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1 INLEIDING algemeen
Het ”Project Dante 2021” is bedoeld om Dante te leren kennen en zijn Divina Commedia, ofwel
Goddelijke Komedie. De Italiaanse culturele vereniging Dante Alighieri, afd. Deventer, wil jullie, ter
gelegenheid van het 700e sterfjaar van haar naamgever, kennis laten maken met de grootste dichter
en schrijver van Italië.
Dante Alighieri is in 1265 in Florence geboren en 1321 in Ravenna gestorven. Hij wordt als de vader
van de Italiaanse taal beschouwd omdat zijn werk een belangrijke plaats heeft in de geschiedenis
van de Italiaanse cultuur. Hij was zeg maar zoiets als wat Homerus was voor de Griekse cultuur, of
Shakespeare voor de Engelse.
In de 13e en 14e eeuw werden alle politieke, juridische, wetenschappelijke, filosofische en
theologische onderwerpen in het Latijn geschreven. Dante echter schreef zijn Goddelijke Komedie,
een reis in het hiernamaals die de geschiedenis vanaf de klassieke oudheid tot zijn tijd bespreekt, in
zijn moedertaal, het Florentijnse dialect. Dit omdat hij elke culturele vorm toegankelijk wilde maken
voor iedereen. De moedertaal werd toen, als geschreven taal, alleen voor liefdesgedichten of
gebeden gebruikt. Maar door dit alles omvattend verhaal toonde hij dat het dialect in staat was alles
te bespreken en beschrijven. De Goddelijke Komedie bevat in feite 12.831 basiswoorden voor een
totaal van 101.698.
Dit werk is door de eeuwen heen veel gelezen en diende als voorbeeld van hoog taalgebruik voor de
schrijvers na Dante. Daarom werd in 1861 bij de eenwording van Italië, het Florentijnse dialect
gekozen als nationale taal van het land.
Maar Dante is niet alleen belangrijk voor zijn taal.
Wat hij bespreekt in de Goddelijke Komedie gaat over het bestaan van de mens in al zijn facetten.
Het persoonlijke en sociale leven van elk individu, ofwel zijn gedrag, zijn gevoelens, zijn kennis, zijn
geloof en zijn dromen.
Dus wanneer hij de personages, die hij tijdens zijn visionaire reis ontmoet, beschrijft met zowel hun
verkeerde als hun goede handelingen, bespreekt hij wat ook vandaag de dag voor iedereen geldt.
Daarom is het ook nu nog zinvol kennis te nemen van de Goddelijke Komedie.
Om Dantes werk beter te begrijpen zal hierna in het kort zijn leven besproken worden voorafgegaan
door een eenvoudige introductie over de historische gebeurtenissen die bepalend zijn geweest
voor de Europese en vooral de Italiaanse geschiedenis. De rol die kerk en staat vanaf het Romeinse
keizerrijk tot 1300 gespeeld hebben; het ontstaan van de Italiaanse Comuni (stadsstaatjes), het
politieke stelsel ervan; het sociale leven; de ontwikkeling van de moedertaal vanuit het Latijn tot
literaire taal; het ontstaan van de universiteiten en de studierichtingen die eraan verbonden waren.
Dit ook omdat Dante zelf in zijn Komedie personages, historische feiten en culturele aspecten
bespreekt vanaf de klassieke oudheid tot zijn tijd. Tenslotte zal de structuur van de Divina Commedia
besproken worden en in meer detail op een aantal onderdelen ingegaan worden.
De informatie zal beperkt worden tot het noodzakelijke. Er worden sites aangegeven waar een
onderwerp uitvoerig behandeld wordt.
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2 KORTE INLEIDING IN DE GESCHIEDENIS VAN ITALIË TOT 1300
De geschiedenis van Italië is gekoppeld aan de geschiedenis van Rome, gesticht in 753 v.C. door
Romulus. Na een periode van 7 koningen volgde vanaf 509 tot 27 vc een periode van 500 jaar
republiek en uiteindelijk de periode van het Romeinse keizerrijk tot de val ervan in 476 n.C.

Na de val begonnen de invasies van barbaarse volkeren uit Oost-Europa of Afrika, zoals Hunnen,
Oostgoten, Westgoten, Longobarden en Vandalen. Deze volkeren doorkruisten wanordelijk alle
landen en brachten chaos. Steden werden verwoest, de bewoners ervan vluchtten naar het
platteland of de bergen, er waren geen scholen meer, behalve dan in kloosters waar het Latijn
onderwezen bleef worden, met als consequentie een steeds breder verspreid analfabetisme. Dat was
toen geen schande omdat eveneens de aristocratie bijna geheel analfabeet was. Zeker de barbaarse
overheersers en het 'gewone volk’ spraken slechts de moedertaal. En door deze situatie
ontwikkelden zich in heel Italië de verschillende dialecten.
Wij zien hier Italië rond 750 en in de 9e eeuw onder de Franken en Karel de Grote, die een groot
gebied weer onder zich had verenigd en door de paus gekroond werd in 800 als Keizer van het
Heilige Romeinse Rijk:
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Aan Karel de Grote is het ontstaan van het feodalisme te danken. Om zijn groot geworden rijk te
kunnen besturen stelde hij het leenstelsel in. Een bestuursvorm waarbij de leenheer zich van de
persoonlijke afhankelijkheid van zijn vazallen of leenmannen verzekerde door aan hen gebieden te
leen te geven. Slechts te leen, zodat de vazallen nooit de geleende gebieden aan eigen erfgenamen
konden doorgeven.
Na het overlijden van Karel de Grote werd zijn rijk onder zijn verschillende erfgenamen verdeeld wat
ook tot een territoriale breuk leidde. Otto I de Grote, hertog van Saksen, werd koning van Duitsland
en in 962 tevens, als eerste Duitse vorst, keizer van Italië.
Hij stelde zich tevens voor als de opvolger van Karel de Grote in Oost-Frankenland waar al in 911 de
directe lijn was uitgestorven. De Duitse kerk, met zijn machtige bisschoppen en abten, stond achter
hem. Met deze achterban slaagde Otto er in om een instelling van theocratische keizerlijke macht te
vestigen. De kerk, in zijn territorium, bood rijkdom, militaire mankracht en haar monopolie in
geletterdheid. In ruil bood de keizer de kerk bescherming tegen de seculiere adel die mede zijn eigen
macht kon bedreigen als zij hun territorium of rechten als erfelijk gingen beschouwen en eigen
dynastieën stichtten. Om de krachten die de Kerk vertegenwordigde te controleren, maakte Otto
gebruik van het door hem ingestelde koninklijk investituurrecht: het recht om bisschoppen en abten
zelf te benoemen. Dit werd de oorzaak van de daarop volgende investituurstrijd tussen pausen die
hun autoriteit boven die van de keizer stelden en keizers die dat weigerden te accepteren.
Hel gevolg van de strijd betekende o.a. dat vele van de “vazallen”zich achter de paus gingen scharen,
zoals bv, de hertog Welf van Beieren. Wie zijn mening deelde werd Welf genoemd. Anderen stelden
zich achter de keizer en kregen de naam van Waiblingen, naar de naam van het familieslot van
de Hohenstaufen.
Belangrijke figuren in deze strijd werden paus Gregorius VII (1073-1085) die Hendrik IV , die
weigerde door de paus gekroond te worden, de bekende boetedoening oplegde in Canossa.
Na hem is een toenemende vroomheid zichtbaar, waardoor er een voedingsbodem ontstond voor de
kruistochten. Het oproepen tot de eerste kruistocht in 1096 door paus Urbanus II, een macht die
toebehoorde aan de wereldlijke leiders, kan gezien worden als een verdere stap in de
Investituurstrijd. Het afwijzen van elk pauselijk overwicht daartegenover werd steeds heviger
voortgezet door keizer Frederik I Barbarossa uit het huis Hohenstaufen, (kleinzoon van Agnes van
Waiblingen, dochter van Hendrik IV), zijn zoon keizer Hendrik VI en zijn kleinzoon Frederik II, koning
van Sicilië en keizer van het Heilige Romeinse Rijk.
In de late middeleeuwen, keerden zich steden in Noord-Italië , zoals Milaan, Florence en Lucca
tegen keizerlijke inmenging in stadszaken en stelden zich achter het pauselijke gezag. Naar het
voorbeeld van de Welfen in Duitsland noemden zij zich Guelfen. Tegenhangers , zoals de steden
Siena Pisa en Pistoia kozen de kant van de keizers en noemden zich Ghibellijnen afgeleid van de
naam Waiblingen.
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2.1 Ontstaan van de Italiaanse stadsstaatjes ofwel de “Comuni”
Na het jaar 1000 waarvan gedacht werd dat de wereld zou vergaan, ontstond in Italië een nieuwe
creatieve en constructieve geest. De corruptie in de kerk veroorzaakt door de Investituurstrijd en
tevens het verval van het feodale systeem werkten hieraan mee.
Een nieuwe sociale klasse, de burgerij, vormde zich los van kloosters en kastelen. Deze burgerij
ontwikkelde zich dankzij de handel in steden, ter zee en langs landsroutes (de zijderoute bv die
Marco Polo nam tot Catay , oude naam van China). Zo ontstonden eerst de zeerepublieken van
Genua, Pisa, Amalfi en Venetië, en daarna onafhankelijke stadsstaten, de Comuni, met zelfstandig,
democratisch bestuur, Florence, Siena, Arezzo etc. die hun welzijn en weelde bereikten via
ambachten, (jaar)markten en een nieuwe bron van rijkdom: de banken.
In hun zelfstandigheid schaarden de Comuni zich, in tijden van nood en strijd tussen paus en keizer
achter een van hen als Guelfen of Ghibellijnen. Zij hebben echter nooit een eigen beroepsleger
gehad: maar indien nodig, werd door iedereen gevochten.

