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1 Inleiding
Niet onregelmatig hoor ik van mensen in mijn omgeving dat ze een boek gelezen hebben, dat zo mooi
was dat het hen tot tranen roerde. Het is een van de fascinerende effecten die het geschreven woord
kan hebben. Woorden hebben de kracht om de lezer te ontroeren. Woorden kunnen allerlei gevoelens
oproepen zoals droefheid, schaamte, afschuw, vreugde en angst. Schrijvers schrijven dan ook over het
algemeen vanuit het streven om de emoties van de lezer te stimuleren. Lezers verwachten tijdens het
lezen van een verhaal op hun beurt dat hun emoties geprikkeld worden. Dit onuitgesproken
verwachtingspatroon van emoties in de literatuur is al eeuwenlang aanwezig, en toch is er nog maar
weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar emoties in de literatuur. Aangezien mijn
onderzoeksgebied de Middeleeuwen betreft, vind ik dit met name betreurenswaardig te noemen voor
de middeleeuwse literatuur.
Middeleeuwse teksten zijn een zeer interessante bron om emoties te onderzoeken. Aangezien
de orale cultuur een belangrijke rol speelde gedurende de Middeleeuwen, was het mondeling
overbrengen van verhalen een niet te onderschatten staaltje werk. Verhalen werden dan ook vaak op
zo'n manier opgeschreven dat ze mondeling goed uit de verf zouden komen. Gevoelens van
personages werden vol overtuiging neergezet en het leek dikwijls meer alsof men als toehoorder naar
een toneelstuk aan het kijken en luisteren was dan dat men een verhaal aanhoorde. Ook toen
geschreven teksten overigens langzaam aan terrein wonnen prefereerde men liever naar een verhaal te
luisteren dan het individueel te lezen.1 Stillezen was überhaupt een activiteit die nog lange tijd
zeldzaam bleef. Als men al een tekst individueel las, was dat namelijk vaak hardop. Dit alles was ook
van toepassing op het boek La Divina Commedia van Dante Alighieri uit de veertiende eeuw. Dantes
imaginaire reis door de Hel, Louteringsberg en uiteindelijk het Paradijs is een goed voorbeeld van een
verhaal dat nog beter tot zijn recht komt wanneer het mondeling ten gehore werd (en wordt) gebracht.
De levendige stijl van Dante zorgt ervoor dat de lezer en toehoorder zeer betrokken is bij hetgeen er
verteld wordt. Met name de vele emoties die het hoofdpersonage in het verhaal beleeft zijn hier
hoofdoorzaak van.
Van de Divina Commedia circuleren allerlei kopieën in de vorm van manuscripten. Het ene
mooier, duidelijker en meer verlucht dan het ander, maar allemaal hebben ze ervoor gezorgd dat men
heden ten dage nog steeds bekend is met de Divina Commedia. Een van de manuscripten van de
Divina Commedia is Holkham Manuscript 48. Dit manuscript is rijkelijk verlucht. Bij elk canto lijkt
wel minstens één afbeelding te horen en allen tezamen beelden ze letterlijk het hele verhaal van de
Divina Commedia uit. Dit gegeven bracht mij op het idee om te onderzoeken of de emoties zoals die
beschreven staan in de tekst van de Divina Commedia op dezelfde manier naar voren komen als op de
afbeeldingen. Oftewel: Op welke manieren verschillen de beschreven emoties in de Divina Commedia
1

Walter J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the World, 10
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ten opzichte van de afgebeelde emoties in het Holkham handschrift 48 en hoe zijn deze verschillen te
verklaren?
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2 Achtergrond tekst & beeld
2.1 Het beginpunt: Dante Alighieri & de Divina Commedia
Wat was het nu precies dat Dante Alighieri dreef tot het schrijven van zijn Divina Commedia en wat is
überhaupt de reden waarom hij gezien kan worden als een man van grote betekenis in onze
geschiedenis?
Dante Alighieri was de zoon van Alighiero Alighieri, die een bescheiden maar toereikend
inkomen verdiende met de verhuur van onroerend goed en het verstrekken van geldleningen, en van de
welgestelde Gabriella degli Abati. 2 Dante's voornaam was de verkorte vorm van zijn eigenlijke naam
Durante, dat staat voor (voort)durend. Men zou Dante's leven, geografisch, emotioneel en literarair
gezien, grosso modo op kunnen delen in drie perioden. 3 De eerste periode zou dan lopen vanaf zijn
geboorte in het jaar 1265 te Florence tot aan het zogenaamde 'midden van zijn leven' in het jaar 1300.
Op dat moment was Dante namelijk 35 jaar oud, wat destijds werd gezien als dat men op de helft van
zijn levensduur was op aarde. Tot het jaar 1300 is Dante een politiek betrokken persoon in de stad
Florence. In de periode die hierna volgt, de enigszins korte periode die loopt van het jaar 1300 tot het
jaar 1302, staat Dante's engagement in het politieke conflict tussen de Welfen (de pausgezinden) en de
Ghibellijnen (keizergezinden) sterk centraal.4 Het resultaat van dit conflict tekent zich duidelijk af in
de derde periode van Dante's leven. In het jaar 1302 tot aan zijn dood in 1321 wordt Dante namelijk
verbannen uit zijn stad Florence. Achteraf gezien is deze verbanning een zegen geweest voor de
geschiedschrijving omdat Dante's teleurstelling, woede en ongeloof over de volgens hem zelf
onrechtvaardige verbanning hebben geresulteerd in zijn Divina Commedia.
Hoewel Dante vele andere werken heeft nagelaten (waaronder bijvoorbeeld La vita nuova en
Convivio), blijft de Divina Commedia hét meest invloedrijke werk van de hele Italiaanse letterkunde.
Dante gaf het, in totaal honderd canto's tellende werk, de naam Commedia. Het was Giovanni
Boccaccio die er in de zestiende eeuw het bijvoeglijke naamwoord Divina aan toevoegde. Het werk
vertelt het verhaal van een imaginaire reis van de schrijver Dante door de Hel, de Louteringsberg en
uiteindelijk het Paradijs. In de Hel en op de Louteringsberg wordt de pelgrim Dante bijgestaan door de
dichter Vergilius en in het Paradijs is het Dante's geliefde Beatrice die deze taak op zich neemt. De
imaginaire reis kan gezien worden als een veelomvattende synthese van de middeleeuwse visie op de
hemel, hel en vagevuur. Het laat een door God geordend onveranderlijk universum zien. Het
allegorische thema van het verhaal zou men dan ook kunnen zien als een soort van geleidelijke
Goddelijke openbaring voor Dante de pelgrim. Daarnaast is het ook een religieuze dialoog over de
2
3
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R.W.B. Lewis, Dante Alighieri. Vertaling door Peter Abelsen (Amsterdam: Uitgeverij Balans, [2004]): 25.
Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie. Deel I: Inferno. Vertaling door Rob Brouwer, inleiding door Ronald
de Rooy (Leiden: Primavera Pers, [2000]): 9.
Ibidem, 12.
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gradaties van de aardse zonden, de menselijke moraal, predestinatie en klassieke filosofie. De vele
symboliek die het werk kent, maakt het complex en tegelijkertijd ingenieus. De gebruikte versvorm is
buitengewoon lyrisch, haast muzikaal en het gehele werk getuigt van een enorme verbeeldingskracht.
Kortom, een werk dat zeer interessant is om te onderzoeken door de vele handvatten die het aanbiedt.

2.2 Het Holkham Manuscript
Het was Dr. Frank Brandsma die mij wees op het bestaan van het manuscript waarin de gehele Divina
Commedia wordt verteld en afgebeeld. Dit manuscript is onderdeel van een collectie manuscripten die
eigendom is van de graven van Leicester in Holkham Hall te Norfolk, Engeland. Thomas Coke, de
eerste graaf van Leicester (1679-1759) was een van de bewoners van Holkham Hall. Op drieëndertig
jarige leeftijd begon Coke aan een rondreis door Europa, waaronder Italië, om zes jaar later weer terug
te keren in Engeland. 5 Tijdens zijn reis had Coke een aanzienlijke collectie kunstwerken verzameld die
hij onderbracht in zijn woning in Holkham. Holkham Hall is, om bondig te blijven, ontwerpen en
gebouwd rondom de verzamelde collecties van Thomas Coke. Onder zijn verzamelde kunstwerken
bevonden zich ook een aanzienlijke collectie manuscripten waaronder het Holkham Manuscript 48 dat
centraal staat in mijn onderzoek. Dit manuscript bevat Dante's Divina Commedia, en is in de
veertiende eeuw in Italië vervaardigd.

Helaas is het, zoals bij vele andere manuscripten uit de

Middeleeuwen, onbekend wie de verluchter is van dit manuscript. Maar dat maakt het natuurlijk niet
minder interessant om het manuscript te onderzoeken. Aardig is ook dat dankzij het digitale tijdperk
waarin wij nu leven, het gehele handschrift openbaar te bekijken is op het internet. 6

5
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Susanna Wade Martins, A Great Estate at Work. The Holkham estate and its inhabitants in the nineteenth
century (Cambridge: Cambridge University Press, [1980]): 39.
„MS. Holkham misc. 48‟ Bodleian Library University of Oxford – 20.03.2009
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/holkham/misc/048.a.htm.
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3 Genre & stijl
Alvorens dieper in te gaan op het hoe en waarom van de uitvoerig beschreven en afgebeelde emoties
in de Divina Commedia en het Holkham Manuscript, is het van belang het een en ander aan
achtergrondinformatie betreffende de Divina Commedia te geven. De aspecten die in dit hoofdstuk
zullen worden besproken maken al enigermate kenbaar waarom emoties in de Divina Commedia zo'n
belangrijke rol spelen en kunnen zodoende zorgen voor een beter begrip van het onderzoek dat
centraal staat in dit verslag.

3.1 Commedia
De opeenvolgende deel-titels Hel, Louteringsberg en Paradijs laten al doorschemeren dat de
chronologie van het boek een positieve ontwikkeling kent. Van de meest duistere en naargeestige
omstandigheden in de Hel, komt Dante de pelgrim in de tweede fase van zijn reis terecht op de
Louteringsberg alwaar de omstandigheden nog steeds ellendig zijn, maar waar de lucht niet meer zo
zwart is als de nacht en waar men de hoop van de zondaars op een goede afloop echt proeft. Na de
Louteringsberg komt dan het Paradijs, een plaats vol van licht, waar al het goede wordt verlost van het
kwade. Deze duidelijke driedeling, Hel, Louteringsberg en Paradijs, heeft Dante zelf bestempeld met
de term Commedia. Het was al in zijn eerdere werk de De Vulgari Eloqentia dat Dante deze door hem
bedachte term definieerde. 7 Voor Dante stond deze term voor een werk dat droevig begint en een
gelukkig einde kent. 8 Het verhaal voert de lezer dan ook letterlijk van de gekwelde zielen in de hel
naar de verloste zielen in het paradijs. Voor de lezer geeft de opeenvolging van Hel, Louteringsberg en
Paradijs ook een soort van structuur, aangezien men deze drie rijken kan zien als representant voor een
duidelijk begin, midden en einde van het verhaal. Volgens Dante sloten zijn manier van schrijven en
zijn genre-gebruik, zoals de door hem bedachte term Commedia, goed aan bij de stijl die Dolce stil
novo wordt genoemd. In het Nederlands zou men het letterlijk kunnen vertalen als de 'welluidende
nieuwe stijl'.9 In deze poëzievorm concentreert de schrijver zich volledig op de klankvolle en
melodieuze woorden en verzen waarmee hij zijn geliefde verheerlijkt. In het geval voor Dante is deze
geliefde in al zijn werken Beatrice. Pas in het Paradijs van de Divina Commedia aanschouwt Dante de
pelgrim zijn Beatrice en het is dan ook in het Paradijs dat de beschrijvingen die Dante voor zijn
goddelijke, engelachtige Beatrice gebruikt hun toppunt bereiken. Van de Hel waar Beatrice niet
aanwezig was, waar Dante de pelgrim het eigenlijk niet meer zag zitten komt hij dan uiteindelijk toch
7

8
9

„De vulgari Eloquentia‟ Dante Online – 27.04.2009
http://www.danteonline.it/italiano/opere.asp?idope=3&idlang=OR.
Lewis, 20.
Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie. Deel I: Inferno. Vertaling door Rob Brouwer, inleiding door Ronald
de Rooy (Leiden: Primavera Pers, [2000]: 11.

8

tijdens zijn reis in het schitterende Paradijs terecht alwaar Beatrice is en Dante als herboren weer
opleeft.
Meer op de taal gericht in de Divina Commedia zou men de term Commedia nog wat
uitgebreider kunnen verklaren. De Divina Commedia was voor Dante namelijk het eerste werk waarin
zijn taalgebruik veel gevarieerder en veelomvattender was dan in zijn werken daarvoor. De Commedia
bevatte zelfs dagelijks, vulgair, taalgebruik waardoor het idioom van het geschrevene kon variëren van
verfijnd en verheven tot platvoers en ordinair. Ook de vorm van het verhaal varieert sterk. Zo is de
tekst deels verhalend geschreven, deels beschrijvend, deels dramatisch, deel episch, deels vermanend,
deels satirisch én deels lyrisch. 10 De taal die het meest geschikt was om deze variëteit aan stijlen op te
kunnen tekenen was de taal van de komedie.

