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BEATRICE IN DANTE’S POËZIE: 
VAN LIEFDESGEDICHT NAAR PARADIJSERVARING 
 
Studiereis naar Ravenna, 17-24 mei 2015 
 
bi j  ge l egenheid van het  750st geboorte f ees t  van Dante  

 

 

Waarom begon een jonge Florentijn ooit met het dichten van liefdespoëzie? Wie was de 
vrouw die hem daartoe inspireerde? Welke levensfilosofie hingen hij en zijn collega-dichters 
aan? Waarom en hoe werd Beatrice, zijn leeftijdgenote en poëtische muze, het vaste anker 
van héél zijn verdere en zo wisselvallige leven? 

 
Tussen de eerste sonnetten van de jeugdige Florentijn en de laatste Paradijscanto’s van de 
oude banneling in Ravenna ligt een leven van poëzie—van een talige worsteling met litera-
tuur, filosofie, wetenschap, politiek en godsdienst, die culmineert in een diep doorvoelde 
ervaring van een even menselijke als goddelijke harmonie. Juist tegen de achtergrond van 
zijn wisselvallige levensweg treedt Beatrice in de door haar geïnspireerde liefdespoëzie naar 
voren als de vrouwelijke persoon, die een ongelooflijke rijkdom aan dichterlijke thema’s, 
politieke ideeën, filosofische concepten en religieuze ervaringen tot een weergaloze synthese 
samensmeedt. Het is buitengewoon spannend om te ontdekken, dat de oudste en diepste 
wortels van de Commedia in Dante’s jeugdige poëzie te vinden zijn en dat in Dante’s leven 
begin en einde op een verrassende wijze met elkaar verband houden. 

Het was vooral in Ravenna dat Dante over Beatrice schreef “wat nog nooit over een vrouw 
werd gedicht” en waar hijzelf, na zijn Paradiso te hebben voltooid, zijn laatste rustplaats vond. 
Geen plaats is zo geschikt om de innerlijke samenhang van Dante’s werk te bestuderen—de 
grote, gestaag doorgaande en onstuitbare dynamiek van zijn liefdespoëzie, die aan zijn leven 
en denken en schrijven een even verbazingwekkende als inspirerende eenheid en coherentie 
geeft. 

Na haar overlijden is hij haar enkele jaren 
lang ontrouw en zoekt hij tevergeefs zijn 
heul bij andere vrouwen. Beatrice keert 
echter als een visioen terug in zijn leven 
en inspireert hem tot het “dichten van 
wat nog nooit eerder over een vrouw 
werd gedicht” (Vita nuova XLII). In de 
loop der jaren neemt dit dichtwerk de 
vorm aan van de Commedia, waarin hij 
vertelt hoe Beatrice (lange tijd vooraf-
gegaan door haar wegbereider, Vergilius) 
hem “van slavernij naar vrijheid” brengt 
(Paradiso XXXI.85) en stap voor stap 
binnenleidt in de transcendente dimensie 
van zijn mens-zijn. 
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Tijdens deze studieweek staan Dante’s Rime (‘rijmen’) centraal, d.w.z. de verzameling van 
ruim tachtig losse gedichten die hij tussen ca. 1282-1308 schreef. Aan de hand van markante 
sonnetti, ballate en canzoni volgen wij de grote ontwikkeling die de jonge dichter in weinige 
jaren doormaakt en komen wij thema’s en beelden op het spoor, die in later jaren de 
dragende structuur van zijn Commedia blijken te vormen. Met horten en stoten, vallen en 
opstaan, grote intuïtieve sprongen vooruit en bedachtzame stappen achteruit, zien we hem 
antwoorden zoeken op de vraag wat liefde en poëzie is, wat het betekent om mens en 
dichter te zijn, wat de zin is van cultuur en samenleving, wat de uiteindelijke bestemming is 
van mens en mensheid. 

DE DOCENT EN REISLEIDER 

 
Hij heeft veel ervaring met het ontsluiten van poëtische teksten voor hedendaagse lezers en 
leidt sinds meerdere jaren verschillende Dante-leesgroepen. Hij geeft regelmatig cursussen 
over Dante en zijn werk, schrijft momenteel een interdisciplinaire inleiding tot de Commedia 
en werkt tevens aan een omvangrijk praktisch handboek bij het lezen ervan. 

 

BEATRICE IN DANTE’S RIME EN DE COMMEDIA  

Dante’s lange tocht begint met de sterke indrukken van een ontvankelijke jongeman en 
vroegrijpe dichter-debutant, die in Beatrice’s ogen niemand minder herkent dan Amor, de 
god van de dichters die zichzelf i fedeli d’Amore noemen, ‘de getrouwe volgelingen van Amor’. 
Zo schrijft hij in het eerste kwatrijn van een van zijn vroegste sonnetten: 

Madonna, quel Signore che voi portate Mijn vrouwe, de Heer die u draagt 
ne li occhi, tal che vince ogni possanza, in uw ogen, die het van elke kracht wint, 
mi dona sicurezza    geeft mij de zekerheid 
che voi sarete amica di pietate…  dat u mij vriendelijk genegen zult zijn… 

