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Inleiding
Aan het eind van het tweede jaar van mijn studie heb ik een vak gevolgd over vertalen. Tijdens dit
vak heb ik een Nederlandstalig lied naar het Italiaans proberen te vertalen, met als doel om een
zingbare tekst te maken die recht deed aan het originele lied. Vanzelfsprekend heb ik daarnaast een
klein onderzoek gedaan naar hoe je een muzikale tekst kan vertalen en dat gegeven heeft mijn
interesse gewekt. Ik wilde graag dieper ingaan op vertalingen binnen de wereld van de muziek en
daarom heb ik, gestimuleerd door mijn supervisor, dit onderwerp gekozen voor mijn afstudeerscriptie.
In het begin heb ik onderzoek gedaan naar de teksten van Italiaanstalige artiesten die naar het
Nederlands zijn vertaald, via de door de Rai opgezette site Italica. Daarbij bleek dat het onderzoek
dat ik aan het doen was te breed was en daarom heb ik besloten om twee artiesten te kiezen, één
Nederlandstalige en één Italiaanstalige artiest, en mijn aandacht op hen te focussen. De
Nederlandstalige zanger Marco Borsato heb ik gekozen omdat het mij opviel tijdens de eerste fase
van mijn onderzoek dat veel van zijn liedjes vertalingen vanuit het Italiaans zijn. Vier daarvan zijn
gebaseerd op een lied van Riccardo Cocciante, een Italiaanse zanger.
Het meest interessante is dat ik, voordat ik dit eerste onderzoek deed, ik niet wist dat deze liedjes
vertalingen waren en daarom ben ik gaan onderzoeken met het oeuvre van Marco Borsato als
uitgangspunt welke rol vertalingen spelen binnen de Nederlandse muziekwereld. Een aantal vragen
zijn belangrijk voor mijn verhandeling. Ten eerste is het noodzakelijk om uit te zoeken welke positie
de twee artiesten innemen binnen de wereld van de popmuziek, zowel op nationaal als op mondiaal
niveau. Daarnaast is het belangrijk om de carrières van Borsato en Cocciante te beschrijven – naast
het beschrijven van de connectie tussen beide zangers – om te kunnen signaleren welke specifieke
tendens invloed kan hebben gehad op de keuze voor een vertaalde tekst. Ten derde is het noodzakelijk
om een korte samenvatting te geven van het veld van de vertaalwetenschap en specifiek om enkele
visies te presenteren op het vertalen van liedteksten.
Ik wil kort de behoefte om te bepalen of de teksten van Borsato daadwerkelijk vertalingen zijn
aanstippen. Om die reden heb ik één lied van Marco Borsato gekozen, de Nederlandse tekst daarvan
vergeleken met de originele tekst en geprobeerd om vast te stellen of we de tekst kunnen
daadwerkelijk kunnen zien als een vertaling of niet – een casestudy gebaseerd op het lied Margherita.
Kortom, ik heb dit onderzoek gedaan om beter te begrijpen wat de redenen en voorwaarden zijn die
de relevantie en de status van een vertaling bepalen. Oftewel, worden de keuzes van een artiest
bijvoorbeeld bepaald door de wensen van een platenlabel. Bovendien wilde ik kijken of de teksten
van Borsato daadwerkelijk vertalingen zijn en ontdekken wat de mogelijke verklaringen zijn voor
verschillen tussen de teksten.
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De context

Popmuziek
In hoofdstuk twee zal ik de twee teksten – de originele tekst van het lied Margherita van Riccardo
Cocciante en de “vertaling”, het gelijknamige lied van Marco Borsato – vergelijken.
In mijn ogen is het, voordat de vergelijking wordt gemaakt, nodig om kort te spreken over de
popmuziek, zowel in algemene termen als specifiek over de Nederlandse popmuziek, omdat de
eventuele overeenkomsten en verschillen veroorzaakt kunnen zijn door een bepaald fenomeen uit de
muziekwereld. Daarom zal ik het eerst hebben over de popmuziek op mondiaal niveau, omdat de
gebeurtenissen in Nederland en Italië beïnvloed zijn door de internationale muziekscene. Daarna
beschrijf ik de popmuziek in Nederland en stip ik kort aan welke rol Marco Borsato in deze wereld
inneemt. Ten slotte zal ik het hebben over de Italiaanse muziekwereld ten tijde van de release van het
lied van Cocciante en zijn rol binnen die wereld.
Dit alles doe ik om de verschillen en overeenkomsten tussen de teksten van beide liedjes te kunnen
verklaren en om te bepalen welke positie vertaling inneemt binnen de context. Ik vermoed dat de rol
die de artiesten spelen in de wereld van de muziek invloed heeft op hun keuze voor een bepaalde
tekst, of op de keuze om een vertaling te maken en geen volledig nieuwe tekst te schrijven.

Korte geschiedenis van de popmuziek
In dit gedeelte geef ik een korte samenvatting van hoe de popmuziek – of de lichte muziek zoals men
het tot een aantal jaren geleden in Italië noemde – om de artiesten in de stroming waartoe zij behoren
te kunnen plaatsen. Wat Riccardo Cocciante betreft is het interessant om te bekijken hoe hij zich
verhoudt tot de andere singer-songwriters en daarom heb ik ervoor gekozen om een overzicht te geven
van de grote stromingen waar de artiesten in thuishoren en om voornamelijk de ontwikkeling van
singer-songwriters te omschrijven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom Cocciante een
bepaald thema heeft gekozen voor zijn tekst.
Eerst zal ik het echter hebben over de definitie van het begrip “popmuziek”, een term die niet
makkelijk te definiëren is. De meest gebruikte definitie houdt in dat popmuziek bestaat uit die muziek
die in de top40 staat – muziek voor het grote publiek, gemaakt vanuit een commercieel oogpunt,
vooral gericht op jongeren. Dit zegt Gert Keunen in zijn boek over populaire muziek. Hij geeft echter
ook aan dat deze observatie oppervlakkig is, omdat binnen het veld vele verschillende stromingen
zijn: er zijn zowel artiesten die zoveel mogelijk geld willen verdienen, als artiesten die deze
commerciële houding bekritiseren. Je hebt muziek voor het grote publiek maar ook muziek die niet
3

populair is bij een groot deel van de luisteraars. 1 Volgens Keunen is popmuziek ‘[…] een complex
fenomeen met een enorme stilistische rijkdom en wat mij betreft de boeiendste cultuuruiting van de
naoorlogse westerse wereld’. 2
Paolo Somigli, onderzoeker binnen de musicologie, geeft een vergelijkbare definitie. Waar wel
rekening mee moet worden gehouden is dat de Italiaanse term “musica popolare” ook nog een andere
definitie kan hebben. “Popolare”, oftewel “volks”, kan ook een connectie met de etnomusicologie
aanduiden – de studie van volkse muziek. Je ziet echter wel dat de Engelse term “popular music” de
Italiaanse terminologie heeft beïnvloed [zin verwijderd i.v.m. irrelevantie voor deze Nederlandse
versie]. 3 Maar wat is popmuziek? Somigli’s visie lijkt op die van Keunen:
Algemeen gesproken […] is het een verzamelterm voor muziek die is verbonden aan de
media, verspreid in ontwikkelde samenlevingen […] met de komst van
massacommunicatiemiddelen, in het bijzonder de middelen om geluid te reproduceren en
verspreiden. Om een mooie, beschikbare en representatieve definitie van de meest
gangbare richting te gebruiken “duidt de Engelse term “popular music” de verzameling
aan van de meest gebruikelijke muzikale activiteiten in de hedendaagse wereld, van
rockliedjes, tot film- en televisiemuziek, tot jazz.” Wanneer het over deze definitie gaat
is het goed om in je achterhoofd te houden dat “er geen onmiskenbare popmuziek
bestaat”.4
Somigli zegt dus ook dat de stroming van de popmuziek wordt beïnvloed door massamedia en dat er
geen specifieke stijl is die het genre karakteriseert – als we al kunnen zeggen dat popmuziek een op
zichzelf staand genre is.
Bovendien maakt Somigli onderscheid tussen zogenaamde muziek voor de kunst en popmuziek. De
laatste kan in deze context worden omschreven als muziek voor consumptie. Deze term wijst erop
dat popmuziek wordt gezien als iets voor de massa, niet voor de kunstliefhebber en dat popmuziek
daarom wellicht als ondergeschikt wordt beschouwd aan muziek voor de kunst. 5 Het is echter
duidelijk dat het debat over wat we zien als muziek voor de kunst en wat als muziek voor consumptie
nog steeds voortduurt. Deze vraag is sowieso redelijk subjectief en daarom zal ik niet verder
uitweiden over dit onderwerp.
1

Gert Keunen, Pop! Een halve eeuw beweging (Tielt: Lannoo [2002]): 13.
Ivi, 13.
3
Paolo Somigli, La canzone in Italia. Strumenti per l’indagine e prospettive di ricerca (Roma: ARACNE
editrice S.r.l. [2010]): 24.
4
‘A livello generale [...] il sintagma coglie la musica legata ai media, proliferata nelle società complesse [...]
con l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare di riproduzione e diffusione del suono.
Oer usare una definizione bell’e pronta e rappresentativa dell’orientamente più comune «l’espressione
inglese “popular music” indica quell’insieme di attività musicali comuni nel mondo contemporaneo che va
dalle canzoni al rock, dalla musica cinematografica e televisiva al jazz». Si tratta della definizione ricorda
che «non esiste una “musica popolare” unitaria».’: Ivi, 25.
5
Ivi, 29.
4
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Dit besproken hebbende zal ik een overzicht geven van de belangrijkste stromingen uit de popmuziek,
wat de bewering van Keunen over de diversiteit binnen de hoofdstroming ondersteunt. Daarna zal ik
de ontwikkeling van de muziek van singer-songwriters beschrijven.
De popmuziek zoals wij die kennen is geworteld in de jaren ’50 en ’60 met het ontstaan van de rock‘n’-roll, aan de ene kant uit de jazzmuziek van onder andere Frank Sinatra en Doris Day en de
countrymuziek van Hank Williams en aan de andere kant uit de muziek van gekleurde artiesten als
Ray Charles. Het was voornamelijk Elvis Presley die de revolutie van de rock-‘n’-roll leven inblies,
de stroming die een stem gaf aan jongeren die zich verzetten tegen hun ouders.6 Oftewel, de
popmuziek van vandaag de dag is gebaseerd op een gevoel van ontevredenheid als het ware. Dit zie
je ook terug in de invloed van een wereldberoemde groep: de Beatles. Deze muziekgroep heeft niet
alleen de muziek veranderd, maar ook hoe het publiek naar artiesten kijkt: ze zijn niet zomaar
artiesten, maar ware idolen die voldeden aan de verwachtingen van jongeren, maar daarnaast ook het
soort muziek maakten dat ook door volwassenen, door hun ouders, werd gewaardeerd.7 Dat vormt de
basis voor onze cultuur van vandaag de dag.
Het is vaak zo dat een schreeuw om verandering een belangrijke verandering veroorzaakt binnen de
ontwikkeling van de popmuziek. Je zou kunnen zeggen dat alle bewegingen zijn geïnspireerd door
een gevoel van ontevredenheid, net zoals toen Elvis Presley en de Beatles hun hoogtijdagen vierden.
Ik zal slechts een klein aantal rebelse stromingen aanstippen omdat er helaas niet genoeg ruimte is
binnen deze scriptie om de volledige muziekgeschiedenis te beschrijven.
Er zijn is een flink aantal bewegingen die de popmuziek door de jaren heen hebben veranderd en ik
zou er graag twee benoemen die mij buitengewoon interesseren: de rap en de hiphop, en de punk. De
punk vindt zijn oorsprong in de onvrede onder jongeren die geen toekomstperspectief hadden door
een grote werkeloosheid: jongeren verveelden zich. Hun muziek was daarom niet allen een manier
om verveling te bestrijden, maar ook om sociaaleconomische problemen op de kaart te zetten. De
muziek was dus niet bijzonder virtuoos, maar vooral hard in volume. 8
Ook de rap en de hiphop wortelen in een pessimistisch gevoel onder jongeren. In de Verenigde Staten
was nog steeds sprake van een sociale ongelijkheid tussen de blanke en de zwarte gemeenschap.
Muziek was voor gekleurde jongeren daarom een middel om zelfbewust te worden, een eigen
identiteit te creëren, maar ook een middel om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen op politiek
niveau in Amerika. 9

Keunen, 17 – 27.
Ivi, 36.
8
Ivi, 106-107.
9
Ivi, 282-283.
6
7
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De reden waarom ik dit wil benadrukken is dat ook de muziek van singer-songwriters gestoeld is op
deze tendens, het willen veranderen van de maatschappij door middel van muziek, zeker in het begin.
Bovendien viel mij op dat er altijd singer-songwriters zijn geweest gedurende de geschiedenis van de
popmuziek. Er zijn altijd artiesten geweest die liedjes uitbrachten die ze zelf hadden geschreven, in
alle genres, maar toch kun je één bepaald moment aanwijzen dat de geboorte van de singer-songwriter
inluidde.
In de jaren ’60 zie je de onvrede naar aanleiding van de gebeurtenissen in de wereld groeien, net zoals
gebeurde ten tijde van het ontstaan van de andere muziekgenres waar ik eerder over sprak. Artiesten
wilden zingen over de onwenselijke situatie om een poging te doen de mening van het publiek te
veranderen, vooral in de Verenigde Staten: voilà, de geboorte van het protestlied geïnspireerd door
folkmuziek.10 De bekendste singer-songwriter van deze beweging is Bob Dylan. Het is erg interessant
dat zijn liedjes in de jaren ’60 en gedurende latere decennia ook naar het Italiaans zijn vertaald, niet
alleen door artiesten die covers hebben gemaakt, maar ook door intellectuelen. 11 Hij wilde de
heersende klasse bekritiseren en schreef teksten bijvoorbeeld tegen de schending van mensenrechten
in het liedje Blowing in the wind.12
Na deze jaren is de singer-songwriter vaak van uiterlijk veranderd, afhankelijk van de veranderingen
in de muziekwereld. Er zijn singer-songwriters die jazz-, rock- en zelfs elektronische muziek maken,
maar door de jaren heen is de bekritiserende houding tot op zekere hoogte verdwenen uit hun
liedteksten.13 Vandaag de dag zijn er bijvoorbeeld singer-songwriters als Tiziano Ferro, die op het
eerste gezicht vrij romantische in plaats van geëngageerde muziek maakt,14 al kan het zijn dat als je
dieper in zijn teksten duikt je iets anders zal ontdekken.

In het vervolg zal ik onderzoeken welke plaats Riccardo Cocciante inneemt binnen deze stroming.

De popmuziek in Nederland
Om de keuzes van Marco Borsato wat de door hem gebruikte teksten en muziek betreft te kunnen
begrijpen, is het belangrijk om te kijken naar zijn rol binnen de Nederlandse muziekwereld. Wat mij
is opgevallen – ik verwijs hiervoor naar het gedeelte over de twee artiesten – is dat in het oeuvre van
Borsato een bepaalde ontwikkeling te onderscheiden is wat betreft het gebruik van een bepaalde taal
10

Ivi, 68-69.
Giuliana Garzone e Leandro Schena, Tradurre la canzone d’autore (Bologna: Cooperativa Libraria
Universitaria Editrice Bologna, [2000]).
12
Keunen, 69.
13
Ivi.
14
Naar mijn persoonlijke mening.
11
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en het gebruik van vertalingen op zijn albums. Ik vermoed dat dit het gevolg kan zijn van de
ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. Daarom zal ik kort de geschiedenis van de Nederlandse
popmuziek en de rol die Marco Borsato daarin speelt beschrijven.

