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Leg honderd letterkundigen de vraag voor een top-honderd samen te stellen uit 
de wereldliteratuur en er komen zeer waarschijnlijk honderd verschillende lijsten 
op tafel. Maar de kans is groot dat op elk van deze lijsten de Goddelijke Komedie 
voorkomt, dit dertiende-eeuwse verslag van Dantes zoektocht naar het Licht, ge-
schreven in Florentijns dialect. Niet voor niets is het het op een na meest vertaal-
de boek in de wereldliteratuur - na de Bijbel. 

De ‘Divina Commedia’ omvat ruim hon-
derdduizend woorden, die als een vol-

maakte legpuzzel zijn gegoten in onberispelijke 
terzinen van elk ## lettergrepen. Wie het Itali-
aans niet machtig is zal het moeten stellen met 
een van de vijftien vertalingen in het Neder-
lands. Frans van Dooren ("$#%-&''(), een van 
de vertalers, liet het metrum voor wat het is en 
maakte er een leesbaar Nederlandse tekst van 
(Ambo, Amsterdam, "$)!). Dantes zoektocht is 
als een komedie geschreven (de term Goddelijk 
komt van Boccacio), waarmee is aangegeven 
dat zijn verhaal halverwege zijn leven (midlife 
crisis?) begint in de droevigste momenten en 
langzaam gaande eindigt in opperste zaligheid. 
Hij onderneemt zijn reis niet zelfstandig maar 
heeft steeds een geleider - zoals een profaan 
een geleider heeft die zijn drie geblinddoek-
te reizen onderneemt. Zijn eerste geleider is 
de Romeinse schrijver Vergilius Maro (!'-"$ 
v.o.j.), die de reis van Aeneas beschrijft als ware 
dat Dantes voorloper; zijn tweede is zijn muze 
Beatrice Portinari ("&**-"&$'), de projectie van 
zijn verlangen naar een ideaal ( Jungs anima?), 
en zijn laatste geleider is Bernard van Clairvaux 
("'$'-""(#). 
Beatrice zetelt, als voorstelling van het zuive-
re, in een witte bloem, rosa alba, wat een vrij-
metselaar bekend in de oren klinkt en als hij 
haar vijfentwintig jaar na haar dood weerziet, 
is Dantes taal zelfs in vertaling (Ike Cialona 
en Peter Verstegen, Atheneum, &''!) van een 
weergaloze schoonheid:

Soms zet de sneeuw zich als een ijslaag neer, 
hoog in de Apennijnen, op de bomen, 
gegeseld door Sloveense wind, aleer 
zij later druppelend omlaag zal komen, 
ontdooid door wind uit schaduwloos gebied, 
zoals een vlam het kaarsvet neer doet stromen, 
zo stond ik daar verstijfd en weende niet. 

Als Dante tenslotte het Licht ziet, is hij zon-
der geleider, die heeft hij immers niet meer van 
node. Het Licht is dan omschreven als horend 
bij het empyreum van de candida rosa, de we-
reld van klaarte en licht. 

Zoals de blauwe graad is opgedeeld in de 
triade leerling-gezel-meester, zo is ook 

Dantes reis opgedeeld in de triade hel-vage-
vuur-hemel, en hij volgt daarmee dit trini-
teit-archetype in de zin van Jung zoals het al 
bij de oude Egyptenaren bekend en beleefd 
was en zo vaak in de vrijmetselarij voorkomt: 
w-k-s, h-z-v, b-p-w, et cetera (zie: Tjeu van den 
Berk: ‘Het oude Egypte: bakermat van het jonge 
christendom’, &'""). Op zijn reis ontmoet Dan-
te honderden mensen van wie hij verslag doet 
en vertelt waarom zij in de hel of het vagevuur 
(purgatorio) zijn aanbeland. Het zijn mensen 
van werkelijk alle rang en stand en de komedie 
leest dan bijna als een kritische beschouwing 
over de politiek en de politici van alle tijden. 
Het zijn ook de mensen die zijn gevallen voor 
het kwaad dat onze wereld in en buiten ons in 
ruime mate biedt en zelfs aanbiedt, en waarte-

< Evocatie van het visi-
oen van Dante door 
Pieter Jan Bos.