3.2 Hel, Louteringsberg, Paradijs
Bijzonder aan de Divina Commedia is de uiterst nauwkeurig uitgewerkte structuur. Een van de
opvallendste kenmerken van deze structuur is wel het getal drie. Het aantal canto's, de gebieden waar
de zondaars zich bevinden, de versvorm; alles is gebaseerd op het cijfer drie of een veelvoud daarvan.
De getallensymboliek is ontzettend knap doordacht. Met name de versvorm verdient hierbij speciale
aandacht. De zogenaamde terza rima die Dante gebruikt in de Commedia is uiterst vernuftig te
noemen én zijn eigen uitvinding.11 De terza rima is een complexe vijfvoetige versvorm waarin telkens
een groepje van drie versregels met elkaar verbonden zijn. Dit systeem zorgt voor de volgende
vervlechtingen tussen de terzines: aba, bcb, cdc, etc. Dante maakte gebruik van deze drieregelige
versvorm om zo onder andere monotonie en daardoor langdradigheid te voorkomen. Daarnaast zorgde
het voor een mooi vloeiend geheel waardoor de verhaallijn goed gevolgd kon blijven worden. De
duidelijke verdeling van het gehele verhaal van de Divina Commedia in eveneens drie delen (Hel,
Louteringsberg en Paradijs) maakt de tekst leesbaar voor het publiek. Door zijn lyrische taalgebruik
zijn alle drie de delen van het verhaal meer dan fascinerend om te lezen. Dante's gevarieerde en
veelomvattende beschrijvingen van alles wat Dante de pelgrim beleeft in het verhaal werken zeer
empathisch. Als lezer beleef je de emotionele reis van de pelgrim Dante voelbaar mee. De angst,
woede, verwondering en compassie die de boventoon voeren in de Hel en op de Louteringsberg en dan
de blijdschap en zaligheid die in het Paradijs de gevoelens beheersen; op de golven van de door Dante
gehanteerde terza rima beleef je de drie rijken alsof je er zelf bij bent. Te meer ook omdat je met de
pelgrim Dante lijkt mee te lopen en hoort wat zijn gidsen hem zeggen. Als lezer sta je zodoende zeer
dicht bij de werkelijke ooggetuige Dante de pelgrim. Desalniettemin is het in het geval van het
10
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Barbara Reynolds, Dante. The Poet, the Political Thinker, the Man (Londen: I.B. Tauris & Co. Ltd., [2006]):
116.
Ibidem, 116.
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onderzoek dat centraal staat in deze scriptie het meest boeiend wanneer ik mij enkel concentreer op het
gedeelte dat de Hel beslaat. De emoties die Dante de pelgrim in de Hel ervaart zijn erg heftig, zo niet
het meest heftig van de drie rijken en zijn daardoor ook het meest interessant om te onderzoeken.
Zodoende zal mijn onderzoek zich beperken, zowel qua verhaal als afbeeldingen uit het Holkham
Manuscript, tot de Hel.
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4 Emoties & de Divina Commedia
De orale cultuur is altijd een belangrijke rol blijven spelen binnen de Middeleeuwse literatuur naar
mate de Middeleeuwen vorderden. Hardop lezen, voorlezen en over het algemeen de mondelinge
overdracht zorgen ervoor dat het zeer boeiend is de bijzondere communicatiesituaties die door het
doorwerken van het belang van de oraliteit ontstonden in de literatuur nader te bekijken. In het
bijzonder maakt het het interessant te onderzoeken hoe dit alles zich inhoudelijk uitwerkten op de
expressie van gevoelens in deze literatuur.12 Zo kan het zeer boeiend zijn om de wijze van emotioneel
handelen van een protagonist in een verhaal te bestuderen. Van welke manieren maakt de auteur
gebruik om aan het publiek bijvoorbeeld blijdschap over te laten komen? Wat wil de auteur hiermee
oproepen bij zijn publiek? Werden uitingen van emoties bewust of onbewust toegevoegd in verhalen
door een middeleeuwse schrijver? Wat was het in een tekst dat aanzette tot de emotionele handeling
van een personage, een object, een situatie, een persoon? Zowel tekstintern als tekstextern kunnen
zodoende waardevolle bevindingen worden gedaan aangaande emoties in middeleeuwse teksten. 13 Bij
deze emotionele uitingen kan worden gelet op de betekenis van de presentatie van het lichaam van een
personage. Hierbij kan men denken aan gebaren, mimiek, beweging en kleding. Maar ook de
zogenaamde culturele semantiek van zowel de verbale als nonverbale communicatie zijn zaken waar
aandacht aan kan worden besteed. Een Italiaanse middeleeuwse auteur kan bijvoorbeeld een personage
dat huilt anders beschrijven als een Renaissance auteur uit Frankrijk dat zou hebben gedaan.
Belangrijk verder bij onderzoek naar emoties is dat men in het achterhoofd moet houden dat
het begrip van de invulling en daarmee ook het verklaren van bepaalde emoties door de eeuwen heen
aan veranderingen onderhevig is geweest. De verhouding tussen emotie, norm en kennis is hierbij een
belangrijk onderdeel geweest. Het duidelijke onderscheid dat men in de Europese geschiedenis
standaard maakte tussen gevoel en verstand, gevoel en moraal heeft lange tijd het debat over emoties
bepaald. 14
De Divina Commedia is een tekst die zich uitstekend leent voor onderzoek naar emoties. De
pelgrim Dante zit in een soort van emotionele achtbaan tijdens zijn reis door Hel, Louteringsberg en
Paradijs. Maar ook de emoties van Dante de auteur schemeren duidelijk door in het geschrevene.
Daarnaast spreekt de auteur meerdere malen zijn publiek direct aan wat aangeeft dat van hen ook
emotionele betrokkenheid wordt verwacht. Doordat er nogal veel soorten emoties voorkomen in het
verhaal is het onmogelijk ze allemaal te behandelen in dit onderzoek. Dat is ook niet nodig aangezien
bepaalde emoties een duidelijk onbeduidendere rol hebben (zoals jaloezie en spijt). Daar komt bij dat
ik mij in dit onderzoek concentreer op de Hel, waardoor emoties als blijdschap en liefde ook niet van

12

13
14

Ingrid Kasten,'Einleitung' in Codierungen von Emotionen im Mittelalter, C. Stephen Jaeger & Ingrid Kasten,
eds. (Berlijn/New York: Walter de Gruyter, 2003): XIX.
Ibidem, XIX.
Ibidem, XIX-XX.
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belang zijn, emoties die in het Paradijs juist weer wel een grotere rol spelen.

4.1 Basisemoties
Al in de negentiende eeuw deed Charles Darwin uitspraken over emoties en gezichtsuitdrukkingen. 15
Volgens hem was er sprake van dat bij bepaalde emoties de gezichtsuitdrukkingen universeel waren.
Recenter onderzoek naar deze uitspraken van Darwin over de universaliteit van emotionele
expressiviteit verwerpt deze uitspraken niet, maar heeft wel het aantal universele uitdrukkingen
beperkt. Zodoende kan men stellen dat er zes zogenaamde basisemoties (vreugde, verdriet, angst,
woede, verbazing en afschuw) zijn waarbij blijkt dat de gezichtsuitdrukkingen die mensen bij deze
emoties tonen universeel lijken te zijn.16 Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer soorten van emoties,
maar doordat die emoties vaak meer cultuurgebonden zijn door gebruik van bijvoorbeeld gebaren
vallen deze niet onder de basisemoties. 17 Hierbij kan men denken aan haat, schaamte of trots.

4.2 Angst & verdriet
De emoties die centraal zullen staan in het onderzoek naar de beschreven en de afgebeelde emoties
van Dante vallen onder de eerder genoemde basisemoties. Het zijn de emoties die in eerste instantie
opvallen wanneer men de Hel van de Divina Commedia bestudeert, namelijk angst en verdriet. Onder
deze meer brede noemers vallen emotionele uitingen als huilen, vrees, argwaan, schaamte, apathie en
schrik. Eerst volgt nu een korte beschrijvingen van de emoties angst en verdriet, waarna deze emoties
in verband zullen worden gebracht met Dante.

4.2.1 Angst
Angst bekruipt iemand wanneer deze het gevoel heeft dat er onheil of gevaar dreigt en zet iemand aan
tot een vorm van gedrag met als doel het elimineren van dit gevaar of onheil.18 Angst is iets heel

15

16

17
18

Klaus R. Scherer, 'Emotion Serves to Decouple Stimulus and Response' in The Nature of Emotion.
Fundamental Questions, Paul Ekman & Richard J. Davidson, eds. (New York: Oxford University Press,
1994): 130.
Klaus R. Scherer & Paul Ekman, 'Methodological issues in studying nonverbal behavior' in Handbook of
methods in nonverbal behavior research, Klaus R. Scherer & Paul Ekman, eds. (Cambridge: Cambridge
University Press, 1982):1-3.
Paul Ekman, 'All Emotions Are Basic' in The Nature of Emotions. Fundamental Questions, Paul Ekman &
Richard J.Davidson, eds. (New York: Oxford University Press, 1994): 15-19.
Scherer & Ekman, 9.
David Watson & Lee Anna Clark, 'Emotions, Moods, Traits, and Temperaments: Conceptual Distinctions and
Emperical Findings' in The Nature of Emotion. Fundamental Questions, Paul Ekman & Richard J. Davidson,
eds. (New York: Oxford University Press, 1994): 89.
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anders dan vrees of ergens bang zijn voor. Vrees houdt eerder in dat je ernstig rekening houdt met de
mogelijkheid dat het met iemand of iets niet goed zal aflopen. Zo kan je hoogtevrees hebben maar ook
je vader 'vrezen'. Bang is men vaak voor meer concrete zaken als muizen of de tandarts. Men kan
zodoende zowel terecht als onterecht bang zijn voor iets. Angst is echter echt meer een stemming.
Angst is vaak ongegrond en niet gericht op een concreet iets. Net als dat je verdrietig, gelukkig of blij
kan zijn, kan je zodoende ook angstig zijn. Hartkloppingen, duizeligheid en hyperventilatie zijn
allemaal symptomen die kunnen optreden wanneer iemand angst heeft. Verstijven van angst, zoals het
gezegde gaat, is dan ook een verschijnsel dat letterlijk kan optreden. 19

4.2.2 Verdriet
Verdriet kan men zien zien als een negatieve emotie. Hiermee wordt niet bedoeld dat het een slechte
emotie is, maar het duidt aan hoe een persoon zich normaliter voelt die deze emotie voelt. Verdriet is
vaak een reactie op teleurstelling, verlies of ongeluk. Vaak uit iemand zijn verdriet door te huilen. 20
Verdriet werkt ook vaak aanstekelijk; verdriet zien is verdriet voelen.

4.3 Dante's angst en verdriet
4.3.1 Dante & angst
De keren dat de pelgrim Dante bevangen wordt door de emotie angst, of een afgeleide daarvan, zijn
niet op twee handen te tellen. Alleen al in het eerste canto beleeft Dante maar liefst vijf momenten van
angst. Zoals wanneer Dante het duistere woud betreedt. Zelfs wanneer hij achteraf, het moment
beschrijft dat hij dit woud betrad, voelt hij nog de angst:

Rondom mij dicht en doornig kreupelhout;
Ik kan niet zeggen hoe het mij bezwaarde,
Nu de herinnering mij weer benauwt:21
En wat regels verder wanneer er een wolvin aan de pelgrim verschijnt:

Zie de wolvin waardoor ik ben gestrand.
Help mij, wijs meester, om haar te betomen,
Om haar huivert mijn bloed en beeft mijn hand.' 22
19

20

21

22

Richard J. Davidson, 'Complexities in the Search for Emotion-Specific Physiology' in The Nature of
Emotion. Fundamental Questions, Paul Ekman & Richard J. Davidson, eds. (New York: Oxford University
Press, 1994): 239.
Robert W. Levenson, 'The Search for Autonomic Specificity' in The Nature of Emotion. Fundamental
Questions, Paul Ekman & Richard J. Davidson, eds. (New York: Oxford University Press, 1994):252.
Dante Alighieri, De goddelijk komedie. Vertaald door Ike Cialona en Peter Verstegen (Amsterdam:
Athenaeum – Polak & Van Gennep, [2001]): 9.
Cialona/Verstegen, 15.
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Opvallend is dat de manier waarop de angst zich uit bij de pelgrim Dante vaak hand in hand gaat met
het niet meer onder controle hebben van het lichaam. Trillende lichaamsdelen, zweten en zelfs
flauwvallen van angst zijn eerder regel dan uitzondering. De protagonist wordt gegrepen door deze
angsten doordat hij wordt blootgesteld aan allerlei zaken die deze emotie bij hem opwekken. 23
Bijvoorbeeld de drie beesten in het eerste canto, waarbij de eerder vermelde passage van de wolvin
aansluit, of in canto negen het hoofd van Gorgo. Om te behoeden dat de pelgrim het hoofd van deze
Gorgo onverhoopt toch zou zien en daardoor te erg door de angst gegrepen zou worden, legt Dante's
gids Vergilius zelfs zijn hand voor de ogen van de pelgrim als een soort van voorzorgsmaatregel:

'Kijk niet en keer je om! Mocht je het wagen
De Gorgo recht in het gezicht te zien,
Dan zul je nooit het zonlicht meer zien dagen.'
Zo sprak mijn meester die mij nu, misschien
Zekerheidshalve, naar zichzelf toekeerde,
En mijn gezicht bedekt hield bovendien. 24
Deze angstaanjagende figuren worden in de iconografie vaak bestempeld als allegorisch. De
afschrikwekkende objecten in het verhaal zouden dan, allegorisch gezien, verwijzen naar een
betekenis die buiten het verhaal en dus buiten de grenzen van de fictie zelf liggen. De betekenis moet
gezocht worden in de moraal des levens en het lot waar men geen grip op heeft van hen die buiten het
verhaal zelf staan.25 Het beoogde publiek van Dante dus. Het verhaal zit kort gezegd verpakt in een
hermeneutisch kader. Het is niet de wolvin, de Gorgo of een ander object dat de angst bij Dante de
pelgrim creëert maar iets meer exegetisch. De auteur Dante wil dat zijn publiek moeite doet om de
door hem beoogde betekenis te achterhalen. Maar misschien is dit te ver op de zaken vooruitlopend en
is het slim om ons meer te richten op de primaire emotie dan op de reflectie over de symboliek die
eigenlijk van secundair belang is hier.

4.3.2 Dante & verdriet
Als moderne lezer van de Divina Commedia kan je soms het gevoel bekruipen dat het hoofdpersonage
een wat zwakke gesteldheid kent. Dante de pelgrim is namelijk soms zo aangedaan bij de aanblik van
een aantal zondaars dat hij bittere tranen moet huilen van verdriet. Zoals bij het horen van de droevige
kreten van de zondaars wanneer de protagonist de tweede hellekring betreedt in canto 5:

23
24
25

William Franke, Dante's Interpretive Journey (Chicago: The University of Chicago Press, [1996]): 135.
Cialona/Verstegen, 83.
Franke, 135.
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Reeds werd ik door het lijden diep bewogen
Van wie ik hoorde wenen in dat oord,
En naar diegenen dwaalden nu mijn ogen:26
Doordat de pelgrim zijn verdriet vaak uit op een bijna overdreven te noemen manier, wordt men als
lezer wel meegezogen in zijn smart. Zodoende ontwikkel je als lezer een soort van sympathie voor
bepaalde zondaars doordat de pelgrim Dante sterk zijn compassie toont aan en met hen. Hiermee
bewerkstelligt Dante dat de lezer gaat nadenken over deze sympathie. Je weet immers als lezer dat alle
zondaars terecht door God gestraft worden, maar desondanks krijg je, dankzij en in het verlengde van
de getoonde emoties van de pelgrim Dante, medelijden met ze. Dante creëert zowel bij de pelgrim
Dante als bij de lezer op deze manier een soort emotie die je zou kunnen bestempelen als 'morele
spanning'.27 Het lijkt namelijk alsof de auteur Dante de lezer 'test'. Wanneer de lezer immers
sympathiseert met de zondaar, streeft de lezer een slecht voorbeeld na. Kort gezegd zou men kunnen
stellen dat op het moment dat de lezer opmerkt dat de pelgrim Dante medelijden heeft met een van de
zondaars, dat dat wil inhouden dat de lezer zich realiseert dat het juist de pelgrim is die verkeerde
emoties uit naar deze zondaars toe. 28 Het moment dat Dante de pelgrim bijvoorbeeld buiten bewustzijn
raakt van verdriet wanneer hij in canto 5 het verhaal aanhoort van de zondaars Francesca en Paolo,
heeft als doel zodoende de lezer aan het denken te zetten over deze buitensporige uiting van Dante's
verdriet:

Terwijl de een mij antwoord had gegeven,
Weende de ander, wat mij zo verdroot
Dat ik bevangen werd door medeleven;
En buiten kennis viel ik neer, als dood.29
Door het moment van dit intense verdriet met als gevolg het flauwvallen te herhalen, wordt de emotie
nogmaals aangedikt. Alsof de schrijver wil blijven hameren op het feit dat de lezer geacht wordt na te
denken over de emoties die de revue passeren:

Toen ik weer tot mijzelf kwam, nog gekweld
Door het ellendig beeld der twee verwanten,
Wier ongeluk mij hevig had ontsteld,
Zag ik opnieuw, rondom, aan alle kanten
Gefolterden en nieuwe foltering,
Waar ik ook ging, waar ik mijn voeten plantte. 30
26
27

28
29
30

Cialona/Verstegen, 47.
Ian Johnston, 'Lecture on Dante's Inferno' Vancouver Island University – 07.05.2009
http://records.viu.ca/~johnstoi/introser/Dante.htm.
Imke Walenberg, Dante's afdaling in de hel: een emotionele achtbaan (2008), 4.
Cialona/Verstegen, 55.
Ibidem, 57.
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Het verdriet dat zowel de auteur als de pelgrim Dante zeer regelmatig uit is zodoende, net als de angst,
een soort van rode draad in de Hel van de Divina Commedia. Uit het volgende hoofdstuk zal blijken of
ditzelfde geldt voor de afbeeldingen in het Holkham Manuscript.
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5 Emoties & het Holkham Manuscript 48
5.1 Verschillende categorieën afbeeldingen
In totaal zijn er 54 afbeeldingen die het eerste rijk, oftewel de Hel van de Divina Commedia beslaan.
Gekeken naar de manier waarop de pelgrim Dante is afgebeeld kan ik de afbeeldingen onderverdelen
in een aantal categorieën:


Dante met beide handen (gekruist) op de borst;
Afb. 5, 43, 44, 50 (totaal 4)



Dante met beide handen/armen in de lucht;
Afb. 1, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 38, 42, 45 (totaal 10)



Dante wijzend/één hand in de lucht;
Afb. 7, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 40, 41, 46, 47, 51 (totaal 16)



Vergilius als onderdeel van Dante's 'actie';
Afb. 2, 13, 25, 29, 35(24), 37, 48, 49 (totaal 8)



Overigen;
Afb. 28, 32, 36, 54, 8 (totaal 5)



Niet bruikbare afbeeldingen (door beschadiging of te slechte staat);
Afb. 3, 4, 6, 10, 14, 22, 26, 27, 30, 33, 52, 53 (totaal 12)

Er zijn dus eigenlijk vier hoofdvarianten van gebaren die de afgebeelde Dante laat zien. De categorie
'overigen' is echter niet zomaar een verwaarloosbare variant, omdat het hierbij houdingen van Dante
betreft die enig zijn in hun soort in de afbeeldingenreeks. Zoals een afbeelding waarop Dante zich
verschuilt achter een rotsblok. Dit houdt in dat er van de in totaal 54 afbeeldingen er 42 plaatjes van
belang zijn in dit onderzoek doordat er twaalf niet bruikbaar zijn. Overigens kan een afbeelding soms
in meerdere categorieën voorkomen vanwege het feit dat Dante wel eens meer dan één keer op
eenzelfde afbeelding is afgebeeld.