Een korte geschiedenis van de Nederlandse popmuziek
Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om hier de volledige geschiedenis van de popmuziek te
beschrijven – je kunt vele boeken schrijven over dit onderwerp, dus is het genoeg om hier enkele
belangrijke stromingen te benoemen. Graag wil ik beginnen met een beschrijving van de jaren ’50,
omdat in dat decennium de popmuziek zich op mondiaal niveau heeft ontwikkeld. In Nederland was
nog geen typisch Nederlandse popmuziek ontstaan en op de radio werd bijna geen popmuziek
gedraaid, maar ook in Nederland nam de rock-‘n’-roll een belangrijke plaats in: de muziek van
gekleurde artiesten in de Verenigde Staten heeft geleid tot de opkomst van swingorkesten in
Nederland, geïnspireerd door bijvoorbeeld Frank Sinatra.15 Toch groeit ook de muziek die wordt
gemaakt door Nederlandse artiesten, waaronder Willy Alberti, een van de voorbeelden voor Marco
Borsato, en enkele rock-‘n’-rollbands, zoals Peter en zijn Rockets.16
In de jaren ’60 heeft de Nederlandse popmuziek daarentegen wel een flinke ontwikkeling
doorgemaakt, vooral door de invloed van de Beatles en de Rolling Stones. In Den Haag is de grootste
vooruitgang te zien met de oprichting van groepen als de Golden Earring en de Cats die ook buiten
Nederland grote successen hebben gehad. Bovendien staken in deze periode onder invloed van Bob
Dylan ook protestliederen de kop op.17
In de jaren ’70 zijn de grootste successen uit de Nederlandse popmuziek in het buitenland
uitgekomen. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is het lied Venus van Shocking Blue, wat niet
alleen een grote hit was in Europa, maar ook op nummer 1 heeft gestaan in de Verenigde Staten en
nog steeds wordt gebruikt in de reclames van Gillette, een merk scheermesjes.18 In Nederland waren
ook de groepen die symfonische rockmuziek spelen erg populair. In deze context wil ik graag Earth
and Fire noemen.19
Na de successen van de hierboven genoemde groepen werd de Nederlandse popmuziek steeds
commerciëler, vooral ook door de oprichting van een radiostation voor popmuziek. Deze
commerciële houding uit zich in het grote succes van de discomuziek, een soort muziek die

15

Jan van der Plas, Nederpop. Met hart en ziel (Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers (Teleac)
[2003]): 15-19.
16
Ivi, 23.
17
Ivi, 28-38.
18
Ivi, 48.
19
Ivi, 55-56.
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voornamelijk werd gemaakt voor commerciële redenen.20 Toch ontstaat er ook een beweging tegen
deze tendens, belichaamt in de muziek van Herman Brood, die onder de fans van rockmuziek erg
populair werd.21
Naast deze stromingen ontwikkelt ook de Nederlandstalige muziek van artiesten als eerder genoemde
Willy Alberti, André Hazes en Herman van Veen zich. 22 De dynamiek binnen deze stroming is erg
duidelijk: in het begin bestond deze uit levensliederen, onder andere van Alberti. Daarna ontwikkelen
ook de Nederlandstalige rockmuziek en Nederlandstalige protestliederen, bijvoorbeeld van
Boudewijn de Groot, zich. 23
Ook Marco Borsato valt onder deze traditie te scharen en daarom zal ik op dit punt de beschrijving
van de Nederlandse muziekgeschiedenis, die ongeveer dezelfde ontwikkeling doormaakt als de
internationale popmuziek, beëindigen. We kunnen bijvoorbeeld de geboorte van de dancemuziek,
van de Engelstalige rockmuziek door Nederlandse artiesten en de ontwikkeling van de rap ontwaren.
Marco Borsato’s plek in de wereld van de Nederlandse popmuziek
Marco Borsato is door de jaren heen een vertegenwoordiger van de Nederlandstalige popmuziek
geworden. In de periode dat hij zijn eerste stappen zette in de Nederlandse popscene, waren er andere
artiesten die in het Nederlands zongen – vooral de bands waren belangrijk: Doe maar, De Dijk, Paul
de Leeuw, Guus Meeuwis en Bløf. 24 Je ziet echter dat het succes van Marco Borsato in de jaren ’90
(en in het eerste decennium van de eeuw daarna) vooral is begonnen door de grote publiciteit rond de
Soundmixshow. Daarom zou je kunnen zeggen dat het succes van artiesten als Borsato een nieuwe
periode heeft ingeluid: de periode van de commerciële Nederlandse muziek. Zoals Van der Plas zegt:
De komst van de commerciële televisie in 1989 heeft een enorme invloed op de
Nederlandse muziekwereld. Er komt veel meer zendtijd beschikbaar en programma’s met
lokale artiesten zijn relatief goedkoop te maken. De platenmaatschappijen […] gaan weer
investeren in Nederlandse artiesten en bands. Het effect daarvan is duidelijk zichtbaar:
het marktaandeel van het nationaal product […] stijgt.25
De opkomst van Borsato is dus exemplarisch voor een verandering in houding ten opzichte van de
muziek. Achter alles dat wordt gedaan zit een commercieel motief. Denk bijvoorbeeld aan de komst
van de televisie, wat van belang is voor mijn onderzoek. Eventuele verschillen tussen de originele

20

Ivi, 68.
Ivi, 72-76.
22
Ivi, 79.
23
Ivi, 79-96.
24
Ivi, 97.
25
Ivi, 106.
21

8

tekst van Cocciante en de tekst van Borsato zouden het resultaat kunnen zijn van commerciële
drijfveren.

De popmuziek in Italië
Het is belangrijk om ook iets te weten over de popmuziek in Italië en de plek die Cocciante in die
wereld inneemt. Daarom zal ik een algemene beschrijving van de popmuziek geven en vertellen hoe
deze eruit zag toen het liedje Margherita (1976) uitkwam in Italië.
Zoals in alle landen ter wereld heeft ook de Italiaanse popmuziek haar wortels in de jaren ’50 met de
opkomst van de rock-‘n’-roll geïnspireerd door de aandacht voor jongeren als sociale groep. Volgens
Somigli is het zo dat jongeren
zowel een goed te definiëren sociale groep als een rijke afzetmarkt bleken te zijn. Daarom
floreert de handel voor jongeren, bestaande uit kleding, gadgets, radio- en
televisieprogramma’s, muziek, die hoofdzakelijk op hen waren gericht en snel
uitgroeiden tot het symbool van een generatie, 26
en daarom is de popmuziek ook in Italië, zoals ook gebeurde in de mondiale wereld van de
popmuziek, vooral bedoeld om bij jongeren in de smaak te vallen, al vanaf het begin. Een van de
eerste rock-‘n’-roll artiesten was Adriano Celentano.27
Ook in Italië wilden jongeren zich afzetten tegen volwassenen: ‘Jongeren vonden, dus, een element
van herkenning in de getoonde weerstand tegen de oudere generatie. 28
In de jaren ’60 en ’70, de decennia waarin Riccardo Cocciante opkwam, worden gekenmerkt door de
ontwikkeling van het protestlied, van sociaal en politiek engagement, onder invloed van Bob Dylan
– net als in Nederland, volgens de mondiale trend. Dit wordt ten eerste bevestigd door de populariteit
van de liedjes van Dylan in Italië. Giuliana Garzone schrijft dat
[…] het passend is binnen de vertalingen van zijn nummers die in Italië bekend werden
twee categorieën liedjes te onderscheiden: aan de ene kant zijn er de covers van het eerste
uur, uit de jaren ’60 […]; aan de andere kant zijn er de vertalingen die vervolgens vanaf
de jaren ’70 werden gemaakt door singer-songwriters en intellectuelen.29
‘risultarono sia un gruppo sociale ben individuabile sia un ricco bacino d’utenza. Fiorì pertanto un mercato
giovanile fatto di abiti, gadgets, programmi radiotelevisivi, musiche, che erano destinati prima di tutto a loro
e acquisirono presto valore simbolo generazionale’: Somigli, 45.
27
http://www.italica.rai.it/scheda.php?scheda=celentano1&cat=discografie Biografia di Adriano Celentano
(1938), 03.05.2011.
28
‘I giovani, cioè, trovavano un elemento d’identificazione nell’opposizione manifesta alla generazione dei
più grandi’: Somigli, 45.
29
‘[...] tra le traduzioni dei suoi pezzi che hanno circolato in Italia ritengo opportuno distinguere due diverse
categorie di canzoni: da un lato le cover della prim’ora, risalenti agli anni Sessanta [...]; dall’altro le
9
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De populariteit van protestlieden kun je daarnaast ook afleiden uit de bekendheid van artiesten als
Pierangelo Bertoli (‘liederen over strijd en burgerlijk engagement aan de ene, ruwe liefdesliedjes aan
de andere kant’30), Eugenio Finardi (‘“Roccando rollando” (1979) staat midden tussen de
onderwerpen en midden in het ideologische klimaat van de periode, met titels als “Legaliseer het”
(softdrugs) en “Laat je gaan” (het politiek bewuste publiek)’ 31), en Rino Gaetano (‘hij begint
ironische, vaak spottende liedjes, die maar moeilijk hun plek vinden in die jaren, verdeeld tussen de
gebruikelijke banaliteiten en politiek engagement’ 32). In het laatste citaat lees je ook terug hoe de
Italiaanse popmuziek en in de jaren ’70 aan toe was; de muziekscene werd als het ware in tweeën
gesplitst. Aan de ene kant heb je artiesten die “banale” liedjes zingen, oftewel liedjes die min of meer
worden gestuurd door commerciële motieven, en aan de andere kant heb je artiesten die met hun
liedjes een zeker politiek of sociaal engagement aan het licht brengen.
Het is niet volledig duidelijk welke rol Riccardo Cocciante inneemt in dit debat. Zijn liedjes lijken
niet bijzonder gekenmerkt te worden door politiek engagement. Bovendien gaat het liedje
Margherita, dat ik verderop in deze scriptie zal analyseren, voornamelijk over de liefde; er wordt
geen sociaal engagement tot uiting gebracht. Daarom maakt Riccardo Cocciante, in mijn ogen, deel
uit van de banale groep. Toch wil ik wel benadrukken dat het negen van de tien keer niet mogelijk is
om zo’n strikt onderscheid te maken, omdat een artiest beide typen liedjes kan hebben, zowel banale
als geëngageerde liedjes, en omdat er zelfs binnen een liedje verschillen in het thema kunnen zitten.
Toch zijn de liedjes van Cocciante, vanuit Borsato’s oogpunt in ieder geval, vrij exemplarisch voor
de Italiaanse popmuziek, wat deels de theorie bewijst dat Cocciante deel uitmaakt van de meest
commerciële groep:
Als je in Italië opgroeit, worden dat soort liedjes je met de paplepel ingegoten. Cocciante
was mijn allergrootste held. Die man is daar immens populair en Margherita was het liedje
dat er in zijn oeuvre met kop een schouders bovenuit stak.33
traduzioni prodotte successivamente a partire dagli anni Settante, da cantautori ed intelletuali.’: Garzone e
Schena, 85.
30
‘canzoni di lotta e d'impegno civile da una parte, scabre ballate d'amore dall'altra’:
http://www.italica.rai.it/scheda.php?monografia=canzone_italiana&scheda=bertoli, Biografia di Pierangelo
Bertoli (1942-2002) 03-05-2011.
31
‘"Roccando rollando" (1979) è tutto dentro agli argomenti e alla temperie ideologica dell'epoca, con titoli
quali "Legalizzatela" (le droghe leggere) e "Lasciati andare" (il pubblico politicizzato)’:
http://www.italica.rai.it/scheda.php?monografia=canzone_italiana&scheda=finardi_eugenio, Biografia di
Eugenio Finardi (1952) 03-05-2011.
32
‘inizia, così, a comporre delle canzoni ironiche, sovente irridenti, che trovano con difficoltà collocazione
in anni divisi tra banalità consuete e impegno politico’:
http://www.italica.rai.it/scheda.php?monografia=canzone_italiana&scheda=gaetano_rino, Biografia di Rino
Gaetano (1950-1981) 03-05-2011.
33
Van der Plas, 108. Een uitspraak van Marco Borsato over de muziek van Riccardo Cocciante.
10

Beschrijving van de artiesten

Marco Borsato
Marco Borsato is een van de meest populaire artiesten in Nederland. Ik zou graag willen weten
waarom hij zoveel succes heeft gekregen en daarom is het nodig om zijn leven, zijn muziek en zijn
succes te beschrijven. Ten slotte is ook zijn relatie tot Riccardo Cocciante belangrijk voor het
onderzoek in deze scriptie.

Zijn leven
Om het leven van Marco Borsato te beschrijven heb ik gebruik gemaakt van het boek van Rudie
Kagie. 34 Marco Borsato werd in Nederland geboren op 21 december 1966 uit een Italiaanse vader,
Roberto Borsato, en een Nederlandse moeder, Mary Borsato-de Graaf. Zijn vader was ook artiest
maar heeft nooit het succes gehad dat zijn zoon wel had. Borsato, die goed Italiaans spreekt, heeft
een broer en een zus waarmee hij in de zomers na de scheiding van zijn ouders naar hun vader in
Italië ging. Borsato heeft een koksopleiding gevolgd, maar heeft dat beroep weinig uitgeoefend,
omdat hij toen hij eenentwintig was zijn dienstplicht voor Nederland moest vervullen. Tijdens deze
periode heeft hij voor de eerste keer opgetreden. Na het voltooien van de dienstplicht heeft hij als kok
gewerkt, maar ook zanglessen gevolgd en deelgenomen aan optredens voor amateurs. Zo heeft hij
contact gelegd met mensen uit het vak. Hij kwam bijvoorbeeld Sophie de Graaf tegen, organisatrice
van een aantal optredens voor amateurs, en haar man, Tom de Graaf, een zangleraar die werkte met
artiesten als Karin Bloemen en Gerard Joling. De organisatrice heeft Borsato kennis laten maken met
Jan Kannegieter, die bij de Soundmixshow werkte – een televisieprogramma waarin amateurzangers
en -zangeressen hun idolen nadoen. In 1989 vroeg Hans van Eijk, een van de juryleden van de show,
hem om mee te doen aan de wedstrijd omdat hij de zanger kende van een eerder samenwerking.
Borsato zong At this moment van Billy Vera en won de eerste prijs.
Meteen na de wedstrijd heeft Borsato getekend bij platenmaatschappij Polydor, waarna zijn eerste
single Emozione is verschenen.35 Borsato wilde graag in het Italiaans blijven zingen, dus bevatten
zijn eerste drie albums bijna alleen maar Italiaanse liedjes.
Op een gegeven moment besloot de platenmaatschappij dat hij Nederlands moest gaan zingen, op
verzoek van Jan Tekstra – de nieuwe componist en producent, die met Borsato had gewerkt aan diens
album Giorno per giorno (1992).36 Ze beloofden hem echter wel dat hij Italiaanse melodieën mocht

