


De Schola en de Komedie van Dante 

een goddelijke uitdaging! 

 

La Divina Commedia 

Dante Alighieri (Florence 1265 – Ravenna 1321) 

Een reis vol Gregoriaans gezangen uit de 13e eeuw die ons voert vanuit het diepste 

van de Hel, over de Louteringsberg (vagevuur) naar het Paradijs. 

Boccaccio noemt de Komedie van Dante ´goddelijk´! 

Een ´komedie´ zonder weerga! (een komedie is een verhaal met een goede afloop) 

Dante wil meer dan enkel een beschrijving geven. 

Het is een persoonlijke geloofsbeleving en hij neemt er alles in op wat hij door lange 

studie weet van filosofie en theologie; hij verwerkt er de uitkomsten van wetenschap 

van zijn tijd (geografie, kosmologie, sterrenkunde, natuurkunde) in. 

Maar bovenal wil hij schrijven over Beatrice, de jong gestorven vrouw voor wie hij 

een diepe platonische liefde heeft gekoesterd. 

Hij wil schrijven zoals nog niemand over een vrouw geschreven heeft. 

Het is juist Beatrice die er voor zorgt dat Dante de tocht maakt. Zij ziet, vanuit het 

Paradijs, het zondige leven van Dante op aarde. Beatrice wil hem tot inzicht brengen 

en vraagt Vergilius – de Romeinse dichter - , die verblijft op de Louteringsberg en al 

gestorven in 19 v. Chr., om Dante’s gids te zijn.  

Reis begint aan de vooravond van witte donderdag, Anno 1300 (een Heilig Jaar in 

Rome). Dante daalt af tot in het hart van de Hel. Op de top van de Louteringsberg 

neemt Dante afscheid van zijn leidsman Vergilius. Beatrice, die in het Paradijs 

verblijft, leidt Dante verder. Met haar zweeft Dante van hemelsfeer naar hemelsfeer. 

Opnieuw het begin van een onmogelijke liefde 

De Hel is een oord van angst en verschrikking, gehuld in duisternis. Boven 

modderpoelen en moerassen hangt een allesdoordringende stank. Er is gekrijs en 

geknars van tanden; de verschrikkingen zijn groot en onmenselijk. Dante aanschouwt 

samen met Vergilius de baarlijke duivel, een monster dat alle kwaad in zich bergt. Ze 

zien er hoog tegen op. In de Hel wordt niet gezongen. De Schola zingt Gregoriaanse 

thema’s die Dante’s tocht becommentariëren. 

Op Paasmorgen bevindt hij zich samen met zijn gids aan de voet van de 

Louteringsberg. 

De Louteringsberg is in alle opzichten het tegendeel van de Hel: de zon schijnt, 

bomen ruisen, er stromen heldere beken en op de top bevindt zich de hof van Eden, 

het aardse Paradijs. Én, er klinken Gregoriaanse gezangen: hymnen, antifonen en 

psalmen. 



Het is Beatrice, zijn leidsvrouw en de belichaming van het geloof in de Komedie, die 

hem opwacht op de top van de Louteringsberg, om hem mee te nemen naar de 

negen hemelen van het Paradijs. 

Het Paradijs gaat alle begrip te boven! Ook de poëzie, zo zegt Dante, schiet hier 

tekort. Er klinkt nog Gregoriaans, maar vooral in herhalingen en lofprijzingen. 

Nog één keer ziet hij Beatrice hoog in de hemel. Nog één keer ziet zij hem. Dan 

wendt Beatrice zich naar de eeuwige bron. 

Ook Dante aanschouwt – voor hij terugkeert naar de aarde - de Allerhoogste: het 

eeuwige licht waarin alles wat bestaat in liefde vervat ligt, de bron waar de zee van 

het Zijn naar terugstroomt. 

Gaandeweg ontwikkelt Dante zich van een bange zondaar in een oprechte boeteling. 

Hij stelt zichzelf als voorbeeld aan ons allen. Dante wijst de weg van alle Zijn. 

 

Symboliek van de getallen 

De 3 delen; Hel, Louteringsberg en Paradijs bestaan elk uit 33 canto’s. Aan de Hel 

gaat een proloog vooraf! Zo bedraagt het totale aantal canto’s 100, welk getal de 

volmaaktheid symboliseert! 

Elk canto is opgebouwd uit 3-regelige terzinen van elke 33 lettergrepen; ze worden 

verbonden door terza rima, een vorm van schakelrijm die door Dante voor het eerst 

is gebruikt. Elke terzine bestaat weer uit 33 lettergrepen. Zo wordt recht gedaan aan 

het belang dat Dante aan getallen hecht; de 3 van Drie-eenheid en 33 van Christus’ 

levensjaren. 

Elk canto telt ongeveer 1000 woorden, wat het totaal brengt op ongeveer 100.000 

(1000 maal de volmaakte 100!). 

Hel heeft 9 (3x3!) kringen! 

Paradijs 9 (3x3) hemelsferen! 

 

Prachtige taal die je pakt en laat beleven. 

Een uitdaging om die beleving van de Komedie, langs Hel – Louteringsberg - Paradijs met muziek, 

verhaal, dans en beeld te raken. 

Een uitdaging om te onderzoeken in hoeverre gong, didgeridoo, klankschalen, sandawa, shruti box, 

grondtoon en boventoon kunnen bijdragen aan het treffen en versterken van de sfeer, muziek en 

handelingen. 
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