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Elk jaar zijn er herdenkingen van gebeurtenissen of personen die onze aandacht opeisen. Denk aan de 
honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog en de zeventigste van het einde van de Tweede. Dit jaar is 
er geen ontkomen aan Napoleon en de Slag van Waterloo die op 18 juni twee eeuwen geschiedenis is. Ook in 
de cultuurwereld gaan verjaardagen niet onopgemerkt voorbij. Zo houden meerdere steden activiteiten voor 
het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh. Iemand die misschien wat minder in de schijnwerpers staat, is Dante 
Alighieri. In 2015 is het 750 jaar geleden dat de dichter van de Divina Commedia het levenslicht zag.

Heilige poëzie
Dat middeleeuwse Poema sacro dat Dante 

ons naast minder bekende werken zoals Het 
gastmaal of De Monarchia naliet, is en blijft 
een hoogtepunt uit de wereldliteratuur met 
schitterende verzen. De eerste en de laatste zin 
bijvoorbeeld: “Nel mezzo del cammin di nostra 
vita / mi ritrovai per una selva oscura / ché la 
diritta via era smarrita” (Midden in het leven 
was ik van het rechte pad geraakt. Toen ik mij 
hervond, stond ik in een donker bos, vertaalt 
Jacques Janssen) en “… l’amor che move il sole 
e l’altre stelle” (Verheven beeldingskracht was 
hier onmachtig, maar reeds bewoog mijn lust en 
wil – een wiel in immer eendere wentelgang – 
de liefde die ook de zon beweegt en de andere 
sterren, zoals het slotvers luidt in Rob Brouwers 
vertaling). En wie kent niet de waarschuwing 
die boven de hellepoort prijkt? “Lasciate ogne 
speranza, voi ch’intrate”, Laat alle hoop varen, 
gij die hier binnentreedt.

Vergelding
Die helletocht bij Dante lezen, is zonder meer 

het leukste deel. Nadien wordt het minder pittig. 
Er wordt gezegd dat van de honderd lezers die 
aan het boek beginnen, er maar tien toekomen 
aan de louteringsberg en slechts één enkele rei-
ziger de sferen van het paradijs betreedt (zie Pa-
radijs II, 10). Misschien dat sommigen bij deze 
verjaardag een nieuwe poging wagen om zich 
door het dichtwerk te worstelen. In al zijn ver-
beeldingskracht geeft Dante aan de zondaars in 
de hel en op de louteringsberg straffen die direct 
gerelateerd zijn aan de aard van hun zonde. Dat 
principe van de contrapasso werd door Thomas 
van Aquino al verbonden met de oudtestamenti-
sche lex talionis: “Oog om oog, tand om tand”. 

Moderner verwoord: boontje komt om zijn loon-
tje. De straf staat in analogie of in contrast met 
de zonde. Soms wordt de zonde zelf tot straf. 
Op het schilderij Dante en de Goddelijke Kome-
die van Domenico di Michelino wandelt links 

onderaan bijvoorbeeld een lange stoet lafaards 
die ter vergelding achter een vlag aanlopen (zie 
Inferno III, 52 e.v.). Zij die nooit partij hebben 
gekozen, moeten nu godganse dagen achter een 
partijvlag aanlopen. Hoe ironisch! Mogelijk be-
vindt ook de heilig verklaarde paus Celestinus 
V zich bij die groep. De enige paus die voor Jo-
seph Ratzinger aftrad en volgens de kerkelijke 
visie wel in de hemel zit, stak Dante in de hel als 
een lafaard die van zijn plicht was gevlucht. Ter 
vergoelijking: op het moment dat de Florentijn 
zijn gedicht schreef, wist hij nog niet af van de 
canonisatie door Clemens V, eveneens een paus 
die geen genade vond in zijn ogen. 

Hoop of wanhoop
Het beeld dat Dante in zijn Komedie schetst 

van de wereld, is veeleer tragisch. Het leven van 
de mens is in de eerste plaats een hel. De stad van 

de mens wordt getekend door de zeven hoofd-
zonden en mensen zijn wolven voor elkaar. Ze 
doen elkaar de dood aan en berokkenen elkaar 
kwaad. Het is vandaag helaas niet anders. Toch 
blijft de dichter niet stilstaan bij de tragedie. Hij 
houdt tegelijk de mogelijkheid voor om anders 
te gaan leven, paradijselijk in de stad van God. 
Dat maakt van zijn meesterwerk een “goddelijke 
komedie”, al zouden wij zo’n verhaal eerder als 
een tragikomedie bestempelen, een tragedie met 
een goede afloop. Door en door christelijk is dat: 
de tragedie heeft niet het laatste woord, wel de 
Liefde die alles beweegt. Is het nog mogelijk die 
perspectiefwissel van tragedie naar komedie te 
maken als God van de horizon verdween of blij-
ven we dan cynisch alleen achter, in wanhoop 
over alle miserie in de wereld? “Maar jij, vertel 
eens, waarom ga je terug naar zoveel ellende? 
Waarom ga je niet omhoog, die heerlijke berg op 
die het begin en de oorzaak van alle blijdschap 
is?” (Inferno I, 75-78, vertaling J. Janssen).

Muziek van de hemelsferen
Misschien kan kunst troosten? In dit thema-

nummer zoekt de redactie heil bij het muziek-
theater en de opera. Verrukkelijke gezangen en 
dansen van de gelukzaligen en de engelen bevol-
ken de hemelsferen van Dante, maar evengoed 
vullen ze de bladzijden die hierna volgen. Tegen-
over de mysteries van het leven is ons spreken 
“gestamel” (zie Paradijs XXXIII, 106 en 121-
123). Zelfs de taalvaardigheid en de welspre-
kendheid van de grootste dichters kennen een 
limiet waardoor alle spreken verstomt en alleen 
muziek en stilte resten.
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