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1. De beeldende kunsten in Dantes Commedia 

 

2. Dantes Commedia in de beeldende kunsten 

 

3. Dantes Commedia als beeldend kunstwerk 

1. De beeldende kunsten in Dantes 

Commedia 
 

• Schilderkunst: Cimabue & Giotto, het 

illumineren (Oderisi da Gubbio en Capocchio) 
 

• Beeldhouwkunst in het Purgatorium: het 

imiteren van de natuur 
 

• De bouwkunst: kerken en kastelen: interieur 

en exterieur 

Vage termen inzake beeldende kunsten, weinig 

technische termen 

• Artes liberales: de vrije kunsten (hersenwerk) versus 
handwerkkunsten (van zadelmaker tot schilder). De muziek valt onder 
de artes liberales! 
 

• (Di)pingere   soms schilderen, vaak overdrachtelijk; wel pintura 
(credette Cimabue ne la pintura), pintore (pintor che con essemplo 
pinga) en pitture 

• Alluminare    verluchten, illumineren: technische term uit Parijs 

• Scolpire, scultore    figurare, figura (niet alleen beeldhouwen: 
wasfiguur maken), plus overdrachtelijk 

• Maestro  bouwmeester, architect (Daedalus): in vele betekenissen 
 

• Beeldhouwkunst en bouwkunst kunnen stoelen op vele Griekse en 
Romeinse voorbeelden: beelden, reliëfs, bustes, tempels (Pantheon): 
Bruneleschi en Donatello in Rome: meten en imiteren 

• Schilderkunst heeft geen voorbeelden en moet praktisch opnieuw 
uitgevonden worden: herontdekking perspectiefwetten (Bruneleschi, 
Donatello, Massaccio): miniaturen in boeken, mozaïeken, fresco’s, 
schilderijen, gravures 

   Pur XI,94: “Eens meende Cimabue de beste schilder te zijn, nu heeft Giotto die naam. 

        Eens meende de ene Guido de andere in de dichtkunst te verslaan.  

        Misschien is er een geboren die beiden overtreft.” 

Cimabue Giotto 

Padua 27-8-1306 

Scrovegni kapel 

 

Bezoek van zijn 

vriend Dante? 

Thom Philips 
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Rinaldo degli Scrovegni 

Hel XVII,70 “con questi Fiorentin 

son Padovano” 

 

Notoir woekeraar die op zijn 

sterfbed zei: “Datemi la chiave 

dello scrigno, perché nessuno 

trovi il mio danaro” 

  

Codex Urbino, Guglielmo Geraldi 1480: de woekeraars 

Blauwe zeug op wit veld: de Scrovegni 

Hel XXIX,136-137: de vervalsers: “ ik ben de schim van Capocchio die 

metalen vervalste met behulp van alchemie”.  1293 brandstapel.  

Volgens Boccaccio een befaamd miniatuurschilder die het hele lijden van 

Christus op een vingernagel geschilderd had. 

Leicester Library, ms Holkham 307 (XIV): 
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Florentijns, Parijs XIV, ms It 74 (Batolomeo di Frosino) 

“O, zei ik tegen hem, bent u niet Oderisi, de roem van Gubbio en meester in de 

edele kunst die men in Parijs alluminare noemt. En hij zei: “meer nog broeder 

flonkeren de bladen die Franciscus van Bologna beschilderd heeft. Aan hem alle 

eer, aan mij slechts een deel. Toen ik nog leefde was ik zo bescheiden niet en 

was het mijn diepste verlangen te excelleren. Voor zoveel trots doe ik hier boete”. 

Pur XII,1 De trotsen 

 

“In gelijke tred, als ossen in het 

juk, liep ik met die zwaar beladen 

ziel mee”. 

