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Voorwoord

D

antes bijdrage tot de wereldliteratuur is als een
onuitputtelijke bron die ons inzicht in de mysterie«n van leven en bestaan steeds meer verdiept en verrijkt. In zijn Divina Commedia worden tijdgebonden en historische gebeurtenissen vermengd met tijdloze, eeuwige waarheden. Door dat laatste aspect heeft
zich in de loop der eeuwen een ruime en gevarieerde
Dante-kennis kunnen ontwikkelen. Wie de Divina Commedia onderzoekt, kan een grote verrijking ervaren die
zijn hele innerlijk aangrijpt en verandert.
Wie zich ernstig met het werk bezighoudt, zal het mogelijk
zo vergaan als Karl Vossler, een van de nestoren onder de
Duitse Dante-vorsers. Toen hij in 1925 bij het verschijnen
van de tweede druk1 terugkeek op de eerste druk van1907
schreef hij: ßMijn visie op het Purgatorio en nog meer op
het Paradiso is alweer zodanig gewijzigd dat een vergaande
omwerking nodig was. Ook Margarete Lochbrunner
heeft haar leven lang gewerkt aan een spirituele verklaring van het omvangrijke werk. Helaas is haar boek 2 over
de Divina Commedia, van 1978, niet meer in herdruk verschenen. Aan de hand van Dantes talrijke aanwijzingen
benadrukt ze in haar beschouwing diens bedoeling om
ßhet werk uit de enge tijdgebondenheid op te heffen tot
tijdloosheid en universele geldigheid.
Bij alle werken uit de wereldliteratuur met een hoog spiritueel gehalte gaat het erom na te gaan wat de uitwerking
* K.Vossler, Die go«ttliche Komo« die, Heidelberg1925.
** Margarete Lochbrunner, Die go«ttliche Komo« die, Dantes Botschaft aus
neuer Sicht,Wienand-Verlag, Ko«ln,1978
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van de inhoud is. Daarom is het op zijn plaats na te denken
over Dantes bedoelingen of achterliggende gedachten.
Niet minder belangrijk is de vraag welke uitwerking het
werk zelf op de lezer heeft. Een werk als de Divina Commedia zal altijd veel te zeggen hebben. Er is bij zoveel
symboliek geen vaststaande ‘juiste’ uitleg. Denken we in
dit verband aan de vele intensieve gesprekken die Goethe
en Eckermann met elkaar hadden over de inhoud van de
Faust. Goethe zou eens hebben opgemerkt dat de generaties na hen dingen tussen de regels zouden ontdekken
waarvan hij en Eckermann zich op dat moment nog niet
bewust waren. Spiritualiteit kent nu eenmaal geen grenzen. Daarom zal een nadere studie van Dantes Divina
Commedia ongetwijfeld tot onvermoede verdieping en
verinnerlijking kunnen leiden. Dat het generaties lang
bovendien nog zeer scherpzinnige en nuttige filologische
beschouwingen heeft opgeleverd, is een heel ander aspect
van de Dante-studie.
Ook heeft Dantes dichtwerk gedurende de afgelopen zes
eeuwen veel grote kunstenaars ge|« nspireerd tot opmerkelijke illustraties. Niet in de laatste plaats is het aan
hun stimulerende werking te danken dat onderhavige beschouwing tot stand is gekomen. Daarom is het is hier op
zijn plaats de heren A. Becker en B. Du«mler hartelijk te
danken voor hun onvermoeibare zoektocht naar suggestieve motieven en illustraties. Beide heren dank ik ook
voor hun redactionele arbeid en de grafische vormgeving
van dit boek.
Wij wensen de ge|« nteresseerde lezers veel inspiratie bij
hun geestelijke ontdekkingsreis door Dante Alighieri’s
buitengewone literaire werk.
De auteur, zomer1999
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Inleiding
Faust en de goddelijke komedie als spirituele
bronnen

