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Toen we in 1996 in Vlissingen waren ter gelegenheid van het voorjaarscongres van de Kring en 
tevens het honderdjarig bestaan vierden van de apotheek van ons lid Van de San de, deden we een 
aangename en onverwachte ontdekking. 

Een bezoek aan het echtpaar Van de Sande-Swart was op zich al merkwaardig: het statig 
herenhuis aan de Badhuisstraat dat ze bewoonden paalde in de tuin aan een" begijnhofje". 
Het waren huisjes rond een centraal tuintje die destijds (19de) onderdak boden aan weduwen van 
omgekomen vissers . 
Maar één van die huisjes was het "Dantehuisje". 
Het herbergde de gigantische collectie van Tilly Swart: uitgaven en commentaren van en over het 
werk van Dante Allighieri (1265-1321 ); om en bij de 900 titels. 
Niet alleen oude en nieuwe drukken van de Divina Commedia, maar ook kritische commentaren, 
schooluitgaven, uitgaven in andere talen enz. 
Ook het andere werk van Dante de Vita Nuova, de Rime en de Monarchia waren in allerlei vormen 
en grootte aanwezig. 

Tilly Swart was beginnen verzamelen kort na de oorlog. Voor de oorlog was ze secretaresse 
geweest op het Nederlands consulaat in Genua. 
Van daar haar kennis van en liefde voor het Italiaans. 
Haar verzameling groeide gestaag doch ze verzamelde niet als een professor of wetenschapper, 
maar als een liefhebber en zo komt het dat er niet alleen uniek historische drukken in de collectie 
zitten maar ook schooluitgaven en edizioni popolari, of vulgariserende versies. 

Een gelukkig toeval bracht Dina Aristodemo in contact met Tilly en haar collectie. Mevrouw 
Aristodemo gaf Italiaanse colleges en deed opzoekwerk aan de universiteit. 
In 1998 begon ze met het inventariseren van de Danteverzameling. 
Toen dit monnikenwerk in het voorjaar 2000 ten einde liep was het nog zoeken naar een degelijk 
onderkomen voor de collectie zodat ze professioneel bewaard werd en kon geraadpleegd worden. 
Na een tijdelijk verblijf in een gerestaureerd kasteel in Gelderland belandde de collectie uiteindelijk 
in de universiteitsbibliotheek van Leiden waar aan de beide vereisten -bewaring en 
raadpleegbaarheid- werd voldaan. 

Met een gunstige wind -noordenwind- kon ik de catalogus van de tentoonstelling die rond de 
collectie werd gehouden, in handen krijgen (dank je wel Annette). 
Een uiterst verzorgd boekwerk met als titel: Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk ( 120p). 
Buiten de historiek van mevr. Aristodemo bevat het verschillende hoofdstukken over vroege 
uitgaven en commentaren van het ganse oeuvre en van de Commedia in het bijzonder, alles 
uitvoerig geïllustreerd. 
Ook aan het grafisch aspect wordt aandacht besteed. 

Hoewel in Vlaanderen maar weinig vertalingen uitgegeven werden van de Commedia dit in 
tegenstelling met Nederland bestaat de frontpagina van het boek toch uit een grafisch werk van 
een Vlaming: ontworpen door Stradanus en uitgevoerd door Cornelis Galle (1576-1650). Het stelt 
voor: Dante en de wereld van zijn Commedia. 
Deze Stradanus (Jan van der Straet 1523-1605) is voor Vlamingen geen onbekende: in december 
2008 was er een tentoonstelling in Brugge: Stradanus, hofkunstenaar van de Medici. 
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Nog één woordje uitleg over deze uiterst merkwaardig illustratie: 
Centraal staat Dante met in de hand zijn boek waarop een kruis staat afgebeeld wat betekent dat hij 
het goddelijke bij de mens gebracht heeft. 
In de bovenste medaillon staat Beatrice Portinari en in de onderste Vergilius en Statius, de 
begeleiders van Dante op zijn zoektocht. 
Naast Beatrice zijn 2 afbeeldingen van de Hemel weergegeven - één als labyrint - en onderaan 
zien we de Hel en de Louteringsberg. 
De ets wordt omrand met engeltjes behalve in de linker onderhoek waar de Hel staat: daar zijn de 
engeltjes vervangen door gevleugelde demoontjes. 

Bronnen: 

"Glorie van de muzen, lieveling van het volk" onder redactie van Paul van Heek. 
Universiteitsbibliotheek Leiden 2010. 

"Stradanus, (1523-1605)hofkunstenaar van de Medici. Sandra Janssens, Groeningemuseum, 
Brugge. 
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