De zelfstandigheid van de Comuni weerspiegelde zich in het bestuur van de stad: een breed
democratisch bestuursstelsel met ambten van korte tijdsduur om corruptie te voorkomen. De leiders
werden wel gekozen onder gildes gerelateerd aan de Artes liberales - de vrije kunsten - die 'vrij'
werden genoemd (Latijn: liber), omdat zij de opleiding van de vrije mens beoogden.
Met de stijgende professionalisering van de maatschappij tijdens de 12e en 13e eeuw, was naast de
vraag naar een beter opgeleide geestelijkheid ook de vraag gegroeid naar beter opgeleide mensen
die het ingewikkelder wordende overheidsapparaat moesten bemannen.
De toenemende handel vereiste opleidingen in administratieve vaardigheden als
rekenkunde en boekhouden. Leren werd een essentiële voorwaarde om vooruit te komen in de
geestelijke en wereldlijke hiërarchieën.
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Zo ontwikkelden zich naast de oude kathedraalscholen in grote steden en paleisscholen - naar het
voorbeeld van de in Aken door Karel de Grote al in de 9e eeuw gestichte Schola Palatina - de eerste
universiteiten in Bologna (1088), Oxford (1096), Parijs (1150). Hier werden de Artes liberales
onderwezen het Trivium (taalvakken) grammatica, dialectica en retorica en het quadrivium
(rekenvakken) aritmetica, muziek, meetkunde, astronomie.
De trots om burger te zijn van een Comune weerspiegelde zich in de nieuwe architectuur, waar ook
torens en klokkentoren(campanile) een onderscheidingsmiddel werden voor de stad. Hierdoor wordt
in Italië, het chauvinisme , campanilisme genoemd. Zie als voorbeeld de toren van Florence.

In deze tijden bleef het Latijn gebruikt worden voor de geschreven teksten. De katholieke kerk die
een dominante rol in het intellectuele leven had, hanteerde het Latijn voor documenten, filosofische
- theologische verhandelingen, liturgie. Het Latijn diende ook als lingua franca - ofwel vreemde taal
die wordt gebruikt door sprekers met een verschillende moedertaal https://www.woorden.org/woord/lingua franca. De, slechts gesproken, volkstalen stonden in lager
aanzien. Deze waren ontstaan tijdens de volksverhuizingen, toen het inheemse volk de steden
ontvluchtten en het alleen in kloosters of kerken mogelijk was te studeren. Ook het ontbreken van
politieke eenheid en culturele centra werkte hieraan mee.
Veranderingen hierin, kwamen na het jaar 1000 door de groei van de welvaart in de steden en de
toenemende weelde van de adel die zich steeds meer wilde onderscheiden van de geestelijke stand
met een hoofse, seculiere cultuur. In deze tijd begon men liefdesgedichten in de moedertaal te
schrijven. Dit was al gebeurd in Frankrijk met de troubadours en daarna werd hun voorbeeld begin
1200 gevolgd aan het hof van de Koning Frederik II van Sicilië. Sint Franciscus van Assisi schreef in
1224 “het Zonnelied ofwel de gezang van de schepselen” het eerste gebed in het dialect van Umbrië.
Toen Dante geboren werd in 1265 waren er ook in Toscane dichters die schreven in de moedertaal.
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3 HET LEVEN VAN DANTE

Dante werd geboren in Florence in 1265. De precieze datum is niet bekend, wel dat hij onder het
sterrenbeeld van de Tweelingen ter wereld kwam (dat noemt hij zelf in Paradijs XXII 112-112)) en
men denkt dat het tussen 15 mei en 14 juni is geweest. Zijn vader, Alighiero di Bellincione,
behoorde tot de Welfische lagere adel. Zijn moeder , Bella degli Abati tot een familie van Ghibelijnse
rijke landeigenaren. Hierbij het geboortehuis van Dante, nu museum in via Santa Margherita 1
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Op de plattegrond van Florence hierboven bevindt zich dit huis tussen Piazza del Duomo of
kerk van Santa Maria del Fiore en de Galleria degli Uffizi, aan de Arno.
Zoals gewoonte was in die tijd, werd Dante al in 1277 verloofd met Gemma Donati die hij trouwde in
1285. De Donati’s waren een belangrijke familie van Florence en zijn mede bepalend geweest in het
leven van Dante. Dante was goed bevriend met haar familielid Forese, ook een dichter, maar
politieke vijand van zijn broer Corso Donati die hem later tot ballingschap veroordeelde. Uit het
huwelijk zijn de zonen Pietro en Jacopo geboren en de dochter Antonia. Of het een gelukkig huwelijk
was is het niet bekend. Dante heeft echter geen enkele keer zijn vrouw genoemd (het was toen
echter in de literatuur niet de gewoonte familie met naam en toenaam aan te geven) .
Op 9-jarige leeftijd zag Dante Beatrice Portinari een buurmeisje in de kerk en werd op haar verliefd.
Op zijn 18e zag hij haar opnieuw en werd door haar begroet (zie beeld), wat hem diep ontroerde.
In 1287 trouwde zij met de rijke bankier Simone dei Bardi en stierf in 1291. Dante beschrijft zijn
platonische liefde voor haar in zijn werk “la vita nova” en later nam hij haar als gids in
zijn Divina Commedia.
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3.1 Opleidingen
Ook als is er weinig concreet bekend, heeft Dante zijn basisopleiding in lezen, schrijven en Latijn
gehad in de jaren 1270 bij de doctores puerorum (leraren van kinderen), daarna in de periode 12751285 vervolgde hij zijn studie bij de Florentijnse geleerde Brunetto Latini die hij zeer waardeerde
maar toch in de Hel plaatste, zie canto XV. Vervolgens zou hij in Bologna geweest zijn aan de
universiteit, maar dit is niet zeker. Hij heeft wel kennis gemaakte met de Bolognese dichter Guido
Guinizzeli. Met hem en met zijn Florentijnse vriend Guido Cavalcanti creëerde hij een nieuw genre
gedichten in “het dolce stilnuovo”een stijl die de liefde bezong die in alle nobele van hart bergt, en
de vrouw die hem inspireerde tot een hoger vorm van liefde die tot God moest leiden. In de jaren
1291-95 hield Dante zich vooral bezig met de studie van de theologie en de filosofie en vertelt hijzelf
dat hij een Franciscaanse studium generale aan kerk van Santa Croce volgde - volgde (waar vooral
de filosofen Augustinus Avicenna, Anselm van Canterbury en Bonaventura werden bestudeerd)
wikipedia.org/Santa_Croce_(Florence)en een Dominicaanse studie aan de kerk van Santa Maria Novella
(meer gericht op de filosofen Aristoteles, Avveroe, Albertus Magnus en Thomas van Aquino)
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Novella)
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3.2 Politieke loopbaan.
Florence was in de tijd van Dante een Welfische stad, dus trouw aan de paus en zeer democratisch
ingericht. Maar na de slag van Campaldino (1289) waar Dante ook vocht, en de aan de keizer trouwe
Ghibelijnen in Florence, definitief verslagen werden, splitsten zich de Guelfen in twee facties de
Witte en de Zwarten (https://nl.wikipedia.org/wiki/Welfen).
De oorspong was he conflict binnen de hoofden van de belangrijkste families van de stad, de bankier
Vieri dei Cerchi en de aristocraat Corso Donati. De eersten: i Bianchi (de Witte), stonden dicht bij het
volk en zij stelden zich vrijer op tegenover de paus, terwijl de aristocratische Neri (de Zwaarten),
steun zochten bij de paus en Franse huizen.
In 1295 werd de oude landadel uitgesloten van politieke ambten in het Republiekeinse Florence
zodat de middenklasse deel kon nemen aan het stadsbestuur mits zij ingeschreven stond bj een Gilde
(Arte). Dante koos, als witte Guelf, het gilde van artsen en apothekers (Arte dei Medici e Speziali) en
kon dus politieke ambten bekleden. Hij is eerst lid geweest van de raad van de “capitano del popolo”(
die over de veiligheid van de stad ging) daarna had hij een zetel in de “gruppo dei Savi” (groep van
de wijzen), dan in de “consiglio dei Cento “ (Raad van Honderd ). Regelmatig trad hij op als gezant en
in 1300 werd lid van het stadsbestuur als prior.

