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De zogenoemde ‘klassieke drama ‘s’

werden geschreven als inwijdingsspe

ten. Zij dienden om de toeschouwers te

ontroeren en bij te dragen tot reiniging

van hun ziel. Hoe zo’n stuk werd geka
rakteriseerd, werd bepaald door de af

loop van het verhaal: eindigde het
goed, dan ging het om een komedie.
Maar liep het verkeerd af dan werd

dat als een tragedie gezien. Dantes « La
Divina Commedia» voldoet aan de
klassieke omschrijving. De ontwikke
lingsgang van de ziel wordt in het derde

deel — «Paradiso» — bekroond.

voor moderne onderzoekers is het een
nog onopgeloste vraag waaromLa Divina
Commedia na ruim zeven eeuwen nog
steeds zo’n grote aantrekkingskracht
heeft op de moderne mens. Er is wel eens
gezegd dat de inhoud op vier verschil
lende niveaus kan worden uitgelegd en
begrepen. Dante wijst daar overigens zelf
op. Zo verschijnt aan de ‘zonnehemel van
het paradijs’ de filosoof Severinus Boë
thius, die in zijn Troost der filosofie
spreekt over een geschrift, waarin de men
sen op vier niveaus worden aangesproken.

De geestelijke waarden van De Godde
lijke Komedie zijn gericht op het actuele
moment. Dus op de mens van nu. Dante
zegt zelf dat hij zijn werk heeft geschreven
om zijn medemensen de weg naar een ge
heel ander leven te tonen, terwijl zij in het
huidige leven staan. In een brief aan één
van zijn begunstigers, Can Grande della
Scala, noemt Dante La Divina Comme

dia ‘het lied van de ziel’, dat weliswaar
gaat over het leven na de dood, maar dat
de mens reeds in het aardse leven vanuit
zijn ellende naar harmonie en geluk zou
kunnen voeren.

De weg van de ziel wordt uitgebeeld
als een reis die door Dante wordt onder
nomen in gezelschap van Vergilius, de
dichter van Rome en in die dagen het sym
bool van de wijsheid. Samen dalen zij uit
de duistere wouden van de zonde af naar
de Hel. Vervolgens klimmen zij langs de
hellingen van de Louteringsberg omhoog
en tenslotte bezoekt Dante het Paradijs,
geleid door Beatrice, symbool van de god
delijke openbaring. De gevoelens en ver
anderingen die de ziel daarbij ondergaat,
is in grote lijnen de weg van iedere ontwa
kende ziel, mits zij zich laat helpen.

ONSTILBAAR VERLANGEN WORDT GEWEKT

Wie Dante volgt op zijn reis door de
Hel ontdekt al spoedig dat er geen sprake
is van een vrolijk slot. De helse taferelen
die hem worden getoond, maken een
diep verlangen naar vrijheid in hem wak
ker. Dat dit verlangen binnen de sferen
van de Hel niet kan worden gestild, blijkt
temeer als de reiziger door de onderwe
reld bij de voet van de Louteringsberg aan
komt. Daar neemt hij het vaste besluit zijn
misstappen teniet te doen, in de hoop de
Liefde te mogen ontmoeten. Dat streven
bepaalt Dantes ervaringen op de Loute
ringsberg. Tijdens die tocht bouwt hij
door purificatie van zijn eigen wezen de
brug naar het Paradijs. Er is dus geen
sprake van een automatische ontwikke
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ling of van een automatisch binnengaan
in het Paradijs. In de Hel komen geen situ
aties voor waarin de mens zijn ziel reinigt.
Daar heersen alleen vertwijfeling, het ij
dele pogen, de toom gericht op het mede
schepsel en de onafgebroken drang zich te
doen gelden.

Op de Louteringsberg is dat anders.
De naam ‘louteringsberg’ of ‘purgatorio’
verwijst naar een plaats van reiniging.
Door volharding zal de strevende ziel
zich daar kunnen zuiveren. Tijdens dit
proces ontworstelt zij zich stukje bij
beetje aan de opgeworpen hindernissen
in en rondom haar. Zij maakt zich vrij en
stijgt geleidelijk aan op naar de grenzen
van het Rijk van de Geest.

