concurreren,
want wie snel stijgt, zal snel ten onder gaan”.

Janssen:
“De Montemalo was nog niet overtroffen door
jullie Uccellatoio, die men trouwens net zo
steil afdaalt als men hem beklommen heeft”.

Janssen:
“De Montemalo was nog niet overtroffen door
jullie Uccellatoio, die men trouwens net zo
steil afdaalt als men hem beklommen heeft”.
51
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N

Z

Oktober 1301
Dante naar Rome als
onderhandelaar: “wie gaat als
ik blijf, wie blijft als ik ga?”

†

53

54

Monte Mario

© Jacques Janssen, RU Nijmegen
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N
De ligging van Florence:

Uccellatoio

Bertus Aafjes:
“Als een parel in een
oesterschaal”

Z

Hippolyte Taine:
“Florence ligt in een kom tussen
de bergen als een kunstvoorwerp
in een groot lampet en zijn stenen
kanteelwerk neemt in het
avondlicht de kleur aan van zilver
met stalen tinten”

55

PC Hooft
“Fiorenza schoon wiens schoon
landdouw en ackers goet, - Den
schonen Arno ciert met sijn seer
schoone vloet - Doet om haer
cierlijckheit van taal mij in haar
56
blijven” (bleef zeven jaar)

Hel XVI,106-114

Paradijs XV, 109-111

Dante
“Io aveva una corda intorno cinta…
Poscia ch‘io l’ebbi tutta da me sciolta
Sì come ‘l duca m’avea commandato…
E aliquanto di lunge de la sponda
La gittò giuso in quell’alto burrato”

Dante:
“Non era vinto ancora Montemalo
dal vostro Uccellatoio, che, com’è
vinto nel montar sú, cosí sarà nel calo”.
Cialona:
“Florence ging toen nog geen wedloop aan
met Rome, wou daar niet mee concurreren,
want wie snel stijgt, zal snel ten onder gaan”.

Van Dooren:
“Ik had een koord om mijn middel…
Toen ik dat in opdracht van mijn gids had los gewikkeld…
Wendde hij zich naar rechts en terwijl hij een eindje van de rand
vandaan bleef, gooide hij het naar beneden de diepe afgrond in”

Janssen:
“De Montemalo was nog niet overtroffen door
jullie Uccellatoio, die men trouwens net zo
steil afdaalt als men hem beklommen heeft”.
57

Janssen:
“Ik had een koord om mijn middel gegord …
Op bevel van mijn gids maakte ik dat los …
Hij draaide zich naar rechts en wierp het – een stuk
van de rand vandaan – omlaag de diepe afgrond in”

58

Botticelli

59

© Jacques Janssen, RU Nijmegen

Hel XVI,106 “Ik had een koord om mijn middel gegord … Op bevel van mijn
gids maakte ik dat los … Hij draaide zich naar rechts en wierp het – een stuk
60
van de rand vandaan – omlaag de diepe afgrond in”
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IV, 1-17: Toen ik zo aandachtig naar Manfred luisterde, vergat ik de tijd. En dat
bewijst dat wij maar één ziel hebben: “als we iets horen of zien waar onze ziel
met kracht wordt heengetrokken, vervliegt de tijd, ofschoon we ‘t niet bespeuren”
Thomas van Aquino” Summa contra
gentiles II,58: “de activiteiten van de
ziel hinderen elkaar; er zijn dus niet
meerdere zielen in ons”

vertaalcasus
DANTE
Ch’altra potenza è quella che l’ ascolta,
E altra è quella ch’a l’anima intera,
Questa è quasi legata en quella sciolta

CIALONA
Dus het vermogen om de tijd te meten
verschilt van wat de ziel beleeft, het één
bindt zich, terwijl het andere vrij mag heten.

KOPS
Een andre kracht is die waar wij mee luistren,
een andere die van loutre zielservaring;
is de eerste als vrij, de tweede is als gebonden

BROUWER
Besef komt toe aan ‘n andere zielenkracht
dan die waardoor de ziel geheel beheerst wordt:
die kracht lijkt zelf geboeid, de andere vrij.