Menselijke komedie over de midlife crisis?



!&

gen menig mens geen tegengif heeft. Bedenk 
dan wel dat het vagevuur pas zo’n honderd jaar 
bestond, deze Franse uitvinding uit de koker van 
de abdij van Cluny, wellicht van Bernard van 
Clairvaux zelf. Is het tableau voor de vrijmet-
selaar dan niet zijn eigen antidotum dat in een 
ritueel de drijfveer is naar zingeving, of beter: 
zinvinding, hetzij individueel dan wel samen in 
de broederketen, als mens onder mensen?

In de ##ste (!) canzone, de laatste dus, vertelt Dan-
te over zijn beleving van het Licht, met hieron-

der eerst zijn beleving ervan zoals Van Dooren het 
vertaalde en daarna de verdoving die het achterliet 
in de vertaling van Cialona en Verstegen.

Zo ging mijn geest, die geheel aan zichzelf was 
onttrokken, in een vaste, roerloze en aandachtige 
beschouwing op, en zijn verlangen om te aan-
schouwen werd steeds vuriger. Door de klaarte 
van dat Licht wordt men zo overweldigd dat het 
onmogelijk is zich er nog ooit vrijwillig van af te 
wenden om naar iets anders te kijken. Want al het 
goeds waarnaar iemands wil kan uitgaan, ligt 
daarin besloten en alles wat in dat Licht volmaakt 
is, is buiten dat Licht gebrekkig.

De beleving van het volmaakte is wellicht voor-
behouden aan de apostelen op de berg Tabor, 
aan mystici en aan boeddhistische monniken als 
zij ‘verlicht’ zijn. Gewone stervelingen overkomt 

Dante met de Divina Commedia (1465).
Werk van Domenico di Michelino in de Santa Maria dei Fiore in Florence.
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Theresia in vervoering
Detail van het veelbesproken beeld van Bernini in de Santa Maria della Vittoria in Rome.
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dat niet. Of toch misschien? : Bernini’s beeld van 
de extase van +eresa van Avila in de Santa Ma-
ria della Vittoria in Rome is in de "$de eeuw met 
argwaan beschouwd omdat men er een vrouw in 
meende te zien op het moment van de meest in-
tense ervaring in seksueel opzicht - dat bijzonde-
re moment waarop de ratio volledig verdwenen 
schijnt. Misschien is ook zoiets te ervaren bij het 
beluisteren naar bepaalde muziek zoals het ope-
ningskoor van Bachs Mattheus Passie of andere 
wonderen uit de muziek die je voorbij het weten 
meenemen naar de zuivere emotie, die onbe-
schrijfelijke ervaring ontdaan van tijd en plaats. 
Verder valt de laatste regel van Van Doorens 
vertaling op dat buiten het Licht alles gebrekkig 
is alsof de mozaïekvloer het toonbeeld is van de 
dualiteit die het leven in het Westen lijkt te be-
heersen. Zo bezien is het Oosten te omschrijven 
met Dantes woorden als hij het Licht ziet. Hij 
gebruikt zelfs het woord onmogelijk vrijwillig 
alsof hij wil zeggen dat zijn zoektocht is voort-
gekomen uit een innerlijke drang. Is dat niet bij 
elke vrijmetselaar herkenbaar? Dante leent zijn 
term hier overigens van +omas van Aquino, 
maar dat terzijde. Cialona en Verstegen nu:

Zoals de mens soms, aan de slaap onttogen,
Van wat hij droomde met zijn geestesoog
Het beeld zoekt dat intussen is vervlogen,
Zo voel ik mij: het visioen vervloog,
En wat mij is gebleven zijn de sporen
Van de vervoering die mijn hart bewoog.
Zo smelt een sneeuwdek onder zonnebloemen;
Zo ging op blaren, door de wind verspreid,
Wat de Sibylle* had voorspeld verloren.