34

Rudie Kagie, Marco! De zanger, zijn lied en zijn leven, (Amsterdam: Jan Mets, [1997]).
Het liedje Emozione is een vertaling van het liedje At this moment, gemaakt door Marco Borsato en zijn
neef.
36
Marco Borsato, Giorno per giorno, (s.l.: Polydor/Universal, [1992]) (cd).
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blijven gebruiken en het laatste woord zou hebben over de tekstkeuze. Zijn nieuwe album, Marco
(1994),37 bevatte niet langer teksten die door Borsato zelf waren geschreven, maar van andere
tekstschrijvers waar Borsato sinds dat album mee heeft samengewerkt, waaronder John Ewbank, Han
Kooreneef, Leo Driessen en Jan Tekstra.38
De eerste single van het album Marco, het liedje Dromen zijn bedrog – een cover van het liedje Storie
di tutti i giorni van Riccardo Fogli – was erg succesvol en klom op naar nummer 1 in de hitparade39
waar het dertig weken is blijven staan.40 Borsato werd steeds beroemder. Hij trad enorm veel op totdat
hij in 1994 ziek werd en het rustig aan moest gaan doen. In die periode leerde de zanger ook dat als
je succes hebt, dit ook kritiek aantrekt. Borsato kreeg bijvoorbeeld kritiek van Lieuwe Visser, een
bariton die in het televisieprogramma van Sonja Barend zei dat Borsato in werkelijkheid niet goed
kon zingen. 41 Toch leidde het succes ook tot een zekere financiële onafhankelijkheid – de artiest kon
makkelijker zelf kiezen waar hij ging optreden.
Toch zitten er ook mindere kanten aan beroemdheid, namelijk dat bepaalde fans – vooral de
vrouwelijk bewonderaars – zich erg brutaal gedragen. De artiest zelf zei hierover: ‘Fans denk vaak
dat je een beetje bezit van hen bent. Dat is natuurlijk niet zo, maar toch…’ 42 Toch weet Borsato ook
dat het dankzij zijn fans is dat hij zo groot is geworden in Nederland.
Bovendien geeft zijn werk hem de mogelijkheid om zich in te zetten voor de goede zaak. Zo schreef
hij een liedje voor Warchild.43 Deze activiteiten geven hem veel voldoening en zijn het resultaat van
zijn perfectionisme. Marco Borsato is een artiest die graag heeft dat hij alles dat hij doet ook het beste
doet, maar toch heeft hij ook aangegeven dat hij niet de beste zanger is: ‘[…] ik kan wel een
boodschap laten overkomen […] Dat maakt mij meer tot een performer dan sec een zanger’.44
In 1996, oftewel zeven jaar nadat hij de Soundmixshow won, was Borsato zo bekend dat hij
economisch onafhankelijk was geworden, voornamelijk dankzij een goed zakelijk inzicht wat
marketing betreft. Dit inzicht manifesteert zich ook bij platenmaatschappij Polydor, waar de zanger
nog steeds voor werkt, ook nadat Polydor werd overgenomen door Universal Music. Borsato heeft
tot nu toe meer dan tien albums opgenomen, waarvan drie in het Italiaans. 45 De laatste jaren heeft

37

Borsato, Marco, (s.l.: Polydor/Universal, [1994]) (cd).
Voor een overzicht van alle liedjes van Marco Borsato, in combinatie met de informatie over de
tekstschrijvers en componisten verwijs ik naar bijlage I.
39
Frans Steensma (red.), OOR pop-encyclopedie, het unieke naslagwerk voor iedere popliefhebber – 17e
editie (Amsterdam: Carrera (Dutch Media Uitgevers), [2010]): 76-77.
40
Kagie, 69.
41
Kagie, 90.
42
Ivi, 77.
43
Dit liedje heet: Speeltuin
44
Kagie, 90.
45
Zie bijlage I.
38
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Marco Borsato zijn eigen platenmaatschappij opgezet, die met veel belangrijke Nederlandse artiesten
heeft gewerkt. Toch is The Entertainment Group failliet gegaan in 2009, wat erg verwoestend was
voor de zanger.
Terwijl ik met dit onderzoek bezig was, heeft Marco Borsato een nieuw album uitgebracht,
ondersteund door een aantal concerten en Nederland en België. De gegevens van dit album heb ik
niet opgenomen in de cirkeldiagrammen, maar hier wil ik toch graag wat relevante informatie delen.
Dromen, Durven, Delen is verschenen op 19 november 201046 en bevat twaalf nieuwe liedjes
geschreven door John Ewbank, net zoals de laatste albums. Toch staat er ook een liedje op dat niet
nieuw is: Het donker, een vertaling van een vrij recent, Italiaans liedje genaamd Di notte, geschreven
en gezongen door Pierdavide Carone.47 Ik vind het interessant dat Borsato een vertaling heeft
opgenomen van een recent uitgebracht liedje – in 2010 – van een zo jonge singer-songwriter (1988),48
en dat hij opnieuw een vertaald liedje heeft opgenomen nadat hij albums heeft uitgebracht zonder
vertalingen, maar toch heb ik deze data niet opgenomen in mijn cirkeldiagrammen.

Zijn muziek
Zoals ik eerder zei, zong Marco Borsato aan het begin van zijn carrière in het Italiaans. Hij bracht
drie Italiaanse albums uit: Emozioni (1990),49 Sento (1991)50 en Giorno per giorno. Deze albums
bevatten voornamelijk Italiaanse, maar ook Nederlandse en Engelse liedjes, naast liedjes die twee
talen combineren. Er staan enkele covers en Engelse vertalingen van Italiaanse liedjes op. Zo heeft
Borsato bijvoorbeeld een cover opgenomen van Questo piccolo grande amore, een liedje van Claudio
Baglioni. Het eerste album bestaat uit zeven Italiaanse liedjes, waaronder drie covers en een Italiaanse
vertaling van het liedje At this moment van Billy Vera.51 De andere twee liedjes zijn door Borsato zelf
geschreven, samen met andere mensen.52 Op de twee albums daarna staan geen Engelse liedjes en
slechts een Nederlands liedje. Toch is de stijging van het aantal liedjes geschreven door Borsato zelf
significant: van de drieëntwintig Italiaanse liedjes schreef de zanger zestien liedjes zelf – in
samenwerking met anderen. Dit viel mij op, omdat Borsato, zoals ik eerder zei, niet in het Nederlands
wilde zingen als hij geen Italiaanse melodieën mocht gebruiken, maar op zijn eerste albums de

46

Marco Borsato, Dromen durven delen, (s.l.: Polydor/Universal, [1992]) (cd).
Borsato, Dromen, durven, delen (s.l.: Universal Music, [2010]) (cd): ik zag in het boekje bij de cd dat het
liedje Het donker was geschreven door iemand anders dan Ewbank en met deze gegevens heb ik op Youtube
het originele liedje gezocht.
48
http://www.pierdavidecaroneofficial.it/home, 01.05.2011: Officiële site van Pierdavide Carone.
49
Borsato, Emozioni, (s.l.: Polydor/Universal, [1990]) (cd).
50
Borsato, Sento, (s.l.: Polydor/Universal, [1991]) (cd).
51
Het liedje waarmee Borsato de Soundmixshow heeft gewonnen..
52
Voor het overzicht van alle liedjes van Borsato verwijs ik naar bijlage I.
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melodieën door hemzelf en zijn neef Roberto zijn geschreven. Waarom is hij niet verder gegaan met
het schrijven van de muziek en heeft hij geen Nederlandse tekstschrijver gevraagd een nieuwe tekst
te schrijven? Uit de biografie van Rudie Kagie blijkt wat mij betreft dat Borsato zijn stijl heeft moeten
veranderen onder druk van Polydor dat om commerciële redenen wilde dat hij in het Nederlands zou
gaan zingen, zoals ik eerder opmerkte. Toch vraag ik me af of dit werkelijk de reden is waarom hij is
overgestapt op Nederlandstalige muziek. Dit wordt ondersteund door een citaat uit een boek over
popmuziek in Nederland: Borsato heeft gezegd dat ‘ik […] daar eerst heel huiverig voor [was]. Als
je in het Nederlands zingt sta je zo in je blote kont’.53 De zanger vond dus dat het te persoonlijk zou
worden als hij in het Nederlands zou zingen.
Het is ook niet vergezocht om te stellen dat hij zich – na het succes van zijn eerste twee singles –
heeft beseft dat hij meer geld kon verdienen als hij in het Nederlands zong. Ook dat wordt ondersteund
in het boek van Van der Plas: zijn succes leek over te zijn, maar onder druk van de platenmaatschappij
nam hij een Nederlandse vertaling van een Italiaans liedje op. Achteraf gezien werd alles duidelijk:
het publiek hield van zijn liedjes, maar had altijd geklaagd dat ze zijn teksten niet begrepen en dat is
uiteraard een geldige reden voor een artiest om een andere taal te kiezen voor zijn teksten.

Marco Borsato heeft niet alleen in het Italiaans gezongen, maar ook in het Engels en natuurlijk ook
in het Nederlands:54

Taal van de liedjes
2%
7%

Nederlands
Italiaans

21%

Engels
70%

53

Combinatie van Engels en
Italiaans

Van der Plas, 107.
Ik heb de cirkeldiagrammen zelf gemaakt, gebaseerd op de gegevens van de cd’s. Alleen de gegevens van
het nieuwe album Dromen, Durven, Delen heb ik hierin niet opgenomen.
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Je ziet hier dat als we de totale productie analyseren, hij vooral in het Nederlands heeft gezongen.
Wel wil ik aanstippen dat er een bepaalde ontwikkeling in de tijd te zien is, namelijk dat hij in het
begin, zoals ik eerder zei, voornamelijk in het Italiaans zong en de keus heeft gemaakt om in het
Nederlands te gaan zingen door de invloed van Polydor.
Hij had de voorkeur voor zingen in het Italiaans, want ‘Het Italiaans geeft extra’s en het publiek kan
het blijkbaar waarderen. Je ziet het aan Pavarotti en Ramazzotti.’55 Ook vandaag de dag kunnen
Italiaanse artiesten hits scoren in Nederlands, bijvoorbeeld Laura Pausini en Tiziano Ferro. Borsato
had gelijk toen hij zei dat het publiek Italiaanse liedjes leuk vindt, omdat er Nederlandse artiesten zijn
die in het Italiaans zingen – of hebben gezongen – waaronder André Hazes, en vooral Willy Alberti,
die in Borsato’s ogen de Italiaanse muziek bij het Nederlandse publiek heeft geïntroduceerd.56 Marco
Borsato noemt een aantal artiesten die erg belangrijk voor hem zijn geweest: Eros Ramazzotti,
Zucchero Fornaciari, Claudio Baglioni, Riccardo Fogli en natuurlijk Riccardo Cocciante.57
Gedurende de eerste jaren van zijn carrière heeft hij enkele liedjes van deze artiesten gezongen, maar
ook Nederlandstalige versies van hun liedjes opgenomen:

Covers en vertalingen
Artiesten waar Marco Borsato maar één
liedje van gezongen heeft
Onbekend

4%

Riccardo Cocciante

4%

Riccardo Fogli

4%
4%

33%

Marco Masini
Zucchero

5%

Dario Baldan Bembo

5%

Raf

7%

Eros Ramazzotti
7%

9%
9%

9%

Umberto Tozzi
Paolo Vallesi
Billy Vera

55

Kagie, 53.
Ivi, 53-54.
57
Ivi, 54
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Zoals in het cirkeldiagram te zien is, heeft Borsato niet de muziek van één specifieke artiest gebruikt
om vertalingen of covers te maken. Zijn bewondering voor de Italiaanse muziek gaat verder dan zijn
passie voor Riccardo Cocciante en de andere Italiaanse artiesten, maar toch is Riccardo Cocciante
een van de twee artiesten waarvan Borsato twee covers of vertalingen heeft gemaakt – de andere
artiest is Riccardo Fogli. Toch heeft de Nederlandse zanger een nauwere band met Cocciante, als je
in beschouwing neemt dat hij ook samen met hem heeft gezongen. 58
Na deze Italiaanse ervaringen heeft Borsato besloten om in het Nederlands te zingen, omdat een van
de aan Polydor verbonden tekstschrijvers, Jan Tekstra, heeft gezegd dat hij niet langer met Polydor
wilde werken als Borsato in het Italiaans bleef zingen59 – aan de ene kant omdat hij John Ewbank had
ontmoet die hem had laten zien dat het Nederlandse lied even mooi kon zijn als het Italiaanse lied en
aan de andere kant omdat hij dacht dat het publiek het leuker zou vinden om een Nederlandse tekst
te horen, een begrijpelijke tekst. Het was vooral de invloed van Ewbank die zijn ideeën over muziek
heeft doen veranderen en daarom hebben beide artiesten samengewerkt vanaf het eerste
Nederlandstalige album van Borsato.60
Bovendien verzekerde de platenmaatschappij hem ervan dat hij Italiaanse melodieën mocht blijven
gebruiken en daarom kom je op zijn albums relatief veel liedjes tegen die “vertalingen” zijn van
oorspronkelijk Italiaanse liedjes:

Alle liedjes van Marco Borsato
2%

1%

7%
Origineel
Vertaling

19%

Cover
Medley
71%

Onbekend

58

Zie paragraaf: De band Riccardo Cocciante.
Kagie, 75.
60
Ibidem.
59
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Het zijn vertalingen van diverse artiesten, waaronder Riccardo Fogli, Zucchero en Riccardo
Cocciante, waar ik het nog over zal hebben. 61 Als je onderzoekt hoe de artiest Borsato zich door de
tijd heen heeft ontwikkeld, zie je hoe hij de Italiaanse muziek bijna volledig heeft laten vallen en
tekstschrijver en componisten heeft ingeschakeld om nieuwe Nederlandstalige liedjes te schrijven.
De muziek van Marco Borsato is altijd positief ontvangen, niet omdat hij een begenadigd zanger is,
maar aan de ene kant omdat men zich herkent in zijn teksten en aan de andere kant omdat Borsato
zijn woorden met grote kracht weet over te brengen op zijn publiek. Zoals zijn moeder zegt: ‘Hij kan
niet zomaar een tekst zingen. Hij graaft zich er helemaal in en legt in elk woord de optimale emotie.’62
Hij is dé artiest die zijn luisteraars daadwerkelijk weet te grijpen en hen in het liedje weet mee te
sleuren. Dit bleek tijdens het televisieprogramma van Sonja Barend waar ik het eerder over gehad
heb, waarin Lieuwe Visser zei dat Marco Borsato niet écht kon zingen, terwijl de andere gasten,
waaronder Thé Lau en Hans Dulfer, zeiden dat hij wél kan zingen, omdat hij in staat is om het publiek
de gevoelens in de tekst te laten voelen. 63

Zijn succes
Wanneer je de naam van Borsato opzoekt op de officiële site van de Nederlandse hitparade, de
Top40,64 komen er meer dan vijfentwintig singles omhoog die in de Top40 hebben gestaan vanaf
1990, een uitstekende prestatie. Toch vind je op dezelfde site ook nog andere specifieke lijsten waar
de gerenommeerde artiest op te vinden is; als je kijkt naar de lijst met de singles die het langst op
nummer 1 hebben gestaan, zie je dat Borsato zowel de eerste als de tweede plaats bezet respectievelijk
met de liedjes Dromen zijn bedrog65 en Rood. Ook staat hij hoog in de lijst van artiesten die veel
nummer 1 hits hebben gescoord – alleen de Beatles hebben er meer gehad.66
Kortom, Marco Borsato is erg succesvol geweest, maar wel gekoppeld aan de taal waarin hij zingt.
In de popencyclopedie zie je67 dat van de zesentwintig singles die hij heeft uitgebracht,68 er maar drie
Italiaanstalig waren. Bovendien hebben deze drie liedjes geen hoge positie in de hitparade weten te
bemachtigen, met uitzondering van de single die na zijn overwinning bij de Soundmixshow in 1990
is uitgebracht.69 Toch ging alles beter toen hij ermee had ingestemd om in het Nederlands te gaan
Zie het cirkeldiagram ‘Covers en vertalingen’.
Ivi, 87
63
Ivi, 90.
64
www.top40.nl
65
De Nederlandse versie van het liedje Storie di tutti i giorni van Riccardo Fogli.
66
The Beatles: 15 keer, Marco Borsato: 9 keer.
67
Steensma, OOR pop-encyclopedie – 17e editie, 76-77.
68
De laatste (Dochters) is verschenen in 2008, de singles van het nieuwe album buiten beschouwing gelaten.
69
Het liedje van de Soundmixshow (Emozioni/At this moment) bereikte de vierde plek, Una donna così
(1990) de negenentwintigste e Un po’ bambino (1992) de zevenendertigste.
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zingen. De eerste twee singles die hij toen heeft uitgebracht, Dromen zijn bedrog en Waarom nou
jij?, werden beide nummer 1 hits.70

Zijn band met Riccardo Cocciante
Wat de relatie tussen Marco Borsato en Riccardo Cocciante betreft, kan ik zeggen dat zij een sterke
band hebben, zeker van Marco Borsato’s kant. In de biografie die Rudie Kagie schreef gaat het over
de periode waarin Borsato diende in het Nederlandse leger en wordt er aangegeven dat de zanger in
contact is gekomen met de muziek van Cocciante, toen hij de een zomer in Italië doorbracht. In de
loop van de tijd leerde hij alle liedjes van Cocciante uit zijn hoofd en nam zijn liedjes op op een
cassettebandje. In eerste instantie zorgde dit voor vervreemding van de andere militairen. Toch bleef
hij ondanks alles luisteren naar de muziek van zijn idool.
De muziek van Cocciante was dus een grote inspiratiebron voor de Nederlandse zanger, wat blijkt uit
het feit dat Borsato drie van zijn liedjes in het Nederlands heeft gezongen: Quando finisce un’amore,71
Cervo a primavera72 e Margherita,73 waar ik het later over zal hebben. Op het verzamelalbum
Onderweg, verschenen in 2002, staat een liveversie van Margherita, samen met Riccardo Cocciante.
Borsato kende zijn idool dus persoonlijk.