SINGLETON
For one faculty is that which notes it, and
another that which possesses the whole soul,
the latter is as it were bound, the former free.

HOLLANDER & HOLLANDER
For the faculty that hears the passing time
is not the one that holds the soul intent:
the one that hears is bound, the other free.

VAN DOOREN
Want het vermogen dat de buitenwereld
waarneemt is iets anders dan het vermogen
dat de hele ziel omvat: dit laatste is om zo te
zeggen gebonden, terwijl het eerste vrij is.

JANSSEN
Wij kennen enerzijds tijdbesef en anderzijds
een vermogen tot concentratie; als dat laatste
operatief is, is het tijdsbesef uitgeschakeld.

------------------------------------------------

We hebben enerzijds (altra) (potenza: faculteit) tijdsbesef (che l’ascolta: men hoorde de klok! facolta
intellettiva) en anderzijds (altra) een faculteit voor aandacht (c’ha l’anima intera: horen en zien: facolta
sensitiva  mindfulness?); als die laatste operatief (legata: gebonden) is, is het tijdsbesef uitgeschakeld
(sciolta: vrij)
Dit bewijst alleen dat eenzelfde subfaculteit (horen) maar eén ding tegelijk kan: je kunt maar naar een
dingen luisteren: de klok of Manfred

Critici

Drie vertalingen

• Thomas Verbogt (Het Parool 13-12-1999): ”Het resultaat
getuigt van hartstocht. De vertaling ademt, is van deze
tijd, is meeslepend en betoverend en voortdurend heel
dicht bij. Ik ben zeer onder de indruk. Bij de slotregels
voelde ik ontroering”
• Ronald de Rooy (Trouw 8-1-1999): “Dit boek mag niet
ontbreken in de collecties van Dante-liefhebbers, maar
(…) het wachten is nog steeds op een meer correcte en
meer poëtische vertaling”
• Clary Polak (Joie de vivre, 28): “De Hel van Dante vind ik
fantastisch en dan vooral in de vertaling van Jacques
Janssen”

• Siem Eikelenboom: Hervormd Nederland 20 januari
2001: “Persoonlijk echter kies ik voor de Sun-uitgave in
de vertaling van Jacques Janssen…Janssens
taalgebruik heeft een directheid en helderheid die wat
mij betreft Dantes taalgebruik qua zeggingskracht het
best benadert”.
• Anna Marie Rietberg: Vrienden van het Gymnasium
maart 2001: “Janssen heeft kans gezien zo dicht
mogelijk bij de oorspronkelijk tekst te blijven… Er is een
prachtige en buitengewoon leesbare tekst ontstaan
waarvan de inhoud aanzienlijk beter te bevatten is dan
dat soms in vertaalde poëzie het geval is” ..”een
prachtige complete Dante uitgave”.

63

64

Pietro Bembo (1470-1547)

Critici
• Christine D’haen (1923-2009): “Janssen noemt tenminste
negentien mensen die hem hebben aangemoedigd,
verbeterd, gestimuleerd, enzovoort. Is er dan niet een op
het idee gekomen hem aan te raden iets anders te doen
dan Dante na te vertellen voor kleine kinderen,
geïnfantiliseerde mensen. Janssen heeft Dante niet
vertaald, maar omschreven in alledaagse spreektaal
omgezet. Hij mag dat best van mij maar dat heet niet
‘vertalen’.”
• Yond Boeke: analyseert canto 1: “rammelende vertaling”;
Met zijn verzuchting dat de Divina Commedia in het
Nederlands niet voor te lezen is, doet hij Frans van
Dooren wel zeer ernstig tekort”
65

•

Verwijt t.a.v. mijn vertaling: grof
woordgebruik, stijlsprongen

•
•

Chateaubriand: ‘slechte smaak’
Goethe (550e sterfdag): ‘weerzinwekkende,
vaak afschuwelijke grofheid’
Leonardo Bruni (Dialogi): “impure language”;
“lack of Latinity”; “his shortcomings as a
stylist, his linguistic impropriety and
vulgarity” (Cesare,1989)
“Pietro Bembo (1470-1547) viewed Dante as
too extreme and excessive, especially in his
use of a base language and his pushing of
the outer limits of this language. Dante’s
choice of words, according to Bembo, was
unsuitable because he confused styles and
linguistic registers and because he was
indiscriminate in his writing” (Prose della
volgar lingua). Hel XI,44: biscazza 

