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DANTE ALIGHIERI  

& ZIJN KOMEDIE 

Jacques Janssen 

HONOURSPROGRAMMA Great texts I, 2013 

Radboud Universiteit Nijmegen 

COLLEGE II 

la mia commedía 

Samenvatting college I 

• Betekenis Dante wereldwijd en vervolgens in Nederland 

• 1215: Welfen en Ghibellijnen 

• 1260: Montaperti: verlies Welfen 

• 1265: Geboorte Dante Alighieri 

• 1274/83: Ontmoetingen met Beatrice 

• 1289: Campaldino: definitief einde Ghibellijnen 

• 1290: Dood Beatrice  het goud van boeken 

• 1295: Na studie in de politiek 

• 1300: Witten en Zwarten; Prior: nel mezzo del cammin… 

• 1303: Verbannen: zwerft door Italië en schrijft onder 

     meer de Commedia 

• 1321: Overlijdt in Ravenna 

 

La divina Commedia 

   Donker bos 

Witte roos 

Hel 

Purgatorium 

Paradijs 

conversie 

Gustave Doré 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita. 

 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura! 

 

Tant’è amara che poco è più morte. 

 

------------ 

 

Midden op de levensweg, bevond  

ik mij in een donker bos omdat ik 

de rechte weg verloren was. Zo woest 

 

en wild en ondoordringbaar was dat bos: 

daar zijn geen woorden voor. Als ik 

eraan terugdenk, schrik ik weer.  

 
Het is bijna zo bitter als de dood. 

Tomas Tranströmer    

DE NAAM 

Slaperig geworden tijdens het rijden stuur ik de auto onder de 
bomen aan de kant van de weg. Ineengerold op de achterbank  
val ik in slaap. Voor hoelang? Uren. De nacht was gevallen. 
 
Plotseling wakker herken ik mijzelf niet. Klaar wakker, maar        
het helpt niet. Waar ben ik? WIE ben ik? Ik ben iets dat op een 
achterbank wakker schiet en in paniek rondworstelt als een kat    
in een zak. Wie? 
 
Eindelijk keert mijn leven terug. Mijn naam nadert als een engel. 
Buiten de muren klinkt een trompetstoot (als in de Leonore-
ouverture) en de reddende schreden dalen pijlsnel de al te lange 
trap af. Ik ben het! Ik ben het! 
 
Maar onmogelijk te vergeten die strijd van vijftien seconden in de 
hel der vergetelheid, een paar meter bezijden de hoofdweg waar 
het verkeer met licht aan voorbijglijdt. 
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Francesco Scaramuzza 

Hel I, 85: “tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore” II 

“tre donne benedette 

curan di te ne la corte 

del cielo” 

Codex Altonensis 

 

 

 

Chantilly fol. 485, ms 597 (XIV): 

“e poi che la sua mano al mia puose” (Hel III,19) 

HEL III 

 

• 1 Door mij gaat men binnen in de stad van smarten, 

• door mij gaat men naar het eeuwige leed, 

• door mij gaat men naar de verdoemde mensen. 

 

• 4 Uit rechtvaardigheid ben ik gemaakt 

• door de goddelijke Macht, de Hoogste 

• Wijsheid en de Eerste Liefde. 

 

• 7 Vóór mij bestond alleen de eeuwigheid 

• en ook ik ben voor de eeuwigheid gemaakt. 

• Laat alle hoop varen, gij die hier binnengaat. 

 

• 10 In zwarte letters zag ik deze woorden 

• hoog boven aan een poort staan. ‘Meester,  

• dat lijkt me harde taal,’ zo zei ik. 

 

• ============== 

 

• 1 Per me si va ne la città dolente,   

• per me si va ne l'etterno dolore,   

• per me si va tra la perduta gente. 

 

• 4 Giustizia mosse il mio alto fattore:   

• fecemi la divina podestate,  

• la somma sapienza e 'l primo amore. 

 

• 7 Dinanzi a me non fuor cose create   

• se non etterne, e io etterno duro.   

• Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate". 

