
Gezang V:  De avond van Goede Vrijdag, 25 maart 1300 
 

Bij de ingang van de tweede Kring begint de hel pas echt. Daar huist Minos, de wrede 

koning van Kreta. Het is zijn taak de zondaren hun plaats in de hel te wijzen.  
 

Dante bevindt zich nu op een pikdonkere plek waar een storm woedt die een wolk van 

zielen met zich meevoert. Het zijn de wellustigen: de mensen die zich seksueel hebben 

misdragen. Degenen die bij name genoemd worden, zijn getroffen door een noodlottige 

liefde, een liefde die hun het leven kostte. Dante voert met een van hen, Francesca di 

Rimini, een gesprek. Zij vertelt hoe zij verliefd werd op Paolo, met wie zij samen in de hel 

verblijft, en hoe haar man, die daarvoor dieper in de hel moet boeten, hen vermoordde 

toen hij hen betrapte. Dante is diep onder de indruk van Francesca’s verhaal en zakt van 

ellende in elkaar. Hij kan de tragedie die hij verneemt niet aan. Pas naarmate hij dieper 

in de hel afdaalt, de zonden erger worden en de straffen gruwelijker, treedt er bij Dante 

gewenning op en neemt zijn medelijden af. 
 

Actores: 

Dante 

Vergilius 

Minos 

Paolo 

Francesca  

 

Verdere persoons-

namen:  

(zie noot 58) 

Semiramis 

Ninus 

Sychaeus 

Cleopatra 

Helena 

Achilles 

Paris 

Tristan 

Dido 

Lancelot 

Gallehault 
 

 

DANTE EN DE WERELDLITERATUUR 

We hebben in het voorgaande canto gezien hoe Dante zich ongegeneerd voegt onder de 

allergrootste klassieke schrijvers. Met Homerus, de vorst der dichters, Lucanus, Ovidius, 

Horatius en zijn lievelingsauteur bij uitstek Vergilius, vormt hij een club van zes die zaken 

bespreekt die hij ons niet toevertrouwt. Men hoeft geen psycholoog te zijn om te vrezen dat 

zoveel karakterologisch ingebedde eigendunk op zelfoverschatting duidt, ook al gegeven 

het feit dat de dichter nog maar net op weg is en nog 96 canto’s te gaan heeft. Bovendien is 

hij een politiek dissident in ballingschap die mag vrezen voor zijn reputatie. Maar al 

spoedig na zijn dood begint zijn faam. Guido da Pisa zegt in een van de oudste 

commentaren (rond 1327), verwijzend naar Louteringsberg I,9, dat Dante de dode poëzie 

weer tot leven gewekt heeft en vanaf 1350 ontstaat in Florence een cultus rond de Comedía 

die met name blijkt uit een ware industrie van manuscripten. Giovanni Boccaccio (1313-

1375) is een groot bewonderaar, spreekt als eerste van een Divina Comedía, schrijft twee 

kleine biografieën en draagt in de Badia-kerk Dantes werk voor, tot het de mensen de keel 

uithangt en hij er bij neervalt. Francesco Petrarca (1304-1374) heeft waardering, maar die 

strekt niet tot het niveau dat hijzelf nastreeft. Dante is een volksdichter en zijn populariteit 

kleeft de kenmerken aan van het volk dat hem draagt. Als wetenschapper en classicus blijft 

hij onder de maat. Leonardo Bruni (1370-1444) spreekt in zijn Dialogi van ‘onzuivere 

taal’, ‘gebrek aan latiniteit’, ‘zijn tekortkomingen als stilist’, en ‘vulgariteit’ (Cesare, 

1989). Vooral de Romeinse humanisten, die zweren bij het Latijn, zien het gebruik van de 

volkstaal als een zwaktebod.  
 

In Florence dat, onder de Medici vanaf de 15e eeuw, aan politiek en cultureel belang wint, 

dringt het besef door dat Dante de schepper is van een eigen taal en dat hij erin geslaagd is 

het Toscaans zodanig te verrijken dat theologische en filosofische vraagstukken 

bespreekbaar worden. Dante is de trots van een nieuwe natie. Ook buiten Italië is zijn roem 

dan al doorgedrongen. Geoffrey Chaucer (ca. 1343-1400) bewerkte enkele passages uit de 



Komedie in zijn Canterbury Tales en stak zijn waardering niet onder stoelen of banken: 

‘Redeth the grete poete of Ytaille — That highte Dant, for he kan al devyse — Fro point to 

point; nat o word wol he faille’ (‘Lees de grote dichter van Italië, die machtige Dante, want 

die heeft het allemaal van a tot z beschreven; feilloos, geen woord verkeerd’). 