Bargello, zetel van de capitano del popolo - Palazzo vecchio, zetel van de raad van 100

In de herfst van 1301 ging Dante met een delegatie naar Rome om paus Bonifatius VIII
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Bonifatius_VIII) er toe te bewegen Karel van Valois, uitgenodigd
door de Zwarten, van een inval in Florence te doen afzien. Maar in 1302 juist tijdens zijn afwezigheid,
grepen de Zwarte Guelfen de macht en veroordeelden Dante bij verstek tot verbanning uit Florence,
waar hij niet meer terug kon keren .
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Tussen 1302 en 1319 reisde Dante door heel Italie en waarschijnlijk ook buiten Italie (hij zou in 1314
in Parijs geweest zijn en de terechtstelling van de grootmeester van de Tempeliers meegemaakt
hebben (https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempeliers).
Hij bod in die tijd zijn diensten als secretaris of gezant aan bij rijke families, zoals o.a. Can Gran della
Scala uit Verona aan wie Dante de Divina commedia in 1319 opdroeg, om te eindigen bij de familie
Da Polenta in Ravenna, waar hij op 14 september 1321 stierf en daar werd begraven.

3.3 Literaire loopbaan
Toen Dante gedichten begon te schrijven, bestond al, sinds 1260, in Toscane een literaire stroming
geïnspireerd door de in moedertaal geschreven religieuze gezangen uit Umbrië en de hoofse
sonnetten uit Sicilië. Het allereerste gedicht in de volkstaal, het Zonnelied, was door Franciscus van
Assisi in 1225 geschreven (https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnelied). Rond dezelfde periode, werden
aan het hof van Frederik II koning van Sicilië de eerste gedichten in het Siciliaans geschreven naar
het voorbeeld van de Provençaalse troubadours die gevlucht uit Frankrijk daar hun heil hadden
gezocht. Deze gedichten bezongen de hoofse liefde en de geliefde vrouw. Dante nam het idee van
liefdesgedichten over en smolt het, samen met de bevriende dichters Cavalcanti en Guinizzelli, in de
“dolce stilnuovo”.
In zijn “dagboek” La vita Nuova (het nieuwe leven) bezingt hij Beatrice en de liefde voor de vrouw die
hem inspireerde tot een hogere vorm van leven. Na haar dood beloofde Dante een groter werk aan
haar op te dragen: de Divina Commedia, waarin zij zijn beschermelinge werd en tevens zijn gids bij
zijn reis naar Godsvisioen. Beide werken zijn in de Florentijnse volkstaal geschreven.
Ondertussen had hij de Convivio (het gastmaal) geschreven waarin hij filosofische en politieke
onderwerpen had behandeld ook in de moedertaal om ze toegankelijk te maken ook voor wie geen
Latijn kende en hen deelgenoten te maken van een “spiritueel/geestelijk banket”.
Dante heeft dus een belangrijke rol gehad in het gebruik van de spreektaal ook voor die genres van
geschreven taal die tot dan alleen mogelijk waren in het Latijn. Hij heeft het gedaan (zo vertelt hij in
zijn werk het “De Vulgari eloquentia”) omdat hij de moedertaal rijp vond om alles te kunnen
uitdrukken en vooral omdat ook filosofisch-theologische werken toegankelijk moesten worden voor
iedereen. Hiermee heeft Dante (gevolgd daarna door Petrarca en Boccaccio) de basis gelegd voor de
literaire taal van 1300 tot 1800, en juist om deze reden werd het Florentijns in 1861 gekozen als
nationale taal van het verenigde Italië.
Een laatste belangrijk werk is de “De monarchia” waarin Dante zijn politieke mening uit. Al was hij in
eerste instantie een democratische Guelf, tijdens zijn politieke carrière was hij zich er bewust van
geworden dat iedereen bij democratie slechts dacht aan het eigen belang en niet aan het belang van
het algemene goed. Om dit laatste te realiseren, stelde Dante zich voor dat alleen een keizer die alle
macht al had en niets meer hoefde te wensen, de leider kon worden die boven alle partijen met
rechtvaardigheid kon regeren.
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Hij dacht dat Henri VII uit Luxemburg, die in 1308 keizer van het Heilige Roomse Rijk in Aken was
gekroond en in 1310 naar Italië was gekomen, die leider kon zijn die vrede kon stichten tussen
Guelven en Gibelijnen. Dante schreef hem ook een brief, in de hoop door hem terug te mogen keren
naar Florence. Helaas Henri VII stierf plotseling in 1313 zonder iets waar te hebben kunnen maken.
Nog een belangrijke brief werd door Dante in 1319 aan Can Gran della Scala van Verona geschreven.
In deze brief droeg hij de toen voltooide Divina Commedia op aan deze heer, mede in de hoop dat hij
de leider zou worden die Italië kon helpen.
In de brief legde Dante o.a. uit hoe het dichtwerk gelezen moest worden: op welke wijze de vier
lagen van de verhalen geïnterpreteerd moesten worden volgens het model van de literatuur van zijn
tijd:

Littera gesta docet, quod credas allegoria
Moralia quod agas, quo tendas anagogia
d.w.z. de letter beschrijft de gebeurtenissen, de allegorie wat ze voor jou betekenen,
de ethiek wat je moet doen en de anagogie hetgeen waar je je naar moet richten.
In het geval van de Goddelijke Komedie betekent het dat:
Het letterlijke verhaal het verslag is van de reis van Dante in het hiernamaals.
De allegorie/symboliek: wat de ontmoetingen of gebeurtenissen voor Dante zelf betekenen.
Het ethische element is de lering die Dante tot ander, bewust gedrag moet leiden.
De anagogie is wat Dante voor ogen moet houden en er naar toe moet werken om een waardevol en
rechtvaardig leven te leiden
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4 INTRODUCTIE OP DE DIVINA COMMEDIA