 

• 10 Queste parole di colore oscuro   

• vid'io scritte al sommo d'una porta;   

• per ch'io: <<Maestro, il senso lor m'e` duro>> 

Mappa del’Inferno 

Sandro Botticelli ±1445-1510 

Charon                                                                                       Amos Nattini 

Galerij I: Limbus, de ongedoopten 

IV 

Frederico Zuccari 
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Amos Nattini 

Hel IV, 100: Horatius, Ovidius, Lucanus, Vergilius, Homerus:   

“Ze verleenden mij nog meer eer door me op te nemen in hun illustere 

gezelschap. En zo werd ik de zesde in een rij van zoveel wijsheid.” 

Avicenna 

Averroës 

         Don Miguel Asìn Palacios  

                     (1871-1944) 

 

=  Invloed Averroës op Thomas van    

    Aquino 

= relatie Soefisme/Islam en Christelijke 

    mystiek (Johannes van het Kruis,  

   Theresia van Avilla) 

=  Arabische bronnen van de Divina  

   Commedia (1919) 

Mirâj Nâmeh 
Enrico Cerulli (1898-1988) 

Ka’aba, Mekka: het Gewijde bedehuis  

Al Aqsa: het Uiterste Bedehuis  

Al-Isra Sura KORAN (17): “Lofprijzing aan 

Hem die Zijn dienaar des nachts deed 

reizen van het Gewijde bedehuis (Ka´ba, 

Mekka) naar het Uiterste bedehuis 

(Tempel, Jeruzalem)” 
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Kring I: onmatigen; 2e Galerij: de wellustigen 

contrapasso 

“Amor condusse noi ad una morte…” 

Ary Scheffer De stad van Dis Tom Phillips 

IX 

Farinata degli Uberti 

 

 

Kring I: onmatigen; 6e Galerij: ketters 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/1835_Ary_Scheffer_-_The_Ghosts_of_Paolo_and_Francesca_Appear_to_Dante_and_Virgil.jpg
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Hel XI 

Cicero: II - III 

Aristoteles: I - (II+III) 

Thomas: II1- II2- II3 

Hel XII,4                                  

“Qual è quella ruina, che nel fianco 

di qua da Trento l’Adice percosse 

o per tremoto o per sostegno 

manco, che da cima del monte, 

onde si mosse, al piano è si la 

roccia discoscesa ch’ alcuna via 

darebbe a chi sù fosse 

XII 

Hel XVI,1  

“Ik was reeds aangekomen op een 

plaats waar men het geruis kon 

horen van het water dat op de 

volgende galerij neervalt. Het klonk 

als het gezoem van een gonzende 

bijenkorf.  

Welnu, zoals die rivier die bij  

de waterval van San Benedetto van 

de bergtop naar beneden dreunt in 

één stroomversnelling met genoeg 

water voor wel duizend stromen, zo 

hoorden wij vanaf een hoge steilte 

een donkere watermassa naar 

beneden donderen met een 

oorverdovend lawaai.” 

Hel XVI,106 “Ik had een koord om mijn middel gegord … Op bevel van 

mijn gids maakte ik dat los … Hij draaide zich naar rechts en wierp het –

een stuk van de rand vandaan – omlaag de diepe afgrond in” 

Geryon: Hel XVII,10 “Hij had het gelaat van een rechtvaardig man; maar de 

hele romp was die van een slang” 



HONOURS Great texts, 24 september 2013 Dante - LA MIA COMMEDIA 

© Jacques Janssen 6 

Hel XVII,115  

“Daar ging het beest, 

langzaam zwemmend, 

langzaam draaiend en 

dalend. Ik merkte het alleen 

doordat de lucht mij van 

onderen in het gezicht blies” 

Hel XVIII,1  

“Er is een plaats in de hel die 

Gruwelzakken heet …        

Ze vormen een cirkel en de 

bodem is verdeeld in tien 

valleien.  

Het hele gebied had de 

karakteristieke aanblik van 

een terrein waar ter 

verdediging diverse grachten 

om de kastelen heenliggen” 

. . . 
. 
. 
. 

. . 

. 

. 

. . 
. . . 

. 
. 
. 
. 
. 