HET LIED VAN DE ZIEL OF DE

SPIRALENGANG TEN LEVEN

In de Hel en op de Louteringsberg
wijst Dante op de dynamiek van de ziel
en op haar spiraalvormige vrijheidsgang.
Er zijn twee spiralen naast elkaar, het
oude symbool van de hermetische slan
genstaf. Waar zij eerst naast elkaar staan,
versmelten zij later tot één. Daarin komt
tot uitdrukking dat de ziel zich uit de cir
kelgang moet bevrijden om in een be
wuste, op haar Schepper gerichte spiralen
gang te kunnen opklimmen. Bij de herme
tische slangenstaf draait de ene spiraal
naar ‘links’, dat wil zeggen ‘naar bene
den’, terwijl de andere spiraal naar rechts,
dus omhoog, leidt. Zij verbeeldt de resul
taten van het bewuste, zielbevrijdende
leven. De doodsspiraal wordt aangegeven
door de trechter die in de Hel uitmondt. In
de bovenste cirkel van deze spiraal, in de
voorportalen der Hel, is de ruimte om te
handelen nog het grootst. Overigens wor
den de poorten van de zintuigen onvol
doende bewaakt. In het middelste gebied
worden afgunst en hebzucht meer en
meer opgewekt. Op de bodem van de Hel
is er nauwelijks nog enige bewegingsvrij

heid. De bekrompenheid en de kilte van
het ik doen elk streven teniet. In dit ver
band merkt Catharose de Petri in het
boekje 24 december 1980 (Rozekruis
Pers, Haarlem 1981) op:

« Moeten wij hier in de natuur des doods de
weg gaan door al die hellekringen, tot aan
het diepste diep? Stel u voor dat wij met al
onze ellende tot de ontdekking zouden
komen dat wij nog maar op de helft van
de weg naar beneden gekomen zijn; of
dat wij slechts een heel klein gedeelte daar
van hebben afgelegd [...J De erjiaters van
de Heilige Graal, zij komen tot u, en rei
ken een ieder die voldoende bewustzijn
heeft van de geaardheid van de eigen
schuldspanning, de lichtende hand. »

Ook La Divina Commedia geeft aan, dat
de levensgang op elk moment kan worden
omgezet in de opwaartse spiraal, mits er
voldoende onderscheidingsvermogen is
ontwikkeld. In het verhaal wordt steeds
weer duidelijk gemaakt, dat het zo snel
mogelijk moet gebeuren. Maar wel met
het nodige geduld en het juiste inzicht.

Op de Louteringsberg moet de ziel zich
daarvan bewust worden. Dat de op
waartse spiraal naar rechts verloopt,
wordt in de Hel aangetoond: Dante en
Vergilius ontkomen aan een groot gevaar
door naar ‘rechts’ uit te wijken.

«Als de rechter helling niet te stijl is,
kunnen wij afdalen naar de volgende
kring en zo de jacht ontlopen.
Nauwelijks hadden onze voeten de bodem
bereikt
ofonze achtervolgers verschenen boven
ons.
Wij hadden niets meer te vrezen.
(Inferno 23:31, 52)
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Er is in de ontwikkeling van de ziel geen
rechtlijnige en steile weg omhoog. Lang
zaam ontwikkelt het bewustzijn zich
langs een spiraalvormig pad van innerlijke
verandering. Als de goddelijke kern in de
mens door het Licht wordt getroffen en
gedynamiseerd, maakt zij zich vrij uit het
graf van de persoonlijkheid. Zonder de
hulp van de begeleidende wijsheid — hier
verbeeld door Vergilius — is het voor de
zoekende ziel — verbeeld door Dante —

niet mogelijk om de uitweg uit haar dool
hof te vinden. Haar weg wordt versperd
door de verschillende hellekringen en
hun scheppers, de archonten en eonen
die het aardse leven bepalen. In die sferen
liggen Minos, Cerberus, Pluto, Gorgo, de
furieën, de Minotaurus, Geryon en Luci
fer op de loer.

Aan de voet van de Louteringsberg ge
komen, wordt de ziel gereedgemaakt voor
de tocht naar boven. Aan de oever van de
zee wordt zij gereinigd. Men zou kunnen
zeggen, dat zij wordt toegelaten tot de
groep van gelijkgestemde zielen die het
pad van bevrijding willen gaan. In die
fase ontvangt zij ook de kracht om de eer
ste stap te doen. Vergilius spoort Dante
aan om de voorbij vliegende tijd in het ver
gankelijke leven niet onbenut te laten.