T

wee geweldige getuigenissen heeft de Europese
mens als erfgoed ontvangen, twee getuigenissen
die zijn diepste bestemming aangaan: de Faust
en de Divina Commedia. Deze dichtwerken vertonen
een diepgaande overeenkomst. Ze handelen beide over
de mens in zijn streven, zijn val, zijn ronddolen, zijn
zoeken en tenslotte zijn loutering. En dat terwijl er
tussen de totstandkoming van beide werken niet minder
dan een half millennium ligt.
Bij het ontstaan van de Divina Commedia rond1300 in het
Italie« van de opkomende burgerij, waren de drie grote stromingen van Reformatie, Renaissance en Verlichting nog
niet op gang gekomen. Maar in Goethes Faust, dat rond
1800 ontstond, is hun invloed ^ samen met die van Dantes
oeuvre ^ onmiskenbaar.
Ondanks deze verschillen bespeurt men in beide werken
een identiek tijdloos streven. Overigens moet vermeld
worden dat Goethe in 1826 een vrij grote verhandeling
over de Divina Commedia en Dantes intentie heeft geschreven.
Goethe en Dante kozen verschillende wegen om tot hetzelfde doel te komen. Goethe laat ons lijfelijk opgaan in
de figuur van Faust om in diens dadenstorm een mensenleven me¤e¤ te doorleven. Tot deze tenslotte door innerlijk
streven tot rust komt en zich aan het eind van zijn leven
laat doorlouteren. Alles is en blijft bij Goethe gesitueerd
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in het hier en nu van de levenswerkelijkheid. De ervaringsweg naar een hoger bewustzijn ^ de inwijding ^ begint bij hem van onder af door het leven zelf.
Dante koos echter een heel andere sleutel om ons innerlijk
te bereiken. Hij plaatst het gebeuren achter een sluier, een
gordijn ^ ons gewone, verduisterde bewustzijn. Door dit
gordijn voor ons weg te halen laat hij ons vanaf een afstand
^ door een rijkdom aan beelden ^ deelhebben aan zijn
visie. Op zijn pelgrimsreis door de verschillende sferen in
het generzijdse ontmoet hij vele van zijn tijdgenoten die
door eigen schuld aan bepaalde omstandigheden gebonden blijven. Zelf laat hij zich samen met zijn gidsVergilius
het bestaande verband tussen oorzaak en gevolg verklaren. Dat maakt hem tot een boodschapper die een innerlijke wetmatigheid beschrijft die voor iedere mens geldt.
Zo wil hij duidelijk maken wat het betekent, wanneer men
in het leven steeds geestelijke wetten overtreedt. De gevolgen daarvan worden plastisch uitgebeeld in het Inferno, dat onze aandacht het eerst zal opeisen. Inferno betekent een bewuste ‘nederdaling ter Helle’ die op de
aangegeven inwijdingsweg niet kan worden overgeslagen.
Alleen zo zal men ^ met Dante ^ de kracht hebben om de
Louteringsberg te bestijgen. Op basis van een hogere wetmatigheid zal men zich daar procesmatig kunnen bevrijden. Richel voor richel zal men hebben te gaan tot de
poort van het Paradiso wordt bereikt.
Met zijn Divina Commedia legt Dante het eeuwige plan
bloot, zoals dat voor ieder mens is weggelegd. Goethe
daarentegen laat zien hoe dat plan in de mens zelf gestalte
moet aannemen door handeling.
Beide dichtwerken gaan ervan uit dat het bewustzijn van
de mens sinds de zondeval een verandering heeft onder-
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gaan. Daardoor is het verstand eenzijdig ontwikkeld en
kan het de werkelijkheid van het menselijke leven niet
meer ten volle bevatten. Als een doffe spiegel moet het bewustzijn uiterst moeizaam worden geslepen door ervaring
en onderricht, om uiteindelijk het betreden van het Louteringspad mogelijk te maken. Een tot dan toe ongekende
wilsomwending is daarvoor ^ volgens Dante ^ nodig.
Iets dat niet zonder schokken en vele, vele smartelijke ervaringen zal gaan, wil de begoocheling wijken voor de ontluikende waarheid.Voor Faust is het hele leven e¤e¤n onafgebroken Purgatorio op allerlei niveaus. Faust gaat de weg
van de wilsmagie die door het leven in de juiste banen
moet worden geleid. Pas dan zal er evenwicht ontstaan in
de ziel en zal het absolute inzicht oplichten. In de Divina
Commedia heeft dat inzicht reeds vanaf het begin de leiding over Dante.