5.2 Enkele kritische noten vooraf
Eer te beginnen met een analyse van de gebaren van de afgebeelde Dante is het belangrijk wat
opmerkelijke zaken uiteen te zetten betreffende de afbeeldingen. Zo valt op dat het gezicht van de
pelgrim Dante op elke afbeelding ongeveer dezelfde uitdrukking kent. Deze gezichtsuitdrukking zou
men het beste kunnen omschrijven als zijnde een zeer neutrale expressie. Dante lacht niet, maar kijkt
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ook weer niet uitermate ontstemd of anderszins boos. Zijn ogen staan ook min of meer hetzelfde, soms
frontaal, dan weer en profil. Een van de weinige keren dat Dante's ogen een zeer duidelijke rol lijken
te spelen binnen het afgebeelde is wanneer zijn gids Vergilius Dante's ogen met zijn handen afdekt. 31
In de iconografie zijn het vaak de gebaren die duidelijk maken wat de maker er van wil zeggen. Een
gesprek tussen bijvoorbeeld twee personen op een afbeelding wordt dan ook weergegeven met behulp
van gebaren en niet door middel van een open mond. 32 De weergave van gebaren is dan ook een van
de kenmerkendste onderdelen binnen de iconografie. Gebaren worden immers vaak zeer uitvergroot
afgebeeld om zo uit te kunnen beelden wat voor gevoelens het vertelde moet opwekken bij het publiek
en daarbij wordt tegelijkertijd duidelijk gemaakt welke scènes van een verhaal belangrijk zijn. Dát zijn
namelijk de scènes die afgebeeld zijn door de verluchter. 33 Zo bezien is het eigenlijk dus niet zo'n
opmerkelijke zaak dat de gezichtsuitdrukking van Dante, als ook de andere afgebeelde figuren, geen
boekdelen spreekt. Aan de andere kant is het ook weer wel tekenend omdat Dante meerdere malen
tijdens zijn reis tranen met tuiten huilt, maar dat die tranen dus nergens te bekennen zijn op de
afbeeldingen. Terwijl de schrijver Dante toch wel veel nadruk lijkt te leggen op de grote tranenvloed
van de pelgrim Dante.
Ook valt op dat zodra Vergilius wordt geïntroduceerd in de afbeeldingen, Dante niet meer van
de zijde van Vergilius lijkt af te wijken. De maker van de afbeeldingen heeft er ook voor gezorgd dat
Dante en Vergilius niet te miskennen zijn. Dante draagt een blauw gewaad en Vergilius draagt een
combinatie van rood met een soort van paars. Doordat de zondaars over het algemeen naakt afgebeeld
zijn en het tweetal in hun bonte kledij telkens bij elkaar gecentreerd staat, wordt de aandacht van een
ieders oog al snel naar de hoedanigheid van Dante en Vergilius getrokken. Een visueel gescheiden
wereld zou men dit ook wel kunnen noemen. Dante en Vergilius behoren namelijk door hun
voorkomen duidelijk zichtbaar tot een andere wereld dan de naakte zondaars. Overigens is het
frappant dat de kleding van Vergilius nog al eens omwisselt van kleuren. De ene keer is de mantel rood
en de jurk paars en de andere keer juist andersom. Wat de reden van de discontinuïteit is, laat ik voor
nu even in het midden, maar het valt wel op.

5.3 De verschillende categorieën nader verklaard
Beginnend nu met een meer algemene analyse van de afbeeldingen waarop Dante afgebeeld staat met
beide handen (gekruist) op de borst. Deze houding lijkt veel rust uit te stralen. Vergilius staat telkens
vrij recht naast Dante met de palmen van zijn handen rustend op zijn hart. Zoals gezegd lijkt het echter

31
32
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Bijlage, afbeelding 13.
Natalie Crohn Schmitt, 'The Body in Motion in the York Adam and Eve in Eden' in Gesture in Medieval
Drama and Art, Clifford Davidson, ed. (Michigan: Medieval Institute Publications, 2001): 158.
Ibidem, 160.
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maar alsof deze houding kalmte uitstraalt. Wanneer men immers bij zichzelf nagaat wanneer men de
handen voor zijn borst slaat, dan merkt men dat het een reactie is op iets waar men van schrikt. Alsof
Dante zich figuurlijk dood schrikt en naar zijn hart grijpt. Of het kan zijn dat Dante zo geraakt is door
wat hij ziet dat het gewoonweg pijn doet aan zijn hart en hij zodoende zijn handen richting zijn borst
brengt.
Op de tweede type afbeeldingen staat Dante afgebeeld met beide handen/armen in de lucht.
Zijn handpalmen zijn naar buiten toe gekeerd alsof hij zich lijkt te willen distantiëren van hetgeen hij
ziet. Vol afschuw gooit de afgebeelde Dante zijn handen in de lucht, geschrokken van de toestand
waarin de zondaars verkeren of de weerzinwekkendheid van de folteraars.
Dan de derde categorie afbeeldingen, de beeltenissen waarop Dante wijzend of met één hand
in de lucht staat weergegeven. In de iconografie staat dit gebaar onder andere bekend als een manier
om aan te duiden dat diegene iets zegt over hetgeen de ene hand naar toe wijst. Vaak is de wijsvinger
hierbij ook duidelijk wijzend afgebeeld. 34 Er zijn maar liefst vijftien afbeeldingen waarop Dante
wijzend afgebeeld staat.
In de vierde type afbeeldingen komt Vergilius om de hoek kijken als zijnde een belangrijk
onderdeel van de 'actie'. Het is met name de beschermende rol die opvalt aan de interactie tussen
Vergilius en Dante. Zo is op afbeelding dertien te zien hoe Vergilius de ogen van Dante afdekt om te
voorkomen dat hij bepaalde gruwelijkheden ziet. Op afbeeldingen 35 en 37 is vervolgens bijvoorbeeld
te zien hoe Dante uit een soort angstreactie Vergilius lijkt aan te klampen. 35
De vijfde en laatste categorie afbeeldingen die ik betrek in mijn onderzoek bevatten
afbeeldingen die sterk afwijken van de andere categorieën doordat ze op zichzelf staand zijn. Daarmee
bedoel ik dat het houdingen, gebaren betreft die enig zijn in hun soort in de afbeeldingenreeks, maar
daardoor niet van minder belang. Zo laat Afbeelding 32 Dante verscholen achter een rostpartij zien.
Deze gebeurtenis wordt zeer helder verbeeld. Het lijkt zelfs alsof de maker van het handschrift heeft
willen benadrukken dat Dante zich uiterst laf achter deze rotspartij verscholen heeft en intussen
Vergilius het vuile werk laat opknappen.
Nu de afbeeldingen geselecteerd en algemeen geanalyseerd zijn lijkt het mij verstandig ook de
verschillende canti in categorieën te verdelen. Waarna een vergelijking kan worden gemaakt tussen de
meest in het oog springende canti en afbeeldingen wat betreft de emoties.

34
35

Crohn Schmitt, 164.
Bijlage, afbeelding 35 & 37.
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6 De hel in tekst & beelden
Wat zijn nu de meest in het oog springende passages in de hel wanneer men de emoties verdriet en
angst bekijkt? Aangezien er te weinig ruimte is in dit essay om alle tekstdelen waarin de pelgrim
Dante zijn angst of verdriet uit te vergelijken met even zoveel afbeeldingen van het Holkham
Manuscript, is het noodzakelijk een selectie te maken. Deze selectie van passages is gemaakt op basis
van de hoeveelheid woorden die aan de beschrijving van de emoties angst en verdriet per canto is
gewijd. Dit lijkt wat cru, maar in essentie kan men veronderstellen dat de auteur Dante daarmee het
zwaartepunt van elk canto heeft bepaald. Kijkend naar de 34 canti waarin Dante de Hel doorkruist zou
je zodoende de volgende onderverdeling qua emoties kunnen maken:


Canti met geen noemenswaardige emoties:

2, 18, 19, 27, 28, 32, 33
(7 in totaal)



Canti met één keer duidelijke uiting van emotie:

7, 11, 12, 15, 24, 25, 26, 30
(8 in totaal)



Canti met twee keer duidelijke uiting van emotie:

4, 6, 10, 13, 14, 20, 22, 34
(8 in totaal)



Canti met meer dan twee keer duidelijke uiting van emotie:

1, 3, 5, 8, 9, 16, 17, 21, 23,
29, 31
(11 in totaal)

Aangezien er in totaal twaalf afbeeldingen in het Holkham Manuscript aanwezig zijn die niet
bruikbaar zijn door beschadiging of slechte staat, kan het zijn dat sommige van deze afbeeldingen
vallen in de beschreven canti die ik wil vergelijken met de afbeeldingen. Dit echter onder voorbehoud,
omdat van te voren moeilijk in te schatten is of deze beschadigde afbeeldingen juist net een
belangrijke emotie van een bepaalde canto uitbeelden. In het onderzoek zal ik mij gaan concentreren
op de canti waarin meer dan twee duidelijke uitingen van emoties voorkomen. Dat houdt in dat ik 11
van de in totaal 34 canti die de hel beslaan zal onderwerpen aan een emotieanalyse, wat ongeveer 1/3
deel is. Naar mijn idee is het op deze manier zeker een representatief onderzoek te noemen, aangezien
een volledige analyse van alle afbeeldingen buiten het bestek van één masterscriptie valt.

6.1 Aanpak analyse tekst & beeld
Om te onderzoeken op welke manieren de beschreven emoties in de Divina Commedia verschillen ten
opzichte van de afgebeelde emoties in het Holkham handschrift en hoe deze verschillen te verklaren
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zijn is het belangrijk een overzichtelijke structuur na te streven. Zodoende zal het vergelijkend
onderzoek wat nu zul volgen er als volgt uit zien: elk te behandelen canto zal summier worden
samengevat, waarna een korte emotie-analyse zal volgen van de zogenaamde 'emotionele highlights' in
het beschrevene. Vervolgens zal de bijbehorende afbeelding(en) worden beschreven en geanalyseerd
zodat uiteindelijk een bondige, resumerende conclusie kan worden getrokken per vergelijking.

6.2 Het onderzoek
6.2.1 Canto 1

Samenvatting:
Dante de pelgrim dwaalt rond in een duister woud nadat hij de weg kwijt is geraakt. Plots ziet hij een
heuvel voor zich oprijzen die hij besluit te beklimmen. Drie dieren, een panter, leeuw en wolvin,
beletten hem dat echter. Dan verschijnt aan Dante de schim van Vergilius die zichzelf aanbiedt als gids
en Dante belooft te redden door hem een andere weg te laten nemen.

Emotie-analyse:
In dit eerste canto is het de emotie angst die de boventoon voert. Er komen maar liefst vijf passages in
voor waarin de angst die de pelgrim Dante voelt wordt beschreven. In eerste instantie ontstaat de angst
door het donkere woud waarin Dante zich blijkt te bevinden. Deze angst slaat vervolgens om in een
vrees voor een meer abstractere zaak; Dante lijkt bang te zijn voor wat gaat komen. Het onbekende
avontuur dat op hem staat te wachtten zorgt voor gevoelens van angst. Hierna overheerst met name de
angst voor de drie dieren die op zijn pad komen bij de beklimming van de berg. Opvallend hierbij is
dat de angst die opspeelt op het moment dat hij de drie dieren treft over lijkt te lopen in andersoortige
emoties zoals wanhoop en een soort van emotionele overgave. Het stemt de pelgrim Dante uiterst
verdrietig dat hij vanwege zijn angst geen kant op lijkt te kunnen. Zoals in de terzine waarin Dante de
wolvin aanschouwt (vs. 52-54):

Door haar werd ik nog banger dan tevoor,
Omdat haar aanblik mij zozeer ontstelde
Dat ik de hoop op verdergaan verloor.36

Een ander voorbeeld is te vinden in een volgende passage van canto 1 waarin Dante zijn gids Vergilius
haast lijkt te smeken om hulp, om hem te verlossen uit de situatie waarin hij beland is (vs. 88-93):

36

Cialona/Verstegen, 13.
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Zie de wolvin waardoor ik ben gestrand.
Help mij, wijs meester, om haar te betomen,
Om haar huivert mijn bloed en beeft mijn hand.'
'Beter had jij niet deze weg genomen,'
Zei hij, de tranen ziend die ik vergoot,
'Als je uit dit woest oord hoopt weg te komen. 37
Het frappante van de angst waarvan dit eerste canto is doordrongen, is dat je als lezer een continue
tweestrijd voelt van reële en irreële angst bij de pelgrim Dante. De letterlijke mededeling lijkt
duidelijk te zijn; Dante is bang voor het duistere woud en de drie dieren. Onder deze letterlijke
betekenis zit echter een veel minder duidelijke allegorische betekenis verborgen. 38 Het donkere woud
staat namelijk voor de levensfase waarin Dante zich bevindt, de fase waarin de zonde zijn leven
beheerst. De drie dieren staan voor de zonden die hem de weg omhoog naar God belemmeren. De
panter staat zodoende voor de zinnelijkheid, de leeuw voor de trots en de wolvin voor de hebzucht. 39
Zowel de pelgrim Dante als de auteur Dante overweldigen de lezer met allerlei angstgevoelens waarbij
het aan de lezer zelf is om de juiste oorzaak van die angst te achterhalen.

Beschrijving en analyse afbeelding:
Er zijn twee afbeeldingen die horen bij canto 1. Een kanttekening bij deze afbeeldingen is wel dat ze
beide deels beschadigd zijn wat de afbeelding-analyse wat bemoeilijkt. De beschadigingen waren
echter niet zodanig dat ik ze als onbruibaar heb bestempeld bij de indeling in de verschillende
categorieën. Wel is het zo dat op afbeelding 1 Dante twee maal staat afgebeeld, waarvan alleen de
pelgrim Dante links op de afbeelding duidelijk zichtbaar is. De tweede weergave van Dante moet ik
zodoende, vanwege de beschadiging, jammer genoeg buiten beschouwing laten in deze analyse.
Het middelpunt van afbeelding 1 wordt gevormd door de heuvel die de pelgrim besluit te
beklimmen, maar wat ellendig genoeg mislukt doordat de drie dieren hem de weg versperren. De
panter, leeuw en wolvin zijn ook duidelijk zichtbaar afgebeeld. Alle drie zijn ze gericht op de 'eerste'
Dante op de afbeelding, die links van de heuvel is geplaatst. Doordat Dante tweemaal is afgebeeld
wekt dat de suggestie van beweging op. Met name het feit dat de pelgrim eerst links van de heuvel
staat afgebeeld en daarna rechts van de heuvel, wil zeggen dat er vooruitgang zit in zijn reis. Toch is
dit ook een opmerkelijke zaak. Want in het verhaal is het zo dat de pelgrim Dante de heuvel niet durft
te beklimmen omdat hij door de drie dieren wordt gedwarsboomd en dat hij, met behulp van Vergilius
die inmiddels aan hem is verschenen, een andere weg besluit te nemen. Het plaatje lijkt echter te
suggereren dat Dante uiteindelijk wel de heuvel heeft beklommen. Eigenlijk zijn in afbeelding 1
zodoende twee scènes afgebeeld. De eerste scène loopt tot en met de heuvel en de tweede scene begint
met de Dante die rechts van de heuvel staat afgebeeld. De maker van de afbeeldingen gaat er dus
37
38
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Cialona/Verstegen, 15.
Ibidem, 26.
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vanuit dat zijn publiek doorheeft dat Dante uiteindelijk niet de heuvel heeft beklommen maar een
andere weg heeft genomen.