4.1
Laten wij Dante volgen in zijn denkbeeldige reis door het hiernamaals die hij beschrijft in zijn
meesterwerk la Divina Commedia. Hij noemde het werk Commedia (Komedie) omdat, zoals het dit
literaire genre betaamt en zoals, die op tragische wijze in de hel begint om via de louteringsberg tot
een goed einde te komen in het Paradijs. Het woord Divina (Goddelijk) zou later door Boccaccio (de
schrijver van de honderd novellen: Decameron) toegevoegd worden.
Dante doet de reis van zijn Komedie plaats vinden tijdens 7 dagen en nachten van de goede week
van het jaar 1300. Vanaf de nacht van witte donderdag 7 april tot middernacht van donderdag 14
april. Dat jaar was door paus Bonifatius VIII tot heilig jaar uitgeroepen.
Dat jaar was ook het 35ste levensjaar van Dante: “het midden van zijn leven”, (men dacht toen dat
de gemiddelde leeftijd van de mens 70 jaar zou zijn) maar tevens de tijd van een persoonlijke crisis
(wat nu ook midlifecrisis genoemd wordt) die hij uitbeeldde aan het begin van de Komedie (Inf I v. 13) als een dwalen in een donker bos zonder uitweg.
Na een periode vol idealen en creatieve activiteiten als dichter, schrijver, burger en politicus, was hij
terecht gekomen in een periode van teleurstellingen in zijn privé, sociale, politieke en geestelijke
leven.
In zijn tijd had een overgang plaatsgevonden in de maatschappij, van een oud feodaal, aristocratisch
systeem, voornamelijk op het platteland, naar een democratisch systeem in de steden waar een
nieuwe sociale klasse zich had gevormd: de burgerij.
In dat nieuwe maatschappelijke systeem kon de jonge Dante, van geboorte geen aristocraat, zich
veredeld voelen door zijn studie, door zijn intellectuele leven, door de overtuiging dat de liefde, als
hoogste goed, alleen kan wonen in wie edel van hart is en dat dit niet bepaald wordt door afkomst.
Nieuwe waarden die de status van de opkomende intellectuele klasse, maar in principe van elke
burger, mede bepaalden en het individu op een hoger niveau brachten, zowel sociaal als spiritueel.
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De deelname van Dante aan het politieke leven tussen 1295 en 1302 bracht echter bittere
teleurstellingen met zich mee. Na de eerste successen - hij was zelfs Prior van de Raad van Honderd
geworden - moest hij ook ervaren dat idealen niet voldoende waren om een rechtvaardig politiek
stelsel op te richten. Hij moest ingrijpende maatregelen nemen, zelfs tegen zijn eigen vrienden (hij
verbande Guido Cavalcanti naar de Maremma, waar hij aan malaria stierf) en hij moest omgaan met
burgers voor wie democratie slechts handelen voor eigen belang betekende.
Om Florence vrij te houden van inmenging van de door de “Neri” te hulp geroepen Franse troepen,
was Dante als gezant naar Rome gegaan. Hij werd niet door de paus ontvangen en tijdens zijn
afwezigheid was de macht in Florence overgenomen door de Neri. Dante kon niet meer naar zijn stad
terugkeren en bleef tot aan zijn dood zwerven in bittere ballingschap.
In de crisis waarin hij terechtkwam, werden zijn existentiële vragen dringender.
Zijn al vóór 1300 bedachte reis door het hiernamaals werd voor hem een noodzakelijke bezinning
over de waarde van het leven.
Hij wilde kunnen begrijpen welke factoren de mens tot onomkeerbare kwade handelingen konden
brengen en omgekeerd hoe een individu, in een tijd waarin noch kerk noch staat de goede richting
gaven, zelf kon vaststellen, wat ethisch en rechtvaardig is om op een oprechte manier te leven.
Op basis hiervan werd elke ontmoeting tijdens zijn reis een leermoment, dat hem inzicht moest
verschaffen in de aard van de mens en dat hem de betekenis en de gevolgen van zijn handelingen
moest doen begrijpen. De drie gebieden van zijn reis werden aldus drie stappen van bewustwording.
Zo zien we hoe het “letterlijk” te nemen verhaal van Dantes reis ook naar de “allegorische” betekenis
verwijst van de ervaringen die hij bij de verschillende ontmoetingen opdoet. Ervaringen met
”morele” consequenties ook voor zijn eigen gedrag. Ervaringen die hem erop wezen hoe hij uit het
ondoordringbare bos, waarin hij verzeild was geraakt, moest komen om zich te richten op een
bewust goed leven “de anagogie”.

4.2 Opbouw van de Divina Commedia (DC) ofwel Goddelijke Komedie
Dante beschrijft in de ''Komedie'' zijn imaginaire reis door de drie rijken van het hiernamaals: hel ,
vagevuur of louteringsberg en hemel. Hij is in zijn eigen gedicht zowel ''auctor'' (auteur/verteller) als
''actor'' (acteur/iemand die persoonlijk beleeft wat hij mee maakt ).
Hij werd op zijn reis vergezeld door de in de middeleeuwen zeer gewaardeerde Latijnse dichter
Vergilius, tot aan de hemelpoort van waaraf Beatrice hem verder leidt tot voor God.
De Divina Commedia bevat drie cantiche (gezangenverzamelingen) met een totaal van 100 canti
(gezangen).
Dantes verdwalen in het woud, de afdaling naar het Inferno (afkorting: Inf, de hel) beslaat 34 canti,
de beklimming van het Purgatorio (afkorting: Pur, de louteringsberg of het vagevuur) de volgende 33,
en tenslotte de stijging naar het Paradiso (afkorting: Par, het paradijs) de laatste 33.
In de hel zoekt Dante achter de tragische fouten van de verdoemden de ‘wortel’ van hun zonden en
de verslavende werking ervan: door het inzicht in de ware oorzaken van handelingen kan men erin
slagen het kwade te vermijden en te voorkomen.
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Op de louteringsberg beschrijft hij het proces van bewustwording over goed en kwaad en de rol van
de vrije wil in het menselijk handelen.
In het paradijs ziet hij in de verscheidenheid de eenheid van de schepping en waartoe men zich kan
richten om het rijk Gods ook op aarde tot stand te brengen.
In Dantes bezinning over het voorchristelijke en het christelijke denken wordt alles door hem kritisch
geanalyseerd. Dit maakt van hem de eerste humanist na het ontstaan van het christendom. Een
mens die door zijn rede, onafhankelijk van kerk of politieke machten, zelf richting aan zijn leven kan
geven . Daarom neemt hij Vergilius als gids van het begin van de reis (Inf. 61-78)door de hel tot aan
de top van de louteringsberg (Pur XXVII 140-143) omdat hij, behalve een door Dante bewonderde
dichter, een symbool is de menselijke rede en van de pre-christelijke wijsheid.
Daar aangekomen, neemt Vergilius afscheid van Dante en prijst hem met de woorden: “Gezuiverd is
jouw wil frank en vrij, dit inzicht moet je volgen en daarvoor bekroon ik jou nu met kroon en mijter”.
Het volgende gebied, het Paradijs, kan slechts door het geloof betreden worden. Daar zal Beatrice
Dantes gids worden als symbool van de christelijke openbaring en de theologie.

4.3 Algemene kenmerken
De Divina Commedia wordt gekenmerkt door twee belangrijke aspecten die in de middeleeuwen
aan de basis stonden van literaire werken: de getallensymboliek en de vier betekenislagen van
teksten.

4.3.1 Getallensymboliek
De uitleg van de getallensymboliek is in bijna alle commentaren van de Divina Commedia te vinden.
Er wordt hier een samenvatting gegeven van Frans van Doorens prozavertaling en uitleg.