Komedie en tragedie in de Oudheid

H

et is bekend dat de theaterstukken in de Oudheid in de eerste plaats religieuze inwijdingsspelen waren. Doel ervan was de toeschouwer
diep in de ziel te raken en te zuiveren. Of een stuk als tragedie of als komedie kon worden bestempeld, hing af van
het goede (komedie) of het tragische (tragedie) verloop van
de handeling. Heden ten dage heeft in de theaterwereld de
term komedie (blijspel) een heel andere betekenis gekregen. In aansluiting op de antieke zienswijze gaf Dante
zijn dichtwerk de naam ‘Divina Commedia’ omdat het
eindigt in het Paradiso en als zodanig als een blijspel te beschouwen is.
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Vooruitblik op het verloop van de Divina
Commedia

O

m in het Paradiso aan te komen moet Dante
eerst ongedeerd door het Inferno zien te
komen en gelouterd worden in het Purgatorio.
Als plaatsvervanger voor de hele slapende mensheid
moet hij daar bewust achter de sluiers van het bestaan
leren zien, met alle consequenties van dien. Lang voordat
hij eindelijk de eeuwige hemelsferen zal mogen betreden,
moet hij de verschrikkingen van de Hades leren kennen,
het trechtervormig Hellerijk.
Waar gij zult horen de wanhopige kreten,
zult zien de geesten van vroeger in hun lijden,
zodat ieder roept om een tweede dood.

[INF.1,115-1171

Op de Louteringsberg wordt hij vervolgens voorbereid met
de woorden:
En daarna zult ge hen zien die tevreden zijn
in het vuur, omdat zij hopen te komen,
wanneer het ook zij, tot de schare der zaligen.
[INF.1,118 -1201

Met dat doel moet de mens zich innerlijk geheel op de
sferen-harmonie afstemmen. Tot dit punt kan zijn gids
Vergilius hem begeleiden. Dan zal een andere leiding
zich moeten aandienen om Dante door het Paradiso
verder te voeren: Beatrice.
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Dan, wanneer gij zult wensen tot die op te stijgen,
dan zal er een ziel zijn, daartoe waardiger dan ik;
haar zal ik u laten als ik vertrek.
[INF.1,121-1231

Vergilius geeft aan dat hij zelf niet in staat is om in alle opzichten aan de hoogste wet te voldoen:
Want die Imperator, die daarboven regeert,
wil niet, daar ik opstandig was tegen zijn wet,
dat door mij zijn stad wordt betreden.
[INF.1,124-1261

Vervolgens spreekt hij over diens almacht. De wet geldt en
werkt overal. Maar de sferenharmonie is niet overal aanwezig!
Overal regeert hij, en hier is zijn koninkrijk,
hier is zijn stad en zijn hoge troon;
o zalig de mens die hij daartoe uitverkiest!
[INF.1,127-129]

Met deze paar versregels wordt de aanstaande pelgrim het
gehele verheven programma voor ogen gesteld. Wanneer
hij op zijn afgelopen leven terugkijkt, bespeurt hij de invloed van de opdracht, de almacht van de hogere sferen,
de vreugde maar ook zijn eigen onvermogen.
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vorsten
Antipurgatorio: de vallei van de nalatige vorsten
Een slang verjaagd door hemelse wachters
De gastvrijheid van het huis van de markies Currado
Malaspina
Van het Antipurgatorio naar het Purgatorio
Dantes voorspellende droom
De engelwachter aan de poort van het Purgatorio
De zilveren en de gouden sleutel
Zeven P’s op het voorhoofd van Dante
Eerste richel: Hoogmoedigen
De boetelingen lopen gebukt onder zware stenen
Voorbeelden van deemoed, in steen gehouwen
Het onzevader van de hoogmoedigen
Dante wordt de weg gewezen
Gebeeldhouwde voorbeelden van hoogmoed uit de
Oudheid en uit de Bijbel
De engel der nederigheid
Tweede richel: Afgunstigen
De weg rechtsaf ingeslagen
Voorbeelden van naastenliefde, geroepen door mysterieuze stemmen
De boetelingen met dichtgenaaide ogen
Guido del Duca en Rinieri da Calboli over de algehele
corruptie van Toscane en Romagna