Dantes zoektocht naar het Licht lijkt op zo 
veel momenten model te staan voor de 

reis die een vrijmetselaar blijvend wil onderne-
men. In zijn verhaal is hij zowel de verteller als 
de hoofdpersoon, deelnemer en buitenstaander/
observant; vinden we dat ook niet terug als de 
leerling hoort dat hij, staande bij de ruwe steen, 
zowel de steen (deelnemer) is als de bewerker 
(de buitenstaander)? Bij zijn aanname tot leer-
ling hoort de profaan ook: “Wat verlangt de 
kandidaat nu nog?” Het antwoord geeft de gelei-
der: “Hij verlangt het Licht te zien.” Hierop zegt 
de Achtbare Meester: “Laat dan aan dit verlan-
gen zijn voldaan.” De blinddoek gaat af en na 
enig geknipper met de ogen ziet de profaan het 
Licht: het zijn (weldra) zijn broeders in de broe-
derketen waarvan hij zelf onderdeel uitmaakt. 
En hoe vaak is tijdens een tafelloge na de aan-
name tot leerling niet te horen dat de neo,et 
geen woorden vindt om te omschrijven wat hem 
is overkomen, die sporen van de vervoering die 
zijn hart bewoog - nog vol van de verwarring 
die hem trof. Hoezeer is Dante hier aanwezig 
als hij, in de vertaling van Van Dooren, zegt dat 
zijn geest geheel aan zichzelf was onttrokken 
om te laten zien dat voorbij de ratio een andere 
wereld ligt. Horen wij als &"ste-eeuwers ook niet 
Kierkegaard goedkeurend knikken? Pas later 
zal de leerling de diepte kunnen bevroeden als 

De Divina Commedia leest bijna als een kritische beschouwing

over de politiek en de politici van alle tijden

* De Sibille van Cumae mocht van Apollo een wens 
doen en zij vroeg een eeuwig leven maar zij vergat 
daarbij te vragen dat ze eeuwig jeugdig mocht blij-
ven. Hoe ouder ze wordt, hoe meer ze verschrom-
pelt; hoe langer de vervoering achter iemand ligt, hoe 
meer die vergaat tot een vage herinnering
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Sibille van Cumae 
Van Michelangelo in de Sixtijnse kapel in het Vaticaan.
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fotocolumn
hij zegt dat al zijn broeders hem als zodanig 
erkennen: in hem is er iets wat een andere wel 
ziet en waarvan hijzelf geen weet heeft - en vice 
versa. 

Die verwarring waarvan aan het eind van de 
tafelloge de nieuwbakken leerling zo vaak 

gewag maakt, is zo beeldend door Alighieri 
verwoord (en door Frans van Dooren vertaald) 
in een van zijn sonnetten:

Vervuld van liefde zijn al mijn gedachten,
Ofschoon ze van elkaar totaal verschillen:
De ene wijst haar op haar dwaze grillen,
De ander doet mij naar haar ketens smachten.

De ene stort mij vol met jammerklachten,
De andere laat mijn hart van hoop doortrillen,
Terwijl ze allemaal hetzelfde willen:
Genadevol mijn kwellingen verzachten.

Vandaar dat ik niet weet waar te beginnen
Noch zie in welke richting ik moet gaan:
Zozeer bedwelmt de liefdesroes mijn zinnen.

Als ik deze onrust van mij af wil slaan,
Kan ik slechts vragen aan mijn vijandinne,
Vrouwe Erbarming, om mij bij te staan.

Net zoals Dante verstijft als hij zijn Beatri-
ce voor het eerst ontmoet, zoals een vlam het 
kaarsvet doet neerstromen en verstijven, zo zul-
len vele mensen dat bijzondere en ongrijpba-
re gevoel ervaren als zij op het eerste gezicht 
verliefd worden: iets in een ander zien waar de 
ander zelf (nog) geen weet van heeft.

En als de verliefdheid uitgroeit tot ware liefde 
en vast verankerd is in iemands ziel, is het dan 
toch aan eenieder vergund het Licht te zien?

Hoe langer de vervoering achter je ligt,

hoe meer die verschrompelt tot een vage herinnering