Michelangelo (1475-1564) getuigde in een tweetal sonnetten van zijn diepe bewondering: 

‘simil uom né maggior non naque mai’ (‘een groter mens, noch een als hij, werd ooit 

geboren’).  
 

Niets leek Dantes roem nog in de weg te staan, maar er volgen vele jaren van betrekkelijke 

obscuriteit. In de Academia della Crusca (opgericht 1583) geldt Dante met Boccaccio en 

Petrarca (de ‘tre corone fiorentine’) als grondlegger van het Italiaans en vanaf 1595 geeft 

de academie Dantes meesterwerk uit onder de titel La Divina Commedia, maar Dantes taal, 

die Petrarca denigrerend volks noemde, blijft een elite- en schrijftaal die slechts een kleine 

minderheid verstaat en spreekt. De humanist Pietro Bembo (1470-1547) noemt Dante in 

zijn Prose della volgar lingua “excessief en extreem, vooral in zijn taalgebruik”; ‘hij 

verwart  stijlen en linguïstische registers”. In de 17e en 18e eeuw raakt Dante op de 

achtergrond en tot aan het begin van de 19e eeuw leeft hij in de schaduw van de 

wereldliteratuur. Giambattista Vico (1668-1774) noemt hem ‘il vero Omero’, maar alom 

klinkt kritiek. Voltaire (1694-1778), van wie geen aardige opmerking over Dante bekend 

is, had een uitgesproken hekel aan de complexiteit van de Divina Commedia. ‘Une 

plaisanterie expliquée cesse d’être une plaisanterie’, zo oreerde hij. Het was hem een 

gruwel dat er professoren nodig waren om een dichter uit te leggen. Sir Walter Scott (1771-

1832) stelt Dantes “personal malignity and strange mode of revenge” een de kaak. Ook 

Johann Wolfgang Goethe (1794-1832) distantieert zich. Sprekend bij de vijfhonderdste 

sterfdag van Dante kon hij het niet nalaten te wijzen op de ‘widerwärtige oft abscheuliche 

Grobheit’ in Dantes gedicht. De snelheid en ongeïnteresseerdheid waarmee hij zonder ook 

maar aan Dante te denken op zijn Italië-reis Florence bezoekt (‘haastig heb ik een 

rondgang gemaakt door de stad’, ‘het Bobolipark ligt schitterend’) is veelzeggend. Zelfs bij 

Chateaubriand (1768-1848), die zijn bewondering voor Dante niet onder stoelen of banken 

stak, klinkt in Le génie du christianisme de oude kritiek, waar hij schrijft: ‘de schoonheid 

van die bizarre productie [de Divina Commedia] vloeit bijna helemaal voort uit het 

christendom. De gebreken ervan zijn terug te voeren op het tijdsgewricht en de slechte 

smaak van de auteur’. In dezelfde lijn ligt de kwalificatie van Melchiorre Cesarotti (1730-

1808): ‘Più genio che gusto’. 
 

Bij Ralph Waldo Emerson (1803-1882) zien we een ommekeer. Hij zag de Komedie als 

een tekstboek voor jonge schrijvers en zegt: "Dante knew how to throw the weight of his 

body into each act. . . . I find him full of the nobil volgare eloquenza; that he knows 'God 

damn,' and can be rowdy if he please, and he does please." Pas als de negentiende eeuw 

goed op gang is, begint Dantes Komedie een zegetocht die tot in onze dagen voortduurt. 

Het aantal bewonderaars onder de schrijvers is te groot om op te noemen. Ik noem er 

slechts enkele: Samuel Taylor Coleridge, Lord Byron, Alphonse de Lamartine, Percy 

Bysshe Shelly, John Keats, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Henri Wadsworth Longfellow, 

John Ruskin, William Butler Yeats, Paul Claudel, Marcel Proust, Ezra Pound, Matthew 

Arnold, T.S. Eliot, Osip Mandelsjtam, Thomas Mann, W. H. Auden en Louis-Ferdinand 

Céline. In onze tijd denke men aan schrijvers als Peter Weiss, Alexander Solsjenitsin, Hans 

Magnus Enzensberger en Josip Brodski. Vervolgens enkele korte citaten om te laten zien 

waarin die waardering zoals tot uiting komt. Voor Oscar Wilde (1854-1900) was  Dante 

‘the living guide’ die tijdens zijn gevangenschap een licht in de duisternis was. Hij vertelde 

dat hij elke dag Dante las en dat die zijn geest gered had. Jorge Louis Borges (1899-1986) 

was een fervent lezer van de Komedie die hij dagelijks las in de tram op weg naar zijn 



miserabele werk als assistent bibliothecaris. Zijn Nueve Assayos Dantesco behoren tot de 

beste commentaren die ik gelezen heb. Laat ik afsluiten met een hedendaagse schrijver. 