Zang 15

Zang 16
Zang 17

Zang 18

Zang 19

Zang 20

Zang 21

Zang 22

Zang 23

Voorbeelden van afgunst
De verdeling van de aardse en de hemelse goederen
Derde richel: De toornigen
Visioenen van zachtmoedigheid
Dante in de rook der toornigen
Marco Lombardo over de vrije wil
De drie deugdzame ouden
De rook opgelost
Visioenen van gestrafte toorn
De engel des vredes
Vierde richel: Tragen van geest
De liefde als beginsel van zowel deugd als ondeugd
De morele indeling van het Purgatorio
Over de liefde, de vrije wil en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid
De abt van San Zeno inVerona
Voorbeelden van bestrafte traagheid
Dantes symbolische droom
Vijfde richel: De gierigen en verkwisters
Een gesprek met Paus Adrianus V
Hebzucht in de Oudheid en in de Bijbel
Over het huis der Capetingers
Een sterke beving van de Louteringsberg
Een veelstemmig ßGloria weerklinkt
Een pas gelouterde ziel: de dichter Statius
Over de oorzaak van de beving
Statius’ eerbetoon aanVergilius
Statius had zich niet aan gierigheid maar aan spilzucht bezondigd
Vergilius’ werken voerden hem tot het christendom
Zesde richel: De vraatzuchtigen
De Boom des Levens
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Zang 24
Zang 25

Zang 26

Zang 27

Zang 28

Zang 29
Zang 30
Zang 31
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De mysterieuze stem uit het gebladerte
De Tantaluskwelling van de vraatzuchtigen
Dantes jeugdvriend Forese Donati
Over De zoete nieuwe stijl van de minnezangers
Lof over Dantes levensopvatting
Over het mysterie van ziel en lichaam
De verbinding van ziel en lichaam na de conceptie
Het etherische voortbestaan na de dood
Zevende richel: De wellustigen
De boetende zielen in een reinigend vuur
Hun beurtzangen over kuisheid en wellust
Hun verwondering over Dantes lichamelijkheid
Guido Guinizelli van de Dolce Stil Nuovo
Arnaud Daniel zingt in het Provencaals
De engel der kuisheid
Dante bevreesd voor het vuur, wordt overgehaald
door Vergilius
Dante doorstaat vuurproef
Een andere engel aan de trap naar het Aards Paradijs
Tussen de zevende richel en het Aardse Paradijs:
De ondergaande zon
Dantes ontwaken in het Aards Paradijs
Vergilius neemt afscheid van Dante
Het Aards Paradijs
De overstelpende schoonheid van deze plek
Matelda aan de Letherivier
De hemelse oorsprong van regen en lucht
Een allegorische processie langs de Lethe
De door een griffioen getrokken zegekar
Beatrices verwijten over Dantes ontrouw
Dante toont berouw
Dante door Matelda in de Lethe gedompeld

Zang 32

Zang 33

Dante tegenover Beatrice en de griffioen
Dantes visioen van de ondergaande Kerk
De adelaar en de beschadigde boom
Het monster uit de aarde
De deerne op de omgevallen zegekar
Beatrice voorspelt de komst van een Gezondene
Dante drinkt uit de Eunoe«
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Paradijs
Natuurlijk is het mogelijk om ook van het Paradijs een
schematische uitbeelding te maken. Omdat dit zeer zeker
in vele opzichten tekort zou schieten, hebben we bewust
daarvan afgezien. De geestelijke dimensie waar het hier
om gaat laat zich nu eenmaal niet in een ruimtelijk keurslijf voegen. Het is veeleer de bedoeling dat de ge|« nteresseerde lezer ^ al naar gelang zijn inzicht ^ spirituele aanknopingspunten in zijn eigen wezen vindt.
Zang 1