Afbeelding 1: Hel, Canto I

Verder behoort afbeelding 1 tot de categorie waarin de pelgrim staat afgebeeld met beide
handen/armen in de lucht. Meer specifiek gezegd zijn de armen wijd uit elkaar en zijn de palmen van
de hand duidelijk te zien. Nu wordt het interessant, want deze houding heeft alles te maken met het
tonen van iemands angst. Deze houding komt namelijk niet alleen regelmatig voor in het Holkham
Manuscript 48, maar ook in andersoortige manuscripten. Wanneer men de boeken erop naslaat komt
men er zodoende achter dat deze houding staat voor het weergeven van angst. 40 De handpalmen van de
afgebeelde figuur, in dit geval de pelgrim, moeten dan wel van voren zichtbaar zijn en gericht zijn op
een plotselinge gebeurtenis, in dit geval de verschijning van de drie dieren. 41 Men kan spreken van een
emotionele houding van een afgebeelde figuur wanneer deze de armen, zei het op verschillende
manieren, ver uit elkaar omhoog houdt.42 In het geval van de pelgrim betreft het tonen van angst
omdat hij zijn handpalmen op een bepaalde manier laat zien. Maar wanneer beide armen bijvoorbeeld
gebogen zijn en de ellebogen omhoog wijzen staat dat voor de emotie woede. Zijn beide armen
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opgeheven en zijn de handpalmen naar omhoog gericht dan staat dit voor een smeekbede of een
dringend gebed.43
Aangekomen nu bij afbeelding 2, valt meteen op dat het een illustratie is die veel meer rust
uitstraalt dan de vorige. Dit komt grotendeels doordat enkel Dante en Vergilius zijn afgebeeld. Althans,
door de beschadiging valt een deel van de linkerkant van de afbeelding weg, dus het zou kunnen dat
daar nog een stuk van het donkere woud te zien is geweest. Maar dan nog is het zo dat deze afbeelding
veel serener is. Hier zien we de scène dat de pelgrim zijn gids Vergilius ontmoet. Deze scène behoort
tot de groep afbeeldingen waarin Vergilius onderdeel is van Dante's 'actie'. De pelgrim staat recht
tegenover Vergilius en er zit redelijk wat ruimte tussen hen in. Bij beide figuren zijn de handen
duidelijk gebarend afgebeeld, wat waarschijnlijk duidt op een vorm van interactie tussen beiden.
Wanneer de afgebeelde handen van een bepaald figuur in verbinding staan met de handen van een
ander figuur, wel of niet elkaar aanrakend, duidt dit dan ook vaak op een gesprek tussen beiden. 44 Er
zijn hierbij ook kenmerkende gebaren van de handen te bespeuren. Zo wijst de wijsvinger van een van
de handen, vaak de rechterhand, naar een vinger van de andere hand waarvan de andere vingers of
gestrekt of ingevouwen zijn afgebeeld.45 Dit is van toepassing op afbeelding 2 bij Vergilius.

Afbeelding 2: Hel, canto I

Het wil met name aanduiden dat de persoon bij wie de vingers op die wijze zijn afgebeeld aan het
woord is. Vaak geeft dit echter ook een bepaalde hiërarchie aan tussen de twee personen. Dante de
43
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pelgrim heeft een meer passieve houding met zijn handen en luistert naar dat wat Vergilius aan hem
vertelt. In dit geval waarschijnlijk de reden van zijn aanwezigheid in de hel. Vergilius is een persoon
van aanzien, wat Dante destijds nog niet zo zeer was. Dat Vergilius aan het woord is, maakt daardoor
duidelijk aan het publiek dat hij als het ware boven Dante staat. Wat ook vrij logisch is gezien het feit
dat Vergilius Dante's leidsman is.

Conclusie:
We kunnen in deze eerste twee afbeeldingen die toehoren aan canto 1 behoorlijk wat contrasten
vaststellen. De eerste afbeelding is zeer dynamisch en zowaar helemaal vol getekend, terwijl de andere
afbeelding heel sereen is en enkel Dante en Vergilius laat zien. Dit komt overeen met de situatie en de
emotie die wordt uitgedragen. De angst die bij Dante overheerst in canto 1 komt duidelijk zichtbaar
naar voren in afbeelding 1. Zowel de weergave van de heuvel, de drie dieren en de gebaren van de
pelgrim suggereren een situatie vol angst. Doordat de afbeelding vol is getekend met al deze zaken,
komt de afbeelding echt op je af. Wat afbeelding 1 betreft is de verluchter geslaagd de emotie angst
over te laten komen zoals deze in geschreven vorm ook overkomt. De tweede afbeelding laat alleen
een gesprek zien tussen de pelgrim en zijn gids. Er zit totaal geen dynamiek in en er zijn geen verdere
details zichtbaar dan dat zij samen een gesprek voeren. Dante lijkt hier ook weer tot rust gekomen, na
de roerige belevenissen daarvoor. Afbeelding twee voldoet dan ook goed aan wat de tekst de lezer
vertelt; Vergilius stelt Dante gerust en zal hem via een andere weg begeleiden dan langs de drie dieren.
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6.2.2 Canto 3

Samenvatting:
Dante en Vergilius komen samen aan bij de poort die toegang geeft tot de Hel. Direct als ze deze zijn
gepasseerd, arriveren ze bij de plaats waar de eerste zondaars zich bevinden. Dit zijn de slappelingen.
Verderop zien Dante en Vergilius de rivier de Acheron stromen. De veerman Charon zet de zondige
zielen naar de eigenlijke Hel over via deze rivier.

Emotie-analyse:
In dit canto is het niet alleen angst wat de klok slaat, maar komt ook de emotie verdriet om de hoek
kijken. Het is de eerste keer dat de pelgrim Dante in aanraking komt met zondaars en dat gegeven
maakt een grote indruk op hem. Opvallend is dat het in eerste instantie niet eens het zien van de
zondaars hem tot tranen roert, maar enkel en alleen al het geluid van zuchten, gejammer en kreten dat
de zondaars produceren (vs. 22-24):

Waar ik zoveel geklaag, zo vaak een kreet
Onder een hemel zonder sterren hoorde,
Dat ik eerst wenen moest om zoveel leed. 46
De morele spanning, waarover eerder gesproken, is hier direct voelbaar. Dante de pelgrim is ontzet
door hetgeen hij hoort en ziet en vindt het moeilijk te bevatten dat de zondaars vreselijke kwellingen
moeten ondergaan. Als lezer is men geneigd mee te gaan in Dante's gevoelens van medelijden, maar
tegelijkertijd wordt dankzij Vergilius zijn woorden wel duidelijk gemaakt dat de zondaars nog geen
stuiver waard zijn. Hij lijkt met een soort corrigerend vingertje te zwaaien om zo de pelgrim, maar ook
de lezer, te behoeden voor te veel mededogen jegens de zondaars. Het volgende fragment in canto drie
waarin Vergilius aan de pelgrim het lot van de zondaars uitlegt, onderstreept dit (vs. 46-51):

Hun is de hoop ontnomen op de dood;
En met dit blinde leven vergeleken,
Is er geen lot dat niet tot afgunst noodt.

Van hen gedoogt de wereld taal noch teken;
Door recht noch meelij worden zij gespaard.
Zie en ga voort, zonder van hen te spreken.' 47
Verder is het ook in dit canto dat de pelgrim Dante zo heftig door angstgevoelens wordt getroffen dat
hij letterlijk flauwvalt. In de hele Divina Commedia komt dit slechts een paar keer voor, wat de ernst
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van de angst benadrukt. Het is niet zomaar een bang gevoel, een rilling die over een rug loopt, maar
een totale, niet onder controle te houden angst. Een passage waarin iemand flauwvalt van angst is ook
een stuk van een verhaal dat de lezer niet zomaar vergeet. Het benadrukt de uiterst onplezierige sfeer
die heerst in de Hel (vs. 130-136):

Toen heeft die grauwe landstreek zo gebeefd
Dat, breng ik het mijzelf opnieuw te binnen,
Het koude zweet weer aan mijn voorhoofd kleeft.
Dat land van tranen liet een storm beginnen
En rood licht bliksemde met zo'n geweld
Dat ik erdoor beroofd werd van mijn zinnen;
Ik viel ter aarde, als door slaap geveld. 48
Beschrijving en analyse afbeelding:
Bij canto 3 is enkel afbeelding 5 te analyseren. Doordat de twee afbeeldingen die voor afbeelding 5
komen in die mate beschadigd zijn dat ze gewoonweg niet leesbaar zijn is het ook moeilijk te
achterhalen bij welke canto ze horen. Zodoende blijft er slechts één afbeelding bij dit canto over om
nader te bekijken. Desalniettemin is het wel een interessante afbeelding. In het midden van het geheel

Afbeelding 5: Hel, Canto III
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is een stuk water te zien waarop een bootje drijft waarin de veerman Charon zit die Dante en Vergilius
uiteindelijk zal overzetten naar de eigenlijke hel. Zowel links als rechts van het water is land te zien en
op beide oevers zijn naakte zondaars te herkennen. Aan de linkerzijde van het water staan ook de
pelgrim en Vergilius. Het bootje van Charon ligt overigens aangemeerd aan de linkerzijde van het
water. Dante en Vergilius zijn duidelijk zichtbaar op de afbeelding doordat zij er het heftigst
uitspringen qua kleurgebruik.
Zonder enige voorkennis van de iconografie kan men goed zien dat Vergilius in een soort van
gesprek moet zijn met de veerman Charon doordat Vergilius naar hem toe staat gekeerd, met gebaren
gericht op hem. Daarbij komt dat de pelgrim zich haast schuil lijkt te houden achter de rug van zijn
gids, wat bevestigt dat het Charon is waartegen Vergilius spreekt. Ook kan men direct opmaken dat
Charon waarschijnlijk geen doorsnee persoon is, gezien zijn uiterlijke verschijning: duivelhoorntjes,
overmatige haargroei en er spuit of bloed of vuur uit zijn oren (door de rode kleur die het heeft kan het
beide zijn). Dante staat waarschijnlijk dan ook bewust achter Vergilius om zo een gepaste afstand
tussen hem en Charon te kunnen behouden.
Meer gedetailleerd nu naar de gebaren van de handen van Dante en Vergilius gekeken, kan
men een aantal opvallende uitspraken doen. Dante staat, zoals gezegd, haast verscholen achter de rug
van zijn gids. Daarnaast heeft hij zijn handen voor zijn borst geslagen met de handpalmen ook naar
zijn borst toe gekeerd. Wie er de iconografische boeken op naslaat komt er dan achter dat deze manier
van de handen plaatsen vaak nauw samenhangt met de andere aanwezige elementen in de
compositie. 49 Dante's in zichzelf gekeerde houding moet gezocht worden in een buiten hem staand
element dat dit veroorzaakt. De positie van zijn handen kenmerken een situatie binnen de iconografie
waarbij iemand zeer diep geraakt lijkt te zijn. In het geval van afbeelding 5 is dit echter niet moeilijk te
achterhalen. Het voorkomen van de veerman Charon doet al snel vermoeden dat het dit uiterlijk is dat
Dante van zijn stuk brengt.

Conclusie:
In eerste instantie had ik verwacht dat het op de borst leggen van de handen zou staan voor het laten
zien van angst. Maar na voorgaande analyse is het meer gericht op het laten zien dat een bepaald
figuur nogal ontdaan is door de situatie waarin hij zich bevindt. Een externe factor in de context zorgt
voor een verstoorde gemoedstoestand bij, in dit geval, Dante. De verluchter lijkt telkens scènes af te
beelden van de meer concrete zaken waarbij men een bepaalde emotie vertoont. Op deze afbeelding is
dat de veerman Charon en bij het vorige canto de drie dieren in het duistere woud. Het is natuurlijk
ook veel moeilijker om angst of verdriet uit te beelden voor de meer abstracte zaken als gejammer van
de zondaars of een nare sfeer. Maar het geeft wel al lichtelijk aan dat er verschil zit in de emoties die
afgebeeld worden en die beschreven worden. Hoewel de emoties die afgebeeld worden wel helder
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overkomen tot nu toe. Want dat de pelgrim zich niet op zijn gemak voelt in het bijzijn van Charon is
wel duidelijk.
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6.2.3 Canto 5

Samenvatting:
Aangekomen bij het begin van de tweede hellekring treffen Dante en Vergilius Minos aan. Minos is de
rechter van de onderwereld en hij is degene die een oordeel velt over de zielen en allen hun plaats
toewijst. Na Minos komen Dante en Vergilius aan bij de eerste groep zondaars, de wellustigen, die in
een razende storm eeuwig door de lucht worden rondgesleurd. Francesca en Paolo behoren tot deze
wellustigen en vertellen hun ongelukkige liefdesverhaal aan Dante.

Emotie-analyse:
Wederom wordt de pelgrim Dante in dit canto getroffen door verdriet bij het aanhoren van de
jammerkreten van de zondaars. De auteur Dante lijkt dit telkens te willen benadrukken. Om het zo te
zeggen: niet alleen het zien van pijn doet een ander verdriet, maar des te meer het horen van de
geluiden ten gevolge van die pijn zorgen voor het opwekken van een emotionele reactie. Treffend
hierbij is ook het fragment wanneer de pelgrim ontdaan is bij het horen van allerlei namen van
beroemde historische figuren (Helena, Achilles, Cleopatra, etc.) die zich in dat deel van de Hel
bevinden. Men zou kunnen stellen dat een zondaar met een bepaalde historische of goede staat van
dienst dus een heftigere emotie uitlokt, dan wanneer een zondaar die niet heeft. Dante de pelgrim raakt
zelfs bijna van zijn stuk bij het horen van deze namen (vs. 70-72):

Toen ik die reeks van namen had verstaan
Van velen die ik kende uit de sagen,
Was ik ontsteld en diep met hen begaan.50
Weet Dante zich hier nog groot te houden en niet flauw te vallen, wat verder in het canto raakt de
pelgrim echter toch voor de tweede keer in de Divina Commedia buiten bewustzijn van verdriet en wel
op het moment dat hij het verhaal van de zondaars Paolo en Francesca heeft aangehoord. Opnieuw zijn
het voornamelijk de woorden die de pelgrim Dante zo raken en speelt het zien van de zondaars een
meer ondergeschikte rol. De auteur Dante laat canto 5 naar aanleiding van de geschiedenis van Paolo
en Francesca dan ook vol dramatiek eindigen voor de pelgrim Dante (vs. 139-142):

Terwijl de een mij antwoord had gegeven,
Weende de ander, wat mij zo verdroot
Dat ik bevangen werd door medeleven;
En buiten kennis viel ik neer, als dood.51
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Beschrijving en analyse afbeelding:
De afbeeldingen 7 en 8 behoren tot canto 5. Frappant aan afbeelding 7 is dat deze zowel tot canto 5 als
canto 4 toebehoord. Dit komt doordat op één afbeelding twee scènes zijn afgebeeld. Dit aspect van het
afbeelden van meerdere scènes achter elkaar laat trouwens goed zien dat men de afbeeldingen echt als
een soort van stripverhaal moest lezen. Alsof het een verhaal is waar de bijschriften bij zijn gemaakt
en juist niet andersom. Hoe dan ook, op afbeelding 7 is daardoor enkel de Dante rechts op de
afbeelding van belang in dit geval. Jammer genoeg is Minos, de rechter van de onderwereld, door
beschadiging niet meer te zien zodat men zijn schijnbaar afschrikwekkende verschijning niet kan
aanschouwen.52 Dit neemt echter niet weg dat Dante en Vergilius beide vol angst staan afgebeeld.