Symboliek van getallen:
1
2
3
4

– is God
– is Gods Zoon Christus
-- is de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest)
– is de tetraëder (de driedimensionale figuur die gevormd is door vier gelijkbenige
driehoeken) d.w.z. de Drie-eenheid en de materie
5
– is de bezieling van het geschapene (vijfde dag van de schepping)
6
– is de mens (zesde dag van de schepping)
7
-- staat voor de dagen van de schepping, van de week, e.a. het heilige getal van het
Oude Testament
8
-- is de dag van Christus’ opstanding uit de dood, het heilige getal van het
Nieuwe Testament (denk aan de achthoekige vorm van doopfonten en kapellen)
9
– is 3 x 3 en daarom een perfect getal
10
-- is 3 + 7 of 1+2+3+4 en dus ook een heilig getal.
Evenzo is vermenigvuldiging of kwadrateren van getallen heilig.
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De Divina Commedia bestaat uit een introductiecanto en drie cantiche, elk bestaande uit 33 canti: in
totaal 100 canti. Elke canto bestaat uit ongeveer duizend woorden en elke cantica uit 33.000
woorden. Het hele werk bevat volgens een computeronderzoek van 2008, 101.698 woorden.
De verzen worden door het getal drie bepaald.
De strofen zijn drieregelig, terzinen genaamd, met een driemaal herhaald kettingrijm.
Een vers bestaat uit 11 lettergrepen, een terzine dus uit 33, zoals er ook 33 canto’s in één cantica
zijn.
Het getal 33 duidt op het aantal jaren van Christus’ leven op aarde.
Dante heeft Beatrice, de geliefde die hem inspireerde, voor de eerste keer gezien toen hij negen jaar
oud was en weer ontmoet toen hij achttien was. Zij wordt genoemd in de eerste canto als zijn
bemiddelaar en beschermeling, maar verschijnt pas in canto XXX van de Louteringsberg en noemt
precies in het middelste vers daarvan haar naam. Dit betekent dat er 63 canto voor de XXXste in de
Louteringsberg zijn en dat er 36 volgen, wat het spiegelbeeld 63-1-36 vormt.
Vanaf dat moment wordt zij de gids die Dante zal begeleiden tot aan het laatste visioen: het
aanschouwen van God in het Paradijs.

4.3.2 Andere symbolieken van het hele werk
De drie werelden van het hiernamaals tonen de volgende symmetrie en correspondenties:
Hel en Paradijs zijn in tien zones verdeeld die in spiegelbeeld tot elkaar staan:
Voorgeborchte en Hel: 1+9 —- Paradijs en Empyreum (hoogste hemel) 9 +1.
Louteringsberg : Voorgebergte – zeven terrassen - Aardse Paradijs: 1+7+1.
Alle drie rijken van het hiernamaals hebben een driedeling:
Inf-inferno, Pur-purgatorio, Par-paradiso:
Inf : drie soorten verslavende zonden: onmatigheid - geweld - kwaadaardigheid/bedrog
Pur : drie reinigingsniveaus:
voorbereiding - loutering - schoonspoeling
Par : drie wegen naar Godskennis:
via activa
- via contemplativa - via unitiva
Hun allegorieën kunnen slaan op:
Inf : leven van het lichaam - ongeremde jeugdige hartstochten - werelds leven
Pur: leven van de ziel - bewustwording/rijpheid van de ratio - kunst/monnikenleven
Par: leven van het intellect - wijsheid van de ouderdom - studie, heiligenleven, mystiek
In de geschiedenis van de mensheid In de geschiedenis van het geloof
Inf : mythologisch denken
rijk van het OT wet (oog om oog..)
Pur : filosofisch denken
rijk van de liefde van Christus
Par : theologisch denken
rijk van de Heilige Geest

Literair genre
Tragedie
Elegie
Komedie.
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5 DE HEL

van Sandro Botticelli
Dantes reis begint in de nacht van witte donderdag, vanuit het donkere woud waarin hij zich in zijn
crisis bevond en waar hij niet uit kon komen door de bedreiging van drie dieren.
Een luipaard, een leeuw en een wolvin die respectievelijk de onmatige passies, het geweld in alle
vormen, het bedrog en de kwaadaardigheid van mens tot mens verbeelden.
Maar ze staan ook voor wat Florence (het luipaard), Frankrijk (de leeuw) en Rome (de wolvin) voor
Dante betekenden.
In de christelijke leer had hij de richtlijnen kunnen vinden om uit zijn dilemma’s te komen, maar de
teleurstelling in de kerk had zijn zicht vertroebeld en zijn wantrouwen in het politieke stelsel en in
de menselijke relaties had hem op zichzelf teruggeworpen.
In het donker van het woud, bleef er echter in zijn geest een lichtpunt: het besef dat de mens dankzij
zijn rede, onafhankelijk van kerk en staat, het instrument bezit om begrip van en grip op elke situatie
te krijgen; de mensen van de voorchristelijke wereld konden dat immers ook! En daarom verscheen
toen, bij het opkomen van de nieuwe dag, Vergilius die Dante meeneemt als gids op zijn reis, als
symbool van de voorchristelijke wijsheid en van de menselijke rede in het algemeen.
Vergilius was bovendien ook een dichter en zijn epos “Aeneis” was ook geschreven met de diepgang
van meerdere niveaus. Hij had geleefd in de overgangsperiode van klassieke oudheid naar het
christendom en had in zijn IV Ecloga de komst van een Christusfiguur voorspeld, waardoor hij zeer
gewaardeerd werd in de middeleeuwen.
Zoals Vergilius de onderwereld had beschreven waar Aeneas naar toe was gegaan om zijn toekomst
te leren kennen, zo kon hij nu daar Dante leiden.
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Het aanschouwen van de fouten van de mensheid zou Dante tot “catharsis” – zuivering - ofwel
bewustwording en bevrijding leiden, zoals het doel van de oude Griekse tragedies was. In die
theaterstukken namelijk, moesten de “tragische” fouten van bekende vooraanstaande personen
getoond worden om in de toeschouwers angst voor de gevolgen van die fouten te wekken evenals
medelijden met het lot van die figuren. Die angst en die compassie moesten hen bevrijden van hun
eigen passies.

5.1 Mythologische elementen
Met Vergilius dus, nam Dante voor zijn hel ook het model over van de onderwereld uit de klassieke
mythologie. De geografie ervan met een Limbo (Voorgeborchte) is vergelijkbaar met de Elysische
velden. In het Limbo dwaalden de zielen van rechtvaardige, maar niet christelijke, mensen ongestraft
maar ook zonder vreugde, in afwachting van het laatste oordeel dat hen in het Paradijs zal opnemen.
Daar bevinden zich helden als Aeneas, Hector, Caesar, filosofen als Plato, Socrates en Aristoteles en
de dichters Homerus, Ovidius, Horatius, Lucanus en Virgilius zelf. En tenslotte ook de
Mohammedanen: Avicenna, Averroes, Saladin. En verder vinden we er de vier helse rivieren
Acheron, Styx, Phlegeton en Cocytus. De wachters Charon, Minos, de Gorgon, de Centauren, de
Erinnyen en de Titanen.
Dieren zoals Cerberus en de Harpijen en strafvormen zoals die van Sisifus.
Tenslotte de vorm van een diepe put met in het diepste ervan, de Tartaros: de ergste verdoemden.

,
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5.2 Relatie zonde-straf
De verdoemden van Dantes hel zitten vast in zich eeuwig herhalende patronen die de kern van hun
begane, verslavende fouten uitbeelden. De wellustigen worden onophoudelijk meegesleurd in de
ban van hun niet te stillen wellust. De gulzigen worden bedolven onder hun genuttigd eten. De
hebzuchtigen en spilzieken verplaatsen voortdurend en doelloos de zware stenen die hun bezittingen
symboliseren. De toornigen en de afgunstigen verdrinken in hun gevoelens van haat en afgunst.
Tot en met canto VII beschrijft Dante de zonden van de onmatige passies voor aardse zaken. In canto
VIII betreedt hij de stad van Dis (de god van de onderwereld). Hier gaat het niet meer om de
zwakheden van het lichaam, maar om de diep in de mensen verborgen wereld van de ongezonde
psyche, waar het geweld en de ongezonde geest van bedrog en kwaadaardigheid zetelen.