Zang 2

Zang 3

Zang 4

Zang 5
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Aanroep van Apollo
Opstijging van het aards paradijs naar het hemels
paradijs
De ßtranshumanatie van Dante
De ordening van het universum
Eerste hemel of Maansfeer ^ zielen die hun verbintenis niet opgaven
Dante op wonderlijke wijze opgenomen in de sferen
De vlekken op de maan; hun ware oorzaak
Eerste hemel of Maansfeer ^ zielen die hun verbintenis niet opgaven
Over de verschillende graden van zaligheid
Piccarda en de ziel van ßde grote Constancia
Eerste hemel of Maansfeer ^ zielen die hun verbintenis niet opgaven
Het onderscheid tussen relatieve en absolute wil
Eerste hemel of Maansfeer ^ zielen die hun verbintenis niet opgaven
Over de waarde van de gelofte
Tweede hemel of Mercuriussfeer ^ zielen die zichzelf
overstegen

Zang 6

Zang 7

Zang 8

Zang 9

Zang 10

De grote schare van lichtende zielen
De ziel van keizer Justinianus
Tweede hemel of Mercuriussfeer ^ zielen die zichzelf
overstegen
Over de Romeinse adelaar
Guelfen en Ghibellijnen volgden de adelaar niet
Tweede hemel of Mercuriussfeer ^ zielen die zichzelf
overstegen
Over de rechtvaardigheid van de kruisdood
Waarom op deze wijze de mensheid verlost?
Vergankelijkheid en de onvergankelijke ziel
Derde hemel of Venussfeer ^ zielen die de hogere
liefde vonden
Carlo Martello
De verschillen tussen ouders en kinderen
Derde hemel of Venussfeer ^ zielen die de hogere
liefde vonden
Cunizza da Romano
Folco van Marseille ^ troubadour en bisschop
De bijbelse hoer Rahab en de zege van Israe«l
De huidige verwaarlozing van het Heilige Land
Vierde hemel of zonnesfeer ^ zielen van wijsheidszoekers
Vierentwintig zielen vormen een kroon rond Dante
en Beatrice
De dominicaan Thomas van Aquino
Vierde hemel of zonnesfeer ^ zielen van wijsheidszoekers
De ijdelheid der wereldse dingen
Lofrede over Franciscus
Klacht over het verval van de dominicaner orde
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Zang 11

Zang 12
Zang 13

Zang 14

Zang 15

Zang 16

160

Vierde hemel of zonnesfeer ^ zielen van wijsheidszoekers
De franciscaanse mysticus Bonaventura
Lofrede over Dominicus
Klacht over het verval van de franciscaner orde
Vierde hemel of zonnesfeer ^ zielen van wijsheidszoekers
Thomas van Aquino over de wijsheid van koning
Salomon, Adam en Christus
Waarschuwing tegen overhaaste oordelen
Vierde hemel of zonnesfeer ^ zielen van wijsheidszoekers
Koning Salomon: Hoe dieper het inzicht, hoe groter
de straling.
Hoe groter de straling, hoe meer het lichaam in gloed
zal toenemen
Vijfde hemel of Marssfeer ^ strijders voor de geestelijke adel
Een schare van zielen rond de armen van een gelijkarmig kruis, waar vanuit het midden het licht van
Christus straalt
Vijfde hemel of Marssfeer ^ strijders voor de geestelijke adel
De ziel van Dantes voorvader Cacciaguida
Lofrede over het oude Florence
Vijfde hemel of Marssfeer ^ strijders voor de geestelijke adel
Dantes trots over zijn ware adeldom
Wie waren de oude geslachten van weleer?