Aan mijn rechterhand zag ik nieuwe  Ze waren naakt. Degenen die onze kant op 

ellende, nieuwe kwellingen en nieuwe  liepen, kwamen ons tegemoet. De anderen 

folteraars waar de eerste zak mee vol zat    liepen met ons op, maar met grotere passen. 

Hel XVIII,22 

Zak 1: 

Koppelaars, 

verleiders 

Zak 2: 

vleiers 

XVIII,21: de dichter hield links aan en ik 

volgde hem 

XVIII,22-23: aan mijn rechterhand zag ik 

nieuwe ellende 

XVIII,70-72: We sloegen rechtsaf en 

liepen over de gekartelde rug 

XVIII,73: toen we op het hoogste punt 

van de klip stonden 

XVIII,100-102: we waren nu bij de 

plaats waar  de smalle weg de tweede 

omwalling kruist 

XVIII, 111: toen we op de top van de 

boogbrug klommen;  

118: hij schreeuwde naar mij 

 
    

 

 

 
 XVIII,19: hier op deze 

plaats had Geryon ons 

van zijn rug geschud 

XIX Kring III: bedriegers; 8e Galerij: oplichters; zak 4: magiërs 

Hel XX,14 “Het leek wel of iedereen tussen de kin en het 

begin van de borst een merkwaardige knik vertoonde want 

het gezicht was naar de kant van de rug gedraaid” 

Santo Stefano 

Bologna 
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XIX Kring III: bedriegers;  

8e Galerij: oplichters;  

zak 5: ‘baratterie’ 

XXII 

Codex Urbino, Guglielmo Gerardi 1480 

94. Laat Lucanus nu maar 

zwijgen over wat die arme 

Sabellus en ook Nassidius 

overkwam en goed luisteren naar 

wat hier gebeurde. 
 

97 Laat Ovidius nu maar zwijgen 

over Cadmus en Arethusa. 

Dat hij al dichtend de een in een 

slang en de ander in een bron 

weet te veranderen, wekt bij mij 

geen jaloezie, 

 

100 want twee naturen zijn bij 

hem nooit zodanig van 

aangezicht tot aangezicht 

veranderd dat hun beider vormen 

bereid waren van stof te 

verwisselen.  

 

 

William Blake 1824-1827 
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XXVIII: Kring III: bedriegers; 8e Galerij: oplichters;  

  zak 9: scheurmakers 

 

Mohammed en Ali 

Soennieten      Sjiieten 

                         Alawieten 

                         Soefi   Giovanni da Modena, 1404, San Petronio 
NRC 21-8-2003 

Hel XXVIII, 106: “Herinner je Mosca, die helaas gezegd heeft: ‘gedaan is eerst 

gewonnen’. Het was het begin van de ellende voor het Toscaanse volk” 

Bertran de Born 

Mosca 

Hel XXXI,40 “Zoals Monteriggioni zich op zijn ronde muur met torens kroont,  

XXXI 

“zo torenden hier de 

afschrikwekkende 

reuzen vanaf hun middel 

boven de rand uit die de 

put omringt” 

1442: eerste gedrukte boek (Botticelli 1445-1510)  

Baccio Baldini naar  

Sandro Botticello 1481 

Commentaar Cristoforo Landino 
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Jacob Burckhardt over Dante: “Markstein 

zwischen Mittelalter und neuer Zeit” 

Middeleeuwen 

• Handgeschreven 

• Geen kennis Grieks 

• Aristoteles via Arabieren 

in Thomas van Aquino 

• Paus en keizer 

• Christendom 

• Theologie, filosofie 

• Bovennatuur 

• Ptolomeus 

Renaissance 

• Boekdrukkunst 

• Kennis Grieks (concilie) 

• Hernieuwde aandacht Plato 

(Florence) 

• Individu centraal 

• Humanisme 

• Natuurwetenschap 

• Natuur 

• Copernicus: eppùr si muove 

 

XXXII: Kring III: bedriegers; 9e Galerij: verraders; zone 1: Kaïna, 

verraders van familie 

 

 Bocca degli Abati 

Hel XXXII, 78  

“ passagiando tra le teste forte 

percossi il pie nel viso ad una” 

