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250 jaar een succes --- laatste kwart 16e eeuw abrupte neergang --- laatste kwart
18e eeuw groot publiek --- laatste 200 jaar een van de meeste geliefde schrijvers
T.S. Elliot: Dante and Shakespeare divide the modern world between them,
there is no third."
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Ovidius (43 v.C.-17 n.C.) Metamorfosen
METAMORFOSEN: Er is een weg die steil
naar beneden loopt en in doodse stilte
naar de onderwereld leidt. Daar stroomt
de trage rivier De Styx en de zielen van
de overledenen gaan hierlangs naar
beneden. De zielen van slechte mensen
gaan naar de Tartaros, de zielen van
goede mensen naar het Elysion.

Hel IV, 100: Horatius, Ovidius, Lucanus, Vergilius, Homerus:
“Ze verleenden mij nog meer eer door me op te nemen in hun illustere
gezelschap. En zo werd ik de zesde in een rij van zoveel wijsheid.”

Tomis (Constanța)

Hel XXV, 97-99:
Laat Ovidius nu maar zwijgen over Cadmus
en Arethusa. - Dat hij al dichtend de een in
een slang en de ander in een - bron weet te
veranderen, wekt bij mij geen jaloezie.

Verona

Geen kennis van het Grieks, kende Sophkles niet, Euripides wel

Niet te plaatsen, irrationeel, slechte
smaak, wel begrip voor zijn chagrijn

Dudu, Li Tiezi, Zhang An, 2006: Discussing the Divina Commedia with Dante

 Bizar, maar ook briljant: er zijn verzen
bij die na 400 jaar nog niet verouderd
zijn en nooit zullen verouderen.
 Dante wordt niet meer gelezen omdat
hij te veel naar onbekende feiten
verwijst; zijn reputatie dankt hij aan
het feit dat hij niet meer gelezen
wordt
 Te veel commentaar: “Une
plaisanterie expliquée cesse d’être
une plaisanterie”
 Meer waardering voor Ariosto en
Tasso
VOLTAIRE
JEAN-MARIE AROUET: 1694-1778
(1781: Jean-Antoine Goudon)

 Goethe en Chateaubriand: slechte
smaak, bizar

Bill Clinton, Kofi Annan, moeder Theresa, Bruce Lee, Prins Charles, Osama Bin Laden, George W. Bush, Salvador Dali, Luciano
Pavarotti, Michael Gorbatsjov, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Fidel Castro, Che Guevara, Johann Wolfgang von Goethe, Napoleon,
Marie Curie, Steven Spielberg, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Elvis Presley, Bill Gates, Pele, Saddam Hoessein, Hitler…

“FEITEN: Alle kunstwerken, alle boeken
en geschriften, alle wetenschappelijke
beweringen en historische gebeurtenissen
in dit boek zijn waarheidsgetrouw”

1896 Cesare Zocchi
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Andrea del Castagno (± 1450): tre corone Fiorentine
Conrad
Busken Huet
(1826-1886)

“Dante is onafgebroken blijven
voortleven. Er bestaat in Europa geen
tweede voorbeeld van een rijmwerk,
zeshonderd jaren oud, en betrekkelijk
zoo algemeen verstaanbaar als Dantes
trilogie”
”Bij de aankomst te bestemder plaats is
de dichter even onvermoeid als bij het
van huis gaan”
“De Komedie is eene encyklopedie”
“Dante is door en door Roomsch”

Francesco Petrarca
1304-1374

Dante Alighieri
(1265-1321)

Giovanni Boccaccio
1313-1375

Vertalers Divina Commedia Dante
1864: A.S. Kok
1873: J.C. Hacke van Mijnden
1875: U.W. Thoden van Velzen
1876: J.J.L. Ten Kate (hel)
1884: Joan Bohl

Abraham Seyne Kok
1831-1915

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

1901: P.B. Haghebaert

1987: Frans van Dooren

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

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

Christinus Kops ofm 1876-1951:
Oudste nog leesbare vertaling
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3

HONOURS Great texts, 24 september 2013

Dante: betekenis - VITA

1984

Frans van Dooren 1935-2005
1987

Meneer Donders, 1965

1994…..