•

•

66

•

© Jacques Janssen, RU Nijmegen

consuma/disperde.
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Tragedie en Komedie

Het lot van de vertaling
“Weet wel dat niets dat harmonieus in een poëtisch vorm
gecomponeerd is, van de eigen taal in een andere
vertaald kan worden zonder de bekoorlijkheid en de
harmonie ervan te vernietigen. En dit is de reden
waarom Homerus niet van het Grieks in het Latijn
vertaald is zoals de andere geschriften die de Grieken
ons hebben nagelaten. Dit is ook de reden waarom de
verzen van het Psalterium elke muzikale harmonie
ontberen, want ze zijn van het Hebreeuws in het Grieks
en van het Grieks in het Latijn vertaald en al in de eerste
vertaling gingen kraak en smaak verloren”
Il Convivio I,7

• De tragedie begint vreedzaam en positief maar
eindigt afschuwelijk en vreselijk.
• De komedie begint moeizaam en schrikbarend
(in de hel) maar kent een goed en gelukkig
einde (in de hemel): heilsgeschiedenis.
• Ook de stijl verschilt: een tragedie kent een
verheven stijl; die van de komedie is
ongekunsteld en afhankelijk van de situatie.

67

68

Vertalen in alle richtingen: multimediaal en
multidimensioneel

Vertalen als intense belevenis
•
•
•

•
•
•

Meest intense vorm van lezen: je kijkt mee over de rug van de
schrijver
Je doet ontdekkingen: San Benedetto, Governolo, lengte canti:
Canto IV,145 Hel - Purgatorium XXII
Italiaans? Het gaat niet alleen om taal, maar om een totale cultuur:
vertalen is interculturele communicatie. Goethe: vertaler is
cultuurbemiddelaar
Het werk naar de lezer. Doel blijft het origineel: lezer naar werk.
Visie Ortega Y Gasset
Vertaling staat tot origineel, als uitvoering tot partituur
Vertaling is onmogelijk, vandaar is continue vertaling vereist

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boek (tekst, beelden voetnoten): sept. 1999
Tentoonstelling: boeken en beelden: april 2000
Cursus Dante: honours, HOVO, lezingen
Opvoering Inferno met theater Teneeter, 19 en 20 april
2000, Dominicuskerk Nijmegen
KRO TV: Nachtgedachten (14x): mei/juni 2000
Bezoek Botticelli tentoonstelling Berlijn 15/16 juni 2000
CD Divina Commedia Gregoriana: 8 oktober 2000
Voorlezen integrale helvertaling door Joop Keesmaat
KRO-radio 5: 27 december 2000
Dante-reizen: voyage Dantesque

69

70

Is het Toscaans wel geschikt?
• Kan dit in een taal die wiegewoordjes brabbelt?
• Hel XXXII,9: “discriver fondo a tutto l’universo né da
lingua che chiami mamma o babbo”
• Zie ook De vulgari Eloquentia: p. 96 (II,vii) je mag geen
woorden als pappie en mammie gebruiken in de illustere
volkstaal

71

© Jacques Janssen, RU Nijmegen

72

12

Honourscursus 2011, Dante vertalen

23 november 2011

“Illustre, cardinale, aulicum, curiale”
schitterend, maatgevend, voor hof en gerecht
Zoeken naar de geparfumeerde
panter: de poëtische taal. “Noblior
est vulgaris”

73

Het latijn is beter: “per la
sua nobilità e per vertù
et per belezza”

74

1304-1307

1304-1306

DE VULGARI ELOQUENTIA
1303-1305
• Je hebt de zouteloze constructies van de ongeletterde
zoals: “Petrus amat multum dominam Bertam” (“Piet
houdt veel van zijn vrouw Truus”).
• Dan die van de geleerden, dan die van degenen die
kennis gemaakt hebben met de retorica.
• “En dan is er de smaakvolle, elegante en verheven
constructie van de illustere schrijvers (…) deze
constructie wordt enkel in illustere canzonen
aangetroffen, bijvoorbeeld bij ….