 

 
 

 

Trajanus 

Codex Urbino, Guglielmo Gerardi 1480 

Codex Urbino, Guglielmo Gerardi 1480 

“Ik liep weer rechtop, zoals 

het hoort, hoewel mijn 

gedachten gebogen bleven en 

van hoogmoed bevrijd”. 

Santo Stefano Bologna Pur X,130 “zoals om zoldering 

of dak te dragen, als kraagsteen 

soms figuren dienen die tot de 

borst hun knie naar boven 

trekken” 

Barga 

Pur X,130 “zodat bij wie ze ziet hun schijnbaar lijden echte pijn 

verwekt, zo zag ik die schimmen daar” 

 

  San Zeno Verona 

St. Anastasia Verona 
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Verona, crypte San Zeno 

Codex Urbino, Guglielmo Gerardi 1480 

Purgatorium X, 28-45  

“Ik zag hoe de rotswand aan alle 

kanten bekleed was met wit 

marmer, en zo schitterend met 

beeldhouwwerk versierd, dat 

Polycletus maar ook Natuur 

beschaamd het hoofd zou buigen. 

Hij die eens de boodschap bracht 

op aarde, verscheen ons daar, zo 

heel en al een engel, zo 

levensecht in het marmer 

uitgehouwen, dat hij geen 

zwijgend beeld meer scheen te 

wezen. Men had gezworen dat hij 

Ave zei. En zo volmaakt scheen zij 

door heel haar houding het woord 

te spreken ecce ancilla Dei als 

vaak in was figuren staan 

gestempeld” 

Doryphoros (speerdrager) 

Polycleitos de oudere,  

5e eeuw voor Christus 

“An essential element of his and the 

Classical Greek style is the use of a 

relaxed pose with the shifted balance of 

weight known today as contrapposto 

yielding a naturalness that was a source 

of his fame.” 

 

Van Galen over Polycleitos’ Canon  

Doryphoros (speerdrager) 

Polycleitos de oudere,  

5e eeuw voor Christus 

“An essential element of his and the 

Classical Greek style is the use of a 

relaxed pose with the shifted balance of 

weight known today as contrapposto 

yielding a naturalness that was a source 

of his fame.” 

 

Van Galen over Polucleitos’ Canon  

Donato di Niccolò di Betto Bardi (Donatello) (circa 1386 –1466),  

“zo schitterend met beeldhouwwerk 

versierd, dat (…) ook Natuur 

beschaamd het hoofd zou buigen 

 
Hel VI, 103-105: “jullie mensen  proberen de 

natuur naar vermogen na te volgen, zoals de 

leerling zijn meester navolgt. Daarmee is jullie 

cultuur als het ware Gods kleinkind” 

 

 

ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUIT 

QUO SOSPITE VINCI RERUM 

MAGNA PARENS ET MORIENTI 

MORI 

- 

HIER LIGT RAHAEL DOOR WIE DE 

MOEDER VAN ALLE DINGEN (DE 

NATUUR) OVERWONNEN DREIGDE 

TE WORDEN TOEN HIJ LEEFDE, EN 

MET WIE ZIJ NU HIJ DOOD IS 

DREIGT TE STERVEN 

Rafaello Santi (1483-1520) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Contrapposto
http://en.wikipedia.org/wiki/Contrapposto
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Michelangelos_David.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Uffizi_Donatello.jpg
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Codex Urbino, Guglielmo Gerardi 1480 

Purgatorium X, 55-63 

 

 

 

“En daar was voorgesteld in 

hetzelfde marmer de kar met 

ossen die de Bondskist trokken. 