5.3 De wortel van de zonden
5.3.1 Paolo e Francesca (canto V)
Bij de ontmoetingen met de verdoemden gaat het Dante om te kunnen begrijpen wat hen tot die
verdoemenis heeft geleid. Het bekendste voorbeeld is de ontmoeting met Paolo en Francesca in de
kring van de wellustigen (canto VI). Bij het zien van twee elkaar omhelzende zielen die door de storm
meegesleurd worden, raakt hij zo gefascineerd dat hij vraagt met ze te mogen praten. Francesca
vertelt hoe zij, getrouwd met Gianciotto Malatesta van Rimini, verliefd werd op diens broer Paolo.
Beiden, samen betrapt door de echtgenoot, werden door hem gedood. Dante begrijpt niet hoe men
vanwege de liefde verdoemd kan worden en vraagt naar “de eerste wortel” van hun liefde. Francesca
vertelt dat hun verhouding begon bij het lezen van Galahads boek over de liefde van Guinevere en
Lancelot. Toen zij bij de zin kwamen waar die twee elkaar kusten, kusten Francesca en Paolo ook
elkaar. Dat werd hun einde. Dante als door de bliksem getroffen, begrijpt dat de oorsprong van de
liefde van de twee minnaars “het boek” was. Het boek was de oorzaak geweest van hun sensuele
passie en niet de ware liefde. Maar dieper nog voor Dante is het verkregen inzicht dat hijzelf - ook
een minnezanger - een nieuwe Galahad zou kunnen zijn wiens woorden tot ernstige gevolgen zouden
kunnen leiden.

5.3.2 Farinata degli Uberti (canto X) en Brunetto Latini (Canto XV)
Na het overstijgen van de Styx komen Dante en Vergilius bij de stad Dis waar zich ketters,
geweldadigen tegen God, zichzelf en de natuur worden gestraft.
Onder de ketters die zich in open graven bevinden waar vuur brandt, herkent een gedoemde Dante
aan zijn Florentijnse accent. Het gaat om Farinata degli Uberti een Florentijnse Ghibellijn. Zijn partij
had in 1248 de Guelfen uit de stad verdreven maar had zich ingezet om te voorkomen dat de stad
verwoest zou worden. Een prachtig voorbeeld van Dante die een persoon straft omdat hij niet in de
onsterfelijkheid van de ziel geloofde, maar hem zijn bewondering toont voor zijn “amor patriae”.
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Deze dubbele houding van straffen vanwege een zonde, maar waardering hebben voor de
persoonlijkheid van een personage, vinden we ook bij de ontmoetingen van Dante met zijn leraar
Brunetto Latini (canto XV) en Odysseus (canto XXVI).
In Brunetto Latini weet Dante een onderscheid te maken tussen het goede dat zijn leraar hem
geleerd heeft en diens aardse gedrag dat niet in overeenstemming was met een leven volgens de
natuur. Brunetto was een grote encyclopedisch denker, maar schreef zijn hoofdwerk “le Tresor” in
het Frans. Dante zelf vond echter dat het Florentijns al zo ver ontwikkeld was dat hiermee al het
menselijke denken en kunnen beschreven konden worden. Een encyclopedisch werk immers zou als
doel de opvoeding en geestelijke verrijking van het eigen volk moeten hebben. Dit was ook de reden
waarom Dante de Komedie in zijn moedertaal schreef. Brunetto onthield dit zijn land en
landgenoten. De liefde van Dante voor zijn taal en de opvoedkundige functie die hij eraan toekende,
maken begrijpelijk waarom hij het gedrag van Brunetto als “tegennatuurlijk” beschouwde.
Kenmerkend voor de Hel is de duisternis. Er is alleen licht te zien, via vuur, bij gedoemden die als
stervelingen toch iets positiefs hebben geleverd, zoals Farinata degli Uberti en Brunetto Latini.

5.3.3. Daling naar de 8e kring
Na deze kringen Dalen Dante en Vergilius op de schouders van een monster met een driedelig
lichaam: het gezicht van een rechtvaardige mens, een slangachtige lichaam en vleugels : een
contaminatie van klassieke (o.a. in Aeneis )en Bijbelse elementen. Hij staat als symbool voor de
sluwheid en valsheid van de bedriegers die zich , onderverdeeld in tien zones, in de 8e ring van de
hel worden gestraft.
Wij zullen alleen enkele van deze bespreken: zij die handel hebben gemaakt van heiligen zaken (de
simonieten), de dieven en de slechte raadgevers.
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5.3.4 De corrupte pausen (canto XIX)
De aversie van Dante tegen corrupte pausen is te zien in canto XIX. Hier bevinden zich de
verdoemden in een gat met hun hoofd en torso naar beneden gericht en hun voeten, die er bovenuit
steken, met vlammen erop. Deze lichaamsinversie duidt op hun perversie: zij hadden hun intellect
niet gericht op God maar op het aardse en de vlam van de Heilige Geest onder hun voeten vertrapt.
Om het gezicht van een gepijnigde te zien moet Dante door een pad dalen. Zijn positie brengt de
gedoemde, paus Nicholas III, in de war, die denkt in Dante Bonifatius VIII als nieuwe bewoner van het
gat te zien. Een mooi trucje om te voorspellen waar Bonifatius naar toe zal gaan na zijn dood in 1303.

5.3.5 De dieven (canti XXIV - XXV)
In canti XXIV enXXV worden de dieven bestraft die hun aard tonen door constant te veranderen van
mens in slang en vice versa om stiekem ergens binnen te gaan om te stelen, en dan weer mens
worden maar in andere monsterachtige gedaanten.
De metamorfose betekent dat een dief, stelend, zijn eigen persoonlijkheid corrumpeert door de
bezittingen van anderen eigen te maken.

5.3.6 Odysseus (canto XXVI)
En dan is er de ontmoeting met Odysseus in de hellekring van de slechte raadgevers. Over deze zeer
listige man, bedenker van het paard van Troje, vertelt Homerus in zijn epos de avontuurlijke terugreis
naar Ithaka na de val van Troje.
Dante volgt echter een legende uit de middeleeuwen en vertelt in canto XXVI (v. 76-142) hoe
Odysseus, na zijn terugkeer in Ithaka, samen met oude metgezellen opnieuw ging reizen op zoek
naar het nieuwe en het onbekende.
Zij onderzochten alle plaatsen langs de Middellandse Zee, totdat zij voor de Zuilen van Hercules
(Gibraltar) kwamen. Niemand had deze grens ooit overschreden, niemand wist wat er zich
daarachter zou bevinden. En daar sprak Odysseus zijn makkers toe met deze woorden: “Broeders,
aan honderdduizend gevaren zijn wij ontsnapt op onze tocht naar het Westen. Ik hoop dat de korte
tijd die ons nog rest, ons niet zal weerhouden kennis te maken met die onbewoonde wereld.
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“ Besef goed waarvan jullie afstammen,
jullie zijn niet verwekt om te leven als redeloze wezens
maar om te streven naar deugd en kennis ”.
“Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste a viver come bruti,
Ma per seguir virtute e conoscenza.”
Onder de indruk van zijn toespraak, konden zijn metgezellen niet anders dan hem volgen tot de
wereldgrenzen van toen. Na vijf maanden zagen zij een berg: de Louteringsberg. De blijdschap over
deze aanblik duurde kort en werd snel uitgedoofd door een zware storm die hen deed zinken.