Hel XXXII, 106 “Che hai tu Bocca”: Bocca degli Abati 

Kring III: bedriegers;  

9e Galerij: verraders;  

zone 2: Antenora, verraders van partij en 

vaderland 

 

Hel XXXII,127 “Zo dicht op elkaar dat het 

hoofd van de een de ander tot muts 

diende. En zoals men van honger in de 

korst van het brood bijt, zo zette de 

bovenste zijn tanden in de nek van de 

ander, vlak onder zijn achterhoofd” 

 

Hel XXXIII,1 “De zondaar hief zijn mond 

omhoog van de gruwelijke maaltijd, 

veegde hem af met de haren van het 

hoofd dat hij van achteren had 

aangeknaagd, en zei: …” 

   Leonard Baskin 

Hel XXXIII,38 Ugolino: We werden gevangen gezet “in de ruikooi van de toren die 

om mij ‘de hongertoren’  wordt genoemd en waarin nog steeds mensen worden 

opgesloten…En ik hoorde hoe de benedeningang van de gruwelijke toren werd 

dichtgetimmerd. Daarop keek ik zonder iets te zeggen mijn kinderen aan”  
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San Francesco, Pisa La Repubblica 26-5-2001 

Francesco Mallegni & M. Luisa Ceccarelli Lemut – Paola Benigni 1899-1886 

Hel XXXIII, 62-63: “Vader u hebt 

ons met dit vlees bekleed, neem 

het maar”. 
 

Vele commentaren en meerdere 

opties: necrofagie?  

“Met die wankele onzekerheid 

moeten we het doen, wij en de 

komende generaties. Dante heeft 

ons opgezadeld met een 

vermoeden, en te vermoeden is 

afschrikwekkender dan te weten. 

Hel XXXIV 

“Vexilla regis prodeunt inferni, zei mijn 

meester; en kijk goed voor je uit of je 

hem zien kunt. Zoals bij dichte nevel of 

wanneer het op ons halfrond donker 

wordt, uit de verte een molen eruitziet 

die staat te draaien in de wind, zo’n 

soort bouwsel meende ik op dat 

moment te zien”. 

 

Hel XXXIV: Kring III: bedriegers; 9e Galerij: verraders; zone 4: Giudecca, 

verraders van weldoeners: Brutus, Cassius en Judas 
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Hel XXXIV,  

“e quindi uscimmo, 

a riveder le stelle” 

Purgatorium 

Edward Moore 1899 

Studies in Dante 

Petrus Damianus, Bernardus, Hugo van 

Sint Victor, Bonaventura, Brunetto Latini, 

Thomas Aquino 7 hoofd-/doodzonden 

Klassificatie van 

gedrag 

Zinloos: straf 

28 varianten 

Effect van 

motivatie 

Zinvol: boete 

Aristoteles, Cicero 

Thomas van Aquino 

1933: Otto Dix (1891-1969) 

7. avari  

prodighi 

6. invidiosi 

5. iracondi 

4. superbi 

1. golosi 

3. lussoriosi 

2. accidiosi 

1933: Otto Dix (1891-1969) 

7. gierigheid - 

   verkwisting 

6. afgunst 

5. toorn 

4. trots 

1. vraatzucht 

3. wellust 

2. laksheid 
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DER SPIEGEL   

13 februari 2010 

 

 

1) De fortuin: geld en goed 

 

 

 

2) De sterren: karakter 

 

 

 

3) Het noodlot: Clotho, Lachesis, Atropos 

   

 

4) Goed/slecht bestuur: 

     de keizer, de paus: 

     XVI106 “weleer had 

     Rome twee zonnen” 

 

 

5) Verstand, vrije wil: het zedelijk gehalte:  

    bepalend voor plaats in hel of hemel 

Ronald Vogel 

Inf VII, 62 ev 

Pur XVI, 67 ev 

Pur XXI,25-7     

Pur XXV,79        
Inf XXXIII, 124-6 

Pur XVI, 103 

Pur XVIII 

Dantes attributie-systeem. Locus of control: I-E (J. B. Rotter)   

external 

control 

internal  

control 

Purgatorio I,1 

Per correr miglior acque alza le vele 

Omai la navicella del mio ingegno, 

Che lascia dietro a sé mar sÌ crudele;  

 

e canterò del quel secondo regno 

Dove l’umano spirito si purga 

E di salire in ciel diventa degno. 

