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Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate 

DE ZIN DIE ALS T I T E L  boven deze bijdrage staat is waarschijnlijk wel 

het bekendste Dante-vers in Nederland. Het wordt - hoe gruwelijk het 

in zijn context ook is - te pas en te onpas geciteerd, en zoals het een 

beroemd vers uit de wereldliteratuur betaamt, vrijwel altijd ironisch. 

Zo staat het bijvoorbeeld op de Leidse universiteit boven de deur die 

toegang geeft tot het vertrek dat vroeger werd aangeduid als het zweet-

kamertje. En zo heb ik het, zowel in het Italiaans als in het Nederlands, 

diverse keren door de meest uiteenlopende mensen - van politici tot 

sportverslaggevers - ook mondeling horen gebruiken. 

Het uit de  Divina Commedia stammende vers is de slotregel van een 

op de hellepoort aangebrachte tekst, die door Dante en Vergilius ge

lezen wordt op het moment dat ze aan hun reis beginnen. Dit uit drie 

terzinen bestaande opschrift is niet alleen door zijn laatste regel maar 

ook in zijn geheel een schitterend stukje Dante, dat geen poezieliefheb-

ber onberoerd kan laten. Om dit aan te tonen, en ook omdat ik de tekst 

voor de rest van mijn betoog nodig heb, citeer ik hier de passage (In

ferno in  1-9) in haar geheel: 

Per me si va ne la citta dolente, 

per me si va ne Vetterno dolore, 

per me si va tra la perduta gente. 

Giustizia mosse il mio alto fattore; 

fecemi la divina podestate, 

la somma sapienza e 'Iprimo amore. 

Dinanzi a me nonfuor cose create 

se non etterne, e io etterno duro. 

Lasciate ogne speranza, voi cWintrate. 

Ik heb in een pessimistische bui weleens de neiging gehad om te den

ken dat Dante met dit opschrift een waarschuwing heeft willen geven 

aan zijn vertalers: als je het waagt dit poetische domein te betreden, 

zal wanhoop en ellende je deel worden. In de eerste terzine wordt het 

je al onder ogen gebracht: je zult terechtkomen in de  citta dolente,  de 