Zang 17

Zang 18

Zang 19

Zang 20

Zang 21

Vijfde hemel of Marssfeer ^ strijders voor de geestelijke adel
Dantes verbanning wordt voorzegd
Aansporing om toch de waarheid neer te schrijven
Vijfde hemel of Marssfeer ^ strijders voor de geestelijke adel
Cacciaguida wijst enkele medestrijders aan
Zesde hemel of Jupitersfeer ^ strevers naar rechtvaardigheid
De zielen formeren zich in letters: ßDiligite iustitiam
qui iudicatis terram
(bemin de gerechtigheid, gij die over de aarde oordeelt)
De laatste M getransformeerd in de keizerlijke adelaar
Zesde hemel of Jupitersfeer ^ strevers naar rechtvaardigheid
De ondoorgrondelijkheid van het goddelijk oordeel
Waar christendom en schijnchristendom
De nalatige vorsten van Europa
Zesde hemel of Jupitersfeer ^ strevers naar rechtvaardigheid
Het zingen van de zielen die de adelaar formeren
De zes zielen die het oog vormen
Heidenen in het hemelse paradijs
Het onwrikbare vertrouwen in Gods voorzienigheid
Zevende hemel of Saturnussfeer ^ de contemplatieven
De gouden trap die leidt tot het Empyreum
Petrus Damianus benadert Dante
Over de Voorzienigheid
Boetrede tegen de ontaarding van de prelaten
Een oorverdovende kreet van verontwaardiging
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Zang 22

Zang 23

Zang 24

Zang 25

Zang 26

Zang 27
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Zevende hemel of Saturnussfeer ^ de contemplatieven
Dante bekomt van zijn schrik
Beatrice: ßWeet ge niet dat ge in de hemel bent?
Benedictus over de ontaarding van de kloosterorden
Achtste hemel of Sfeer van de Vaste Sterren ^ De
triomf van Christus
Beatrice en Dante in het teken van de Tweelingen
Terugblik op de planeten en de aarde
Achtste hemel of Sfeer van de Vaste Sterren ^ De
triomf van Christus
Verschijning van Christus
Zijn opstijging naar het Empyreum
De onuitsprekelijke schoonheid van Beatrice
Maria omkroond door engelenlicht
Ook Maria stijgt op naar het Empyreum
Achtste hemel of Sfeer van de Vaste Sterren ^ De
triomf van Christus
De apostel Petrus ondervraagt Dante over het geloof
Achtste hemel of Sfeer van de Vaste Sterren ^ De
triomf van Christus
Dantes verlangen naar Florence en de dichterskroon
De apostel Jacobus ondervraagt Dante over de hoop
Dante tijdelijk verblind nadat hij het lichaam van de
apostel Johannes probeert te ontwaren
Achtste hemel of Sfeer van de Vaste Sterren ^ De
triomf van Christus
Johannes ondervraagt Dante over de liefde
De blindheid opgeheven ^ Dante ziet Adam voor zich
Vragen over de erfzonde, de scheppingstijd, Adam’s
leeftijd, de duur van het paradijs en over de eerste taal
Achtste hemel of Sfeer van de Vaste Sterren ^ De
triomf van Christus

Zang 28

Zang 29

Zang 30

Zang 31

Zang 32
Zang 33

Petrus laakt de Pausen en de bisschoppen
Dante krijgt een missie
Negende hemel of kristallijnen hemel ^ De eerste
beweger
Over de wisselwerking met de andere sferen
Verwijt aan hen die zich op aardse goederen richten
Negende hemel of kristallijnen hemel ^ De eerste
beweger
Een onbeweeglijk en stralend punt
Daaromheen negen lichtende engelencirkels
Wisselwerking tussen de cirkels en de hemelen
De indeling van de engelenhie«rarchiee«n
Negende hemel of kristallijnen hemel ^ De eerste
beweger
Over de schepping van de engelen
Rebellerende en trouwe engelen
De vermogens van de engelen
Betoog tegen de verspreiders van valse doctrines
Gods grootheid weerspiegeld in het aantal en de
diversiteit van de engelen
Tiende hemel of Empyreum
Verdwijning van de punt en de negen engelencirkels
De rivier van licht, de bebloemde oevers en de levende
vonken
De blanke roos en de twee hemelse hoven
Tiende hemel of Empyreum
Sint Bernardus neemt de plaats in van Beatrice
De aanschouwing van Maria
Tiende hemel of Empyreum
Hoe de zaligen over de Hemelse Roos verdeeld zijn
Over de plaats van de onschuldige ongedoopten
Maria geprezen door de engel Gabrie«l
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Zang 34