 

 

 

 

 

Om koers te zetten naar rustiger water, 

hijst het scheepje van mijn geest, dat zo’n  

ruwe zee achter zich laat, nu de zeilen. 

 

En ik zal gaan zingen van het Tweede Rijk  

waar de mensenziel zich loutert en de  

waardigheid verwerft op te stijgen naar de hemel. 
Purgatorio II, 91 “Casella mio”  

“Amor che nella mia mente ragiona” (Convivio III) 

Conques Sainte-Foy 

De ontdekking van het vagevuur 

• Interest = doodzonde 

• Hemel versus hel 
(laatste oordeel) 

• Eisen economie 

• Vagevuur! 

• (Onverwachte) 
psychologische en 
maatschappelijke 
gevolgen: 

– angst voor de 
dood 

– Aflatenhandel 

– biecht 

 Vanaf 1254: dogma 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/The_Triumph_of_Death%2C_or_The_Three_Fates.jpg
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 hel 

 hemel 

De mens op aarde Dood Laatste Oordeel 

Leven, dood, hel en hemel tot 12e eeuw 

Leven, dood, hel en hemel na 12e eeuw 

De mens op aarde Dood 

 hel 

 hemel 

 vagevuur 
Laatste  

Oordeel      

 hel 

 hemel 

 hemel 

macht priester bij doodsbed 

en onderhandelingsruimte (biecht en aflaten) 

aarde grenst 

voortaan aan 

hiernamaals 

Purgatorio IX,102 En op de laatste hield de beide voeten die engel Gods, 

gezeten op de drempel die, naar mij leek van diamant moest zijn” Pietro Perugino. Sixtijnse kapel, Rome. 1480-1482.  

De Santa Matricolare, dom Verona 

Purgatorio XII,1 De trotsen 

 

“In gelijke tred, als ossen in het 

juk, liep ik met die zwaar 

beladen ziel mee”. 

 

“Ik liep weer rechtop, zoals het 

hoort, hoewel mijn gedachten 

gebogen bleven en van 

hoogmoed bevrijd”. 

Trajanus 

San Zeno                           Verona 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/BXVI_CoA_like_gfx_PioM.svg


HONOURS Great texts, 24 september 2013 Dante - LA MIA COMMEDIA 

© Jacques Janssen 14 

 

P “beati qui esuriunt justitiam”  

“En evenals de zon niets baat 

voor blinden, zo weigert het 

hemellicht ook de arme zielen, 

waar ik u van sprak, de rijkdom 

van zijn stralen: want aller ogen 

zijn met ijzeren draden 

dichtgesnoerd zoals bij wilde 

sperwers” 

 

 
contrapasso 

Renato Guttuso 

Purgatorio XIII: 2. de afgunstigen: “Kyrie eleison…..” 

Pur XXII: 6. de De gulzigaards 

“labia mea aperies” 

 

 

Purgatorio XXIII,31 “De oogkassen 

leken ringen zonder stenen. Wie 

OMO leest op mensen-

aangezichten, had hier terstond de 

M reeds onderscheiden” 

 

“Forese was het die ik hier in de 

ogen zag” 

 

“Als je je nog herinnert hoe we met 

elkaar omgingen dan moet de 

gedachte daaraan je nu nog 

hinderen” 

Si  come   fui  dentro   in un    bolgente     vetro 

Purgatorio XXV: 7. De wellustigen: “summe Deus clementiae” 

“Een weldadig, aanhoudend briesje, trof mij op het voorhoofd, slechts met de 

kracht van een zoel windje; waardoor de bladeren die meteen meetrilden, alle 

bogen naar de kant waar de heilige berg ‘s morgens schaduw maakt. Maar 

ze bleven nog zodanig overeind dat de vogeltjes boven in de boomtoppen 

hun kunstjes konden blijven vertonen. In volle blijdschap ontvingen ze 

zingend de vroege ochtendkoelte tussen de bladeren, die met hun geruis de 

achtergrondmuziek vormden voor de vogelenzang, zoals die van tak tot tak 

door het pijnbomenbos van Chiasse suizelt als Aeolus de sirocco loslaat”. 