Afbeelding 7: Hel, Canto V

Zoals eerder verteld staan personen die de armen gestrekt uit elkaar omhoog houden, met de
handpalmen duidelijk zichtbaar naar buiten gekeerd voor de emotie angst. Was het op afbeelding 1
alleen Dante nog die zo afgebeeld stond, Vergilius was toen immers ook nog niet in beeld, op
afbeelding 7 staan zowel Dante als Vergilius met de armen op deze wijze afgebeeld. De angst die
Minos hen inboezemt moet wel erg groot zijn. Te meer omdat men toch minder snel verwacht dat de
ingewijde helbewoner Vergilius ook angstig zal zijn. Bij de veerman Charon eerder in het verhaal was
er geen angst bij hem te bespeuren. Dante en Vergilius moeten allebei ook echt naar boven kijken
willen ze Minos aanschouwen wat hun nederige rol onderstreept. Ondanks de beschadiging kan men
nog wel net zien dat Minos op een soort van troon zit wat het onderdanige, angstige voorkomen van
Dante en Vergilius ook verklaart.
52

Cialona/Verstegen, 45.

31

Canto 5 verslaat voornamelijk het verhaal van Paolo en Francesca. Naar mijn idee is het dan
ook treffend dat er een héle afbeelding aan wordt gewijd. Aan de linkerkant van afbeelding 8 kan men
Dante en Vergilius zien staan, zojuist aangekomen bij de zondaars die behoren tot de wellustigen.
Vergilius legt duidelijk aan Dante het hoe en waarom achter deze zondaars uit. Hierbij wijst hij met
een hand richting de zondaars om aan te geven dat dat wat hij vertelt aan Dante, die hij met zijn andere
hand aanwijst, gaat over deze zondaars. Hierbij kijkt Vergilius ook nog eens richting de pelgrim. Dante
lijkt door het vertelde aangedaan. Hoewel het meer een emotie lijkt te zijn die ergens tussen angst en
van zijn stuk gebracht in zit omdat hij zijn armen namelijk niet helemaal in de lucht heeft en zijn
handpalmen niet duidelijk zichtbaar zijn.
Iets uit het midden rechts van afbeelding 8 staan Dante en Vergilius wederom afgebeeld.
Ditmaal gericht op niet de hele groep zondaars, maar op twee zondaars in het speciaal; naar alle
waarschijnlijkheid zijn dit Paolo en Francesca. In het verhaal raakt Dante buiten zijn bewustzijn na
het horen van het verhaal van deze twee zondaars. Zeer benieuwd was ik dan ook hoe en of de
verluchter dit had verwerkt in een afbeelding. Duidelijk is meteen dat de verluchter er niet voor heeft
gekozen om Dante liggend op de grond af te beelden. Het lijkt erop dat de maker heeft besloten Dante
tijdens zijn bewusteloosheidsval af te beelden. Oftwel, men kan zien dat Dante zijn bewustzijn aan het
verliezen is doordat hij flink naar achteren helt en daarbij heeft hij zijn ogen (half)dicht. Eerder had ik
al eens opgemerkt dat de gezichtsuitdrukking van de afgebeelde figuren moeilijk zichtbaar is en
constant lijkt te zijn, op enkele keren na. Op deze afbeelding is zo'n uitzondering aanwezig. Vrij
duidelijk kan men namelijk waarnemen dat de pelgrim zijn ogen niet open heeft of kan houden.

Afbeelding 8: Hel, Canto V
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Wanneer de maker van de afbeelding ervoor had gekozen Dante al liggend op de grond af te beelden
was het element van flauwvallen waarschijnlijk wel wat duidelijker geweest. De verklaringen die men
zou kunnen aandragen om Dante al vallend af te beelden kunnen zijn dat de verluchter wilde
voorkomen dat het publiek zou denken dat de pelgrim Dante dood zou zijn of dat de afbeelding te
statisch zou worden en dat de afbeelding dan dus een stuk minder dynamischer zou zijn.

Conclusie:
Het lijkt erop dat de afbeeldingen en het beschrevene vrij goed met elkaar overeenkomen in dit geval.
De chronologische opbouw van de afbeeldingen is zeer duidelijk waardoor het voor het publiek ook
makkelijk te volgen is. Net als in het verhaal kan men in de afbeeldingen ook een snelle afwisseling
van emoties zien. In het geval van afbeelding 7 en 8 zijn dat de duidelijke angst voor de rechter van de
onderwereld Minos en vervolgens het flauwvallen van verdriet door Dante bij het horen van het
verhaal van Paolo en Francesca. Doordat de verluchter ervoor heeft gekozen om te proberen de figuren
in de afbeeldingen op een soort van dynamische wijze af te beelden, zorgt dat er voor dat zaken als
flauwvallen toch wat minder heftig overkomen omdat dit nu eenmaal niet eenvoudig is om weer te
geven. Men moet een geoefend oog hebben om het flauwvallen echt goed op te merken.
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6.2.4 Canto 8

Samenvatting:
Tijdens de overtocht over de Styx door Phlegyas, ontmoeten Dante en Vergilius de Florentijn Filippo
Argenti. Deze Filippo wordt gestraft voor zijn trots. De boot legt intussen aan bij de stad Dis, alwaar
een groot aantal demonen hun de weg probeert te versperren. Vergilius onderneemt een poging om met
hen te praten, maar de demonen gooien de poort voor zijn neus dicht. Daarna wachten Dante en
Vergilius samen op hulp vanuit de hemel.

Emotie-analyse:
Een van de eerste emoties die we in dit canto tegenkomen is ook hier weer een reactie op het droeve
geklaag van enkele zondaars. Meer interessant is het dan ook om het te hebben over de passage waarin
de verteller Dante de lezer rechtstreeks lijkt aan te spreken. Door de vervloekte, bedreigende woorden
van de demonen die Dante en Vergilius de toegang tot de stad Dis beletten, is de pelgrim zo ontsteld
dat hij bijstand lijkt te zoeken bij de lezer. Het is een handige stijlfiguur van de auteur Dante om de
lezer direct te betrekken in het verhaal en de lezer zodoende letterlijk de angst van de pelgrim Dante
mee te laten voelen (vs. 94-96):

Wie, lezer, zou niet angstig reageren
Als hij die noodlotswoorden had verstaan;
Ik vreesde dat ik nooit zou wederkeren.53

Afbeelding 11: Hel, Canto VIII
53
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Overigens lijkt het zo te zijn dat de angstgevoelens van de pelgrim hand in hand gaan met gevoelens
van verdriet. Het lezen over alle angsten die hij beleeft, creëert bij de lezer, naast het meevoelen van
deze angsten, een gevoel van medelijden met Dante. Als lezer begin je naarmate het verhaal vordert
steeds meer 'moederlijke' gevoelens te ontwikkelen. Als moeder (of vader) ben je namelijk ook vaak
bezorgd over bijvoorbeeld je kind, en voor de pelgrim Dante ontwikkel je als lezer ook steeds meer
van deze bezorgde gevoelens. Dit alles zorgt voor nog eens een extra emotionele dimensie aan het
verhaal. Je voelt letterlijk mee met Dante, waardoor je je ook haast echt zorgen gaat maken om de
pelgrim.

Beschrijving en analyse afbeelding:
Bij canto 8 zijn er twee afbeeldingen die aansluiten bij dat wat er wordt verteld in dit canto. Op
afbeelding 11 is te zien dat Dante en Vergilius in de verte de torens zien branden van de stad Dis.
Overeenkomstig het verhaal is dit verder geen emotioneel moment qua angst of verdriet en zie je
Vergilius en Dante simpelweg met elkaar in gesprek (wederom gelet op de handgebaren), waarbij
Vergilius degene is die het een en ander over de stad Dis lijkt uit te leggen. Dit kan men vaststellen
wanneer men kijkt naar het wijzen van Vergilius naar de stad Dis en het gelijktijdig gericht zijn met
zijn hoofd naar Dante.
Dan de tweede afbeelding. Op afbeeldingnummer 12 gebeurt erg veel. Men ziet Dante en
Vergilius samen in een bootje zitten en de derde passagier die men ziet is Phlegyas die hen de Styx
overzet. Helaas zijn Dante en Vergilius niet erg goed zichtbaar in dit bootje door opnieuw een licht
beschadiging van het manuscript. Er staat echter nog een scène weergegeven op deze pagina die wel
(beter) zichtbaar is.

Afbeelding 12: Hel, Canto VIII
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Helemaal rechts kan men de stad Dis in zeer compacte vorm zien, dat wil zeggen een aantal
brandende gebouwen omgeven door een stadsmuur. Vergilius staat voor de stadspoort afgebeeld en
naast hem staat een duivel, hoewel niet goed waarneembaar. Dante staat een flink stuk van deze twee
aan de linkerkant afgebeeld. Om te verduidelijken dat er echt wel een afstandje zit tussen Dante en
Vergilius heeft de verluchter de pelgrim een stuk groter weergegeven. Dante is klaarblijkelijk weer
angstig want hij staat opnieuw met zijn armen in de lucht met handpalmen duidelijk in het zicht. Deze
afgebeelde scène komt werkelijk zeer goed overeen met hoe deze beschreven staat. Vergilius draagt
Dante in de tekst namelijk op om op een afstand te blijven zodat hij bij de duivelse poortwachter kan
regelen dat ze de stad Dis binnen mogen. Dante volgt deze raad op, maar ondanks de afstand is Dante
ontzettend bang dat ze de stad nooit mogen betreden en dat hem iets zal overkomen. Eenzaam staat de
angstige Dante zodoende af te wachten of Vergilius succes gaat hebben bij de duivel.

Conclusie:
Naarmate de afbeelding-analyse vordert lijkt het steeds meer alsof men te maken heeft met een soort
actiestripverhaal waarin telkens weer een slechterik moet worden overwonnen. Er zit steeds veel actie
in de afbeeldingen wat zorgt voor veel dynamiek. De verluchter weet ook door handige trucjes
sommige objecten in de afbeeldingen te benadrukken. Zoals het toepassen van verschillende grootte
van de personages om afstand te suggereren. Daarnaast werkt de verluchter zeer structureel geordend
van links naar rechts zodat men zich niet kan vergissen in wanneer welke gebeurtenis zich voordoet.
Toch blijft de angst die Dante uitstraalt met behulp van zijn gebaren toch telkens wat achter bij het
verhaal doordat het afbeelden van angst voor abstracte zaken als sfeer en geluid moeilijk blijft, maar
wel een zeer wezenlijke rol speelt in het verhaal.
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6.2.5 Canto 9
Samenvatting:
Tijdens het wachten op hulp bij de poort van Dis, vertelt Vergilius aan Dante dat hij al eens eerder in
die stad geweest is. Onderwijl verschijnen de drie wraakgodinnen die Dante bedreigen en hem willen
laten verstenen van schrik. Dan zien Dante en Vergilius een engel naderen over de Styx. Deze engel
zal hen in de stad brengen alwaar ze terecht komen in de zesde hellekring, die van de ketters in
gloeiende graftomben.

Emotie-analyse:
In dit canto treffen we een nieuwe vorm van angst aan. Althans een nieuwe oorzaak die angst
teweegbrengt bij de pelgrim Dante. Wachtend op hulp bij de poort van de stad Dis, denkt de pelgrim
namelijk in de manier van spreken van Vergilius te horen dat Vergilius er niet zo zeker meer van is dat
de reis die ze maken wel goed zal aflopen. De onzekerheid van Vergilius zorgt ervoor dat Dante
angstig wordt (vs. 10-15):

Ik voelde wat er op zijn lippen lag,
Ook al verdoezelde hij dat met woorden
Waarvan ik de bedoeling niet doorzag,
Terwijl hij mijn gemoedsrust juist verstoorde,
Doordat hij haperde in het begin,
Waar ik misschien te veel gevaar in hoorde. 54
Het lijkt erop, let wel gekeken met een moderne bril, dat de pelgrim Dante een tamelijk onzekere,
hulpeloze houding heeft. Naast het feit dat hij om de haverklap in huilen uitbarst van hetzij angst of
verdriet, hij zelfs buiten bewustzijn raakt van de dingen die hij hoort of ziet in de hel, blijkt de pelgrim
ook nog eens mentaal in hoge mate te leunen op anderen. In dit geval zijn gids Vergilius. Zodra Dante
de pelgrim bij zijn gids een teken van onzekerheid denkt te bespeuren, raakt hij zelf in paniek. In de
vorige passage is het wel opmerkenswaardig dat de pelgrim in zo'n situatie zijn reactie gelijk lijkt te
nuanceren door te zeggen dat hij achter hetgeen dat Vergilius zegt waarschijnlijk te veel zoekt. Het
onzekere karakter van Dante de pelgrim wil echter niet zeggen dat hij een grote aansteller is, het is in
de eerste plaats toch wel een teken van hoe erg het allemaal is daar waar hij zich bevindt.
Naast het voorgaande kenschetsende fragment komt er in dit negende canto ook weer een
reactie op de ijselijke kreten van enkele zondaars naar voren. Deze keer wordt de pelgrim echter niet
tot tranen geroerd door het gejammer, maar klampt hij zich van schrik vast aan de dichter. Daarnaast
legt Vergilius wat later in het verhaal ook nog eens zijn handen op de ogen van de pelgrim om te
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voorkomen dat Dante te erg zou schrikken van het eventuele zien van Gorgo. Dit alles onderstreept
zodoende des te meer de afhankelijkheid van Dante naar de gids toe (vs. 49-60):

Ze klauwden naar hun boezem en kastijdden
Zichzelf; met vuisten beulden ze zich af.
Ik greep mijn gids vast, toen ze luide zeiden:
'Ach, als Medusa hem zijn loon eens gaf,
En hem versteende! Toen wij Theseus zagen,
Ontkwam hij al te licht aan onze straf.'
'Kijk niet en keer je om! Mocht je het wagen
De Gorgo recht in het gezicht te zien,
Dan zul je nooit het zonlicht meer zien dagen.'
Zo sprak mijn meester die mij nu , misschien
Zekerheidshalve, naar zichzelf toe keerde,
En mijn gezicht bedekt hield bovendien. 55

Afbeelding 13: Hel, Canto IX

Beschrijving en analyse afbeelding:
Op de twee afbeeldingen die horen bij canto 9 is opnieuw erg veel te zien. Op afbeelding 13 kan men
de drie wraakgodinnen met allemaal slangen over hun naakte lichamen zien staan, die volgens het
verhaal Dante bedreigen en hem willen laten verstenen van schrik. Het was mij echter onduidelijk hoe
men enkel aan deze afbeelding zou moeten afleiden dat het drie wraakgodinnen betreft en niet drie
55
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zondaars. Na enige research blijkt dat in al in de Griekse mythologie een wraakgodin werd afgebeeld
met als attribuut een slang.56 Men kan ervan uitgaan dat men in de tijd van het vervaardigen van het
Holkham Manuscript op de hoogte was van deze vormen van symboliek en dat het daardoor vrij
helder moet zijn geweest dat het drie wraakgodinnen betrof. Links van deze godinnen zijn Dante en
Vergilius geplaatst. Hierbij is een opvallend aspect dat Vergilius met beide handen de ogen van Dante
bedekt. Het is vrij duidelijk op deze manier dat Vergilius Dante ervoor wil behoeden iets te zien, in het
geval van de afbeelding waarschijnlijk de wraakgodinnen. Er zijn immers geen andere figuren, dan de
brandende toren van de stad Dis in de verte, te zien op de afbeelding. Maar wanneer men de tekst erop
naslaat, dan zijn het niet de wraakgodinnen waarvoor Vergilius zijn handen legt op Dante's ogen maar
is het vanwege de Gorgo (zie het fragment in de tekstanalyse van dit canto). Terwijl deze Gorgo
helemaal niet te zien is op de afbeelding. Dat de Gorgo niet zichtbaar is, klopt ook wel met het
verhaal, alleen daarin wordt verteld dat in het geval dát Gorgo zich zou laten zien dat dan Vergilius
niet kan instaan voor de hoeveelheid angst die Dante zou overvallen. De angst van Dante die Vergilius
probeert te voorkomen door de bedekking van de ogen kan daardoor verkeerd begrepen worden door
het publiek. Immers, op een afbeelding angst voor een niet aanwezige figuur uitbeelden is vrij
moeilijk, maar kan zo wel misvattingen opleveren. Op de afbeelding en in het verhaal gaat het
zodoende over een angst voor twee verschillende objecten, de wraakgodinnen en Gorgo.