Riccardo Cocciante
Zoals uit bovenstaande blijkt had Riccardo Cocciante een grote invloed op Marco Borsato. Maar wie
is Riccardo Cocciante?

Zijn muzikale leven
Cocciante werd in 1946 geboren in Saigon uit een Italiaanse vader en een Franse moeder. Na een
aantal jaar in het buitenland is hij naar Italië gegaan, waar hij op verschillende plekken begon te
zingen vanaf de jaren ’70 en verder. Hij zong vooral door hemzelf geschreven, Engelstalige liedjes
en hij bracht ook een single uit, waarmee hij echter weinig succes oogstte. Pas toen hij ging
samenwerken met Marco Luberti en Amerigo Paolo Cassella, en in het Italiaans ging zingen, begon
hij daadwerkelijk een reputatie op te bouwen. Hier is een parallel te trekken met de carrière van Marco
Borsato: eerst in een vreemde taal zingen, wat weinig succes oplevert; daarna van taal veranderen en
in je moedertaal gaan zingen, met vele hits en een lange, vruchtbare carrière als gevolg.

70

Steensma, OOR pop-encyclopedie, 17e editie, 76-77.
Nederlandse titel: Waarom nou jij?
72
Nederlandse titel: Ik leef niet meer voor jou.
73
Nederlandse titel: Margherita.
71
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Zijn eerste muzikale successen kwamen met de release van het album Anima in 1974, waarop onder
andere de liedjes Bella senz’anima en Quando finisce un amore staan. Het album Concerto per
Margherita zorgde ervoor dat hij werd opgenomen tussen ‘de grootste successen van het Italiaanse
lied,’74 vooral door het succes van het liedje Margherita.
Daarna is hij gaan werken met tekstschrijver Giulio Rapetti Mogol – bekend onder de naam Mogol –
die eerder werkte voor Lucio Battisti. Dit resulteerde in een nieuw image voor Cocciante, een ‘kalmer
en positiever’75 image. Hij heeft nog meer erg succesvolle singles uitgebracht, denk aan Celeste
nostalgia en Questione di feeling, maar ook Franse, Spaanse en Engelse albums waar vooral
vertalingen op staan van zijn eigen Italiaanse liedjes:76

De albums van Riccardo Cocciante
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Op een gegeven moment besloot Riccardo Cocciante naar de Verenigde Staten te verhuizen met zijn
echtgenote, waar zijn zoon is geboren en waar hij aan een aantal muzikale klussen heeft gedaan die
geen verband hielden met de popmuziek. Tijdens de laatste periode van zijn carrière heeft hij muziek
geschreven voor een aantal stukken van muziektheater: Giulietta & Romeo (2007), Le petit prince
(2000)77 e de alom geprezen Notre-dame de Paris (1998), waarvan meer dan tien miljoen cd’s zijn
verkocht.
We kunnen dus zeggen dat Cocciante zijn hele leven aan de muziek heeft gewijd – zowel aan de
popmuziek, als aan muziek voor theater. Maar welke soort muziek maakte hij?
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Zijn muziek
Wat mij opviel toen ik keek naar de componisten van de liedjes van Riccardo Cocciante is dat
Cocciante heeft zelf de muziek geschreven voor al zijn liedjes, zonder hulp van anderen. De teksten
zijn geschreven door tekstschrijvers die Cocciante trouw bleven: Marco Luberti, in het begin samen
met Paolo Cassella, die samenwerkte met de zanger voor zijn eerste albums en daarna is hij vervangen
door Mogol, zoals ik eerder zei.
De internationale educatieve site van de Rai, Italica, bevat enkele artikelen over het Italiaanse lied en
daar zie je dat Riccardo Cocciante tot de zogenaamde “cantautori” wordt gerekend.78 De term
“cantautore” betekent singer-songwriter, wat inhoudt dat de artiest zijn eigen liedjes schrijft. In mijn
ogen betekent dat echter dat hij ook zijn eigen teksten schrijft, dus Riccardo Cocciante is naar mijn
mening geen échte singer-songwriter.
De Garzanti geeft echter de volgende definitie voor singer-songwriter: ‘[…] zingt liedjes die door
hem- of haarzelf zijn geschreven […].’79 Er wordt alleen niets gezegd over waar dat “schrijven” op
slaat: op de muziek, op de tekst of op beide elementen. Daarom denk ik dat Cocciante volgens de
betekenis die de Garzanti geeft kan worden gezien als een singer-songwriter. Daarnaast gaat de
muziek van singer-songwriter over sterke emoties en is er sprake van een sobere begeleiding, omdat
de zanger een persoonlijke tekst vaak zo helder mogelijk probeert over te brengen – vaak is het liedje
een ballad, en ik vind dat de muziek Riccardo Cocciante veel wegheeft van deze beschreven stijl.
Als we ervan uitgaan dat Cocciante daadwerkelijk een singer-songwriter is, kunnen we hem indelen
in één groep met Pino Daniele,, Lucio Dalla, Carmen Consoli, Tiziano Ferro en vele andere zangers
en artiesten. 80 Daarnaast toont de site van het project Hitparade Italia aan dat meer dan dertig van de
liedjes van Riccardo Cocciante een plekje hebben gehad in de hit parade in Italië. De zanger heeft
dus veel succes gehad in Italië, maar is dat ook zo in Nederland?

Zijn succes in Nederland
Riccardo Cocciante is uiteraard niet net zo beroemd in Nederland als in Italië, wat blijkt als je de
popencyclopedie erop naslaat: in de zesde editie (1988) is voor de eerste keer een lemma over
Italiaanse muziek te vinden81 waarin Riccardo Cocciante een singer-songwriter wordt genoemd – in
het lemma dat aan Italië in het algemeen is gewijd – opgenomen samen met een kort lemma over de
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zanger in het bijzonder. Ook in de twaalfde editie (2000) staat een algemeen lemma over Italië en
ook hierin wordt de naam van de zanger genoemd,82 maar het lemma specifiek over de zanger is
verdwenen. Dit is ook het geval in de laatste editie (2010).83 Alles samenvattend kunnen we zeggen
dat Cocciante geen grote invloed heeft gehad op de Nederlandse muziekwereld, ook omdat wanneer
zijn naam wordt genoemd het volgende wordt toegevoegd:
Singer-songwriters blijven populair. Riccardo Cocciante ziet zijn ster rijzen (ook
internationaal, dankzij de vertalingen en .jaren negentig. de Nederlandse covers door
Marco Borsato).84
Je kunt dus constateren dat het internationale en nederlandse succes van Cocciante in de jaren ’80
kan worden toegeschreven aan de vertalingen die van zijn liedjes zijn gemaakt.
Dit wordt ondersteund door de informatie op de website van Dutch charts. Daar zie je dat er slechts
zeven liedjes – gezongen door Cocciante, door Borsato of door andere artiesten in de vorm van een
vertaling – die in de hitparade van Dutch charts terecht zijn gekomen. Maar drie van deze zeven
liedjes zijn in de originele versie de hitlijsten binnengekomen. 85 Uit de informatie op de website van
de Top40 blijkt dat maar twee liedjes de Top40 binnen zijn gekomen: Se stiamo insieme en
Sincerità.86
Kortom, Riccardo Cocciante is niet echt beroemd in Nederland, zeker niet als op zichzelf staande
artiest.

Een case-study van vertalingen in de Nederlandse popmuziek

Voordat ik een vergelijking zal maken tussen de twee teksten die ik heb gekozen, wil ik graag het
theoretisch kader beschrijven van de moderne vertaalwetenschap en enkele verhandelingen over het
vertalen van liedjes. Daarna zal ik de twee versies van de tekst Margherita vergelijken, waarna ik in
de conclusie zal proberen om eventuele verschillen te verklaren met behulp van zowel de informatie
over de geschiedenis van de popmuziek, als de informatie over de artiesten, en de verhandelingen uit
de vertaalwetenschap.
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Moderne vertaalwetenschap
Wat betreft de vertaalwetenschap zal ik me, zoals de kop bij deze alinea al aangeeft, beperken tot de
moderne wetenschap, oftewel die uit de twintigste eeuw tot nu.
Het vertaalwetenschappelijke veld is nog relatief jong, ook al zijn er grote denkers – denk aan Sint
Hiëronimus in de vierde eeuw en Maarten Luther in de zestiende eeuw – die reeds schreven over
vertalen en hoe je dat kunt doen. Pas sinds relatief kort geleden wordt vertalen gezien als een
onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek. Het begon in de Romantiek met de studies van
Friedrich Schleiermacher (1768-1834)87 als hoogtepunt. Recentere voorbeelden zijn de onderzoeken
van Roman Jakobson (1896-1982)88, George Steiner (1929)89 en Umberto Eco (1932). 90
Ik wil hier graag enkele visies op het vertalen van een tekst beschrijven die zijn opgenomen in de
Translation Studies Reader,91 onder redactie van Lawrence Venuti, een in de vertaalwetenschap alom
geprezen professor, omdat deze voor een omslag heeft gezorgd in de houding jegens de zogenaamde
broncultuur, dat wil zeggen de houding dat je trouw moet zijn aan de originele tekst en daarom de
tekst niet moet aanpassen aan de wereld van de taal waarin de tekst wordt vertaald. 92 Ik spits mijn
onderzoek toe op de ideeën uit de vorige eeuw, vooral wat de definitie van het begrip vertaling en de
autonomie van de vertaling, omdat dat de belangrijkste kwesties zijn wat mijn verdere onderzoek
betreft.
In het gedeelte van de reader over de jaren ’40 en ’50 is een artikel opgenomen van Jean Paul Vinay
en Jean Darbelnet: A methodology for translation.93 Uit dit artikel blijkt een bepaalde manier van
onderzoeken die exemplarisch is voor het vertaalwetenschappelijke veld, aangezien in het artikel
vooral enkele methoden worden beschreven om de moeilijkheden die men tegenkomt bij het maken
van een vertaling het hoofd te kunnen bieden.
Toch zijn er ook onderzoekers die het onderwerp “de vertaling” hebben proberen te benaderen. In de
introductie van de eerste decennia in The Translation Studies Reader, 94 bijvoorbeeld, beschrijft
Venuti de visie van Ezra Pound, een Amerikaanse dichter en vertaler. Hij beweerde dat de autonomie
van een vertaling twee vormen kan aannemen. De vertaalde tekst kan zowel een interpretatie van of
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een kritiek op de originele tekst zijn, of worden gezien als een originele tekst. Terwijl de band tussen
de originele tekst en de vertaling blijft bestaan, functioneert de vertaling in het laatste geval als
originele tekst binnen haar cultuur.95 Pound zegt dus dat ook een vertaling die in de doelcultuur kan
worden beschouwd als een originele tekst, nog steeds een band heeft met de originele tekst en kan
worden gezien als vertaling.
Een ander standpunt in het boek wordt vertegenwoordig door Eugene Nida. In het artikel Principles
of correspondence geeft hij algemene informatie over equivalentie tussen de originele tekst en de
vertaling: ‘[…], omdat twee talen nooit volledig identiek zijn […] kan het niet anders dan dat er geen
absolute equivalentie kan zijn tussen talen. Daarom kan een vertaling nooit volledig accuraat zijn.’96
In het boek van Jeremy Munday wordt ook over de theorie van Nida gesproken. Nida beschrijft twee
vormen van equivalentie: formele en dynamische equivalentie. De eerste term houdt in dat er
specifiek aandacht wordt geschonken aan de boodschap in het origineel, terwijl de tweede term
behelst dat specifiek de band tussen de boodschap en de ontvanger ervan wordt overgezet. Toch houdt
de laatste term ook in dat het belangrijker is om de betekenis te behouden dan de stijl van de
boodschap.97
Uit het gedeelte van de reader van Venuti over de jaren ’90 spreekt echter een andere verandering in
visie op vertalen: de ideologie in de vertaling wordt belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan het
bestuderen van de commerciële macht van uitgeverijen, die kunnen beïnvloeden welke teksten
worden vertaal en hoe. Dit leidt tot het fenomeen van de onzichtbaarheid van de vertaler, zoals Venuti
het noemt.98 Hij beschouwt deze onzichtbaarheid als het resultaat van aan de ene kant de houding van
de vertaler om de tekst vloeiend te vertalen, zodat deze goed leesbaar is, en aan de andere kant de
houding van het publiek ten opzichte van vertalingen: ze worden gelezen alsof het oorspronkelijke
werken zijn van de oorspronkelijke schrijver.
De onzichtbaarheid van de vertaler leidt tot een als een conventioneel beschouwde perceptie van
vertalingen: de vertaler moet van het origineel niet alleen een leesbare versie produceren in de
doeltaal, maar ook in staat zijn om de originele tekst zo adequaat te interpreteren dat de boodschap
zo getrouw mogelijk wordt overgebracht. 99
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Dit is ook vandaag de dag de houding ten opzichte van vertalingen, wat het tot nu toch nog lage
prestige van vertalingen beïnvloed, voornamelijk onder leken.
Toch zijn er ook grote ontwikkelingen binnen het vertaalwetenschappelijke veld, zoals ik eerder al
aangaf. Kort wil ik bijvoorbeeld Umberto Eco noemen. Hij schreef het boek Dire quasi la stessa cosa
(Bijna hetzelfde zeggen), een titel die meteen het standpunt uit de vorige paragraaf onderschrijft: een
vertaling moet proberen om ‘hetzelfde te zeggen’. Toch geeft Eco in zijn introductie aan dat er
problemen zijn met deze definitie,
in de eerste plaats, omdat wij veel problemen hebben met het vaststellen wat ‘hetzelfde
zeggen’ inhoudt, en wij dit niet kunnen doen voor al die verrichtingen die wij parafrase,
definitie, uitleg, herformulering noemen, om niet eens te spreken over de pretentie van
vervanging door synoniemen. In de tweede plaats omdat we wat een te vertalen tekst
betreft, niet weten wat het is. Ten slotte is het, in bepaalde gevallen, zelfs te betwijfelen
wat zeggen wil zeggen.100
In zijn boek heeft Eco enkele van zijn eigen verhandelingen over het vertalen gebundeld. Zo spreekt
hij bijvoorbeeld over interpretatie, over verlies ten opzichte van de brontekst, over manipulaties en
over het vertalen van poëzie – ‘het bijna vertalen van poëzie’101 – waar ik kort iets aan toe wil voegen.
In mijn ogen kan het vertalen van een liedtekst hetzelfde zijn als het vertalen van een gedicht, zeker
wanneer je het muzikale aspect achterwege laat. Het citaat van Eco laat zien dat het vertalen van een
gedicht erg moeilijk, zelfs onmogelijk kan zijn, zoals bijvoorbeeld ook Bronzwaer aangeeft. Hij zegt
dat wat gedichten betreft ook de vorm van een woord betekenis geeft aan een tekst, en die vorm gaat
onherroepelijk verloren in een vertaling.102 Dit kan daarom ook het geval zijn bij het vertalen van een
lied.
Alles in beschouwing genomen heeft de vertaalwetenschap zich de laatste jaren sterk ontwikkeld, ook
wat specifieke vertalingen betreft – denk aan poëtische vertalingen – maar is er over het vertalen van
liedteksten minder geschreven. Toch heb ik wat informatie gevonden die ik in de volgende paragraaf
zal beschrijven.
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Het vertalen van liedjes: een introductie
Voor mijn eigen onderzoek maak ik gebruik van de resultaten van een recente studie van wat Dinda
L. Gorlée “vocal translation” noemt.103 “Vocal translation” is een poëtische vertaling, waarin muziek
en taal met elkaar in verband worden gebracht. De band tussen de muziek en de tekst kan twee vormen
aannemen: een lied kan logocentrisch (de woorden zijn belangrijker dan de muziek) of
musicocentrisch (de muziek is belangrijker dan de woorden) zijn. 104 De band tussen de tekst en de
muziek van een bepaald lied kan de vertaling ervan beïnvloeden.
In het boek Song and significance. Virtues and vices of vocal translations wordt vooral gesproken
over vertalingen in de theaterwereld, dus van opera’s – denk aan Don Giovanni van Mozart. Toch
staan er ook twee artikelen in het bijzonder in die ik hier wil bespreken die gaan over het vertalen van
liedjes. Het tweede artikel gaat specifiek over het vertalen van popliedjes.
De eerste schrijver die ik wil bespreken is Peter Low. 105 In zijn ogen is het doel van de vertaling van
een lied dat de nieuwe tekst gezongen moet kunnen worden voor een publiek. Oftewel, de vertaling
moet zingbaar zijn, in plaats van dat er geprobeerd wordt een tekst te maken die zo trouw mogelijk is
aan de brontekst. Low volgt hiermee de theorie dat het doel het belangrijskte is, onder andere
beschreven door Hans J. Vermeer, ook wel de “skopos-theorie” genoemd: de vertaler moet het doel
dat hij met de vertaling wil bereiken voor ogen houden tijdens het vertalen, in dit geval dus de
zingbaarheid. Low zegt bovendien dat een lied niet alleen een verbale, maar ook een non-verbale
boodschap overbrengt. Ook de muziek heeft een boodschap, wat nog een probleem vormt voor de
vertaling: je moet je zowel bewust zijn van de verbale boodschap als van de muzikale boodschap.
Low formuleert een methode om de vertaling van een lied te benaderen, welke hij het pentatlonprincipe noemt (the Penthathlon Principle), waarin hij vijf belangrijke criteria omschrijft. Die criteria
zijn: zingbaarheid, betekenis, natuurlijkheid, ritme en rijm. Low zegt bovendien dat je, met het doel
van de vertaling in gedachten, een evenwicht moet zoeken tussen al deze vijf criteria om dat doel te
bereiken. De vertaler moet dus het rijm opgeven als dat helpt om het ritme te behouden, of het ritme
veranderen als dit helpt om de betekenis en de zingbaarheid van de tekst te behouden. 106 Naar mijn
mening is dit een erg handige benadering, omdat deze aansluit bij mijn ideeën over hoe je een lied
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moet vertalen: een tekst zo vertalen dat de vertaling als op zichzelf staand lied kan worden gezongen,
terwijl de betekenis, het rijm enzovoorts zo veel mogelijk worden behouden.
Het tweede artikel dat ik wil bespreken is van Klaus Kaindl. 107 Hij beschrijft de sociaal-semiotische
context van vertalingen van liedjes wat betreft de nadruk op de taal, de muziek en het image binnen
de popmuziek. Kaindl benadrukt in de eerste plaats dat de vertaalwetenschap muzikale vertalingen
rechts heeft laten liggen, ook al zijn er veel van dit soort vertalingen. Hij bindt de strijd aan met een
erg interessante bewering. Zowel Haupt als Stölting geven aan dat er twee soorten muzikale
vertalingen zijn. Aan de ene kant heb je de vertaling waarbij de tekst volledig wordt aangepast, aan
de andere kant de vertaling waarbij wordt geprobeerd de betekenis zo veel mogelijk te behouden met
slechts minimale veranderingen die in grote lijnen overeenkomen met de criteria van Low.108 Het is
zeer interessant om te zien dat een vertalingen waarbij de tekst volledig wordt veranderd ook kan
worden gezien als vertaling.
De redenen om een compleet andere tekst te maken worden geformuleerd door Worbs, die onderzoek
deed naar het Duitse lied, “Schlagers”. Hij zegt dat er twee mogelijke redenen zijn. De eerste reden
is dat de zanger die de tekst gebruikt zijn image wil behouden en daarom de tekst aanpast aan dat
image. De tweede reden heeft te maken met de doelcultuur. Oftewel, de tekst moet geschikt zijn in
de culturele context van de doeltaal. 109 Kaindl beschrijft de algemene conclusie dat het vertalen van
een liedje een dialoog is tussen de muziek, de tekst, de betrokken culturen en soms ook visuele
aspecten – bijvoorbeeld als er een videoclip is – en dat deze kan leiden tot zowel kleine als grote
veranderingen ten opzichte van de originele tekst.110