(Purgatorio XXVIII, 7-21). 

Purgatorio XXX,28 “En in een wolk van bloemen, opwarrelend uit de 

handen van Gods engelen, in en om de wagen nedervallend, verscheen 

een vrouwe mij met witte sluier, in een groene mantel, in een kleed dat als 

van vlammen gloeide”. “Conosco I segni dell’ antica fiamma”   

XXX 
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“Hoe heb je naar deze berg 

durven komen? 

 

Ik sloeg mijn ogen neer, 

 

Hoe bitter is de liefde die 

berispt” 

 “Tratto    m’avea nel fiume     infin la  gola” 

Purgatorio XXXI,94 “Ze had mij tot de keel in het water gedompeld. En ik 

hoorde het “Asperges me”, zo zoet gezongen dat ik het niet zeggen kan, 

laat staan beschrijven” 

John Flaxman 

Purgatorio XXXIII,145 

“Io ritorno dalla santissim’ 

onda rifatto sì, come 

piante novelle rinovellate 

di novella fronda, puro e 

disposto a salire alle 

stelle’ 

Witte roos 
Paradijs 

 

 

Paradijs I,1  

“La gloria die colui che tutto 

move - Per l’universo penetra, e 

risplende -  in una parte più e 

meno altrove. - Nel ciel che più 

de la sua luce prende - fu’io, e 

vidi cose che ridire - né sa né 

può chi di là sù discende”. 

  

De glorie van Hem die alles 

beweegt, doordringt heel het 

heelal, op de ene plaats meer op 

de andere minder. Ik was in de 

hemel die het meest vervuld is 

van zijn licht en ik zag dingen 

die geen mens die vandaar 

terugkeert kan navertellen. 

 

 
 

San Galgano.  

Chiesetta sul monte Siepe 
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Paradijs I,109  “In deze weidse harmonie der dingen buigt ieder wezen, 

volgens aard en kracht, zich naar de oorsprong heen. Zo varen dan naar 

onderscheiden havens langs de oceaan van het zijn het laagste en het 

hoogste, gedragen door de drang hun ingeschapen” 

I 
“trasumanar per verba non si poria” 

Hallucinerende middelen? 

• Dantes visioenen lijken 

op ervaringen bij 

bepaalde drugs 

 

• Dioscorides                 

“de kruidenverzamelaar” 

 

• Glaucus en 

Nebucadnesar als 

voorbeelden 

 

• “Per verba non si poria”         

 per erba ?? 

 

 

92 

Paradiso I, 67-72 

• Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 
qual si fé Glauco nel gustar de l'erba 
che 'l fé consorto in mar de li altri dèi. 
 
Trasumanar significar per verba 
non si poria; però l'essemplo basti                                                      
a cui esperienza grazia serba.  

 

• Zoals Glaucus door het eten van kruiden                                     
gelijk werd aan de andere goden in de zee,                                      
zo voelde ik me van binnen door haar aanblik 

 

• Men kan het bovenmenselijke niet met woorden                    
beschrijven. Maar wie de genade de ervaring geeft,                              
moge aan dit voorbeeld genoeg hebben. 

93 

II DE MAAN 

Minerva blaast, negen muzen wijzen de Wagen, op weg naar de eerste 

sfeer: de maan. Volg mijn schip in uw klein bootje (“in piccola barca”). 