Afbeelding 14: Hel, Canto IX
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De tweede te behandelen afbeelding is afbeelding 14. Hierop zien we tweemaal de engel
afgebeeld staan die Dante en Vergilius uiteindelijk zal helpen de stad Dis te betreden. De vleugels van
de engel zijn duidelijk zichtbaar. De eerste keer dat de engel is afgebeeld zijn de vleugels groot en
opstaand wat duidt dat hij net is aankomen vliegen naar de pelgrim en zijn gids. Het lijkt erop dat hij
Vergilius en Dante op sleeptouw neemt, waarbij Dante een extra duwtje in de rug nodigt heeft van
Vergilius. Dante staat namelijk met zijn armen en handen gekruist op zijn borst. Dit geeft aan dat de
situatie waarin Dante zich bevindt nogal intens is. 57 Vergilius' rechterhand lijkt dan ook op de arm van
Dante te rusten en hem zodoende aan te sporen met de engel mee te gaan. De tweede keer dat de engel
staat afgebeeld heeft hij zijn vleugels meer compact langs zijn rug hangen wat aanduidt dat hij niet aan
het vliegen is. Men kan zien dat hij de poort van de stad Dis opent voor Dante en Vergilius zodat ze
verder met hun reis kunnen. Achter de poort zijn al de graftomben zichtbaar van de volgende groep
zondaars.

Conclusie:
De afbeeldingen laten opnieuw veel gebeurtenissen zien en dat slechts in twee afbeeldingen. Met
name de scène waarin Vergilius de ogen van de pelgrim bedekt, is opmerkelijk. Zowel in het verhaal
als in het getekende komt deze vertoning duidelijk aan bod. Maar het is dus wel opmerkelijk dat er bij
de afbeelding onduidelijkheid kan ontstaan over het waarom achter deze actie. In het verhaal is het
duidelijk dat Vergilius dit doet om te voorkomen dat Dante te angstig wordt bij het eventuele zien van
Gorgo, terwijl het op de afbeelding lijkt alsof Vergilius dit doet om te voorkomen dat Dante de
wraakgodinnen aanschouwt. Desalniettemin versterkt het ogen bedekken wel het gevoel dat het zeer
angstaanjagende zaken zijn die men aantreft in de Hel.
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6.2.6 Canto 16

Samenvatting:
Dante en Vergilius bevinden zich in de derde cirkel van de zevende hellekring, waar de
tegennatuurlijke zondaars worden gestraft. Hier ontmoeten ze drie Florentijnen, die tijdens hun leven
een vooraanstaande positie bekleedden in Florence. Als deze drie Florentijnen vragen naar de situatie
in Florence op dat moment, krijgen ze een niet zo positief antwoord van Dante. Wat later komen
Dante en Vergilius vervolgens aan bij de rand van de zevende hellekring. Hier wachten ze op Geryon
die hen naar de volgende kring zal brengen.

Emotie-analyse:
Behalve naar de terugkerende gevoelens van mededogen voor de pijnen die de zondaars moeten
doorstaan, gaat mijn speciale aandacht uit naar het slot van canto 16. Aan het einde van dit canto
spreekt de verteller Dante namelijk voor de tweede keer in de Divina Commedia de lezer rechtstreeks
aan. De pelgrim is in dit deel van het canto zo ontzet door de verschijning van Geryon dat hij, de rol
van verteller aannemend, wederom morele steun zoekt bij de lezer. De pelgrim formuleert de
beschrijvingen van Geryon op zo'n manier dat hij het ook belangrijk lijkt te vinden dat de lezer het
beeld dat hij schetst van dit wezen aan derden doorvertelt. Er worden dan ook maar liefst tien
versregels besteed aan het aanspreken van de lezer en de omschrijving van Geryon (vs. 127-136):

Toch zweer ik, lezer, bij de melodie
Van mijn Komedie, want ik wil niet zwijgen,
Opdat ik voortleef in mijn poëzie:
Er kwam uit grauwe mist een dier opstijgen,
Zo gruwelijk dat wie het aanzag prompt,
Hoe moedig hij ook was, een schok zou krijgen.
Het rees, zoals een duiker bovenkomt
Die juist een anker los heeft moeten trekken
Onder een rots: de benen nog gekromd,
Begint hij al zijn bovenlijf te strekken.58

Kortom, de pelgrim Dante wil graag duidelijk maken dat wat hij heeft gezien werkelijk waar
afschuwwekkend was en hij dus niet overdrijft in zijn beschrijvingen van Geryon. De verteller Dante
wil de lezer overtuigen van zijn reële angst en hem ook daar in mee laten delen.
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Beschrijving en analyse afbeelding:
In canto 16 wordt veel aandacht besteed aan het beschrijven van de angstaanjagende Geryon. Wanneer
men echter de afbeeldingen bekijkt die bij dit canto horen, ziet men dat Geryon hierin juist niet zo'n
grote rol lijkt te spelen. Op afbeelding 24 is te zien hoe Dante en Vergilius in gesprek zijn met de drie
Florentijnen die behoren tot de tegennatuurlijke zondaars. De verluchter heeft deze drie Florentijnen
wat meer afgezonderd afgebeeld van de rest van de groep zondaars die allemaal op een kluitje staan
aan de rechterkant van de afbeelding. De regen van vuur die de zondaars foltert, is duidelijk
herkenbaar afgebeeld en stopt ook precies daar waar Dante en Vergilius staan. Dat Dante en Vergilius
in gesprek zijn met drie van de zondaars is te zien aan hun gebaren. Beiden wijzen allebei met hun
wijsvinger richting de zondaars wat, zoals bij canto 1 al uitgebreid toegelicht, duidt op het in gesprek
zijn met iemand of iets.

Afbeelding 24: Hel, Canto XVI

Dan de tweede te analyseren afbeelding. Het betreft afbeeldingnummer 25, waarbij het
belangrijk op te merken is dat de helft van de afbeelding door beschadiging is weggevallen. We zien
alleen Dante en Vergilius links op de afbeelding staan. Door de beschadiging is het onduidelijk of het
de zondaars moeten zijn geweest of het monster Geryon die de verluchter heeft afgebeeld rechts van
het tweetal. Vergilius staat hoe dan ook wijzend naar zowel Dante als naar het beschadigde deel
afgebeeld. Wat suggereert dat hij Dante iets aan het vertellen is over ofwel de zondaars ofwel Geryon.
Dante staat daarbij links van Vergilius met een hand op de borst en de andere hand los langs zijn lijf
hangend. Het door Vergilius aan hem vertelde lijkt hem te raken. Hij is niet perse angstig, maar
hetgeen Dante ziet en hoort ervaart hij wel als zeer intens. Dit alles wordt geïllustreerd door die ene
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hand op de borst. Maar daarnaast voelt hij zich onzeker over wat hij hoort. Het hebben van beide
handen op de borst staat namelijk voor een vorm van acceptatie van de situatie, terwijl slechts een
hand op de borst en de andere hand los naast het lichaam meer voor onzekerheid staat.59 Dante lijkt,
kort gezegd, niet goed te weten hoe hij moet omgaan met hetgeen hij hoort en ziet.

Afbeelding 25: Hel, Canto XVI

Conclusie:
Het is zeer spijtig dat een belangrijk deel van afbeelding 25 is weggevallen waardoor men in het
ongewisse blijft in welke situatie Dante en Vergilius zijn afgebeeld. Het lijkt er zelfs op alsof er een
stuk perkament met opzet is afgescheurd wanneer men de beschadiging goed bekijkt. Alsof men niet
mocht zien wat voor engs daar stond afgebeeld. In het vertelde wordt sterk de nadruk gelegd op het
afschrikwekkende uiterlijk van Geryon en de angsten die Dante daardoor beleeft, terwijl op afbeelding
25 Dante niet heftig geshockeerd staat afgebeeld. Ondanks het feit dat canto 16 dus bol staat van de
gevoelens van angst komt dat ditmaal niet erg naar voren in de afbeeldingen. De verluchter lijkt meer
aandacht te hebben gestopt in de gespreksmomenten tussen de personages dan de emotionele
momenten.
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6.2.7 Canto 17

Samenvatting:
Dante en Vergilius aanschouwen van dichtbij de wanstaltige Geryon, die op de rand van de zevende
hellekring op hen ligt te wachten. Vergilius probeert Geryon over te halen om hen te vervoeren, wat
Vergilius uiteindelijk ook zal lukken. Zittend op de rug van Geryon, worden de twee mannen naar de
achtste hellekring vervoerd. Dante heeft in de tijd dat Vergilius bezig was met Geryon gesproken met
een paar, voornamelijk Florentijnse, woekeraars.

Emotie-analyse:
Angst in combinatie met schaamte is een emotie die duidelijk naar voren komt in canto 17. Deze
schaamte is veelal het gevolg van de eerbied van de pelgrim voor Vergilius. Zo is Dante bang dat hij
Vergilius voor het hoofd zal stoten wanneer hij zich te lang ophoudt bij enkele Florentijnse zondaars
(vs. 76-81):

Ik wilde niet lang blijven, want mij bond
Nog het vermaan om niet te lang te dwalen,
Dus ik verliet die droeve groep en vond
Mijn wijze leidsman zonder verder dralen,
Die achterop het monster klom aleer
Hij tot mij zei: 'Wees moedig, wij gaan dalen. 60
Schaamte steekt ook de kop op enkele strofen later wanneer de pelgrim eigenlijk niet de moed bezit
achterop de rug van Geryon te klimmen, waar Vergilius al plaats heeft genomen. Aan de ene kant
schaamt de pelgrim zich voor het feit dat hij zo angstig is voor Geryon en dan met name naar Vergilius
toe, maar aan de andere kant werken die gevoelens van schaamte ook weer stimulerend. De pelgrim
Dante weet namelijk uiteindelijk zijn gevoelens van schaamte om te zetten in dapperheid en dit door
de tegenwoordigheid van zijn gids (vs. 85-96):

Als iemand die moeraskoorts op voelt komen,
Die huivert en al blauwe nagels heeft –
Zelfs schaduw zien verergert de symptomen –,
Zo heb ik na zijn waarschuwing gebeefd,
Maar tevens voelde ik de schaamte dreigen
Die knechts van goede meesters moed ingeeft.
Ik moest de monsterschouders wel bestijgen
En wilde zeggen, maar mijn stem bleef stom:
'Als ik maar van uw armen steun mag krijgen!'
60
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Maar toen ik dan het woeste dier beklom,
Greep hij, die vaak mijn vrees al kon verjagen,
Mijn middel vast en sloeg zijn arm erom. 61
De rest van het canto wordt ook nog in beslag genomen door de angsten die Dante de pelgrim moet
doorstaan achterop de rug van Geryon. Wanneer hij van de ene schrik bekomen is, dient zich alweer
een volgend iets aan dat hem van streek maakt. De emotionele achtbaan, waarover eerder gesproken,
is in dit canto volop in beweging, waarin gevoelens van schaamte, vrees en moed elkaar in een enorm
rap tempo weten op te volgen.

Beschrijving en analyse afbeelding:
Slechts één afbeelding sluit aan bij canto 17 en dan helaas ook nog eens een afbeelding die eigenlijk
behoort tot de categorie niet bruikbare afbeeldingen. De, waarschijnlijk, belangrijkste scene waarbij
kans was geweest om emoties te kunnen aflezen is door de beschadiging weggevallen. En hoewel er
twee scènes worden vertoond op afbeelding 26 is de scène die nog wel intact is niet heel erg
interessant om te analyseren. In die scène rechts op de afbeelding kan men namelijk Dante en Vergilius
samen op de rug van Geryon zien wegvliegen. Zowel Dante als zijn gids vertonen hierbij geen enkele
te analyseren gebaren. Ze zitten simpelweg op de rug van Geryon. De scène die wegvalt is
waarschijnlijk de scène waarin Dante in zijn eentje in gesprek is met de drie Florentijnen. Men kan
namelijk links op de afbeelding nog net drie zondaars zien staan, een stukje van het hoofddeksel van
Dante en de letter die hem aanduidt.

Afbeelding 26: Hel , Canto XVII
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Conclusie:
In de eerste plaats is het al opvallend te noemen dat er slechts één afbeelding is gewijd aan canto 17.
Tot nu toe zijn er telkens twee afbeeldingen aan een canto gewijd. Daarnaast werkt de beschadiging
natuurlijk niet zeer bevorderend voor de afbeeldinganalyse. Wel is opmerkelijk dat de scène waarin
Dante en Vergilius op de rug van Geryon verkeren niet veel emotie toont. De twee mannen zitten nogal
statisch op Geryons rug en dat terwijl in het verhaal toch wel erg nadrukkelijk naar voren komt hoe
angstaanjagend Dante deze vliegreis wel niet vond. Men zou afbeelding 26 een teleurstellende
representatie van canto 17 kunnen noemen wanneer men hierbij uitgaat van de moderne lezer. Met
name wanneer men het uitbeelden van angst, dat alom tegenwoordig is in canto 17, nader bekijkt.
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6.2.8 Canto 21

Samenvatting:
Dante en Vergilius bevinden zich in de vijfde ringgracht van de achtste hellekring, daar waar de
oplichters en de rechtsverkrachters verblijven. Deze zondaars zijn in kokende pek ondergedompeld en
worden door meedogenloze duivels voortdurend met riekvormige werktuigen gestoken en
ondergeduwd. Dante en zijn gids zien hoe een magistraat uit Lucca meteen na zijn aankomst aan zijn
straf wordt onderworpen. Vergilius probeert in gesprek te komen met de baas van de duivels, om zo
een vrijgeleide te kunnen krijgen van deze baas, hetgeen Vergilius uiteindelijk ook lukt. Al die tijd
houdt Dante zich verborgen.

Emotie-analyse:
Heel canto 21 staat in het teken van de angst voor de duivels die Dante en Vergilius de weg versperren.
Met gebruik van vele variaties aan woorden worden de duivels meerdere malen beschreven, inclusief
uitroeptekens in de moderne vertaling, om het vertelde extra kracht bij te zetten opdat de (moderne)
lezer wel goed beseft hoe angstaanjagend deze duivels zijn (vs. 31-33):

Hoe dreigend was de blik die hij ons wijdde!
Hoe snel en licht was deze hellegast
Die woest van uiterlijk zijn wieken spreidde! 62
Op een gegeven moment beveelt Vergilius de pelgrim zich zelfs achter een rotspartij te verschuilen,
om zo te voorkomen dat de duivels Dante in het vizier zouden krijgen. Dit onderdeel geeft de
onderdanige positie van Dante in het geheel goed weer. De pelgrim volgt het bevel van Vergilius
immers meteen op en de uiterst moedige Vergilius, zoals telkens weer naar voren komt, probeert in
zijn eentje de duivels in te tomen. Wanneer Dante en Vergilius uiteidelijk een vrijgeleide lijken te
hebben gekregen is de pelgrim nog steeds bang voor de duivels, bang dat ze zich niet aan hun woord
houden. Met een uitgebreide metafoor verwoordt de pelgrim dit gevoel om zich vervolgens als een
bang vogeltje achter de rug van Vergilius te verstoppen (vs. 91-99):

Ik haastte mij toen hij was uitgesproken,
Hoewel het duivelvolk opdrong, zodat
Ik vreesde dat het pact al was verbroken.
Zo bang was 't voetvolk dat gevangenzat,
Maar aftocht uit Caprona's fort mocht kopen,
De vijand ziend die het omsingeld had.
Ik ben tegen mijn leidsman aangekropen,
62
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Nog angstig starend naar de duivelsschaar
Die woest van aanblik nader kwam geslopen. 63

Afbeelding 31: Hel, Canto XXI

Beschrijving en analyse afbeelding:
Bij canto 21 hebben we meer geluk met de afbeeldingen wat betreft beschadigingen. Zowel afbeelding
31 als afbeelding 32 die toehoren tot dit canto zijn goed te bekijken. Afbeelding 31 laat Dante en
Vergilius zien tussen allerlei grijze rotspartijen. Links van het tweetal is een zwarte, duivelachtige
figuur te zien inclusief hoorntjes en vleugels. Deze duivel draagt op zijn rug een naakte zondaar die hij
vast houdt bij de enkels. Rechts van Dante en Vergilius is een groot zwart gat te zien dat voor kokende
pek moet doorgaan. Dit is echter in deze afbeelding niet heel duidelijk door de maker afgebeeld; het
zou bijvoorbeeld ook een ingang van een grot kunnen zijn. Dante staat met een arm en hand duidelijk
zichtbaar in de lucht richting de duivel. Zijn handpalm is zichtbaar, wat dus aangeeft dat hij bang is
voor de duivel. Zijn andere arm lijkt verscholen achter de rug van Vergilius. Vergilius is niet heel
angstig, maar lijkt juist te vertellen aan Dante wat voor duivels persoon ze voor zich hebben,
aangezien hij een wijzende arm heeft die gericht is op deze duivel. Door de grauwe kleuren van de
rotsen en de zwart gekleurde duivel is de sfeer die de afbeelding uitstraalt dreigend. Wat waarschijnlijk
ook precies de bedoeling is van de maker. Daarnaast valt op dat van de duivel de ogen vrij goed
zichtbaar zijn, iets wat zeer weinig voorkomt in de afbeeldingen van het Holkham Manuscript.
Wanneer men goed kijkt kan men zien dat de ogen van de duivel bloeddoorlopen zijn. De zwarte kleur
van de duivel weerspiegelt zeer vermoedelijk ook het karakter van de duivel, dat zeer zwartgallig en
63
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agressief zal zijn. Dit heetgebakerde karakter van de duivel is niet moeilijk voor te stellen wanneer
men ook de manier waarop hij de zondaar over zijn rug heeft gegooid bekijkt.