De spiraal van loutering eindigt niet
in een benauwde, koude en duistere sfeer,
maar in de Tuin van Eden. Daar bloeit de
levensboom en wordt haar bloesem door
de geestelijke zon bestraald. Als de gelou
terde ziel zich met de Geest verbindt,
treedt zij tevens in contact met de krach
ten die tot Zijn gebied behoren. In het Pa
radijs doorloopt de Geestziel de zeven sfe
ren of windingen van het goddelijke ge
bied. Hier zijn geen begrenzingen. De
sferen doordringen elkaar en vormen te
zamen een zevenvoudige geestelijke sfeer
die de Geestziel tot oneindige hoogten
voert. Hoe machtig deze geestelijke ver-
heffing is, heeft Dante met de volgende
versregels weergegeven:

DE POORT DIE TOEGANG GEEFT TOT DE

LOUTERINGSBERG

Dante ondergaat de volgende stap als
in een droom. Een adelaar voert zijn ziel
mee naar de vuurgloed van het Geestveld,
terwijl zijn lichaam voor de poort van de
Louteringsberg blijft wachten op haar te
rugkeer. Wie deze poort wil doorgaan,
moet zich vrijwillig onderwerpen aan de
wetten van de Geest. Daarom vindt hier
de eerste reiniging plaats. In de negende
zang van de Louteringsberg wordt ge
zegd:

Dante beklimt de

Louteringsberg.

Aquarel van Wil

liam Blake, 1824.

1

7
« Zo groot was mijn verlangen naar de top
dat ik mijn vleugels wenste uit te slaan
om naar omhoog te vliegen. »

(Purgatorio 27:121)
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«Als de zwaluw zingt haar droeve zangen
en de morgen nad’ren gaat
en mijn geest het vlees ontstijgend
loskomt van gedachten [...]

Droom ik van een gouden arend
zwevend stil, de vleugels reeds gewelfd
om neer te schieten op zijn prooi. /...]

Dromend dat ik sta
waar Ganymedes hen verliet
om tot de hoogste kringen op te gaan. /...]

Even scheen hij nog te cirk’len
toen, als bliksem dook hij neer,
greep mij en verhiefmij tot de vuur ‘ge top. »

(Purgatorio 9:13, 16, 19, 22, 28)

Ganymedes was een edele mensenziel, die
door zijn zuiverheid onsterfelijk was ge
worden en om die reden een plaats op de
Olympus verwierf. Dantes gedachten
gaan naar hem uit als hij daar samen met
Virgilius voor de poort staat. De engel die
haar bewaakt, draagt een zwaard en een
gouden en een zilveren sleutel. Hij be
vindt zich op de bovenste van de drie tre
den die naar de toegang leiden.

« Zo kwamen wij aan de poort,
een deur boven drie treden
met elk een andere kleur.
De wachter hield zich stil [...],

zijn zwaard weerfiitste zo het licht
dat mij het zicht ontnomen werd [...]

Een stem klonk: sta en zeg mij wat ge
zoekt,
wie u de weg zal wijzen
opdat uw pad omhoog u niet zal schaden.
Wij gaven deemoedig te verstaan
dat een verheven raad
ons naar de poort geleid had.
Waarop de wachter sprak:
gezegend zijn uw schreden,
treedt nu hierheen, bestijgt de trap.
(Purgatorio 9.73, 76, 82, 85, 91).

Dit beeld geeft een zeer belangrijke fase
weer in de ontwikkeling van de ziel.

Haar verlangen naar reiniging wordt z6
intens, dat nog verborgen geestelijke
krachten zich gaan openbaren. De poort
naar de Louteringsberg gaat open en de
ziel begrijpt dat zij op de ingeslagen weg
geen twee heren kan dienen. Daarom
zegt Dante in zang 9:

«De punt van zijn zwaard
beroerde ons voorhoofd
en schreefdaar de zeven letters P
‘Wast deze wonden als ge binnen zijt’,
sprak hij!...],
hij opende de poort en zei:
‘Treedt binnen, maar let op!
Wie omziet, moet terug! ‘»

(Purgatorio 9:112, 130)

DE DRIE TREDEN EN DE ZEVEN ZONDEN

OF PECCATA

De drie treden aan de voet van de
Louteringsberg kunnen worden gezien
als fasen van ontwikkeling: het juiste in
zicht, het verlangen naar heiliging of heel-
wording en de gerichtheid op het doel.
Het inzicht is nodig om de komende ont
wikkeling te herkennen. Het verlangen
naar heiliging is nodig om de weg naar
boven te gaan en de gerichtheid op het
doel is als het innerlijke kompas dat
onder alle omstandigheden de juiste
koers aangeeft.