Jason 

Paradiso X,139   

“En zoals een uurwerk, dat in 

de ochtend, wanneer Gods 

bruid ontwaakt en door de 

Metten het hart van haar 

geliefde komt bestormen, ons 

roept en door het kunstig spel 

der raderen ting-tang, ting-tang 

laat horen, zo welluidend dat 

het vroom gemoed als trilt van 

liefdevlagen, zo zag ik het 

hemels rad zich wentelen en 

hoorde ik stemmen 

samenvloeien zo zuiver en  zo 

zoet als het slechts kan wezen 

daar waar geluk en blijdschap 

eeuwig duren” 

X ZON: 4. Wijze geesten: machten 

Stradanus (1523-1605) 
96 
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XI ZON 

Thomas 

    Dominicus   Franciscus 

XII ZON 

Summa 
Hugo van  
St. Victor 

Par XII,104 Aan hem ontsprongen ook verscheidene stroompjes die de 

katholieke hof zo mild besproeien” 

Bonaventura 

99 

Hugo van Sint Victor 

Didascalion 

100 

MARS 

5. Strijdbare geesten: 

krachten 

 

Paradijs XV,28  

“O sanguis meus, o super 

infusa gratia Dei, sicut tibi, 

cui bis unquam coeli iuana 

reclusa”?” 

 

“O mijn bloed, o bovenmatig 

uitgestorte genade Gods, 

voor wie werd ooit, zoals voor 

u de poort des hemels twee 

maal ontsloten? 

MARS 

Paradijs XV,139 “Ik volgde het vaandel van keizer Koenraad, die mij tot ridder sloeg… 

Daar werd ik door dat goddeloos gepeupel ontrukt aan die bedrieglijke wereld” 
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MARS 

Paradijs XVII,22 “mij zijn omtrent mijn volgend leven veel harde woorden gezegd…Flauwer 

treft de pijl als we hem aan zien komen’  

Paradijs XVII,46 “Zoals eens Hyppolytus uit Athene, om zijn ontaarde en valse tweede 

moeder, zo zal ook jij eens vluchten uit Florence”. Ze zijn het al aan het beramen, “waar ze 

Christus dag aan dag verkopen”. 

XVIII MARS: 5. De strijdbare geesten 

Josue, Judas de Macchabeeër, Karel de Grote, Roeland, Willem van 

Oranje, Renier van Auvergne, Robert Guiscard, Godfried 

Guillaume d’Orange 

JUPITER: 6. Rechtvaardige geesten: heerschappijen 

Paradijs XVIII,88 “Zoals vogels, nu eens een cirkel dan een rij formeren, 

dansten heilige wezens op de maat van hun gezangen en vormden letter-

tekens. Ik zag vijf maal zeven letters gloeien: Diligite justitiam qui judicatis 

terram” 

Paradijs XXI,29   

“Ik zag in goud-kleur een 

ladder opgericht 

tot zulk een hoogte dat hem 

mijn blik daarheen niet wist 

te volgen. En langs de 

treden zag ik nederzweven 

zovele vlammen, dat al het 

lichtgeschitter der hemelen 

hier alleen scheen 

neergeregend.” 

Paradijs XVIII,21 “Non pur ne’ miei occhi è paradiso” 
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Drie examens: bij Pietro e Giovanni e Iacopo 

 

Wakker worden 

 

Par XXVI 70-75                   

“zoals een schelle gloed de slaap 

doet vlieden doordat de kracht 

van ons gezichtsvermogen zich 

spoedt naar ‘t licht, dat doordringt 

door ‘t oogvlies binnen, terwijl hij 

die ontwaakt voor ‘t licht eerst 

huivert – zozeer is hij verward 

door ‘t wakkerschieten – tot zijn 

onderscheidingskracht hem komt 

ter hulpe”. 

Aurore, Paul Valéry                                   

La confusion morose                   

Qui me servait de sommeil              

Se dissipe dès la rose            

Apparance du soleil.                        

Dans mon âme je m’avance, 

Tout ailé de confiance:     

C’est la première oraison.   

A peine sorti des sables,      

Je fais des pas admirables  

Dans les pas de ma raison. 

110 

  

DE WITTE ROOS 

 

Paradijs XXXI,1 

”In de vorm van een 

sneeuwwitte roos, vertoonde 

het leger der heiligen zich aan 

mij dat voor eeuwig met 

Christus verbonden is” 

Paradijs XXXI,31  

“Als barbaren komend van verre kusten, bij het zien van Rome 

verbijsterd staan, hoe moest ik dan vanuit de tijd naar de eeuwigheid 

gekomen en vanuit Florence naar een volk van heiligen, hoe moest ik 

dan versteld staan en verbijsterd” 

Paradijs XXXI,55: Weer wilde ik mij tot Beatrice wenden om haar iets te 

vragen: “credea verder Beatrice, e vidi un sene”!! Kijk daarboven zegt die : 

“O donna in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute…. 