Michaël Zeeman God zij met ons 1997
“Voor een werkelijk begrip van
Dantes Divina Commedia is
inmiddels uitzonderlijk veel kennis
nodig van een heel scala aan
mediëvistische subdisciplines, van
taalkunde tot theologie en van
politieke geschiedenis tot
kosmologie. Niettemin is zonder
die kennis heel goed in te zien dat
de Divina Commedia een uitzinnig
mooi boek is, ja, zal een lezer die
gespecialiseerde kennis pas gaan
verzamelen nadat en omdat hij de
schoonheid van Dantes werk heeft
ondergaan”
Rob Brouwer

© Jacques Janssen

Ike Cialona & Peter Verstegen

1958-2009
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Dante Vita

1914

Dorothy Sayers 1893-1957

http://dante.dartmouth.edu/

Boccaccio Vita di Dante

1265: Hel XXIII,95
“Io fui nato e cresciuto sopra
il bel fiume d’ Arno all gran villa”

“Onze dichter was van
middelmatige grootte en liep, toen
hij een rijpere leeftijd had bereikt,
enigszins gebogen. Zijn gang was
waardig en kalm, en hij was altijd
gekleed in eenvoudige kleren die
in stijl en kleur bij zijn leeftijd
pasten. Hij had een lang gelaat en
een adelaarsneus, eerder grote
dan kleine ogen, brede kaken en
een onderlip die voor de bovenlip
uitstak. Zijn huidskleur was
donker, zijn hoofdhaar en
baardhaar waren dik, zwart en
kroezig, zijn gezicht droeg altijd
een zwaarmoedige en peinzende
uitdrukking”
Bibliotheca Riccardiana: Giovanni del Ponte

Mosca: “Cosa fatta, capo ha; uccedetelo“

Mars

Ponte vecchio: Il passo d’ Arno

Buondelmonte dei Buondelmonti
Eerste paasdag 1215

© Jacques Janssen
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Doop 26 maart 1266: Hel XIX,17 “il mio bel San Giovanni”;
Paradijs XV,35 “l’ ovil di San Giovanni”

San Miniato al Monte

© Jacques Janssen
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Purgatorio XII, 100-105: “… om de berg op te komen waar de kerk ligt die de
‘welbestuurde’ boven de Rubaconte-brug in bedwang houdt, wordt de straffe
steilte gebroken door trappen…”
(Ponte della Grazie)

Vita nuova (2) “La gloriosa donna della mia mente la
quale fu chiamata da molti Beatrice”

Portinari
1274
Vita nuova (15-16): “Van toen af beheerste de liefde mijn
ziel, die zich onmiddellijk aan haar overgaf”

“Here nineness”

1283 Ponte di San Trinità

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)

Henry Holliday (1839-1927)

Juni 1290: dood Beatrice: Vita nuova XXXIV

1283-1292
LA VITA NUOVA
Il libero de la mia memoria
XXV
“De eerste die in de volkstaal
begon te dichten, deed dat
omdat hij zijn woorden
verstaanbaar wilde maken
voor een vrouw voor wie het
moeilijk was om de Latijnse
verzen te begrijpen”
Maar ook de dichter in de
volkstaal moet zich
verantwoorden.

© Jacques Janssen

Convivio II, 12: “Si come essere suole che l’uomo va cercando
argento e fuori de la’ intenzione truova oro. Io che cercava di
consolarme, trovai non solamente a le mie lagrime rimedio, ma
vocabuli d’autori e di scienze e di libri”
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Hel IV, 80
“Onorate l’ altissmo poeta;
l’ ombra sua torna, ch’ era
dipartita”

1291-1294 Santa Croce

De cenotaaf van Dante,
Santa Croce Florence

Santa Maria Novella, 1291-1294

Bernardo Orcagna

Garisenda
Hel XXXI,136
“Toen Antaeus zich
vooroverboog, zag hij eruit
als de Garisenda, die lijkt om
te vallen als men naar boven
kijkt wanneer een wolk tegen
de helling van die scheve
toren in overdrijft. Op dat
moment had ik graag en
andere route genomen. Maar
zachtjes zette hij ons neer op
de bodem van de put….”