Dat wat mij vooral opvalt is dat ik hiermee al informatie heb gevonden die toe te passen is op de
liedjes van Marco Borsato, in zoverre dat ik voordat ik aan dit onderzoek begon niet wist dat een zo
groot aantal liedjes van Borsato is gebaseerd op liedjes van andere artiesten, wat wellicht verklaard
kan worden door overwegingen in verband met het image van de zanger of culturele overwegingen.
Het is ook interessant dat ook een tekst die bijna volledig is veranderd gezien kan worden als vertaling
volgens een aantal wetenschappers.
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In het laatste gedeelte van dit onderzoek zal ik de reeds genoemde teksten van Cocciante en Borsato
nemen en deze vergelijken, voornamelijk op basis van de theorie van Low. Ik zal onderzoeken of je
op basis van de tekst kan zeggen dat we hier met een vertaling te maken hebben en een poging doen
om eventuele verschillen tussen de teksten te verklaren.

Een vergelijking tussen de twee versies van het liedje Margherita
In dit gedeelte van mijn onderzoek zal ik een vergelijking maken tussen de teksten van de twee
verschillende versies van het liedje Margherita, oftewel tussen de originele tekst – geschreven door
Marco Luberti bij de door Riccardo Cocciante gecomponeerde muziek – en de Nederlandse tekst –
voor Marco Borsato geschreven door Han Kooreneef en Leo Driessen – waarbij ik antwoord probeer
te geven op de vraag of de Nederlandse versie een vertaling is of een compleet nieuwe tekst. Ik weet
niet of de Nederlandse tekstschrijvers Italiaans spreken, maar Marco Borsato zelf zei in een interview
dat ondanks dat zijn naam niet staat vermeld in het boekje bij zijn cd’s, dit niet betekent dat hij niet
heeft meegeholpen bij het schrijven van de liedjes.111 Het kan dus zijn dat Borsato, als tekstschrijvers
Kooreneef en Driessen geen Italiaans spreken, heeft geholpen om een vertaling te maken van de
Italiaanse tekst.
Ten eerste wil ik kort de muziek en het arrangement van de twee liedjes becommentariëren. Daarna
zal ik de vorm van de twee teksten vergelijken, waaronder het rijmschema. Ten derde zal ik de inhoud
(samen met enkele gevallen van beeldspraak gerelateerd aan die inhoud) van de originele tekst
vergelijken met die van de tekst van Kooreneef en Driessen. Ten slotte zal ik in mijn conclusie de
eventuele overeenkomsten en verschillen bespreken en deze proberen te verklaren op basis van alle
informatie die ik tot nu toe heb verzameld en beschreven.

In mijn introductie met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek van vertalingen van liedjes
heb ik reeds twee termen genoemd: logocentrisch en musicocentrisch. In deze scriptie houd ik me
vooral bezig met tekstuele aspecten en daarom zal ik de teksten benaderen vanuit een logocentrisch
oogpunt, maar toch wil ik ook de muziek en het arrangement van de liedjes beschrijven. Dat wat mij
opviel is dat, als je alleen naar de muziek luistert zonder aandacht te schenken aan de tekst, de liedjes
bijna hetzelfde lijken te zijn. Er zit bijvoorbeeld in beide versies een soort climax in de muziek die
eindigt na de zin ‘Per amarci quando è sera’ (Cocciante: r.36) in de Italiaanse versie en die ook in de
Nederlandse versie te horen is na de zin ‘en een kaartenhuis gebleken’ (Borsato: r.32).112 Het verschil
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In een televisieinterview door Peter van der Vorst voor het programma Van der Vorst ziet sterren over het
nieuwe album van de zanger. (05.11.2010, RTL4, 23:00): http://www.rtl.nl/xl/#/u/6b241434-bf3a-35739014-7d83482b387a/.
112
Zie bijlage II voor de volledige teksten van de liedjes.
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tussen beide versies is dat in het origineel na deze climax naar een nieuwe climax wordt toegewerkt
die eindigt na ‘e non sa che può far male’ (Cocciante: r.48). In de Nederlandse versie volgt na de
climax in de muziek een instrumentaal gedeelte met een saxofoonsolo. De twee liedjes eindigen
vervolgens op dezelfde manier: met een rustiger gedeelte. Wat het arrangement betreft is er slechts
één verschil dat ik wil benoemen, al is dit vooral een persoonlijke mening. Het arrangement van
Borsato heeft mijn voorkeur, omdat het subtieler is, minder bombastisch. Toch zijn de twee versies
wat dit betreft ook vrij gelijk.

Een verschil dat ik in het bovenstaande al noemde is dat er een saxofoonsolo is toegevoegd in de
Nederlandse versie. Dit heeft tot gevolg dat er een verschil is in de vorm van de twee liedjes, waar ik
het nu over wil hebben: het originele liedje heeft meer regels en daarom een langere tekst dan de
Nederlandse tekst, namelijk vierenvijftig regels in het Italiaans en veertig regels in het Nederlands.
Ik kan dus concluderen dat ik hier niet te maken heb met een letterlijke vertaling, omdat er
waarschijnlijk informatie ontbreekt. Toch kan die ook het resultaat zijn van verschillen tussen de talen
of een synthese van de kant van de tekstschrijver, die ik in mijn onderzoek om alles makkelijker te
maken zal zien als vertaler.
Zoals ik in het voorgaande heb aangegeven, beschrijft Peter Low in zijn theorie over het vertalen van
liedjes vijf relevante criteria voor het maken van een vertaling die in evenwicht moeten zijn:
zingbaarheid, betekenis, natuurlijkheid, ritme en rijm. Betekenis zal ik later bespreken, wanneer ik
een inhoudelijke vergelijking maak.
Wat de zingbaarheid, de natuurlijkheid en het ritme betreft, ben ik van mening dat de zingbaarheid
onder andere afhangt van de natuurlijkheid en het behouden van het ritme. Als er door de vertaler te
veel wordt veranderd aan het ritme, wordt de zingbaarheid minder en als de natuurlijkheid – het liedje
moet goed klinken – wordt opgeofferd, heeft dit ook invloed op de zingbaarheid van het liedje. Dus,
als de vertaling wordt gemaakt om te worden gezongen, is het belangrijkste om een poging te doen
om het ritme en de natuurlijkheid van het origineel te behouden. In het geval van het liedje
Margherita, is de zingbaarheid het belangrijkste, omdat de vertaling juist is gemaakt om door Borsato
te worden gezongen en daarom is het ritme van de twee teksten bijna hetzelfde. Natuurlijk is er altijd
iets van variatie, ook binnen het Italiaanse liedje, maar voor het grootste deel is het ritme gelijk
gebleven. Bovendien wordt je als je naar het Nederlandse liedje luistert niet overvallen door het
gevoel dat de tekst niet past op de muziek, het liedje klinkt natuurlijk en dus beantwoordt de
Nederlandse vertaling aan drie van de vijf belangrijke karakteristieken volgens Low: de zingbaarheid,
het ritme en de natuurlijkheid.
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Toen ik naar het rijmschema keek, viel mij vanaf het begin op dat in de originele versie een vrij apart
rijmschema is gebruikt:113
1

5

Io non posso stare fermo
Con le mani nelle mani
Tante cose devo fare
Prima che venga domani
E se lei già sta dormendo
Io non posso riposare
Farò in modo che al risveglio
Non mi possa più scordare
(Cocciante: r.1-8)

(a)
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(f)
(e)

Elke vier regels zie je het schema ABCB, dat zich zonder uitzonderingen over het geheel genomen
herhaald.
Wat interessant is, is dat de vertaler in de Nederlandse versie dit rijmschema ook heeft gebruikt, maar
er wel af en toe van afwijkt. In deze regels bijvoorbeeld
25
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Ik verlies het van de wanhoop
En ik voel m'n tranen branden
En ik zou niets liever willen
Dan m'n hoofd weer in jouw handen
Maar wat tot een uur geleden
Nog zo veilig heeft geleken
Is een hele grote leugen
En een kaartenhuis gebleken
(Borsato: r.25-32)

(a)
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(f)
(e)

wordt hetzelfde rijmschema gebruikt als in het originele liedje: ABCB, ABCB (DEFE). Toch zijn er
ook gedeeltes waarin het rijm niet is behouden:
5

En ik hoor de kille klanken
Van jouw ingehouden woede
Maar wat kan ik meer dan janken
Als ik dit niet kon vermoeden
(Borsato: r.5-8)

(d)
(e)
(d)
(e)

We hebben hier te maken met een gekruisd rijm (ABAB) in plaats van ABCB. Je zou dus kunnen
zeggen dat de vertaler ook wat het rijmschema betreft heeft geprobeerd zich te houden aan wat het
origineel voorschrijft, maar ook uitzonderingen heeft gemaakt, waarschijnlijk om de zingbaarheid te
kunnen behouden, zoals ik eerder al aangaf.
Alles in beschouwing genomen wat de vormelijke aspecten betreft, kun je zeggen dat de vertaler de
originele tekst heeft nageleefd en, volgens het principe van Low, heeft geprobeerd om het evenwicht
113

In de bijlage heb ik naast de teksten ook het rijmschema toegevoegd.
29

tussen het rijm, het ritme en de natuurlijkheid te behouden. Je kunt dus door deze vormelijke aspecten,
bepaald door het doel van de vertaling – deze moet gezongen kunnen worden – zeggen dat je te maken
hebt met een vertaling, ook omdat het rijm niet al te veel is aangepast. De vertaler had het rijm niet
voor het grootste gedeelte hoeven behouden als hij een compleet nieuwe tekst had willen maken,
zonder rekening te houden met de originele tekst.
Een van de redenen waarom ik het liedje Margherita heb gekozen is dat zowel de Nederlandse als de
Italiaanse versie dezelfde titel hebben. Dit duidt in mijn ogen op een sterke band tussen de brontekst
en de doeltekst, ook omdat ik al wist dat de naam Margherita nooit wordt genoemd in het Nederlandse
liedje. Toch vraag ik me af of de tekst van Borsato een vertaling is of niet.