De noodzakelijke tussenkomst van Maria voor het
hoogste inzicht
Tiende hemel af Empyreum
Dantes visio Dei:
Inzicht in de universele eenheid
Inzicht in de Goddelijke driee«enheid
Inzicht in de menselijke deelname

,
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Nederlandse vertalingen van de Goddelijke Komedie
(gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

De goddelijke komedie Dante Alighieri; vert. [uit het Italiaans],
ingel. en toegel. door Frans van Dooren. 7e dr. ^ Amsterdam:
Ambo, [2000]. ^ 599 p.; 22 cm. ^ (Ambo-Olympus)
Vert. van: La divina commedia. ^ le dr. Nederlandse uitg.:
Baarn: Ambo; Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van
Gennep,1987. ^ (Baskerville serie). Met lit. opg., reg. ISBN 90263-1541- 4
De goddelijke komedie; Divina Commedia ; deel Inferno / Dante
Alighieri; vert. R. Brouwer ^ Leiden; Primavera Pers, [2016] ^
1128 p. ISBN 90-75997-222-3
Mijn komedie: deel1: Hel / Dante Alighieri; vert. [uit het
Italiaans], ingel. en geann. door Jacques Janssen; [fig. en krt.:
Chrisjan vanTiggelen; beeldred.: Jaco Rutgers; reg. (Textract):
Harrie Bego]. ^ Nijmegen: SUN; Leuven: Kritak,1999. ^ 399
p.: ill.; 23 cm
Vert. van: La divina commedia: inferno. ^ Met index, lit. opg.
ISBN 90-6168-667-9 (SUN) geb.
ISBN 90-6303-828-3 (Kritak) geb.
[Zes canto’s uit] De goddelijke komedie / Dante Alighieri; vert.
uit het Italiaans door Frans van Dooren. ^ Baarn: Ambo;
Antwerpen: Kritak, cop.1996. ^128 p.; 15 cm. ^ (Ambo kleine
klassieke bibliotheek) Vert. van een selectie uit: La divina
commedia ^Omslagtitel: De goddelijke komedie. ^ Eerder
verschenen in: De goddelijke komedie. ^ Baarn: Ambo;
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Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep,1987. ^ (Baskerville serie).
ISBN 90-263-1465-5 (Ambo)
ISBN 90-6303-692-2 (Kritak)
De goddelijke komedie / Dante Alighieri; vert. [uit het Italiaans]
door Christinus Kops; opnieuw uitg. door Gerard Wijdeveld.
^ 10e dr. [Amsterdam] : Wereldbibliotheek,1995. ^ 596 p.; 21
cm. ^ (Klassieke galerij; nr. 32-34) Vert. van: La divina
commedia. ^ le dr.: Bilthoven: Nelissen,1957. ^ Oorspr. Nederlandse uitg.: Utrecht: De Torentrans,1929-1930.
ISBN 90-284-1665-X geb.
Divina commedia / Dante Alighieri; Nederlandse vert. [uit het
Italiaans] door Frederica Bremer; inleidende verklaringen
naar aant. van Wilhelmina Kuenen; [met gravures van
Gustave Dore]. [Utrecht]: Bruna, cop.1988. ^ 488 p.: ill.; 27 cm
Vert. van: La divina commedia. ^ Uitg. exclusief vervaardigd
voor de Bruna-winkels. ^ le dr. van deze vert.: Haarlem:
Tjeenk Willink,1941-1943.
ISBN 90-5154-213-5 geb.
De goddelijke komedie / Dante; met136 houtgravures van
Gustave Dore¤ [inl.: Rik van Steenbergen]. ^ [Sassenheim]:
Rebo Production, cop.1987. ^ 143 p.: ill.; 31 cm
Gebaseerd op: La Divina Commedia.
ISBN 90-366-0254-8
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