© Jacques Janssen
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Garisenda

Badia
Palazzo del capitano
del popolo (bargello)

1088

13 juni-september 1300 Dante prior (torre di castagna)

1294-1303: BONIFATIUS VIII
Bul Unam sanctam:
“wij verklaren dat het voor het
eeuwige heil van ieder van de
mensen noodzakelijk is dat hij aan het
Roomse pausschap blijft
onderworpen”

JACOPONE DA TODI

Hel XIX, 115

EPISTOLA A PAPA BONIFAZIO
O papa Bonifazio,
Io porto el tuo prefatio
E la maledizione
E scomunicazione

“Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre,
Non la tua conversion, ma quella dote
Che da te prese il primo ricco patre!”

JACOPONE DA TODI
EPISTOLA A CELESTINO
PAPA QUINTO, CHIAMATO
PRIMA PETRO DA MORRONE
Que farai, Pier da Morrone?
È venuto al paragone
Grand’ è la tu degnitate,
non è meno la tempestate
L’ ordene cardenalato
Posto è en basso stato
Se non te sai ben schirmere
Canterai mala canzone
Hel XIX,52
1294: verkiezing en aftreden (‘il gran rifiuto’, Hel III,60) Celestinus V

© Jacques Janssen

“En hij riep: Staat u er al Bonifatius?
Staat u er nú al? Volgens mijn gegevens
komt u pas over enkele jaren.
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Pardijs XXX, 133 ”in die grote zetel waar de adelaar op is aangebracht en
waar jij je ogen niet van af kunt houden, zal de ziel plaatsnemen van de
grote Hendrik die eens keizer zal worden”

Giovanni di Paolo 1403-1483

27 januari 1302: Cante de Gabrielli di Gubbio veroordeelt de
witten, waaronder Dante (‘baratteria’ Hel XXII,53); op 10 maart volgt de
doodstraf: “Ubique comburatur, sic quod moriatur”


Compagni: “E sbandi e confino tutta la familia de’
Cerchi…Dante Alighieri, che era ambasciatore a Roma”.
In zijn brieven noemt Dante zichzelf ‘exsul immeritus’
Giosuè Carducci: een standbeeld (‘in marmo di Carrara’)
voor de burgemeester: ‘o primo, o solo inspirator di Dante’

Verbanning uit Florence

© Jacques Janssen

De vulgari eloquentia - Convivio
Monarchia - Commedia
Questio de aqua et terra
Ecloghe latine
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Bij San Benedetto
(Hel XVI,100)

Heilig jaar Rome
(Hel XVIII,28)

Scarpetta degli Ordelaffi
(Hel XXVII,45: “veilig in
de groene klauwen)

Domenico Petarlini, Dante Alighieri in esilio

Moroello Malaspina
(Hel XXIV,145: “een vuurdamp”
Currado II Malaspina
(Pur VIII, 118-130: “nooit toefde
ik in uw landen)

Domenico Petarlini, Dante Alighieri in esilio

© Jacques Janssen

Domenico Petarlini, Dante Alighieri in esilio

Bartolomeo della Scala
(Par XVII,70-71: “uw eerste
toevluchtsoord is ‘t hof van de
grote Lombardijer”)

Domenico Petarlini, Dante Alighieri in esilio

Can grande della Scala
(Par XVII,58: “andermans trappen)

Domenico Petarlini, Dante Alighieri in esilio
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CONVIVIO

Guido da Polenta (Hel
XXVII,41: “de arend
der Polenta’s)

“Sinds de burgers van
die zeer schone en
beroemde dochter van
Rome, Florence, het
besluit namen om mij te
verjagen uit haar
allerzoetste schoot
(waar ik ben geboren
en de top van de levensboog heb bereikt en waar ik van ganser harte hoop
mijn vermoeide geest eens tot rust te kunnen laten komen en de mij nog
gegeven tijd vol te kunnen maken) heb ik als een vreemdeling
rondgezworven door bijna alle streken waar deze taal gesproken wordt. Als
een pelgrim, en bijna als een bedelaar, heb ik tegen mijn wil de wond van het
noodlot moeten dragen, waarvan de schuld vaak ten onrechte wordt
toegeschreven aan de gewonde zelf. In waarheid ben ik rondgeslingerd als
een schip zonder zeil en zonder roer, en voortgedreven naar allerlei havens,
baaien en stranden door de schrale wind van de smartelijke armoede”

Domenico Petarlini, Dante Alighieri in esilio

Verona

Dantes odyssee
Dante over Odysseus
Hel XXVI:

Boccaccio over Dante
Trattello § 82:

94 noch mijn genegenheid voor
mijn zoon, noch de eerbied voor
mijn oude vader, noch de liefde
die ik verschuldigd was aan
Penelope,

“Noch de liefde, noch zoute
tranen, noch huiselijke
zorgen, noch de glorie van
het publieke ambt, noch de
miserie van de ballingschap,
noch de ondraaglijke
armoede waren ooit bij
machte Dante af te leiden
van zijn hoofddoel. Boven
alles was zijn studie hem
heilig”.