Nu wil ik het graag hebben over dat aspect van een vertaling dat in mijn ogen het belangrijkste is: de
betekenis van de brontekst overbrengen in de doeltekst. Daarom zal ik kort beschrijven waar de twee
teksten over gaan. Wel wil ik onderstrepen dat de betekenis die ik hier beschrijf het resultaat is van
mijn persoonlijke interpretatie. Elke persoon kan een andere betekenis afleiden uit een tekst en
daarom zullen mijn conclusies niet feitelijk, maar interpretatief zijn.
Aan de ene kant hebben we de tekst van Riccardo Cocciante, geschreven door Marco Luberti. Op het
eerste gezicht dacht ik dat de tekst veel positiever zou zijn dan de muzikale begeleiding ervan, wat
de beelden die in het centrale gedeelte worden opgeroepen betreft:
25
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Poi corriamo per le strade
E mettiamoci a ballare
Perché lei vuole la gioia
Perché lei odia il rancore
Poi con secchi di vernice
Coloriamo tutti i muri
Case, vicoli e palazzi
Perché lei ama i colori
(Cocciante: r.25-32)

Toen renden we door de straten
En begonnen we te dansen
Want zij wilde vreugde
Zij haatte wrok
Toen kleurden we alle muren
Met emmers vol verf
Huizen, steegjes en paleizen
Omdat zij van kleur houdt.

Uit deze woorden komt een positief beeld naar voren, het beeld van twee geliefden die heftig verliefd
zijn en samen de nacht door dansen, gek van vreugde.
Toch komt er ook een ander beeld van de liefde tussen de ik-persoon en Margherita naar voren als je
ook de eerste regels en het einde van het liedje in beschouwing neemt. Zo wordt er aan het begin
bijvoorbeeld gezegd dat
se lei già sta dormendo
Io non posso riposare
Farò in modo che al risveglio
Non mi possa più scordare
(Cocciante: r.5-8)

Als zij al slaapt
Kan ik mijn rust niet vinden
Ik zal het zo doen dat bij het ontwaken
Zij mij niet meer kan vergeten
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waaruit de wanhoop van de ik-persoon naar voren komt om door Margherita herinnerd te worden –
hij wil niet dat zij zich niet meer van hem bewust is als ze ontwaakt en dat ze weggaat zonder terug
te gaan. Volgens mij is de situatie als volgt: de ik-persoon heeft gevreeën met de vrouw (Margherita)
en stelt zich daarna voor wat hij zou moeten doen zodat ze bij hem blijft. Hij denkt dat hij bijvoorbeeld
‘alle muren moet verven, want zij houdt van kleuren’ (Cocciante: r. 30,32).
Ook uit het einde van het liedje spreekt deze wanhoop:
45
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Perché Margherita è un sogno
Perché Margherita è sale
Perché Margherita è il vento
E non sa che può far male

Want Margherita is een droom
Want Margherita is zout
Want Margherita is de wind
En weet niet dat ze kwaad kan doen

Perché Margherita è tutto
Ed è lei la mia pazzia
Margherita, Margherita
Margherita adesso è mia
(Cocciante: r.45-52)

Want Margherita is alles
En zij is mijn gekte
Margherita, Margherita
Margherita is nu van mij

Na alle positieve uitingen – ‘Margherita è buona, Margherita è bella (Margherita is goed, Margherita
is mooi)’ (Cocciante: r.39-40) – wordt de sfeer hier zwaarder. De ik-persoon realiseert zich dat alle
liefde van Margherita een droom kan zijn, zo onbetrouwbaar als de wind kan zijn. Hij realiseert zich
dus dat ook al is Margherita nu van hem en is hij gek op haar, het niet zo kan blijven – zij zal hem
pijn doen.
Samengevat gaat het liedje over de ik-persoon die, voor één nacht, de liefde van Margherita heeft
ontvangen en zich afvraagt wat hij kan doen om haar bij zich te houden, maar ook beseft dat dat
waarschijnlijk niet zal gebeuren.

Daarnaast hebben we de tekst van Marco Borsato, geschreven door Han Kooreneef en Leo Driessen.
Deze tekst is naar mijn mening makkelijker te interpreteren. Het gaat over een ik-persoon die is
verlaten door een vrouw. Hij is als door de bliksem getroffen door het nieuws van het vertrek van zijn
geliefde en vraagt zich af waarom dit is gebeurd:

20

Deze kilte maakt me gek
En dit gevoel is angstaanjagend
Maar je woorden malen verder
En m’n ogen kijken vragend
Waarom zei je mij niet eerder
Dat je zo van me vervreemd was
Waarom sprak je over liefde
Als je nooit van mij gehouden hebt
(Borsato: r.17-24)
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Hij zegt dat hij gek wordt van een kil gevoel en bang is voor zijn eigen emoties. Bovendien vraagt hij
zich af waarom zij het ooit over liefde heeft gehad als ze nooit van hem heeft gehouden (Borsato:
r.23-24). De Nederlandse versie heeft dus een verloren liefde als thema – liefde die over is – terwijl
de Italiaanse versie over een nieuwe liefde gaat.
Toch lijken de twee versies ook op elkaar als je kijkt naar het aspect van de wanhoop. In beide versies
voelt de ik-persoon zich wanhopig, ofwel in de Nederlandse versie omdat de geliefde is vertrokken,
ofwel in de Italiaanse versie omdat het niet duidelijk is of de geliefde zal blijven of niet. Dit komt
ook overeen met de muziek in beide versies. In de muziek hoor je ook een zekere wanhoop terug, wat
de beide versies aan elkaar verbindt.
Maar buiten deze overeenkomsten vind je ook vergelijkbare beelden in beide liedjes die ik hier wil
bespreken, voordat ik antwoord zal geven op de volgende vraag: is Margherita van Marco Borsato
een vertaling of niet?

Gekte
Riccardo Cocciante zingt over gekte, net zoals Marco Borsato in zijn versie van Margherita. Ik heb
het al gehad over de wanhoop van de ik-persoon in de tekst ten opzichte van de liefde waarvan hij
niet weet hoe hij deze in stand moet houden nadat zijn geliefde wakker is geworden. Deze wanhoop
spreekt, in mijn ogen, vooral uit de zin
50

Ed è lei la mia pazzia
(Cocciante: r.50)

En zij is mijn gekte

waarin de ik-persoon zelf, zal ik maar zeggen, aangeeft dat zijn gevoelens waanzinnig zijn, dat hij
wel gek is dat hij van de vrouw, van Margherita houdt. Dat woord “gekte” is dus een sleutelwoord in
de originele Italiaanse tekst. In de Nederlandse tekst vinden we ook sporen van gekte, ook al is het
thema anders, namelijk dat de ik-persoon gek wordt omdat de vrouw is weggegaan. De gekte in de
Nederlandse tekst is dus geen teken van wanhoop om de liefde van de vrouw vast te houden, maar
een teken van de twijfels van de ik-persoon over waarom zijn geliefde is weggegaan en over de
pijnlijke situatie die is ontstaan. De regels
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Deze kilte maakt me gek
En dit gevoel is angstaanjagend
Maar je woorden malen verder
En m’n ogen kijken vragend
(Borsato: r.17-20)

tonen deze gekte. Niet alleen wordt het woord “gek” letterlijk gebruikt, maar het woord
“angstaanjagend” versterkt de gekte en wanhoop ook nog.
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Handen
Daarnaast gebruiken de beide hoofdpersonen van de liedjes het woord “handen” om de positieve
gevoelens van liefde uit te drukken. Ten eerste wordt in de Italiaanse tekst het volgende gezegd aan
het begin van het liedje:
1

Io non posso stare fermo
Con le mani nelle mani
(Cocciante: r.1-2)

Ik kan niet stil blijven
Hand in hand

In mijn ogen duiden deze twee zinnen op de situatie waarin de geliefden, wellicht nadat ze hebben
gevreeën, samen in bed liggen en hand in hand in slaap zijn gevallen. Dit is uiteraard een positief
gebaren. Handen spelen ook een belangrijke rol in de Nederlandse versie:
En ik zou niets liever willen
Dan m'n hoofd weer in jouw handen
(Borsato: r.27-28)
De ik-persoon wil niets liever dan zijn hoofd in de handen van zijn geliefde te leggen, maar dit is
onmogelijk, omdat zij is vetrokken. Hier wordt dus een wens uitgedrukt die nooit in vervulling zal
kunnen gaan. Daarnaast is in de versie van Cocciante de positie van de handen voor hem onmogelijk,
omdat hij denkt dat hij een flink aantal dingen moet doen terwijl Margherita slaapt om haar bij hem
te laten blijven. In beide teksten zijn de handen dus een vrij positief teken, maar ook tegenovergesteld
aan het thema van het lied. Het lijkt een liefdevol gebaar te zijn, maar voor beide hoofdpersonen is
het ook een bron van wanhoop.

Wind
45

Perché Margherita è un sogno
Perché Margherita è sale
Perché Margherita è il vento
E non sa che può far male
(Cocciante: r.45-48)

Want Margherita is een droom
Want Margherita is zout
Want Margherita is de wind
En weet niet dat ze kwaad kan doen

In deze strofe komt het beeld van een vergankelijke liefde naar voren, van een liefde die van het ene
op het andere moment voorbij kan zijn. Dit wordt onderstreept door het gebruik van het woord
“wind”, wat het vluchtige karakter van de liefde benadrukt en daardoor ook van invloed is op de
wanhoop van de ik-persoon.
In de Nederlandse versie wordt een vergelijkbare metafoor gebruikt om uit te drukken dat een
liefdesgeschiedenis makkelijk kan eindigen van het ene op het andere moment, namelijk de metafoor
van een kaartenhuis:
33

30

Maar wat tot een uur geleden
Nog zo veilig heeft geleken
Is een hele grote leugen
En een kaartenhuis gebleken
(Borsato: r.29-32)

Je ziet hier dat de ik-persoon het vertrek van zijn geliefde beschrijft als het ineenstorten van een
kaartenhuis, bijvoorbeeld door de wind. De liefde is zo’n delicate constructie dat altijd het gevaar
dreigt dat deze zwakke constructie compleet wordt vernietigd. Een kaartenhuis staat dus voor
hetzelfde als waar de wind voor staat in de Italiaanse tekst, namelijk dat de liefde zo fragiel is dat je
haar moet beschermen om haar te behouden.

Droom
Het laatste beeld dat ik wil beschrijven is dat van de droom. In beide teksten wordt het woord “droom”
letterlijk gebruikt. In de Italiaanse versie zien we dat de ik-persoon Margherita beschrijft alsof zij een
droom is (zie het voorgaande citaat in de paragraaf over “de wind” – r.45), wat bijdraagt aan het beeld
dat wordt opgeroepen door het gebruik van het woord “wind” – of natuurlijk andersom – namelijk
dat de liefde een delicaat iets is dat plotseling voorbij kan zijn. Bovendien beschrijft de ik-persoon in
het centrale gedeelte, zoals ik eerder al meldde, die dingen die hij zou moeten doen om de liefde van
Margherita vast te houden. Dit alles functioneert ook als een droom, omdat het een ideaalbeeld
oproept, een beeld waarvan hij slechts kan dromen. Een idee dus dat helaas niet kan worden
gerealiseerd.
Ook in de Nederlandse versie wordt het woord “droom” gebruikt:
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Wil er niemand me vertellen
Dat ik alles heb ... gedroomd
(Borsato: r.39-40)

Dit is de allerlaatste zin van het liedje, dus kunnen we zeggen dat het een soort conclusie is. In de rest
van de tekst heeft de ik-persoon zijn emoties en wat er is gebeurd beschreven en dit alles bereikt een
hoogtepunt in deze zin. De ik-persoon is zo verdrietig dat hij wil dat iemand hem vertelt dat het
vertrek van zijn geliefde een droom was. Hij zou willen dat dit alles niet was gebeurd.
Je zou dus kunnen zeggen dat in beide teksten het beeld van de droom erg belangrijk is, maar er zijn
toch wat verschillen. Ten eerste wil ik toevoegen dat in de twee liedjes het concept van de droom
bijdraagt aan het beeld dat de liefde iets instabiels en vergankelijks is. Het verschil zit hem echter
hierin: in de originele tekst is de droom van de ik-persoon over alle dingen die hij met Margherita
kan doen in het begin een gelukkige droom lijkt te zijn en pas aan het einde van de tekst onbereikbaar
blijkt. Aan de andere kant is de volledige tekst van het Nederlandse liedje negatiever en het gebruik
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van het woord “droom” bevestigd slechts het verdriet en de wanhoop van de ik-persoon. Hoewel in
beide teksten het woord “droom” of het concept van de droom wordt gebruikt, worden deze dus niet
gebruikt met hetzelfde doel; in de Italiaanse versie vormt de droom een contrast met het verdriet van
de hoofdpersoon, terwijl in de Nederlandse versie het concept van de droom wordt gebruikt als
bevestiging van de wanhoop.

Vertaling of niet?
Wat is samenvattend mijn antwoord op de vraag die ik mezelf eerder stelde – is de Nederlandse tekst
van Margherita een vertaling of niet – als ik kijk naar de vergelijking die ik net hieraan voorafgaande
heb gemaakt?
In de eerste plaats wil ik melden dat ik persoonlijk vrij ruimdenkend ben over hoe we een vertaling
kunnen definiëren. In mijn ogen kan de doeltekst als er een duidelijke band is met de brontekst, ofwel
in vormelijk ofwel in inhoudelijk opzicht, worden beschouwd als een vertaling. Ik ben het dus eens
met Haupt,114 die zegt dat er een soort vertaling is waarin een muzikale vertaling waarin de tekst
volledig is veranderd en een ander soort vertaling waarin slechts minimale veranderingen zijn
aangebracht om de betekenis te behouden. Als ik dus uitga van de definitie van Haupt kan ik dus
concluderen dat Margherita van Marco Borsato een vertaling is van de tekst die door Riccardo
Cocciante wordt gezongen – een vertaling die het midden houdt tussen de beide soorten vertalingen
die Haupt onderscheidt. De tekst is niet compleet anders, maar de betekenis is maar tot op zeker
hoogte behouden.
Dit blijkt uit de verschillen en overeenkomsten die ik heb beschreven. Aan de ene kant hebben de
teksten bepaalde dingen gemeen: het gebruik van de woorden “handen”, “droom” en “gek”, en van
het idee van een eindige liefde, versterkt door het fenomeen van de wind en de droom in de Italiaanse
versie en het idee van een kaartenhuis in de Nederlandse versie. Bovendien zijn er overeenkomsten
wanneer je naar het rijm, het ritme en de natuurlijkheid kijkt, die leiden tot de zingbaarheid van de
vertalingen van Kooreneef en Driessen.
Toch zijn de thema’s van de twee liedjes ook erg verschillend. Zoals ik eerder al zei, lijkt alles positief
in het begin in de originele versie. De ik-persoon voelt geluk en wil zijn geliefde gelukkig maken.
Toch ontdekken we aan het einde dat de liefde niet zo gelukkig is en dat de ik-persoon zich afvraagt
hoe hij zijn geliefde bij hem kan houden. Het thema is dus de angst om liefde te verliezen. In de
Nederlandse versie is de geliefde echter al vertrokken en het hele liedje heeft een negatieve toon. Het
thema is dus niet de angst om de liefde te verliezen, maar simpelweg het verlies van die liefde. De
thema’s komen dus niet overeen.