Op de derde trede worden de zeven
hoofdzonden (peccata) getoond, zodat
zij kunnen worden herkend en afgewe
zen. Daarmee begint de worsteling tussen
de ziel en de natuur die haar gevangen
houdt.

Zoals een man, wiens vrees gedoofd
en angst veranderd is in moed
nu hem de waarheid is getoond /...],

ging ik thans onbezorgd naar boven,
in ‘t voetspoor van mijn gids.
(Purgatorio 9:64, 67)
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Achtereenvolgens worden dan de zeven
sferen van de Louteringsberg genoemd,
waar de zeven zonden moeten worden
herkend en teniet gedaan.

1. De sfeer van de hoogmoedigen;
2. De sfeer van de afgunstigen;
3. De sfeer van de vadsigen;
4. De sfeer van de hebzuchtigen;
5. De sfeer van de gierigaards;
6. De sfeer van de gulzigaards;
7. De sfeer van de wellustigen.

DE HEILIGE BRON EN DE TRIOMF VAN DE

GEEST

Tenslotte gaat de gelouterde ziel deTuin
van Eden binnen. Dante ontmoet daar
Proserpina, de dochter van de vrucht
baarheidsgodin Demeter, die waakt over
het heilige water. Proserpina verbeeldt het
innerlijke leven dat de innerlijke verande

ring of wedergeboorte van de ziel voorbe
reidt.

« Zo ging zij voort, stroomopwaarts
de oever langs, terwijl ik volgde
met kleine stappen t...]
Na honderd schreden samen
liep plots de oever oostwaarts t...]
en wij gingen samen voort
totdat zij zeide: Broeder, zie en luister!»
(Purgatorio 29:7, 10, 13)

De heilige beek volgt het pad waarop de
ziel (Dante) en de kracht van de wederge
boorte (Proserpina) zich samenvoegen.
Dan buigt zij af naar het oosten, vanwaar
het stralende licht van de goddelijke Geest
nadert. Dante, de ziel die volgt, wordt
door Proserpina door het water naar de
overkant getrokken. Daarmee wordt de
laatste hindernis tussen de toebereide
ziel en de innerlijke verandering opge
ruimd. De ziel leeft nu uit nieuwe waar-

Dante en

Beatrice.

1
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den en krachten. Door zich aan de hogere
leiding over te geven, is zij gedoopt met
het levende water:

«Alle wat ‘ren dezer aarde
zijn duister naast dit water
van zuiver licht!»
(Purgatorio 28:28)

Alle roerselen van de natuurlijke ziel, hoe
de mens ook streeft naar hoger goed,
dragen een afdruk van de bloedsnatuur
met zich mee. Deze vermenging maakt
het onmogelijk om de hoogste top te
bereiken. Vandaar dat op de Louterings
berg een proces van innerlijke reiniging
moet plaatsvinden, voordat de goddelijke
Geest de ziel in het Paradijs begroeten
kan. Dante beeldt de reinigende kracht
uit als de bron waaruit het heiligende
water eeuwig opwelt.

«Het water aan uw voeten
wordt niet verdicht uit damp
en neemt niet toe noch af /...J
Gestadig stroomt het uit de bron
waarin Gods wijsheid stroomt
om tot u uit te vloeien [...j
De stroom aan deze zijde
dooft uw herinnering aan zonde,
de ander doet uw goede daden herleven [...]
Hier is de kiem van mens-zijn zonder
schuld;
Hier is het eeuwig lente
Hier vloeit de nectar waarvan ieder
spreekt.
(Purgatorio 28:221, 124, 127, 142)

Op de top van de Louteringsberg ont
vangt de ziel het smetteloze gewaad dat
haar volgende stap mogelijk maakt. Zij
wordt gevoed met de twee stromen die
uit de onuitputtelijke bron uitvloeien als
‘het water des levens’. De ene is de Lethe
die de banden met het verleden breekt en
oplost. De tweede stroom is de Enoë.