Afbeelding 32: Hel, Canto XXI

Dan afbeelding 32. Er gebeurt ontzettend veel op deze afbeelding. Van links naar rechts
kijkend ziet men achtereenvolgens de volgende dingen: Een rotspartij, Dante verscholen achter de
rotspartij, een stel donker gekleurde duivels met harpoenen in de hand, Vergilius kijkend en wijzend
naar rechts, opnieuw een stel donker gekleurde duivels met harpoenen, een poel vol pek waarin een
zondaar ligt die ook nog eens wordt gestoken door de duivels met de harpoenen. Vergilius is, zijn
gebaren beoordelend, in gesprek met een stel duivels. De duivels met wie hij praat zijn ook wat groter
afgebeeld dan de andere duivels en minder donker gekleurd waardoor ze meer de aandacht trekken.
Verder lijkt Vergilius niet heel erg onder de indruk van hetgeen er allemaal om hem heen gebeurt. In
alle rust staat hij tussen de met harpoenen bewapende duivels in, alsof hij zeer weloverwogen het
gesprek aangaat met de duivels. Dante wordt echter minder zelfverzekerd afgebeeld. Hij zit verscholen
achter een rotspartij, toekijkend hoe zijn gids hen uit de benarde situatie probeert te praten. Dante zit
daarbij ook nog eens op zijn knieën waardoor hij nog kleiner lijkt en hij oogt als een klein bang
vogeltje. Hij maakt echter verder geen gebaren die zijn angst ook nog eens extra zouden benadrukken.
Dat hij achter de rots schuilt, laat al duidelijk genoeg zien dat hij zich niet erg op zijn gemak moet
voelen.
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Conclusie:
De tekst en de bijbehorende afbeeldingen van canto 21 komen zeer goed overeen. Alles wordt zowaar
precies afgebeeld zoals het in de tekst wordt verteld. De manier waarop de afschuwwekkende duivel
op afbeelding 31 de zondaar over zijn rug heeft hangen, de reactie van Dante, maar ook de scènes
weergegeven op afbeelding 32 zijn zeer overeenkomstig met het verhaal. Het feit dat men Dante zo
overduidelijk verscholen ziet zitten achter de rotsen komt onheilspellend over. De sfeer van beide
afbeeldingen ademt gewoonweg angst en ellende uit.
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6.2.9 Canto 23

Samenvatting:
Met behulp van een list weten Dante en Vergilius zich te ontdoen van de tien duivels. Snel weten ze
zich naar beneden te laten glijden waarna ze aankomen in de zesde ringgracht. Hier bevinden zich de
huichelaars en hypocrieten, allen gehuld in loden kappen. Dante en Vergilius spreken met twee
broeders van plezier en zien dan Kajafas en de andere Farizeeën die de dood van Christus op hun
geweten hebben. Vergilius hoopt dat een van de broeders hen kan vertellen hoe Dante en hij het beste
uit de zesde ringgracht kunnen komen.

Emotie-analyse:
Vergilius laat geen enkele keer letterlijk merken bang te zijn, dit in grote tegenstelling tot de pelgrim
die het haast te pas en te onpas laat merken. In dit canto kun je echter wel merken dat Vergilius ook
vrees heeft, ware het niet dat hij dat op een zeer kunstige manier verwoordt. Dante de pelgrim is
namelijk nog steeds bang dat de duivels van wie ze zich hebben weten te ontdoen ze alsnog achterna
zullen komen en dat ze nog wraaklustiger zullen zijn dan tevoren. Het zit de pelgrim zelfs zo hoog dat
hij zijn gids er op aanspreekt (vs. 19-24):

Ik voelde reeds mijn haar te berge rijzen
Van schrik, en keek gespannen achter mij.
'Verberg ons, meester, op de snelste wijze,'
Zo vroeg ik, 'want ik vrees hun razernij.
De Kwaadklauwen zullen zich willen wreken;
Naar mijn gevoel zijn ze ons al nabij.' 64
Vervolgens antwoordt Vergilius zeer metaforisch, maar wel kenbaar makend dat hij de angstgevoelens
van de pelgrim deelt, als volgt (vs. 25-33):

Hij zei: 'Was ik van glas, met lood bestreken,
Ik nam je spiegelbeeld niet zo snel aan
Als mij je inborst zichtbaar is gebleken.
Ons denken is dezelfde weg gegaan,
Want het is zo gelijk naar aard en wezen
Dat ons nog maar één weg kan openstaan.
Is rechts de helling minder steil dan deze,
Dan dalen wij daar naar de zesde spleet,
Waar wij hun jacht niet langer hoeven vrezen.' 65
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Afbeelding 35: Hel, Canto XXIII

Deze gedeelde en bevestigde angst van Vergilius, in de terzine aangeduid als spiegelbeeldgevoelens,
zorgt ervoor dat het overkomt als een meer reële angst. Doordat de pelgrim Dante in een continue
stroom van angstuitingen zit, komt dit soms wat gekunsteld over. Op de momenten dat Vergilius ook
angst lijkt te hebben is het meer concreet en dat maakt je als lezer ook weer meer alert. Het vormt een
soort van top in een onafgebroken emotionele spanningsboog.

Beschrijving en analyse afbeelding:
In canto 23 wordt nog een aanzienlijke hoeveelheid tekst gewijd aan de angst die Dante en Vergilius
blijft beheersen doordat ze denken dat de tien duivels hen alsnog achterna zullen komen. Dit gegeven
komt echter niet terug in de afbeelding die hoort bij canto 23. Het is ook inderdaad slechts één
afbeelding die de lading van dit canto moet zien te dekken. Op afbeelding 35 is te zien hoe Dante en
Vergilius stilstaan bij een groep zondaars gehuld in loden kappen. Rechts van deze zondaars is ook nog
een naakte vastgenagelde zondaar te zien. Twee personen van de groep zondaars met loden kappen aan
staan iets meer afgezonderd van de rest zodat duidelijk is dat Dante en Vergilius converseren met hen.
Vergilius staat namelijk opnieuw met een hand wijzend naar deze zondaars en met zijn hoofd gericht
op Dante afgebeeld, wat duidt op een gesprek. Opvallend verder is dat Dante zich achter Vergilius lijkt
te verschuilen en hem ook lijkt vast te houden. Of Dante hiermee laat zien dat hij bang is voor de
zondaars met de loden kappen, de twee zondaars met wie ze een gesprek voeren of dat hij bang is voor
de vastgenagelde zondaar in de verte is echter niet duidelijk.
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Conclusie:
Hoewel in canto 23 veel momenten van angst aanwezig zijn, zoals in de emotie-analyse al naar voren
kwam, is deze angst niet af te lezen van de bijbehorende afbeelding. In ieder geval, niet wanneer men
deze afbeelding bijvoorbeeld vergelijkt met eerder behandelde afbeeldingen. Wel is frappant dat Dante
Vergilius betrekt in zijn uiting van angst. Waar hij eerder zijn armen gestrekt omhoog hield met de
handpalmen in het zicht om zo het publiek te laten zien dat hij een moment van angst beleeft, grijpt hij
in afbeelding 23 Vergilius vast en verstopt hij zich half achter zijn rug. Het is alsof de verluchter canto
23 op een zeer beknopte wijze heeft willen weergeven waardoor de eerder gecreëerde suspense, die
wel af te lezen was bij voorgaande afbeeldingen, lichtelijk verloren gaat.
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6.2.10 Canto 29

Samenvatting:
Uitkijkend over de plek waar de tweedrachtzaaiers worden gestraft, bevinden Dante en Vergilius zich
in de negende ringgracht. Dante aarzelt op dit moment om nog verder te gaan. Vergilius vertelt hem
dan echter dat hij even daarvoor Geri del Bello heeft gezien, een bloedverwant van Dante. Deze del
Bello scheen dreigend zijn vuist naar Dante op te hebben gestoken, maar Dante zag dat niet. Na dit
lichte oponthoud gaan Dante en Vergilius weer verder en komen ze aan bij de tiende ringgracht. Hierin
bevinden zich allerlei soorten vervalsers, zoals de alchemisten Griffolino en Capocchio.

Emotie-analyse:
Na vele momenten van angst, bereiken we met canto 29 weer een stuk tekst waarin de emotie verdriet
de hoofdrol speelt. Het is desondanks wel een herhaling van eerdere momenten van verdriet; het zien
van de pijn en het horen van het gejammer van de zondaars zijn andermaal de oorzaak van de tranen
die de pelgrim wegpinkt. Toch is ook in dit canto weer iets frappants te ontdekken en wel de passage
waarin de hartenkreten van de zondaars blijkbaar zo ondraaglijk zijn om aan te horen dat de pelgrim
zijn oren letterlijk bedekt met zijn handen. Dit ook om te voorkomen dat hij zijn verdriet anders
misschien niet meer in de hand zal hebben (vs. 40-45):

En kwamen bij de laatste kloostergang
Der folterkloven, waar een congregatie
Van lekenbroeders lijdt in haar gevang.
Hun weeklacht van totale desolatie
Ging als een pijl van meelij door mij heen;
Ik sloot mijn oren voor hun lamentatie, 66
Het feit dat de pelgrim Dante zijn oren sluit voor het ijselijke gegil, is ook gevolg van het naderen van
het binnenste van de Hel. Dante heeft tijdens zijn reis door de Hel zoveel folteringen gezien en
gehoord dat hij het bijna niet meer weet uit te houden. Uit zelfbescherming past hij zodoende de
noodmaatregel van zijn handen op zijn oren toe.

Beschrijving en analyse afbeelding:
Canto 29 handelt grotendeels over de plek waar de tweedrachtzaaiers worden gestraft, hierbij horen
maar liefst drie afbeeldingen uit het Holkham Manuscript 48. Op afbeelding 45 is te zien hoe in het
midden een grote groep naakte zondaars onder de zwarte en rode plekken afgebeeld is. Zowel links als
rechts van de groep zondaars zijn Dante en Vergilius afgebeeld, wat de continuatie van hun reis laat
zien. Aan beide kante is Dante ook afgebeeld met de gebaren die angst moeten uitbeelden. Vergilius
66
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heeft wederom een uitlegfunctie. Hij staat namelijk wijzend naar de zondaars afgebeeld. De weergave
van Vergilius rechts van de zondaars laat hem al weglopend naar de volgende scène zien. Dante lijkt
zo verschrikt dat hij zijn ogen niet van de zondaars af kan houden en Vergilius daardoor niet gelijk kan
volgen.

Afbeelding 45: Hel, Canto XXIX

Afbeelding 46: Hel, Canto XXIX
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De volgende scène op afbeelding 46 laat nog slechts vijf zondaars van de groep
tweedrachtzaaiers zien. Twee van de zondaars liggen op elkaar en de andere drie zijn los van elkaar
gesitueerd op de afbeelding. Met een van hen hebben Dante en Vergilius duidelijk een conversatie.
Vergilius heeft wederom het woord zoals men kan afleiden aan zijn gebaren. Dante lijkt in een
toestand te verkeren die het best te omschreven is als deels aangeslagen en deels angstig. Hij heeft een
hand op de borst en een hand hangt eigenlijk een beetje in het luchtledige.
De laatste afbeelding, afbeeldingnummer 47, toont opnieuw Dante en Vergilius staande bij nu
nog slechts drie zondaars. Twee van de zondaars liggen met de buik op de grond en lijken in brand te
staan. De derde zondaar is opvallend groot afgebeeld en is het dichtst bij Dante en Vergilius
gesitueerd. Is het meestal Vergilius die wijzend afgebeeld staat, wat duidt dat hij aan het woord is. Nu
is het deze zondaar waarbij het wijzende gebaar sterk is geaccentueerd. Het voelt alsof hij Dante en
Vergilius de les aan het lezen is. Dante staat hierbij met een hand wijzend richting de zondaar en met
de andere hand wijzend naar zichzelf. Hier zou men uit kunnen opmaken dat de zondaar Dante
persoonlijk op iets aanspreekt en dat Dante hier ook op reageert. Als men de tekst erop naslaat blijkt
het ook het geval te zijn dat Dante met de zondaar converseert, het is echter niet Dante die ergens op
wordt aangesproken door de zondaar maar juist andersom.
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Of Dante ook ontdaan is door de

woorden van de zondaar is echter niet te zien.

Afbeelding 47: Hel, Canto XXIX
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Conclusie:
De eerste afbeelding behorend tot canto 29 is qua sfeer wel als emotioneel te bestempelen. De daarop
volgende andere twee afbeeldingen zijn echter veel milder qua beeltenis. Sowieso is het opvallend dat
de nadruk in canto 29 op de emotie verdriet ligt, terwijl het de emotie angst is die duidelijker naar
voren komt. Verder vind ik het opmerkenswaardig dat de verluchter ervoor heeft gekozen een
specifieke scène uit canto 29 niet uit te beelden, terwijl deze scène juist zo goed te verbeelden is. Het
gaat hier om een scène waarin Dante zo getroffen wordt door de jammerklachten opstijgende uit de
Malebolge dat hij zelfs zijn handen op zijn oren legt. 68 Deze scène noemde ik ook al kort aan het einde
van de emotie-analyse van dit canto. De maker van de afbeeldingen kiest er blijkbaar regelmatig liever
voor om bepaalde, in zijn ogen, belangrijke zondaars uit te lichten dan dat hij de alomtegenwoordige
emotionele sfeer die heerst in de tekst weergeeft.
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6.2.11 Canto 31

Samenvatting:
Voordat Dante en Vergilius aankomen bij de diepe put die de bodem van de Hel vormt, moeten ze eerst
de brede dam langs de tiende en laatste ringgracht oversteken. In de diepe put zien ze een aantal
reuzen staan. Allen steken ze met hun bovenlichaam boven de rand van put uit. De twee mannen
herkennen Nimrod die de eerste koning van Babylonie was, de Gigant Ephialtes en de Lybische
spierbundel Antaeus. Antaeus pakt Dante en Vergilius op verzoek van de laatste op en zet hen neer op
de bodem van de put.

Emotie-analyse:
Enkele laatste grotere momenten van angst beleeft de pelgrim Dante op het moment dat hij de drie
reuzen aanschouwt, vlak voor het bereiken van de bodem van de Hel. Tot meerdere maal toe herhaalt
de pelgrim zelfs in dit canto dat hij zo bang is voor wat hij aantreft dat hij denkt ter plekke te zullen
sterven. Zoals het fragment waarin reus Antaeus zichzelf in beweging zet (vs. 109-111):

Toen heb ik het van doodsangst uitgekreten,
En ik zou zijn bezweken aan mijn vrees
Als ik hem niet gekluisterd had geweten. 69
Zijn deze doodsangsten een voorbode voor de lezer van dat wat de pelgrim Dante in de bodem van de
Hel zal aantreffen, namelijk Lucifer? Als lezer ga je op deze manier twijfelen of Dante de ontmoeting
met Lucifer überhaupt wel zal overleven. Door deze laatste angstige momenten voel je wel dat de
spanningsboog zijn einde nadert en kan je als lezer alleen maar hopen dat de pelgrim zonder
kleerscheuren de Hel kan verlaten. En dat is precies wat de auteur Dante heeft willen bewerkstelligen.