114

Ik besprak de denkbeelden van Haupt in de paragraaf over het vertalen van liedjes.
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Mijn conclusie is dus dat de tekst die door Han Kooreneef en Leo Driessen is gesschreven op basis
van de tekst geschreven door Marco Luberti kan worden gezien als een vertaling, ook al zijn er
verschillen.

Het enige dat nu nog moet gebeuren is om alle informatie die ik tot nu toe heb gegeven in het
voorafgaande, zowel in het eerste als in het tweede gedeelte van deze scriptie, en een samenvatting
te geven waarin ik alles koppel.

Conclusie
Het doel van mijn onderzoek is om te bekijken hoe vertalingen van liedjes functioneren in onze
gemeenschap, in de wereld van de Nederlandstalige popmuziek. Daarom zal ik hier proberen om een
beknopte samenvatting te geven en alle informatie te koppelen. Het is in eerste plaats nodig te melden
dat ik uit zal gaan van de hypothese dat de Nederlandse tekst van Margherita, mijn case-study,
daadwerkelijk een vertaling is, zij het niet een vrije vertaling.
Het feit dat ik niet wist dat veel van Marco Borsato’s liedjes vertalingen zijn, kan ik nu verklaren. In
de eerste plaats laat de ontwikkeling van de nationale en mondiale popmuziek ons zien dat er altijd
veranderingen zijn of er nieuwe stromingen op komen zetten, door onvrede onder het publiek, zowel
door de politieke situatie als door de wereld van de muziek. Dit zie je ook in het oeuvre van Borsato:
omdat het publiek niet tevreden was met het luisteren naar Italiaanse teksten, ook al haalde Italiaanse
muziek soms wel de charts in Nederland, besloot de zanger om in het Nederlands te gaan zingen.
Daarnaast is deze keuze ook gemaakt om commerciële redenen, die de gehele wereld van de
Nederlandse en buitenlandse popmuziek lijkt te beheersen. Deze redenen, bijvoorbeeld druk vanuit
de platenmaatschappij, hebben de carrière van Borsato beïnvloed. Hij heeft een sterke band met Italië
en muziek vanwege zijn vader en het gaf hem meer vertrouwen om de Italiaanse taal en muziek,
onder andere van de door hem bewonderde Riccardo Cocciante, te gebruiken. Toch koos hij ervoor
om het Italiaans aan de kant te zetten om meer succes te krijgen, en om Jan Tekstra in te kunnen
schakelen. Door de samenwerking met John Ewbank werd er vervolgens ook afstand gedaan van het
gebruik van Italiaanse melodieën om nieuwe liedjes te schrijven. Dit ligt op één lijn met de
karakteristieken van de singer-songwriter, in deze scriptie vertegenwoordigd door Riccardo
Cocciante. De teksten van Cocciante zijn erg persoonlijk, omdat ze zijn geschreven om samen te gaan
met de muziek die door de zanger is geschreven. Het is daarom logisch dat een zanger als Borsato,
die bekend staat om zijn inlevingsvermogen, componisten en tekstschrijvers inschakelt om nieuwe
liedjes te schrijven die eer doen aan zijn eigen emoties. Daarnaast is het dus ook logisch dat het thema
van de Nederlandse Margherita niet volledig overeenkomt met het thema van het originele liedje:
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beide artiesten hebben geprobeerd om hun eigen emoties over te brengen en daarom zijn de teksten
persoonlijk.
Toch heb ik ook gezien dat Marco Borsato de muziek van Cocciante buitengewoon waardeerde,
zowel omdat hij in het begin zijn liedjes zong ondanks dat dat geen waardering van het publiek
opleverde, als omdat in het geval van Margherita de muziek – oftewel de natuurlijkheid, het
arrangement, het rijm, etc – niet is veranderd.
Dit alles komt overeen met de skopostheorie van Hans Vermeer, als met het principe dat Peter Low
heeft geformuleerd: het belangrijkste doel van de vertaling van een liedje is dat de tekst zingbaar moet
zijn, ook als dat niet samen gaat met het behoud van de betekenis. Dat is ook gebeurd met het liedje
Margherita, naar mijn mening. Voor Borsato was het belangrijk om de originele melodie te behouden
en de tekst aan zijn emoties aan te passen en daarom was de zingbaarheid het belangrijkste voor hem.
Venuti beschrijft de onzichtbaarheid van de vertaler, omdat vertaling worden gelezen alsof het
originele teksten zijn in de moderne tijd, wat wordt ondersteund door het feit dat de vertaalwetenschap
nog relatief jong is. Naar mijn mening zie je ook onzichtbaarheid bij het vertalen van liedjes, namelijk
de onzichtbaarheid van de vertaling. Ik wist niet dat veel van Borsato’s liedjes vertalingen zijn om
verschillende redenen. In de eerste plaats wordt er in de geschiedenis van de popmuziek niet veel
gesproken over vertalingen, omdat originaliteit belangrijker is, bijvoorbeeld bij de stroming van de
maatschappijkritische singer-songwriters. In de tweede plaats zie je dat de Italiaanse popmuziek wel
aanwezig is in Nederland, maar dat dit een marginale sector is en de originele liedjes hier niet
verschijnen. Ten slotte kan ik het me goed voorstellen dat het image en succes van een zanger afhangt
van sentimenten die hij bij het publiek kan oproepen. Dit wordt wellicht moeilijker wanneer het
publiek weet dat het een vertaling is, oftewel een liedje van een andere zanger.
Kortom, mijn verbaasdheid over de algemene onwetendheid wat vertalingen van liedjes betreft is niet
vreemd, omdat het onderwerp zowel binnen de geschiedenis van de popmuziek als binnen de
vertaalwetenschap nog steeds in de kinderschoenen staat. Wat de popmuziek betreft komt dit
waarschijnlijk door de commerciële machten.

Alles wat ik heb onderzocht heeft echter meer vragen opgeroepen waar ik wellicht antwoord op zou
kunnen geven als ik een breder onderzoek zou doen, bijvoorbeeld door andere teksten te vergelijken.
Ik hoop dat ik hier een nuttig overzicht heb gegeven, waar wat algemene maar ook specifieke
informatie uit naar voren is gekomen die het onderwerp van het vertalen van liedjes heeft verhelderd.
Toch zal er meer onderzoek moeten worden gedaan om de wereld van de vertaling van liedjes volledig
te begrijpen.
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Bijlagen

I) Discografie van Marco Borsato
In deze bijlage bevindt zich een lijst van alle albums van Marco Borsato. Bij elk album heb ik de
liedjes genoemd die op dat album staan, samen met wat andere informatie. Op deze gegevens heb ik
de cirkeldiagrammen gebaseerd, op de informatie over het album Dromen durven delen na. Ik benoem
hier de afkortingen die ik heb gebruikt:

Het originele liedje (la canzone originale): Canz.or
Staat achter de titel van het originele liedje, zowel wanneer er sprake is van een cover als
wanneer er sprake is van een vertaling
De componist van het orgineel (il compositore dell’originale): Comp
Staat achter de naam van de componist van het originele nummer
De schrijver van de Nederlandse tekst (lo scrittore del testo olandese): Scrit
Staat achter de naam van de schrijver van de Nederlandse tekst. Ik zou deze ook de vertaler
hebben kunnen noemen, als ik zeker had geweten dat alle teksten daadwerkelijk vertalingen
zijn.
Het originele album: Da: ...
Hier staat de titel van het album waarop het liedje in eerste instantie is verschenen. In het
overzicht van dat album bevindt zich de informatie over de schrijver en de componist wanneer
er sprake is van een cover of een vertaling.
Vertaling (una traduzione): Trad
De afkorting om aan te geven dat een liedje een vertaling is
Cover (una cover): Cov
De afkorting om aan te geven dat een liedje een cover is
Origineel liedje (una canzone originale): Orig
De afkorting om aan te geven dat het liedje voor Marco Borsato is geschreven en dus een
origineel liedje is.
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Emozioni (1990, Polydor115)
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

115

Una donna così
Canz.or: Una donna così – Riccardo Fogli
Tell me why
Santi’ nel Viavai
Canz.or: Santi’ nel Viavai – Raf
Emozioni
Canz.or: At this moment – Billy Vera
Comp: B. Vera
Scrit: M. Borsato, R. Borsato
You
Barricade of love
Io perdo te
Take good care
You’re the reason why
Raggio di sole
Canz.or: Raggio di sole - Mango
As love begins (ft. Linda Michelle)
At this moment
Canz.or: At this moment – Billy Vera
A lady like you
Canz.or: Una donna così – Riccardo Fogli
Comp: B. Incarnato, F. Evangelisti
Scrit: J. Ewbank
Thanks

Cov
Orig
Cov
Trad

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Cov
Orig
Cov
Trad

Orig

Polydor maakt vandaag de dag deel uit van platenmaatschappij Universal Music.
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Sento, (1991, Polydor)
1

Sento (Tutti i brividi del mondo)
Canz.or: Tutti i brividi del mondo – Anna Oxa
2 Un po’ bambino
Comp: R. Pacco
3 Ma quale amore
Canz.or: Ma quale amore – Riccardo Fogli
4 Melodia di Bach
5 Bambina mia
6 L’ora di Daniela
7 Anche tu
8 Visione
9 Questo piccolo grande amore
Canz.or: Questo piccolo grande amore – Claudio
Baglioni
10 Giulia
11 Ciao Italia medley
Gloria
Canz.or: Gloria – Umberto Tozzi
Mamma Maria
Canz.or: Mamma Maria – Ricchi e poveri
Dolce vita
Canz.or: Dolce vita – Ryan Pari
Sincerità
Canz.or: Sincerità – Riccardo Cocciante
Ma quale idea
Canz.or: Ma quale idea – Pino d’Angiò
Gloria
Canz.or: Gloria – Umberto Tozzi

Cov
Ignoto
Cov
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Cov

Orig
↓
Cov
Cov
Cov
Cov
Cov
Cov
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Giorno per giorno (1992, Polydor)
1 Mai dire si
Comp: R.Pacco
2 Se l’amore
3 Solitudine
4 A mio nonno
Canz.or: Opa – Marco Borsato
Comp/Scrit: H. Kooreneef, M. Borsato, G. Romita
5 Three words
6 Dolce Nathalie
7 Caro amico mio
8 Come sei mia
9 Il treno va
10 Domani
11 Venezia
12 Perché lo fai
Canz.or: Perché lo fai – Marco Masini
13 Opa

Ignoto
Orig
Orig
Trad

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Cov
Orig

45

Marco (1994, Polydor)
1

Dromen zijn bedrog
Canz.or: Storie di tutti i giorni – Riccardo Fogli
Comp: M. Fabrizio, R. Fogli, G. Morra
Scrit: H. Kooreneef, L. Driessen
2 Domenica
Canz.or: Diamante - Zucchero
Comp: Z. Fornaciari
Scrit: R. Long
3 Als de wereld van ons is
Canz.or: Terra promessa – Eros Ramazzotti
Comp: R. Brioschi, E. Ramazzotti, A. Salerno
Scrit: R. Long
4 Alles kwijt
Canz.or: Gente di mare – Umberto Tozzi
Comp: G. Bigazzi, U. Tozzi, R. Riefoli
Scrit: J. Ewbank
5 Waarom nou jij
Canz.or: Quando finisce un amore – Riccardo Cocciante
Comp: A. Cassella, R. Cocciante, M. Luberti
Scrit: H. Kooreneef, L. Driessen
6 Zomaar een mens
Canz.or: Ti sento – Matia Bazar
Comp: S. Cossu, C. Marrale, S. Stellita, S. Marton
Scrit: H. Kooreneef
7 Een liefde voor het leven
Canz.or: La forza della vita – Paolo Vallesi
Comp: P. Vallesi
Scrit: J. Tekstra
8 Hij had het willen zeggen
Canz.or: Che cosa fai stasera – Dario Baldan Bembo
Comp: D. Baldan Bembo, A. Cassella
Scrit: J. Ewbank
9 Neem je leven
Canz.or: Ti pretendo - RAF
Comp: G. Bigazzi, G. Riefoli, G. Albini
Scrit: J. Ewbank
10 Zeven weken
Canz.or: Piccolina – Dario Baldan Bembo
Comp: D. Baldan Bembo, S. Fabrizio
Scrit: J. Ewbank

Trad

Trad

Trad

Trad

Trad

Trad

Trad

Trad

Trad

Trad
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Als geen ander (1995, Polydor)
1

Vrij zijn
Canz.or: Sempre – Paolo Vallesi
Comp: P. Vallesi, B. Dati, Baldanotti
Scrit: J. Tekstra
2 Zonder jou
Canz.or: Disperato – Marco Masini
Comp: M. Masini, G. Bigazzi, G. Dati
Scrit: H. Kooreneef, L. Driessen
3 De wens
4 Ik leef niet meer voor jou
Canz.or: Cervo a primavera – Riccardo Cocciante
Comp: R. Cocciante, Mogol
Scrit: H. Kooreneef, L. Driessen
5 Kom maar bij mij
Canz.or: Come saprei - Giorgia
Comp: G. Todrani, V. Tosetto, A. Cogliati, E.
Ramazzotti
Scrit: H. Kooreneef, L. Driessen
6 Niemand
Canz.or: Il niente – Marco Masini
Comp: G. Bigazzi, G. Dati, M. Masini
Scrit: H. Kooreneef, L. Driessen
7 Als m’n hoofd m’n hart vertrouwt
8 Iemand zoals jij
9 Je hoeft niet naar huis vannacht
Canz.or: You don’t have to go home tonight – The
Triplets
Comp: E. Lowen, D. Navarro, D. Villegas, S. Villegas,
V. Villegas
Scrit: J. Tekstra
10 Margherita
Canz.or: Margherita – Riccardo Cocciante
Comp: R. Cocciante, M. Luberti
Scrit: H. Kooreneef, L. Driessen
11 Stapel op jou
Canz.or: Abita in te – Gatto Panceri
Comp: G. Panceri, Gigi
Scrit: H. Kooreneef, L. Driessen
12 Als jij maar naar mij lacht

Trad

Trad

Orig
Trad

Trad

Trad

Orig
Orig
Trad

Trad

Trad

Orig
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De waarheid (1996, Polydor)
1
2
3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13

De bestemming (1998, Polydor)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

De waarheid
Je zit op rozen
Onbewoonbaar verklaard
Fijne vent
Canz.or: Mai dire sì - Ignoto
Comp: R. Pacco
Scrit: J. Ewbank, L. Driessen
Oud en afgedankt
Denk aan mij
Canz.or: Scrive mi – Nino Buonocore
Comp: N. Buonocore
Scrit: R. Winter, K. Meijerhoven, J. Ewbank
Wie
Canz.or: Per colpa di chi - Zucchero
Comp: Z. Fornaciari
Scrit: H. Kooreneef, L. Driessen, J. Ewbank
Wereld zonder jou
Door jou
Jij hebt mij niet nodig
Ik heb genoeg aan jou
Vreemde handen
Maskers af

Orig
Orig
Orig
Trad

Het water
Laat het los
Nooit meer een morgen
Jij alleen
Voorbij
Slaap maar
Dit heb ik niet verdiend
Vaderdag
Vogelvrij
Ik weet dat je gaat
De bestemming
Voor altijd