De enorme dorst naar kennis van het onbekende, de enorme drang om grenzen te doorbreken, dit is
wat Odysseus de mens, ook nu, als spiegel voorhoudt, zowel in de wetenschap als in de sociale en
economische wereld en zelfs in de sport.
Wat is de wortel van deze drang? Dante toont het via een weerspiegeling in canto XXVI van het
paradijs. Daar ontmoet Dante Adam en hij vraagt hem wat de oorzaak is geweest van zijn verbanning
uit het aardse paradijs. Het antwoord van Adam wordt weergegeven in de verzen 115-117,
corresponderend met de verzen 115-117 in canto XXVI van de hel:
“Welnu mijn zoon, dat ik van de vruchtboom proefde was niet de oorzaak van mijn ballingschap,
maar dat was omdat ik een grens had overschreden”. De zonde van Adam is de erfzonde van
Odysseus, die hem slechts bracht tot het zicht op de berg waarvan Adam, om dezelfde reden, was
verdreven.
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5.3.7 De verraders en Lucifer (canto XXXIV)

Uiteindelijk volgt de afdaling van Dante en Vergilius tot in het diepste van de hel, waar zich de
verraders en Lucifer bevinden. Lucifer, de mooiste van de engelen die zich tegen God, zijn schepper,
had gekeerd is in de Komedie slechts een mechanisch strafinstrument van wie Dante en Vergilius,
zich vasthoudend aan zijn vacht, gebruik maken om weer uit de hel te komen. Lucifer is voor Dante
geen beeld van het kwade, maar slechts het beeld van het totaal ontbreken van het goede; het
‘Goede’ dat Dante gaat zoeken in de volgende delen van zijn Komedie.

5.3.8 Opdrachten bij de hel
1) Probeer zelf een uitleg te geven waarom de beweging van de gedoemden in de hel gaandeweg
vermindert en geheel ontbreekt in het diepste punt. Kijk b.v. naar de beweging bij de wellustigen
(Inf VI) en het totaal ingevroren zijn in ijs bij de verraders (Inf XXXIV).
2) Waarom denk je dat de ergste straf in de hel het zich bevinden in het ijs is?
3) Lees in canto VI over Paolo en Francesca en leg uit welke elementen deze personages
sympathiek maken. Denk aan het begrip catharsis.
4) Het vuur als straf is tevens een vorm om belangrijke gedoemden “te verlichten”.
Lees Inf X en geef aan waarom de figuur van Farinata degli Uberti verlicht zijn.
5) Probeer je in te denken waarom Odysseus zich in een vlam opgesloten bevindt.
6) Odysseus heeft grenzen overschreden. Geef voorbeelden van het gevaar van
overschreden grenzen in onze tijd.
7) Odysseus kon de berg zien, die later als Louteringsberg door Dante aangeduid wordt,
maar niet bereiken. Waarom Dante wel?
8) Lees canto XVII van Brunetto Latini en probeer te begrijpen wat de relatie is tussen zijn
straf en zijn zonde.
9) Denk aan een veel voorkomende verslaving van deze tijd, b.v. roken, alcohol of drugs
gebruiken of constant aan het mobieltje zitten en bedenk een bijpassende straf.
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6 DE LOUTERINGSBERG

6.1 Wanneer is het Purgatorio een rijk van het hiernamaals geworden?
Op basis waarvan is het idee ontstaan van een louteringsplaats in de geschiedenis in het algemeen en
in het christendom in het bijzonder?
De zucht van de mensen naar leven na de dood heeft altijd bestaan.
In het Oude Testament wordt het verlangen geuit naar een voortzetting van het leven om uiteindelijk
voor het aangezicht van God te kunnen staan.
In voor- en vroegchristelijke tijden lezen we ook over het verlangen van de mensen in contact te
blijven met de gestorvenen.
Het bestaan van een plaats die in deze behoefte zou voorzien, heeft onder het volk en de theologen
door de eeuwen heen steeds concretere vormen gekregen.
Uiteindelijk is het Purgatorio met het concilie van Lyon in 1274 geïnstitutionaliseerd.
Het is een zogenaamde derde plaats tussen de hel en het paradijs.

6.2 Ontstaan van een derde sociale klasse
Het denken over het leven in het hiernamaals is ontstaan, parallel aan de vorming van een derde
sociale klasse in de maatschappij (https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Le_Goff , La naissance du
purgatoire). Tot het jaar 1000 bestond er een scherpe scheiding tussen het volk en de politieke en
geestelijke leiders, tussen onderdanen en heersers, tussen de ongeletterden en de geletterden.
Vanaf het jaar 1000 - door enige stabilisatie van de politieke omstandigheden en door groei in de
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handel ontstaan de universiteiten en komt een nieuwe sociale middenklasse op, een zich
emanciperende maatschappij: de burgerij.
De Louteringsberg is de plaats tussen de Hel met de verslaafden aan aardse passies, en het Paradijs
voor wie het verlangde eeuwige geluk heeft bereikt.
De Louteringsberg is de plaats voor een nieuw type mens die, zich bewust van een eigen wil, de
deugden en het intellect volgt, zichzelf moreel en intellectueel emancipeert, verbetert en verheft. De
Louteringsberg geeft daarom het beeld weer van een ideaal aards leven dat elk individu tot het
hoogste goed, tot God moet leiden.
Het aardse is in deze cantica van de Divina Commedia te zien in de weelderige natuur en het dag- en
nachtritme dat er zich afspeelt; in de waardigste vormen van aards leven die ervaren worden bij alle
kunstvormen, van poëzie en muziek tot beeldende kunst toe, in het ideële geestelijke leven dat men
leidt om via meditatie, bezinning en gebed, inzicht te verkrijgen in eigen fouten en het goede na te
streven.
Hier is de verdeling van dit gebied gebaseerd op de christelijke ethiek en de verhouding tussen
deugden en ondeugden.
Al in de eerste canto wordt de eigenschap van een zichzelf emanciperend individu in de
zelfstandigheid van de zielen getoond.
Er wordt namelijk vermeld dat de zielen, direct na de dood, door hun instinct geleid, zich bij de
onderwereld melden als zij voelen dat zij bij de verdoemden horen, of anders naar de oever van de
Tiber gaan, waar zij door de Engel van de Louteringsberg opgehaald worden. Dit betekent dat elk
individu een aangeboren besef heeft van goed en kwaad en hij, min of meer bewust, de kwaliteit van
zijn aardse handelen kent.

6.3 Indeling van de Louteringsberg
De Louteringsberg is verdeeld in drie gebieden. Het voorgebergte waar de zielen aankomen en kort
of lang verblijven afhankelijk van hoe traag zij zijn geweest in het belijden van hun geloof. Na een
steil gedeelte bereiken zij de Poortwachter die, na hun biecht en berouw, zeven keer P, Peccata
(zonden), op hun voorhoofd kerft en ze daarna toelaat tot het louterende gedeelte. Binnen de poort
zullen alle zielen de zeven volgende plateaus van de berg allemaal oplopen omdat zij, in welke mate
dan ook, te kort zijn geschoten wat betreft alle deugden, en zij zullen alleen dáár langer verblijven
waar die zonde gestraft wordt die bij hen het grootst is geweest. En uiteindelijk zullen ze het aardse
paradijs bereiken.

6.3.1 Relatie zonde-loutering
De zeven P’s en de zeven gangen betreffen de zeven hoofdzonden van de christelijke leer:
hoogmoed, afgunst, toorn, traagheid, hebzucht, gulzigheid, wellust.
Aan het einde van elk plateau staat de Engel van de daar tegenover gestelde deugd respectievelijk:
nederigheid, barmhartigheid, vredelievendheid, bedrijvigheid, gerechtigheid, matigheid en kuisheid.
Deze Engel zal de P van die omgang betreffende zonde van het voorhoofd afvegen van de zielen die
hun boete hebben voltooid en hen tot de volgende terras toelaten. Het moment van de overgang
naar een volgend gebied wordt niet door de Engel maar door de boetelingen zelf bepaald.
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De zielen bevrijden zich van het juk van hun zonde volgens het zich herhalende patroon van boete
doen, mediteren en bidden. Het gaat dus niet alleen om de straf zelf. Het gaat om onderscheid te
leren maken tussen goed en kwaad en het zich bewust worden van de weg die zij hadden moeten
nemen. Dit proces komt tot stand door te mediteren over voorbeelden van bestrafte ondeugden en
voorbeelden van daar tegenover geplaatste verheerlijkte deugden, die bij elke kring aan de zielen in
verschillende vormen worden aangeboden.