Beschrijving en analyse afbeelding:
Afbeelding 48 en 49, behorend tot canto 31, horen ook beide thuis in de categorie waarin Vergilius
onderdeel is van Dante's 'actie'. Op afbeelding 48 is namelijk goed te zien dat Vergilius de hand van
Dante vast heeft en op afbeelding 49 heeft Vergilius zijn arm om de schouders van Dante gelegd. Op
deze actieve interactie zal ik zo direcht terugkomen, eerst zal ik de afbeeldingen wat nader
beschrijven. Op afbeelding 48 is te zien hoe de pelgrim met zijn gids stilstaan bij een groep
uitzonderlijk grote naakte mannen. Dat men te maken heeft met een soort reuzen staat dan ook direct
buiten kijf. De zondaars op alle andere afbeeldingen zijn namelijk standaard een stuk kleiner afgebeeld
en ook Dante en Vergilius vallen bij de groep mannen op deze afbeelding haast in het niet, terwijl zij
vaak juist het grootst zijn afgebeeld. De reuzen zijn vastgeketend met kettingen aan elkaar en allen
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dragen grote baarden. De reus die het meest links gesitueerd is, heeft ook nog een grote hoorn vast,
waarin hij elk moment lijkt te gaan blazen. Vergilius staat opnieuw wijzend naar deze zondaars
afgebeeld en heeft tegelijkertijd zijn hoofd gericht op Dante. Hij vertelt Dante dus over het hoe en
waarom achter deze groep zondaars. Zoals gezegd heeft Vergilius een hand van Dante vast. Het betreft
hier de rechterhand van de pelgrim. De andere hand heeft Dante op zijn borst liggen. Hij is dus
ontdaan door wat hij ziet. Dat Vergilius een hand van Dante vast heeft staat voor een vorm van
bescherming. 70 Dit gebaar komt alleen voor wanneer er sprake is van een soort van vriendschappelijke
band tussen twee personen.71 Het zou dus niet mogelijk zijn dat een figuur die pas in afbeelding 49
geïntroduceerd wordt de hand van Dante vast zou pakken. De betekenis van het gebaar zou dan anders
zijn en ook minder gemeend. In het geval van Vergilius en Dante is het dus echt een op protectie
gerichte handeling.

Afbeelding 48: Hel, Canto XXXI

De laatste te behandelen afbeelding in deze analyse is afbeelding 49. Hierop zien we Dante en
Vergilius maar liefst drie maal afgebeeld. Uiterst links staan ze samen gericht op een van de geketende
reuzen, waarbij Vergilius aan Dante uitlegt wie de reus is (gelet op zijn wijzende hand) en hij heeft
daarnaast een arm om de schouders van Dante heeft geslagen. Net als bij de vorige afbeelding waarbij
Vergilius de hand van Dante vast heeft, staat deze arm om de schouders ook voor protectie. 72 Vergilius
merkt aan de houding van Dante (een arm voor zijn borst geslagen) dat hij ontdaan is door wat hij ziet
70
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en hij neemt, door middel van zijn arm om Dante heen, hem in bescherming. Vervolgens is te zien hoe
een andere reus Vergilius in zijn armen heeft. Vergilius omklemt op zijn beurt weer Dante in zijn
armen. Men zou zich kunnen afvragen waarom de reus niet beide mannen in zijn armen vasthoudt. Hij
is immers groot genoeg om alle twee de mannen te kunnen dragen. De afbeelding suggereert dat Dante
zo door angst versteende bij het zien van de reuzen dat Vergilius genoodzaakt was hem als het ware
mee te sleuren. Dante heeft ook allebei de handen gestrekt omhoog met de handpalmen in het zicht.
Het is duidelijk dat Dante zeer bang is voor de situatie waarin hij zich bevindt en voor de reus die hen
meeneemt. De derde keer dat Dante en Vergilius afgebeeld zijn is voornamelijk om duidelijk te maken
dat de reus hen ook weer heeft neergezet. De reus had een soort overzetfunctie en nu kunnen Dante en
Vergilius weer verder met hun reis, op weg naar het diepste punt van de Hel.

Afbeelding 49: Hel, Canto XXXI

Conclusie:
Wanneer men de tekst van canto 31 en de afbeeldingen nu naast elkaar legt komen de emoties in beide
gevallen vrij goed over. De sterk beschermende rol die Vergilius op zich neemt, is nieuw. Alsof zowel
de auteur als de verluchter het publiek nu dan echt wil voorbereiden op het naderen van het meest
onaangename deel van de Hel; daar waar de ergste zondaars zich bevinden én natuurlijk Lucifer. Alsof
Vergilius Dante echt moet overhalen verder te gaan en hem zelfs moed lijkt in te praten. De reuzen
worden in het verhaal wel wat angstaanjagender beschreven dan dat ze op de afbeeldingen overkomen.
Op de afbeeldingen hebben ze een meer trieste uitstraling dan dat ze agressief of afschrikwekkend
overkomen. Afbeelding 49 is verder echt een goed voorbeeld van hoe een hedendaagse strip er nog
steeds uit kan zien. Maar liefst drie keer zijn Dante en Vergilius afgebeeld, waardoor er echt beweging
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in het getekende lijkt te zitten. De betekenis van het geheel is daardoor ook zeer helder af te lezen.
Vergilius die de angstige Dante moet overhalen om ze gezamenlijk te laten overzetten door een van de
reuzen, maar wat uiteindelijk moeilijker gaat dan gedacht, gezien het feit dat de reus wel Vergilius vast
heeft maar dat Vergilius Dante moet vasthouden. Alsof Dante dus niet heeft willen of durven
meewerken.
Om de lezer de afbeelding waarop Lucifer staat afgebeeld niet te onthouden, kan men deze op
de voorpagina van dit essay bekijken. Vanwege het feit dat deze afbeelding in de categorie viel van
niet bruikbare afbeeldingen heb ik deze helaas niet kunnen behandelen. Dante en Vergilius staan beide
zeer moeilijk zichtbaar afgebeeld, waardoor het niet zinvol en betrouwbaar zou zijn wanneer ik deze
afbeelding zou analyseren. Lucifer zelf is echter wel goed te zien en het zou zonde zijn deze
afbeelding er niet even uit te lichten aangezien Lucifer het eindpunt van de reis door de Hel markeert.

61

7 Conclusie
Nu alle elf canti en de bijbehorende afbeeldingen uitgebreid zijn besproken en geanalyseerd is het tijd
om een en ander te recapituleren en natuurlijk conclusies te trekken. Met als belangrijkste doel
uiteraard het beantwoorden van de onderzoeksvraag die centraal staat in dit essay: Op welke manieren
verschillen de beschreven emoties in de Divina Commedia ten opzichte van de afgebeelde emoties in
het Holkham handschrift en hoe zijn deze verschillen te verklaren?
Ondanks het feit dat ik de Divina Commedia al meerdere malen had gelezen, is het interessant
te bemerken dat men een tekst toch anders leert kennen wanneer men zich puur concentreert op de
emoties die er in voorkomen. Nu is het vrij moeilijk om wat betreft de Divina Commedia de emoties
over het hoofd te zien, aangezien het hoofdpersonage Dante de pelgrim in een soort van emotionele
achtbaan lijkt te zitten. Zowel in de Hel, op de Louteringsberg en in het Paradijs verkeert het
hoofdpersonage in een continue emotionele reis waarbij in elk van de drie rijken bepaalde emoties de
boventoon lijken te voeren. In het geval van het onderzoek naar emoties was het naar mijn inziens het
meest interessant om de emoties in de Hel te onderzoeken. De Hel is immers het meest extreme en
heftige

rijk van de drie rijken en zodoende leek het mij ook logisch dat de emoties van het

hoofdpersonage hier eveneens het meest extreem en heftig zouden zijn. Met als uitgangspunt de
emoties angst en verdriet blijkt nu ook dat Dante‟s reis door de Hel een zeer emotionele reis moet zijn
geweest. Door de zeer variërende stijl die de schrijver Dante heeft gehanteerd, waardoor de tekst deels
beschrijvend, deels dramatisch, deels episch, deels vermanend, deels satirisch en deels lyrisch is,
wordt het publiek erg betrokken bij het wel en wee van Dante de pelgrim. 73 Door het invoegen van
zogenaamde emotionele „toppen‟ zoals flauwvallen 74, tranen huilen met tuiten75 en het bevangen zijn
door angst76 creëert de schrijver Dante een sterk meelevend effect bij het publiek. Maar tegelijk
creëren deze emotionele situaties een morele spanning, waardoor de lezer bij zichzelf na moet gaan of
de emotionele reactie van het hoofdpersonage wel de juiste is op een bepaald moment.

77

Als lezer ben

je namelijk geneigd een vorm van sympathie te ontwikkelen voor sommige zondaars in de hel, puur
vanwege het feit dat Dante de pelgrim medelijden toont voor deze zondaars. Wanneer de lezer opmerkt
dat de pelgrim medelijden heeft met een van de zondaars wil dat zodoende inhouden dat de lezer zich
moet realiseren dat de pelgrim moreel problematische emoties uit naar deze zondaars toe. Tijdens het
lezen van de tekst wordt men als lezer dus én meegesleurd in de emotionele achtbaan van het
hoofdpersonage én moet men continue bij zich zelf nagaan of de geuite emotie van de hoofdpersoon
wel de juiste is.
Maar wat kunnen we nu zeggen van de emoties zoals die afgebeeld zijn in het Holkham
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Manuscript 48? Is het de verluchter gelukt de emoties op een net zo‟n overtuigende manier af te
beelden als dat ze zijn beschreven in de Divina Commedia? Wie een eerste blik laat vallen op de
afbeeldingen zou gelijk nee zeggen. De afbeeldingen komen namelijk vrij statisch over met weinig
actie en variatie in hoe de personages zijn afgebeeld. Maar wie vervolgens de afbeeldingen wat langer
bestudeert, komt er toch wel degelijk achter dat er sprake is van emotionele uitingen. Met name gelet
op de gebaren kan men interessante uitspraken doen betreffende de emoties. Zo staat Dante de pelgrim
veelvuldig afgebeeld met de armen omhoog gericht en daarbij de handpalmen goed zichtbaar. In de
iconografie staat dit gebaar specifiek bekend voor het tonen van angst en niet voor bijvoorbeeld het
tonen van woede, want dan zouden de ellebogen juist omhoog moeten wijzen .78 Wanneer men nu
telkens de verschillende gebaren van Dante de pelgrim vergelijkt met gelijksoortige gebaren in de
iconografie komt men tot telkens weer interessante bevindingen zoals het zojuist genoemde voorbeeld
van de handpalmen die angst aanduiden. Daarnaast zijn de afbeeldingen waarop Vergilius, de gids van
de pelgrim, actief onderdeel is van de „actie‟ van de pelgrim boeiend om te bestuderen. Zo is op
afbeelding 48 te zien hoe Vergilius Dante‟s hand vastpakt, wat naar alle waarschijnlijkheid duidt op
een vorm van bescherming. Vergilius is immers een ingewijde in de hel en lijkt de pelgrim zo te willen
behoeden voor bepaalde angsten.
Gelet op het kleurgebruik is het met name interessant om te bekijken wat bepaalde kleuren
doen met de sfeer van de afbeelding. Een afbeelding die erg vol is en waarin de overheersende kleur
zwart is, is vanzelfsprekend een afbeelding die niet erg aangenaam overkomt. Een goed voorbeeld
hierbij is afbeelding 31, waarop veel donkere rotspartijen te zien zijn en waarop de duivel ook nog
eens zwart afgebeeld is. Dat Dante en Vergilius zich op die afbeelding in een waarschijnlijk nogal nare
situatie bevinden is daardoor niet moeilijk in te denken. Sowieso is het de verluchter goed gelukt het
personeel van de Hel op zo‟n manier af te beelden dat ze werkelijk afschrikwekkend overkomen.
Jammer genoeg zijn door de vele beschadigingen die het manuscript kent delen van afbeeldingen
weggevallen die waardevol hadden kunnen zijn voor mijn onderzoek. Op afbeelding 25 is
bijvoorbeeld een groot stuk (opzettelijk?) beschadigd en dat terwijl onder die beschadiging
waarschijnlijk het monster Geryon te zien was, een monster dat volgens de tekst er afschuwelijk uit
moeten hebben gezien.
Wat verder opviel, was dat er bij elk canto gemiddeld twee afbeeldingen hoorden. Meer
precies zijn er 54 afbeeldingen die samen de Hel uitbeelden en in totaal 148 afbeeldingen die samen de
gehele Divina Commedia illustreren. Gezien het feit dat de verluchter geprobeerd heeft de personages
„bewegend‟ weer te geven (bijvoorbeeld door het afbeelden van de personages meerdere keren op één
afbeelding) en de grote hoeveelheid afbeeldingen die er gemaakt zijn, kan men stellen dat de
afbeeldingenreeks als een soort van wat wij nu een stripverhaal noemen overkomt. Dit stripverhaaleffect creëert dat men als het ware meereist en men zich dus betrokken voelt bij het wel en wee van de
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hoofdpersonages. Vanuit deze invalshoek bekeken komen de tekst en de afbeeldingen dus met elkaar
overeen. Maar voor de overige, meer emotionele aspecten zijn het voornamelijk verschillen die tussen
het afgebeelde en het beschrevene bestaan. In de afbeeldingen mist men simpelweg de lyrische
bewoordingen, de variaties aan angst- en verdrietbeschrijvingen die het meeleefgevoel bij het publiek
opwekt. De kracht van de Divina Commedia zijn juist de woorden waarmee de auteur Dante zijn werk
heeft geschreven. Ondanks het feit dat de afbeeldingen het verhaal duidelijk uitbeelden en de
afbeeldingen en de kleuren de naargeestige sfeer van de hel en de emoties van de hoofdpersonages
zeer juist streven te evenaren, blijven de afbeeldingen achter bij de tekst qua emotionele lading.
Hierbij dient echter wel een kanttekening in het hoofd gehouden te worden, namelijk dat het voor de
middeleeuwse mens wel eens precies andersom kan zijn geweest. Velen konden immers in de
Middeleeuwen nog niet lezen waardoor de afbeeldingen misschien veel grotere impact hadden dan de
tekst en was het publiek veel beter bekend met de iconografische symbolen. De impact van de
afbeeldingen kan ook veel groter zijn geweest dan dat die op ons, de moderne lezer, heeft. Een
monster in een moderne strip heeft veel minder impact op ons dan dat een monster zoals in het
Holkham Manuscript 48 dat zal hebben gehad op een middeleeuws persoon. Wij zijn gewend en
verwend geraakt aan de moderne stijl van weergeven, waardoor de middeleeuwse afbeeldingen
eigenlijk weinig tot geen emotionele reacties losmaken bij ons. Dat het monster Geryon op afbeelding
48 door zijn toentertijd beangstigende weergave wel eens met opzet kan zijn verwijderd in de
Middeleeuwen is misschien wel een heel mooi illustratie hierbij.
Naar mijn idee liggen hier wel interessante perspectieven open voor verdere studie wat betreft
het vergelijken van emoties in afbeeldingen en in teksten. Aangezien ik mij beperkt heb in mijn
onderzoek tot de Hel van de Divina Commedia lijkt het mij erg interessant om een zelfde onderzoek te
doen naar de Louteringsberg en het Paradijs, alleen al om te kijken of mijn uitkomsten voor de Hel wel
of niet overeenkomen met de andere twee rijken. Daarnaast beslaat het Holkham Manuscript 48 in
totaal maar liefst 148 afbeeldingen, waarvan er 54 de Hel beslaan. Dat wil zeggen dat er nog 94
prachtige afbeeldingen liggen te „wachten‟ om nader bekeken te worden en dat is zeker geen
ondankbare taak te noemen.
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