97 konden het vurige verlangen
overwinnen dat in mij leefde om
de wereld te leren kennen en de
gebreken en deugden van de
mensen.

Hugo Zannoni, 4 mei 1865

Benaco: Gardameer
1312-1318
Paradijs XVII,58
Tu proverai si come sa di sale
Lo pane altrui, e com’è duro calle
Lo scendere e il salir per l’altrui scale

“Suso in Italia bella giace un laco
A pie dell’Alpe, che serra Lamagna sovra
Tiralli, c’ha nome Benaco”
Inferno XX, 61-63

Je zult nog merken hoe zout het brood
van een ander smaakt, en hoe zwaar het
is andermans trappen op en af te gaan.

Can Grande della Scala

© Jacques Janssen
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Paradijs X,137
“Dat is het eeuwig stralend licht van Siger
die in de straat van het stro door zijn
geleerdheid haat en nijd verwekte”

Arles Les Alyscamps
Hel IX,112 “Si come ad Arli, ove il Rodano stagna…
fanno i sepolcri tutto il loco varno”

Rue Fouarre / Vico straminis Balzac Les proscits

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

Lo latino e sovrano: “per la
sua nobilità e per vertù et
per bellezza”

1304-1306

1304-1307

Siger van Brabant

Cassone con la Processione dei Pali di S. Giovanni (xv e eeuw)

“La mia commedìa” (Hel
XXI,2)
Inferno: 1303-1308
opgedragen aan Uguccione
della Faggiuola
Purgatorio: 1308-1312
opgedragen aan Moroello
Malaspina
Paradiso: 1316-1321
opgedragen aan Can
Grande della Scala
Paradijs XXV,1:
“Als ooit misschien het heilige gedicht, waar de aarde en de hemel
beide de hand in hadden, zodat ik er jarenlang van vermagerde, de
hardheid breekt die mij uit de mooie stal weert waar ik als lam in
rustte, dan zal ik met een andere stem en andere lokken als dichter
terugkeren naar mijn doopvont en zal de lauwerkrans mijn slapen
tooien”

© Jacques Janssen
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Haar kloosternaam: Beatrice!

Dante: betekenis - VITA

Marie Spartali Stillman (1888) Dante at Verona

“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).

Ravenna, Sant’ Appolinare in Classe

“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).

Hel XVI,1
“Als men ‘s winters in Venetië niet kan
uitvaren, wordt in plaats daarvan
gewerkt aan het onderhoud van de
schepen. De één vernieuwt het hout,
een ander stopt de kieren van een
schip dat al vele reizen gemaakt heeft.
Dáár staat iemand aan een
voorsteven te timmeren, dáár aan een
achtersteven. Iemand maakt riemen,
een ander draait touwen. Die herstelt
het kleine, die het grote zeil. – Welnu,
zoals dan in het Arsenaal het taaie pek
staat te koken waarmee de
beschdigde schepen opgekalefaterd
worden, zo kookte daarbeneden – niet
door vuur maar door goddelijk kunnen
– een massa pek die de overs overal
met een dikke laag bedekte.”

Arsenaal

© Jacques Janssen
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Giovanni Villani: “In het jaar 1321 in de maand september op de dag van het Heilig
Kruis stierf ‘il grande e valente poeta Dante Alighieri’ uit Florence in de stad
Ravenna in Romagna nadat hij als ambassadeur teruggekeerd was uit Venetië in
dienst van de heren Polenta, bij wie hij verbleef”

1 mei 1921
Benedictus XV

Paulus VI: Einde Tweede Vaticaans concilie 1965: Dantejaar: Florence-Ravenna

Dantis ossa a me Fre Antonio Santi hic posita Ano 1677 die 18 octobris

© Jacques Janssen
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Stanze di Raffael

Šojāʿ-al-Din Šafā (1956, 1999), Farida Mahdavi-Dāmḡāni (2000)

Teheran Shahr Park
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