De zielen bereiken daarom zelfstandig het inzicht in het moment waarop zij er aan toe zijn verder te
gaan met de beklimming. In de eerste ommegang bevinden zich de voorbeelden van bestrafte
hoogmoed, gebeeldhouwd op de vloer (Pur XII) waarop de zielen, gebukt onder zware stenen,
moeten lopen, terwijl de voorbeelden van nederigheid afgebeeld staan op de wand van de berg
(Purg X).
Om aan te geven dat de zonden en de tegenovergestelde deugden van alle tijden zijn, zijn de
voorbeelden genomen zowel uit de klassieke oudheid als uit het Oude en het Nieuwe Testament.
Naast de meditatie bidden de zielen gebeden die geparafraseerd worden om van elk woord de
diepste betekenis te kunnen verstaan. Gezangen voltooien uiteindelijk de liturgische tocht bij elke
ommegang.
Bij de overgangen worden zij gezegend met een “zaligspreking” b.v. Zalig zijn de nederigen.

6.3.2 Het aspect kennisleer van het Purgatorio
Aan de basis van dit denken staat het kenleerprincipe van Thomas van Aquino, filosoof uit de 13e
eeuw, docent theologie aan de Sorbonne van Parijs, die zegt: “als God een wereld geschapen heeft
buiten ons en ons voorzien heeft van zintuigen en intelligentie, betekent het dat wij het vermogen
bezitten de wereld en onszelf te kennen”.
Dit vermogen zou echter tijdens het aardse leven geactiveerd moeten worden door de goede leiding
van politici, leraren en geestelijken, maar het kan ook door zelfbespiegeling.
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6.3.3 Dante in het Purgatorio
Dante, als levend wezen, neemt deel aan het hele proces. Komt aan op het strand van het eiland,
doorloopt het voorgebergte, komt bij de Poortwachter, die ook op zijn voorhoofd de zeven P’s kerft
die gaandeweg afgeveegd zullen worden. Hij neemt in zekere mate ook deel aan de straffen die zijn
eigen zwakheden betreffen, bij de hoogmoedigen, de toornigen en de wellustigen.
Zijn ontmoetingen en gesprekken met de zielen vervolmaken het beeld van elk stadium van hun
morele ontwikkeling. Tijdens de gesprekken worden tevens een aantal belangrijke onderwerpen
behandeld als: “hoe komt men tot zondigen, waar komt de corruptie in de wereld vandaan en wat is
de rol van de vrije wil?”.

6.3.4 Het principe van de vrije wil
In canto XVI van de Louteringsberg ofwel het vijftigste canto van de hele Komedie ligt de kern, de
spil, van Dantes denkwereld. Hij legt uit dat de schepping plaats heeft gevonden vanuit Gods liefde.
Alles in de kosmos en in het leven volgt dus het principe van de liefde tot aan de fouten die mensen
begaan toe. Vaak wil de mens de oorzaak van zijn ellende buiten zichzelf leggen, bij derden of bij de
sterren.
Alles wordt echter veroorzaakt door datgene waarop men zijn liefde richt.
De mens kan falen door te veel liefde voor wat niet goed is (hoogmoed, afgunst en toorn), door te
weinig liefde voor het goede (traagheid), of te veel liefde voor het aardse (hebzucht, gulzigheid en
wellust).
De mens, geschapen om lief te hebben, wordt gemakkelijk aangetrokken door het tijdelijke en aardse
schone en goede. Daarom zijn wetten gemaakt om via een kerkelijk of een politiek stelsel hem te
leiden.
Maar wanneer deze instanties falen - wat de oorzaak is van de corruptie in de wereld - kan ieder
mens alsnog, zelfstandig, de goede weg weer vinden. Dit is het principe volgens welk het individu
zelfbepalend is. Dante is zich hiervan bewust. En het grootste moment voor hem is, wanneer
Vergilius, aan het einde van de louteringsberg, afscheid van hem neemt met de woorden: “verwacht
van mij niet langer woord of teken, gezuiverd is je wil, nu frank en vrij, dit inzicht moet je volgen daar
ik jou nu bekroon met kroon en mijter”.

6.3.5 Vergilius verlaat Dante en wordt vervangen door Beatrice
De taak van Vergilius als gids wordt vanaf nu door Beatrice overgenomen om Dante te leiden in de
volgende leerfase die uitsluitend behoort tot de christelijke theologie en het aardse en het
menselijke overstijgt. Om de overgang te maken van het aardse paradijs naar de hemel, volgen de
rituelen van de mystieke stoet van canto XXIX , een allegorisch visioen van Dante, de profetie van
Beatrice in de XXXste canto, en tenslotte de schoonspoeling in de Lete en de Eunoe, die Dante
waardig maken voor zijn intrede in het (hemels)Paradijs.
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6.4 Opdrachten bij de Louteringsberg
1) Lees canto X van de hoogmoedigen en bekijk de relatie tussen hun straf en die van het
laatste gebied van de hel.
2) Analiseer welke kunsten in canti X, XI en XII uitgebeeld en besproken worden en hun rol
3) Lees canto XVII over de vrije wil en maak in eigen woorden een samenvatting ervan.
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7 HET PARADIJS

Het Paradijs is de sfeer waar men via het geloof, de openbaring, de mystiek en de theologie tot het
visioen van God komt. Een totaal andere wereld. Toch geen onkenbare wereld. Thomas van Aquino
zag filosofie en theologie elkaar op natuurlijke wijze opvolgen langs een doorgaande lijn.
Het aardse kan waargenomen en gekend worden via de zintuigen en de rede. Het metafysische door
het intellect. Dante moet daarom ‘trasumanare’, zijn menselijkheid overstijgen, om de reis in dit
gebied voort te kunnen zetten.

7.1 Eigenschappen van het Paradijs
Het gaat hier om bepaalde zaken die nu in onze wereld al plaats vinden en vanzelfsprekend zijn, wat
voor Dante een visionaire ervaring was.
Het gaat in Dantes paradijs om het zich in de ruimte verplaatsen met grote snelheden; licht en geluid
ervaren die te sterk zijn voor het menselijk waarnemingsvermogen en slechts gaandeweg scherper
worden.
Het gaat hier ook om een extra dimensie in de communicatie die eigen wegen kent. Om zich te
verplaatsen hoeft Dante niets anders te doen dan Beatrice in de ogen te kijken, die op haar beurt de
ogen altijd naar andere geesten en naar God richt.
Het zijn deze ononderbroken, onzichtbare lijnen, die de zaligen in het paradijs met elkaar verbinden
en in contact brengen.
Deze verhoudingen onder de hemelse wezens zijn volgens Dante inherent aan hun status en tevens
het doel van de schepping.
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7.2 Het principe van eenheid
Hoe de schepping door Dante uitgelegd wordt, evenals de correlatie van engelenkoren, planeten en
de aan de universiteiten te studeren Artes Liberales, vereist een diepgaande studie van de
middeleeuwse theologie.
In deze syllabus wordt uitsluitend een element besproken dat bepalend is in Dantes visioen van het
paradijs: het principe van de eenheid als beginsel en doel.
Vanaf de schepping is alles in de wereld met elkaar verbonden. Daarom is de mens een sociaal
wezen. Individuen zijn met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Het contact onderling is in het
paradijs aanschouwelijk en direct. De zaligen kunnen elkaars gedachten zien zonder dat er woorden
gesproken hoeven te worden. Dat Dante er toegesproken wordt, is slechts om hem, als nog in leven
zijnde, tegemoet te komen en hem op een nog “menselijke” manier het hemelse te laten ervaren.
De onderwerpen die besproken worden hebben als doel de ideale eenheid van de schepping uit te
beelden. Deze eenheid kan Dante aanschouwen in zijn laatste visioen van schepping en God.

.

7.3 Opdrachten bij het Paradijs
1) Geef jouw mening over het idee van eenheid in de kosmos en onder de mensen.
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