
aan een omzetting in zuivere terzinen, die dus een vertaling gemaakt 

hebben in elflettergrepige verzen met vrouwelijk rijm. Wie maar even 

door deze Goddelijke Komedies  heen bladert, begrijpt onmiddellijk 

waarom het vertalen van de Divina Commedia in absolute zin een on-

mogelijkheid is. Deze 'zuivere' vertalers hebben zich, in hun pogingen 

om Dante niet alleen inhoudelijk over te brengen maar hem ook wat 

vorm, klank en stijl betreft recht te doen wedervaren, in duizend-en-

een bochten moeten wringen. Met als tragisch resultaat dat hun werk 

een barre opeenstapeling is geworden van vaagheden, ontsporingen, 

wanklanken, missers, stoplappen, kromme zinnen en rijmdwang. 

Als ik de door hen aangerichte ravage beschouw, dank ik God op mijn 

blote knieen dat ik mijn eigen probeersels om de hele Divina Comme

dia rijmend te vertalen al in een vroeg stadium in de prullenbak heb 

gedeponeerd. 

A N T O N H A A K M A N 

Betrekkelijk onvertaalbaar 

EERST E E N V O O R B E E L D . Een boek dat ik niet heb durven vertalen is 

The Confidence-Man van Herman Melville. Om te beginnen de titel. 

Melville voltooide deze roman in 1858. Sinds de New York Herald 

in 1849 de term confidence-man  had geintroduceerd in de betekenis van 

'oplichter', deed het woord  confidence  in combinatie met man meer 

denken aan zwendel dan aan vertrouwen. Maar het boek heet niet The 

Swindler, want alles draait er om het woord  confidence  in de betekenis 

van 'vertrouwen'. De confidence-man is een oplichter die mooie praat-

jes verkoopt over het vertrouwen dat de mensen elkaar moeten schen-

ken. De titel lijkt mij onvertaalbaar. 

Het verhaal speelt zich af op een boot, de 'Fidele', die over de Mis

sissippi vaart. Op de tweede bladzijde houdt een vreemdeling naast een 

bord dat de passagiers waarschuwt voor zakkenrollers een lei omhoog 

waarop hij heeft geschreven: 'Charity thinketh no evil.' Het is een ver-

kort citaat uit de bijbel (1 Corinthiers 13) in de King James-vertaling. 

In de Nederlandse Statenvertaling, die me adequaat lijkt vanwege het 

eveneens archaische woordgebruik, luidt deze zin: 'De liefde [... ] 

denkt geen kwaad.' Charity (van het Latijnse  caritasr,  in het oorspron-