GODDELIJKE HIËRARCHIE TOONT

VOLMAAKTE HARMONIE

In het Paradijs hoort Dante de harmo
nie der sferen en hij ziet de scheppende
krachten in drie groepen met elkaar sa
menwerken. Beatrice, symbool van de
goddelijke wijsheid, begeleidt hem en be
schrijft het ‘levende gewaad van God’
aldus:

« Zij die mijn vragen zag, sprak nu:
De eerste sferen tonen u de Serafijnen en
Cherubijnen [...j
Snel volgden zij hun banen
om één te worden met hun middelpunt
al naar hun inzicht toenam [...j
Die anderen rondom hen,
de Tronen voor Gods Licht
bouwden reeds de eerste sfrer [..j
Zo ziet ge dat de zaligheid
de vrucht is van het zien
en niet in enkel liefde [.7
De derde groep van drie
ontluikend in Gods lente
laat Ariës met rust [...j
Hun eerste sfeer toont
Heerschapijen, Krachten en Machten [...J
De tweede sfeer toont
Vorstendommen en Aartsengelen
De reidans sluit met Engelen [.7
Zij allen blikken op tot God
en trekken met hun macht en kracht
diegenen mee omhoog
die ‘t lagere leven laten.
(Paradiso 28:97, 100, 103, 109, 115, 121, 124,
127)

Vervolgens voert Beatrice de ziel tot de
kern, Empyreum, de vuurhemel waar de
drievoudige Logos woont. Daar wordt de
zich ontwikkelende zielen een plaats be
reid. Geen ziel is daarvan uitgesloten, mits
zij zich voegt naar de harmonie der sferen.

Deze wekt de herinnering aan het goede,
het oorspronkelijke in de mens.

Commentaar op

Dantes Inferno.

Gulniforto delli

Bargigi, 440.

Bibliothèque

Nationale, Parijs.
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DE ROOS DES HEMELS

Tijdens zijn gang door de hemeisferen
beschrijft Dante tal van beelden die funda
mentele veranderingen in de ziel weerge
ven. Zij heeft op de Louteringsberg ge
leerd haar aardse natuur bewust te door-
schouwen en procesmatig achter te laten.
Nu is zij gerijpt voor haar hemelse ont
wikkeling. Zij wordt een hemelbewoner.
In het begin lijken de sferen van het Gods
rijk nog gecompliceerd:

« Niet zij zijn onvolkomen
maar ‘t is uw eigen inzicht dat
hun grote rijkdom niet kan peilen. »

(Paradiso 30:79)

Daarom reinigt Dante zijn ogen steeds
weer in het levende water. Zo krijgt hij
inzicht in nieuwe en hogere ontwik
kelingen die hem wachten. Onder de in
druk van het gehele proces dat hem hier
is getoond, bezint hij zich op zijn op
dracht om La Divina Commedia tot heil
van de lijdende mensheid op te schrijven:

«0 straling Gods die mij deed zien
de glorie van de Waarheid.
Schenk mij de kracht Uw werkelijkheid te
schrijven [...j
HetLicht daarboven
toont de Schepper aan Zijn schepsel
dat vrede vindt in Hem /..j
Verheffend in dit Licht rondom
zag ik op meer dan duizend treden
de zielen die zijn weergekeerd tot Hem.
(Paradiso 30:97, 100, 112)

Dante is zich bewust geworden van de
weg die de mens moet gaan vanuit de
diep gezonken wereld tot aan de Aller
hoogste. Deemoedig verbaast hij zich.
Hij is overweldigd door de onbegrensde
grootsheid. Hij ziet hoe de Hemelse Roos
de ziel in zich opneemt en opstuwt tot ho
gere geestelijke ontwikkeling:

«Als nu de laagste trede reeds
zo vol is van het eeuwig Licht
hoe groot is dan de Roos
tot in haar verste bladeren? [..j
Dichtbij, ver weg, maakt geen verschil
Waar God staat in het midden
daar is het lage toegesloten [...J

De eeuwige Roos spreidt goudgeel Licht
dat sfeer na sfeer haar geuren deelt
en looft de Zon die eeuwig leven schenkt

En Beatrice, die zwijgend spreekt,
zegt: Ziet, hoevelen zich vergad ‘ren
in reine Lichtgewaden /...]. »

(Paradiso 30:115, 121, 124, 127)

In de een-en-dertigste zang beschrijft
Dante hoe het licht van de Roos voor
hem verandert in zuiver wit:

«Als een Roos wit als sneeuw
zag ik de hemelse schare
door Christus tot bruid verkozen
door het offer van Zijn bloed[..]
Zij zingen de glorie van Hem
die hen in Liefde rijker maakt,
het ware Goed in hen gestalte geeft /...]

Als bijen in een zwerm,
neerdalend op de bloem
om nectar op te zuigen
en honing weer te geven
Gods Licht doordringt het Al,
naarmate dit Het opneemt.
Geen duister dooft het eeuwig Licht.
(Paradiso 31:1, 4, 7, 22)
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