Così orai, ed ella sì lontana come parea sorrise e riguardommi; poi se 

torno all’ eterna fontana” 
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Paradijs XXXIII, 1  

“Vergine madre, figlia del tuo 

Figlio, umile ed alta più che 

creatura, termine fiso 

d’eterno consiglio…. 

 

 

Questi, supplica a te, per 

grazia, di virtute tanto che 

possa con gli occhi levarsi 

più alto verso l’ultima 

salute”… 

 

Ancor ti prego Regina… 

Paradijs XXXIII,40 “Haar ogen toonden hoezeer innige gebeden 

haar dierbaar zijn” 

Paradijs XXXIII,124 “O eeuwig licht, dat rust in eigen diepte, uzelf slechts 

kent en zó, gekend en kennend, uzelf bemint en toelacht in uw liefde, de 

cirkel die ik zag scheen mij ons menselijk beeld te dragen. En roerloos 

staarde ik naar beeld en cirkel” 

Qual è ‘l geometra che tutto s’ affige  Zoals het de meetkundige gaat die zich inspant de  

Per misurar lo cerchio, e non ritrova  kwadratuur van de cirkel te vinden, maar er met al zijn  

Pensando quel principio ond’ egli indigne,  gepeins nooit in slaagt het beginsel te ontdekken, 

Tale era io a quella vista nuova:   zo verging het nu ook mij bij het aanschouwen van dit 

Veder voleva, come si convenne,  bijzondere wonder: ik wilde zien hoe het beeld 

L’imago al cerchio, e come vi s’ indova;  in de cirkel paste en daar een plek in kon vinden. 

Ma non eran da ciò le proprie penne;  Maar mijn vleugels zouden zo hoog niet hebben kunnen  

Se non che la mia mente fu percossa,  stijgen als niet een lichtflits mijn geest getroffen 

Da un fulgore, in che sua voglia venne.  had, die daarin zijn wens vervuld zag. Op datzelfde 

All’ alta fantasia qui mancò possa;  moment ging mijn verbeeldingskracht, die zo hoog 

Ma gia volgeva il mio disiro e il velle  geklommen was, voorgoed ten onder. Maar mijn wensen  

Sì come ruota che’ egualmente è mossa,  en willen werd reeds als een wiel gelijkmatig voortbewogen  

L’ amor che muove il sole e l’ altre stelle.  door de liefde die de zon en de andere sterren beweegt. 

„Es sind nun 25 Jahre her – ich war noch Student – da fragte mir einer meiner 

Professoren ob ich Dante gelesen hätte; und als ich verneinen mußte, meinte er 

lächelnd, Theologie zu studieren, Italienisch zu sprechen und Dante nicht gelesen zu 

haben, sei beinahe eine Sünde.  Ob ich es daraufhin versucht habe weis ich nicht 

mehr; auf jeden Fall ist es mir nicht gelungen. Eines aber hatte sich festgesetzt: daß 

Dante da sei, und ich eine Pflicht gegen ihn hätte.“ 

“Entscheidend für das 

Verhältnis zur geistigen 

Schöpfung ist die Begegnung 

mit dem großen Werk. (…) 

Große Form zu erfassen fällt 

aber schwer, weil sie eben 

groß ist. So kann die 

Begegnung mit ihr nur Frucht 

einer langen Vorbereitung 

sein. Man muß lange werben, 

ehe sie sich schenkt. Man 

muß wittern..” 

Romano Guardini 1885-1968 



HONOURS Great texts, 24 september 2013 Dante - LA MIA COMMEDIA 

© Jacques Janssen 21 

 T.S. Eliot (188-1965) 

“Dante, none the less an 

Italian and a patriot, is first 

a European” 

 

 

 

 

“One the test of great 

masters (Dante, Homerus, 

Vergilius, Shakespeare) is 

that the appreciation ot 

their poetry is a lifetime’s 

task” 