Voorop liep het volk, verdeeld in 

zeven koren, zodat twee van mijn 

zinnen gingen twisten. “Ze 

zingen niet”, zei de een, “Welles”, 

riep de ander. En net zo ging het 

met de wierookdampen, zodat 

mijn neus en ogen ook al om “ja” 

en “nee” in strijd geraakten 

Pur XII,13 

  

“Toen zei hij: richt de ogen naar de bodem, want het zal u goed doen en uw weg 

verlichten, wanneer ge ziet waarop uw voeten rusten” 

Leicester Library, ms Holkham 307 (XIV): 

Pur XII,13 

  

“Gelijk tot nagedachtenis der 

doden de zerken, die hun 

aardse graven sieren, in 

beeldwerk tonen wat ze 

vroeger waren…zo zag ik 

daar figuren uitgehouwen” 

Graf Boccaccio in Certaldo 

Il mosaico pavimentale della cattedrale di Ottranto (1163-1165): de levensboom 

1 2 3 

3 

Il mosaico pavimentale della cattedrale di Ottranto 

2 
1 

Kathedraal Siena 
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Kathedraal Siena  

1369-1547-1780 

“het zal u goed doen en uw weg verlichten,              

wanneer ge ziet waarop uw voeten rusten” 

Pur. XII, 64-70: “Wie was penseel of tekenstift 

zo meester dat hij met lijnen en contouren 

zo toverde dat zelfs de meest verfijnden 

onder de indruk zouden zijn. De doden 

leken dood, de levenden levend.  Wie de 

realiteit aanschouwt, zag niet meer dan ik, 

zolang ik gebogen liep. 

1373 
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Illustratie 

 

 

 

 

Oorzakelijk verband: 

 - beschikbaarheid voorbeelden 

 

 

 

  

 - mogelijke eerdere bron: de bijbel 

 

 

  

 - waarschijnlijke bron 

 

 

 - exacte bron 

 
San Zeno: XVIII,118: ‘Ik was in Verona abt van het Zenoklooster” 

Hel XIX,13 “Io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fori d’un 

largo tutti, e ciascuno era tondo” 

 

“come pal comessa” 

San Appolinare in Classe  
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Ravenna, Sant’ Appolinare in Classe 

“Met zoveel glans en rode gloed zag ik 

een schittering in twee stralenbundels 

dat ik zei: ‘O Helios, wat heeft u ze 

mooi gemaakt!’. Zoals de melkweg, 

afwisselend met grotere en kleinere 

sterren tussen de polen van het 

universum, dermate wit oplicht dat ze 

zelfs geleerden voor raadselen stelt, 

zo maakten die lichtende stralen in de 

diepte van Mars het eerbiedwaardige 

teken dat elkaar snijdende kwadranten 

in een cirkel vormen. De herinnering is 

hier sterker dan mijn zeggingskracht, 

want in dat Kruis lichte Christus op, 

zodanig dat ik er geen passend beeld 

voor vinden kan.” 

(Paradijs XIV 94-123). 

De herinnering is hier sterker dan mijn 

zeggingskracht, want in dat Kruis lichte 

Christus op, zodanig dat ik er geen passend 

beeld voor vinden kan” 

Hel XXXI,40 “Zoals Monteriggioni zich op zijn ronde muur met torens kroont,  

zo torenden hier de 

afschrikwekkende reuzen vanaf 

hun middel boven de rand uit die 

de put omringt” 
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Monteriggioni 

 San Miniato al Monte 

“Zoals van rechts, om de berg op te komen waar de kerk ligt die de 

welbestuurde als het ware in bedwang houdt boven de Rubaconte, de straffe 

steilte gebroken wordt door trappen, gemaakt in de dagen dat grootboek en 

schepel nog niet logen, zo wordt daar de weg door trappen geëffend”  

(Ponte della Grazie) 

Doop 26 maart 1266: Hel XIX,17 “il mio bel San Giovanni”;  

Par XV,35 “l’ ovil di San Giovanni” 
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www.middeleeuwen.com 

1225 -14e eeuw: Venetiaans,  

Cimabue, olv Jacopo da Torrita Coppo di Marocovoldo (1225-1276, Montaperti) 