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig

Orig
Trad

Trad

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
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Luid en duidelijk (2000, Polydor)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Binnen
Het einde van de lijn
De verliezer
Zonder jou
Een beetje tijd
Tegenpolen
Engel van m’n hart
Laat maar los
Hoe zou het zijn
Geen toeval
Wat is mijn hart
Zomaar
De dwaas

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
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Onderweg CD 1 (2002, Polydor)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lopen op het water
Ik leef niet meer voor jou
Da: Als geen ander
Binnen
Da: Luid en duidelijk
Margherita
Da: Als geen ander
Wat is mijn hart (live)
Da: Luid en duidelijk
Je hoeft niet naar huis vannacht
Da: Als geen ander
De waarheid
Da: De waarheid
Zij
De bestemming
Da: De bestemming
Speeltuin
Het water
Da: De bestemming
Vrij zijn
Da: Als geen ander
Kom maar bij mij
Da: Als geen ander
Waarom nou jij
Da: Marco
Wereld zonder jou
Da: De waarheid
Dromen zijn bedrog
Da: Marco

Trad
Trad
Orig
Trad
Orig
Trad
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Trad
Trad
Trad
Orig
Trad
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Onderweg CD 2 (2002, Polydor)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Oud en afgedankt
Da: De waarheid
Waarom
Hart van een winnaar
Onbewoonbaar verklaard
Da: De waarheid
De wens
Da: Als geen ander
Opa
Da: Giorno per giorno
Ben ik je nu al kwijt
Als m’n hoofd m’n hart vertrouwt
Da: Als geen ander
Vreemde handen
Da: De waarheid
Nooit meer een morgen
Da: De bestemming
Margherita (live)
Da: Als geen ander
Het einde van de lijn (live)
Da: Luid en duidelijk
Als jij maar naar mij lacht (live)
Da: Als geen ander
Iemand zoals jij (live)
Da: Als geen ander
Omdat jij bij me blijft
Voor altijd
Da: De bestemming

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Trad
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
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Zien (2004, Polydor)116
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

116

Ik kan het niet alleen
Zeg het maar
Voorbij
Laat me gaan
Lentesneeuw
Dromer
Alleen
Een nieuwe dag
Zeg me wie je ziet
Dat ben jij
Afscheid nemen bestaat niet
Vlinder
Als alle lichten zijn gedoofd

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig

De volgorde van de liedjes varieert per communicatiemiddel: ik ben uitgegaan van de volgorde op de cd,
gebaseerd op de officiële website van Marco Borsato. De volgorde is anders op de DVD.
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Zien, live in de Kuip (2004, Polydor)
1
Laat me gaan (live)
Da: Zien
2
Vrij zijn (live)
Da: Als geen ander
3
Dromer (live)
Da: Zien
4
Voorbij (live)
Da: De bestemming
5
Margherita (live)
Da: Als geen ander
6
Medley (live)
Ignoto quali canzoni sono cantate nel medley
7
Lentesneeuw (live)
Da: Zien
8
Wat zou je doen (live)
Da: De bestemming (Nooit meer een morgen)
9
Je hoeft niet naar huis vannacht (live)
Da: Als geen ander
10 Jij alleen (live)
Da: De bestemming
11 Ik leef niet meer voor jou (live)
Da: Als geen ander
12 De wens (live)
Da: Als geen ander
13 Vlinder (live)
Da: Zien
14 Binnen (live)
Da: Luid en duidelijk
15 Als alle lichten zijn gedoofd (live)
Da: Zien

Orig
Trad
Orig
Orig
Trad
Cov
Orig
Orig
Trad
Orig
Trad
Orig
Orig
Orig
Orig
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Symphonica in rosso CD 1 (2006, Polydor)
1 Rood (live)
2 Jij alleen (live)
Da: De bestemming
3 Het water (live)
Da: De bestemming
4 Italiaanse medley (live)
Gente di mare
Canz.or: Gente di mare – Umberto Tozzi & RAF
Senza una donna
Canz.or: Senza una donna – Zucchero
Cose della vita
Canz.or: Cose della vita – Eros Ramazzotti
Gloria
Canz.or: Gloria – Umberto Tozzi
5 Zij (live)
Da: Onderweg
6 Ik heb genoeg aan jou (live)
Da: De waarheid
7 Afscheid nemen bestaat niet (live)
Da: Zien
8 Vrij zijn (live)
Da: Als geen ander
9 Dromer (live)
Da: Zien
10 Waarom (live)
Da: Onderweg
11 Because we believe (live)
Canz.or: Ama credi e vai (Because we believe) –
Andrea Bocelli
Comp/Scrit: A. Bocelli, D. Foster, A. FosterGillies
12 Ik leef niet meer voor jou (live)
Da: Als geen ander

Orig
Orig
Orig
↓
Cov
Cov
Cov
Cov
Orig
Orig
Orig
Trad
Orig
Orig
Trad/
Cov

Trad
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Symphonica in rosso CD 2 (2006, Polydor)
1 Alleen (live)
Da: Zien
2 Zeg me wie je ziet (live)
Da: Zien
3 Wat zou je doen (live)
Da: De bestemming (Nooit meer een morgen)
4 Je hoeft niet naar huis vannacht (live)
Da: Als geen ander
5 De waarheid (live)
Da: De waarheid
6 De bestemming (live)
Da: De bestemming
7 Dromen zijn bedrog (live)
Da: Marco
8 Als alle lichten zijn gedoofd (live)
Da: Zien
9 Als jij maar naar mij lacht (live)
Da: Als geen ander
10 Everytime I think of you (live)
Canz.or: Everytime I think of you – The Babys
11 Binnen (live)
Da: Luid en duidelijk

Orig
Orig
Orig
Trad
Orig
Orig
Trad
Orig
Orig
Cov
Orig
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Marco Borsato 1990-1993 (2006, Polydor)
1 Mai dire sì
Da: Giorno per giorno
2 Un po’ bambino
Da: Sento
3 Una donna così
Da: Emozioni
4 Il treno va
Da: Giorno per giorno
5 Se l’amore
Da: Giorno per giorno
6 Dolce Nathalie
Da: Giorno per giorno
7 Emozioni
Da: Emozioni
8 Sento
Da: Sento
9 Perché lo fai
Da: Giorno per giorno
10 Questo piccolo grande amore
Da: Sento
11 Ma quale amore
Da: Sento
12 Raggio di sole
Da: Emozioni
13 Venezia
Da: Giorno per giorno

Ignoto
Ignoto
Cov
Orig
Orig
Orig
Trad
Cov
Cov
Cov
Cov
Cov
Orig
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Marco Borsato 1994-1997 (2006, Polydor)
1 Dromen zijn bedrog
Da: Marco
2 Als de wereld van ons is
Da: Marco
3 De waarheid
Da: De waarheid
4 Wereld zonder jou
Da: De waarheid
5 Als jij maar naar mij lacht
Da: Als geen ander
6 Vrij zijn
Da: Als geen ander
7 Margherita
Da: Als geen ander
8 Vreemde handen
Da: De waarheid
9 Waarom nou jij
Da: Marco
10 Ik leef niet meer voor jou
Da: Als geen ander
11 Oud en afgedankt
Da: De waarheid
12 De wens
Da: Als geen ander
13 Ik heb genoeg aan jou
Da: De waarheid
14 Spoken word

Trad
Trad
Orig
Orig
Orig
Trad
Trad
Orig
Trad
Trad
Orig
Orig
Orig
---
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Marco Borsato 1998-2002 (2006, Polydor)
1 De bestemming
Da: De bestemming
2 Het water
Da: De bestemming
3 Binnen
Da: Luid en duidelijk
4 Wat is mijn hart
Da: Luid en duidelijk
5 Lopen op het water
Da: Onderweg
6 Zij
Da: Onderweg
7 Speeltuin
Da: Onderweg
8 Nooit meer een morgen
Da: De bestemming
9 Voor altijd
Da: De bestemming
10 Laat maar los
Da: Luid en duidelijk
11 Hoe zou het zijn
Da: Luid en duidelijk
12 Waarom
Da: Onderweg
13 Hart van een winnaar
Da: Onderweg
14 Spoken word

Orig
Orig
Orig
Orig
Trad
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
---
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Marco Borsato 2003-2006 (2006, Polydor)
1 Rood
Da: Symphonica in rosso
2 Because we believe
Da: Symphonica in rosso
3 Als jij naar me lacht (live)
Da: Als geen ander
4 Wat zou je doen (live)
Da: De bestemming (Nooit meer een morgen)
5 Wat is mijn hart (live)
Da: Luid en duidelijk
6 Everytime I think of you (ft. Lucie Silvas)
Da: Symphonica in rosso
7 Afscheid nemen bestaat niet
Da: Zien
8 Binnen (live)
Da: Luid en duidelijk
9 Voorbij
Da: De bestemming
10 Je hoeft niet naar huis vannacht (live)
Da: Als geen ander
11 De wens (live)
Da: Als geen ander
12 Als alle lichten zijn gedoofd (live)
Da: Zien
13 De bestemming (remix)
Da: De bestemming
14 Spoken word

Orig
Trad/
Cov
Orig
Orig
Orig
Cov
Orig
Orig
Orig
Trad
Orig
Orig
Orig
---
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Wit licht (2008, Polydor)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Was mij
Dochters
Stilte voor de storm
Voor één lach
Doe wat je altijd deed
Wit licht
Dans
Liefde wint
Nu of nooit
Stop de tijd
Ik hoor bij jou

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig

Wit licht live CD 1 (2009, Polydor)
1 Wit licht (live)
Da: Wit licht
2 Domenica (live)
Da: Marco
3 Margherita (live)
Da: Als geen ander
4 Vrij zijn (live)
Da: Als geen ander
5 Was mij (live)
Da: Wit licht
6 Jij alleen (live)
Da: De bestemming
7 Dochters (live)
Da: wit licht
8 Stop de tijd (live)
Da: Wit licht
9 Vlinder (live)
Da: Zien
10 Je hoeft niet naar huis vannacht (live)
Da: Als geen ander

Orig
Trad
Trad
Trad
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Trad
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Wit licht live CD 2 (2009, Polydor)
1 Zij (live)
Da: Onderweg
2 Dromen zijn bedrog (live)
Da: Marco
3 De waarheid (live)
Da: De waarheid
4 Ik leef niet meer voor jou (live)
Da: Als geen ander
5 Afscheid nemen bestaat niet (live)
Da: Zien
6 Binnen (live)
Da: Luid en duidelijk
7 Waarom nou jij (live)
Da: Marco
8 Rood (live)
Da: Symphonica in rosso
9 Als alle lichten zijn gedoofd (live)
Da: Zien
10 Wit licht reprise (live)
Da: Wit licht

Orig
Trad
Orig
Trad
Orig
Orig
Trad
Orig
Orig
Orig

Dromen durven delen (2010, Polydor)
1 Dichtbij
2 Als rennen geen zin meer heeft
3 Zwart en wit
4 Branden aan de zon
5 Niemand weet
6 Vrij (ft. Lange Frans)
7 Het donker
Canz.or: Di notte – Pierdavide Carone
Comp: P. Carone
Scrit: J. Ewbank
8 Waterkant
9 Droom, durf, doe en deel
10 Duizend scherven (ft. Laura Jansen)
11 Kerstmis
12 Al die tijd
13 Schouder aan schouder (ft. Guus Meeuwis)

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Trad

Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
Orig
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II) De teksten
Van beide liedjes heb ik de teksten overgenomen van de in mijn ogen meest betrouwbare website.
Deze heb ik daarna gecontroleerd door de liedjes te luisteren.
Riccardo Cocciante - Margherita117
1

5

10

15

20

25

Io non posso stare fermo
Con le mani nelle mani
Tante cose devo fare
Prima che venga domani
E se lei già sta dormendo
Io non posso riposare
Farò in modo che al risveglio
Non mi possa più scordare

(a)118
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(f)
(e)

Perché questa lunga notte
Non sia nera più del nero
Fatti grande, dolce luna,
e riempi il cielo intero
e perché qual suo sorriso
possa ritornare ancora
splendi sole domattina
come non hai fatto ancora

(a)
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(f)
(e)

e per poi farle cantare
le canzoni che ha imparato
io le costruirò un silenzio
che nessuno ha mai sentito
Sveglierò tutti gli amanti
Parlerò per ore ed ore
Abbracciamoci più forte
Perché lei vuole l’amore

(a)
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(f)
(e)

Poi corriamo per le strade
E mettiamoci a ballare
Perché lei vuole la gioia
Perché lei odia il rancore
Poi con secchi di vernice

(a)
(b)
(c)
(b’)
(d)

117

Gevonden op:
http://www.coccianteclub.it/cocciante_riccardo/discografia/album_it/testi/76_margherita_margherita.html.
25.04.2011
118
Bij het noteren van het rijmschema heb ik de vrijheid genomen om in elk deel opnieuw met “a” te
beginnen om de consistentie binnen het liedje aan te geven. Heb ik een apostrof toegevoegd? Dan betekent
dat dat het rijm ongeveer gelijk is, maar het geen puur rijm is.
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30

35

40

45

50

Coloriamo tutti i muri
Case, vicoli e palazzi
Perché lei ama i colori
Raccogliamo tutti i fiori
Che puo darci primavera
Costruiamole una culla
Per amarci quando è sera

(e)
(f)
(e’)
(e)
(g)
(h)
(g)

Poi saliamo su nel cielo
E prendiamole una stella
Perché Margherita è buona
Perché Margherita è bella

(a)
(b)
(c)
(b)

Perché Margherita è dolce
Perché Margherita è vera
Perché Margherita ama
E lo fa una notte intera
Perché Margherita è un sogno
Perché Margherita è sale
Perché Margherita è il vento
E non sa che può far male

(a)
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(f)
(e)

Perché Margherita è tutto
Ed è lei la mia pazzia
Margherita, Margherita
Margherita adesso è mia

(a)
(b)
(c)
(b)

Na na na na ....
Margherita è mia

(...)
(b)

Marco Borsato - Margherita119
1

5

10

119

In de verte spreekt een stem
Die ik herken van onze ruzies
Over kleine misverstanden
Over grote desillusies
En ik hoor de kille klanken
Van jouw ingehouden woede
Maar wat kan ik meer dan janken
Als ik dit niet kon vermoeden

(a)
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(d)
(e)

In een waas hoor ik je zeggen
Dat je alles op wilt geven
Dat je alles met je meeneemt

(a)
(b)
(c)

Gevonden op: http://www.songteksten.nl/songteksten/22538/marco-borsato/margherita.htm. 24.04.2011
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15

20

25

30

Wat me lief is in dit leven
En ik luister hoe jouw woorden
Langzaam opgaan in de zinnen
Die me treffen als een bliksem
Met vernietigende kracht

(b)
(d)
(e)
(f)
(g)

Deze kilte maakt me gek
En dit gevoel is angstaanjagend
Maar je woorden malen verder
En m’n ogen kijken vragend
Waarom zei je mij niet eerder
Dat je zo van me vervreemd was
Waarom sprak je over liefde
Als je nooit van mij gehouden hebt

(a)
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(f)
(g)

Ik verlies het van de wanhoop
En ik voel m'n tranen branden
En ik zou niets liever willen
Dan m'n hoofd weer in jouw handen
Maar wat tot een uur geleden
Nog zo veilig heeft geleken
Is een hele grote leugen
En een kaartenhuis gebleken

(a)
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(f)
(e)

(Saxofoonsolo)

35

40

Het is net of iemand anders
In jouw lichaam is gekropen
En ik heb niet eens gemerkt
Dat die naar binnen is geslopen
Om jouw liefde uit te wissen
En mijn wereld te vernielen
Wil er niemand me vertellen
Dat ik alles heb ... gedroomd

(a)
(b)
(c)
(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
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