Yann Martel, schrijver van The life of Pi, (*1963): “my favorite book, the one I'd take to a 

desert island, would be Dante's Divine Comedy”; “The single most impressive book I've 

ever read is The Divine Comedy by Dante Alighieri. Some classics are dull and lifeless, but 

I think this work is absolutely astounding. It's chock-a-block full of fascinating stories, 

portraits of a medieval Italy, and such artistry of language”. 
 

Van al deze internationale en ook hedendaagse belangstelling ziet men in Nederland 

slechts een vage afspiegeling. Vanaf het begin is de interesse voor Dante gering geweest. 

Molkenboer (1921) vindt natuurlijk aanwijzingen bij Vondel, maar opvallend is het geringe 

aantal. Cohen (1929) en Terlingen (1958 en 1965) hebben alles wat in de Nederlandse 

literatuur naar Dante verwijst, bijeengezocht. Het is weinig en niet alleen positief. 

Multatuli was uitgesproken negatief. De afkeer van zijn Italiaanse schoonzoon straalde af 

op heel Italië, de Commedia incluis. In een brief van 8 juli 1880 spreekt hij van de 

‘kinderachtige rymelaar Dante”, en op 13 mei 1886 lezen we: ‘Misschien schrikt ge als ik 

U zeg dat ik Rafael niet hoog stel, en dat ik me liever verdiep in de kunstwaardeering van 

'n paar net afgewerkte laarzen dan van dantische verzen.’ Inderdaad, schrikken. 
 

Tezelfdertijd, wanneer Potgieter en Busken Huet naar Florence reizen om de onthulling 

van het Dante-standbeeld bij de Santa Croce mee te maken (1865), komt de belangstelling 

aarzelend op gang en verschijnen de eerste vertalingen van de Divina Commedia. In een 

toespraak tot de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen op 14 

september in datzelfde jaar constateert de voorzitter Professor G. Groshans (1867) echter 

dat ‘de dag waarop Dante vóór zeshonderd jaren het eerste licht heeft aanschouwd voor 

Nederland bijna onopgemerkt voorbijgegaan is’. Slechts bij individuele dichters als 

Henriette Roland Host, P. C. Boutens, Albert Verwey, Pierre Kemp en heden ten dage 

Christine D’haen treft men sporen van waardering en invloed. In zijn algemeenheid kan 

men stellen dat in Nederland de kennis van Dante gering was. Eigenlijk is, zoals in de 

Verenigde Staten gebruikelijk, een continue vertaling van de Komedie noodzakelijk om die 

in de eigen literaire traditie een plaats te kunnen geven. Sinds 2000 zijn een reeks 

vertalingen verschenen en de trilogie van Marcel Möring (Dis, Louteringsberg en Eden), 

van wie ik las dat hij de Komedie elke jaar leest, is wellicht de opmaat voor een nationale 

herwaardering. 
 

Het zou een boek vergen de betekenis Dante in de wereldliteratuur te beschrijven en te 

analyseren. Bij mijn weten bestaat een dergelijke studie niet. Ter afsluiting verwijs ik naar 

twee boeken van Harold Bloom waarin hij de toppen van de westerse literaire cultuur 

verkent: The western canon uit 1994 en Genius uit 2002. In beide boeken gooit Dante hoge 

ogen, maar Shakespeare is voor Bloom nummer 1. In een Italiaans tijdschrift (Panorama 

17 april 1997) zegt hij: ‘Dante Alighieri non può rivaleggiare in grandezza letteraria con 

Shakespeare.’ Een ongetwijfeld deskundig oordeel dat ook getuigt van moed en ik kan het 

navoelen. Ik heb enkele jaren in Shakespeare gelezen. Het was een bijzondere belevenis, al 

ik heb Shakespeare nooit ontmoet. Hij blijft op afstand, verborgen in de coulissen van zijn 

meesterwerken, onzichtbaar achter zijn schepping als een deus absconditus, verloren in de 

algemeen menselijke trekken van zijn vele personages. In Dante ontmoet men een mens 

van vlees en bloed, uit één stuk, auctor en actor tegelijk. Ik beschouw Dante en 

Shakespeare als onvergelijkbare grootheden en prefereer T.S. Eliot dictum: “Dante and 

Shakespeare divide the modern world between them, there is no third." Heel mooi, en ik 

doe het er mee, al leven we inmiddels in een postmoderne wereld. Hoe de groten daarin 

zullen overleven, weten we niet. 