Domenico de Michelino 1465 

2. Dantes Commedia in de beeldende kunsten Iconografia Dantesca 

• Illuminaties oude handschriften: Egerton 934, Codex Altonensis (1385), 
Holkham (14e eeuw), (Marciana (eind 14e eeuw), Codex Bolognese (1400), 
Bartolomeo di Fruosino (1428), Giovanni di Paolo (1445), Vechietta (1445), 
Lombardisch (15e eeuw), Guglielmo Geraldi (1480) 

 

• Fresco’s hel       1275-1400 

• Michelangelo,        1480-1550 

• Botticelli, Baldini      1480-1550 

• Kopergravures en houtsneden     1550-1580 

• Jan van der Straet (Stradanus), Signorelli, Zuccari/ Vasari  1570-1590 

      

• Goya , Flaxman, Fuseli ,Ingres, Diotti, Scaramuzza  1750-1865 

• Blake       1824-1827 

• Carpeaux, Delacroix, Géricault, Scheffer    1822-1857 

• Koch en Duitse romantici (Grosse, Vogel), Cabanel  1820-1860 

• Gustave Doré, Yan Dargent, Rodin    1861-1900 

• Lebrun, Dalí       1960-1965 

 

• Guttuso, Garouste, Sassu, Trubbiani, Martini, Philips, Baskin,       
Rauschenberg, Scheck, Valiulin, Hage, Hudig, Mangnus en Renema    

Fecemi la divina potestate 

 

 

La somma sapienza 

 

E il primo amore 
 

 

Dinazi a me non fuor cose create 

 

Pisa 1345 

 

Codex Egerton 943, 1323/1333 
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Codex Egerton 943, 1323/1333 

Codex Egerton 943, 1323/1333 

Codex Egerton 943, 1323/1333 

Codex Egerton 943, 1323/1333: Par XXXI, 100: “E il santo sene: la Regina del cielo, ond’io 

ardo tutto d’amor, ne farà ogni grazia, però ch’io sono il suo fedel Bernardo” 

Codex Altonensis 1385 Codex Altonensis 1385 
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Codex Altonensis 1385 Codex Altonensis 1385 

Leicester ms Holkham 514, XIV 

Leicester ms Holkham 514, XIV 
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XIV  Kring II: Geweldplegers; 7e Galerij, Ring 3: tegen God, de natuur 

(sodomie) en tegen de cultuur (woeker) 

 

tegen God Tegen de natuur tegen de cultuur 

Capaneus 

Venetiaans, Marciana Venetië, cod. It IX, 276 Biblioteca Nazionale  

Marciana, eind 14e eeuw 

Venetiaans, Marciana Venetië, cod. It IX, 276: Par XXIII,128: “Ze zongen 

Regina Coeli, zo lieflijk dat de verrukking ervan mij nooit heeft verlaten” Codex Bolognese 1400 

Bartolomeo di Fruosino 1428 

Giovanni di Paolo 1445 
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. 

Giovanni di Paolo 1445 

Giovanni di Paolo 1445 

  Giovanni di Paolo 1445 

Vecchietta (Lorenzo di Pietro) 1445 

Vecchietta (Lorenzo di Pietro) 1445 

Lombardisch, XV (Parijs ms 2017/Imola ms 32) 
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Lombardisch, XV (Parijs  

ms 2017/Imola ms 32) 

 

Lombardisch, XV (Parijs ms 2017/Imola ms 32) 

Codex Urbino, Guglielmo Geraldi 1480 Codex Urbino, Guglielmo Gerardi 1480: XXI: ”de zondaar ging 

kopje onder en kwam met zijn achterste omhoog weer boven” 

Codex Urbino,  

Guglielmo Geraldi 1480 
Andrea & Bernardo Orcagna 1357                  Bartolomeo di Fruosino 1428 
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 Giovanni da Modena, 1404, San Petronio NRC 21-8-2003 
Allessandro di Mariano Filipepi (Botticelli) 1481 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Sandro_Botticelli_083.jpg