Aimeric de Peguilhan
(1175 - 1225)
Si con l’arbres che per sobrecarnar
Zelfs zoals de boom die te zwaar belast
wordt

75

76

Andrea del Castagno (± 1450): tre corone Fiorentine

Arnaut Daniel
1150 Ribeirac (Dordogne), 1195
Sols sui che sai lo sobraffan ch:m sorz
Ik ben de enige die de opkomende rampspoed kent

© Jacques Janssen, RU Nijmegen

77

Francesco Petrarca
1304-1374

Dante Alighieri
(1265-1321)

78
Giovanni Boccaccio
1313-1375

13

Honourscursus 2011, Dante vertalen

23 november 2011

79

80

Rinascimento: Alessandro Manzoni 1785-1873

Rinascimento: Alessandro Manzoni 1785-1873

"Quel ramo del lago di Como, che volge a
mezzogiorno, tra due catene non interrotte di
monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello
sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a
un tratto, a ristringersi, e a prender corso e
figura di fiume, tra un promontorio a destra, e
un'ampia costiera dall'altra parte [...]

81

82

Cimitere monumentale Milano

Waarom bleef het Italiaans zo constant?

Test via taal Microsoft

B. Vidos Handboek tot de Romaanse taalkunde

Dante Alighieri (1265-1321)
Divina Commedia

1525: P. Bembo Prose della volgar lingua
1582: Accademia della crusca (kaf)
Petrarca: “il piu bel fior ne coglie’ (ze plukt de
mooiste bloem): villa Castello Florence
1612 Vocabulario della Crusca (Leonardo Salviati)
Tre corone: Dante (Divina Commedia, La Vita
Nuova), Petrarca (Canzoniere), Boccaccio
(Decamerone)
Manzoni I promessi sposi
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Joost van den Vondel (1587-1679)
Gijsbrecht van Aemstel

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
che la diritta via era smarrita.

Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten,
En arme burgery; en op mijn volcx gebed,

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

En dagelix geschrey, de bange stad ontzet.
De vyand, zonder dat wy uitkomst durfden hopen,
Is, zonder slagh of stoot, van zelf het veld verlopen.

Tant‘ è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai,
Dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.

Mijn broeder jaeght hem na. Zy neemen vast de wijck,
En vlughten haestigh langs den Haarlemmer dijck,
Zoo stuift de zee voor wind met haer gedreve golven.

0/64= 0%

21/75= 28%
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Honourscursus 2011, Dante vertalen

23 november 2011

Test via taal Microsoft
Dante Alighieri (1265-1321)
Divina Commedia

E. J. Potgieter (1808-1875)
Florence, aankomst

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
che la diritta via era smarrita.

Van verre beurt in zuider voorjaarszon
Gij brengt me geen vreemde wereld binnen,
Gij biedt mij mild wat vroeg mijn hart al won.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

Op vleug’len der verbeelding voortgedragen
Van waar in ‘t Noord de lange togt begon,
Heb ik met Hooft toch vaak u gâgeslagen;

Tant‘ è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai,
Dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.

Verbaasd hoe hij, op nog zoo ruwe lier,
Den eersten greep tot uwen lof dorst wagen,
Verrast toen straks, met schilderigen zwier

0/64= 0%

6/77= 8%
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Florence: villa Medicea di Castello
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Sala delle pale
e delle gerle
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Honourscursus 2011, Dante vertalen

23 november 2011

RUW, ONAF
Par XVII,78: “dat al zijn daden
grote roem zal volgen”

ZACHT

91

Pur XXVII,40: “zo versoepelde mijn
92
halstarrigheid”
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94

BELAST
Par XIX,126: “waar hij mee
betaalt, mist alle waarde”

Waarom is het inmiddels zo wijd verbreid?
1950: 63% dialettofono  1990: 20%

“Il 5 gennaio 1954 nasce la RAI e l’Italia trova l’unità linguistica”  Mike Bongiorno
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