In zijn ontmoetingen met de vrouwe, die hij op respectvolle afstand en woordeloos bewon-
dert, ervaart Dante de overweldigende kracht van de liefdesgod—een kracht die zijn innerlijk 
wezen als man diep treft. Zij is immers zo edel, dat zij elk ontvankelijk hart in liefde doet 
ontsteken en het door haar eigen geestelijke voortreffelijkheid omvormt tot een hart vol 
deugd en innerlijke noblesse: 

Negli occhi porta la mia donna Amore, In haar ogen draagt mijn vrouwe Amore, 
per che si fa gentil ciò ch’ella mira;  waardoor edel wordt al wat zij aankijkt; 
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là dove passa, ogn’om ver’ lei si gira  waar zij gaat, draait ieder zich naar haar om 
e cui saluta fa tremar lo core,  en van wie zij groet doet zij het hart beven, 

sì che, sbassando il viso, tutto smore  zodat hij, met gebogen hoofd, zich schaamt 
e d’ogni suo difetto allor sospira:  en om al zijn gebreken in zuchten uitbreekt: 
fugge dinanzi a lei superbia e ira.  voor haar wijken hoogmoed en boosheid. 
Aiutatemi, donne, farle onore.  Helpt mij, vrouwen, haar eer te betuigen. 

Ogni dolcezza, ogni pensiero umìle   Elke zoetheid, elke nederige gedachte komt 
nasce nel core a chi parlar la sente,  op in het hart van wie haar spreken hoort, 
ond’è laudato chi prima la vide.  zodat geprezen wordt wie haar het eerst zag. 

Quel ch’ella par quand’un poco sorride  Hoe zij er uitziet als ze een weinig glimlacht 
non si può dicer né tenere a mente,  kan niet gezegd noch herinnerd worden, 
tant’è novo miracolo e gentile.  zulk een nieuw en edel wonder is zij. 

Dante heeft dit sonnet opgenomen in Vita nuova, de dichterlijke autobiografie die hij in de 
jaren 1292-1294 schreef, toen hij 27-29 jaar oud was en op ruim tien jaar dichterschap kon 
terugkijken. Hij schrijft dat het sonnet over Beatrice spreekt, maar het is en blijft een open 
vraag of dat oorspronkelijk wel zo was. Er zijn tal van vroege gedichten van Dante’s hand 
bewaard gebleven, waarin hij over heel andere gevoelens spreekt die zijn madonna bij hem 
oproept: droefheid en angst, verlangen en wanhoop, schaamte en weemoed. Ook spreekt hij 
niet alleen van ene Lisetta of Violetta, maar ook over monna Vanna, monna Bice en monna 
Lagia—even zovele madonna’s of monna’s die hem tot liefdespoëzie inspireerden. Zelfs was er 
enige tijd een donna Pietra, een ‘vrouwe van steen’ die hem met haar koude afwijzing in diepe 
vertwijfeling stortte. 

Hoe dan ook: de eerste keer dat hij Beatrice in 1274 zag toen zij beiden negen jaar waren, 
haar eerste groet negen jaar later in 1283 en de bittere ervaring van haar voortijdig overlijden 
in 1290—dat alles drong zich na verloop van jaren onontkoombaar aan hem op en plaatste 
haar weer in het centrum van zijn leven als mens en als dichter. Hij schreef toen een nieuw 
slot voor Vita nuova, waarin hij een nieuw en uniek dichtwerk aankondigt dat haar rol als 
beatrix of ‘zaligmaakster’ van haar vereerder breed uit zou gaan schilderen. 

 

Als Dante na bijna 14000 verzen en een 
lange tocht door Hel en Louteringsoord 
en negen hemelsferen de uiterste rand 
van de kosmos bereikt, kijkt hij Beatrice 
in de ogen, “de mooie ogen waarvan, om 
mij te vangen, Amor een strik heeft 
gemaakt” (Paradiso XXVIII.11-12). Dit is 
het moment zelf waarop hij aan alle 
grenzen van ruimte en tijd voorbij ziet en 
verblindt wordt door een oneindig klein 
lichtpunt, waar héél de geschapen 
werkelijkheid van afhangt. Het is de God 
die Liefde is, die geen ander is dan de 
god Amor die hem als kleine jongen en 
later jongeman door die zelfde ogen van 
Beatrice wist te strikken. 
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Beatrice is dus geen allegorische personificatie van de goddelijke openbaring of van haar 
vertolking door de christelijke theologie noch een abstract beeld voor een metafysische 
realiteit: zij is en blijft de historische Beatrice Portinari, die juist in haar aardse gestalte en 
uitstraling het beeld en de gelijkenis is van goddelijke schoonheid. Dante gelooft ten diepste 
in de symbolische relatie tussen mens en God, waardoor de mens niet ondanks maar juist 
dankzij en binnen de begrenzingen van zijn mens-zijn in relatie staat tot de goddelijke 
realiteit van grenzeloze liefde. 

Als Beatrice hem naar die realiteit leidt, doet zij dat alleen dankzij haar authentieke mens-zijn 
en vrouw-zijn. En als Dante deze levensweg en levenservaring onder woorden wil brengen 
om zijn lezers daarin te laten delen, kan hij dat alleen doen als een fedele d’Amore, ‘een trouwe 
volgeling van Amor’ in de volste zin van het woord: als dichter van het grootste liefdes-
gedicht der wereldliteratuur. 

 
 

De hierboven gebruikte afbeeldingen zijn: twee alabaster beeldjes van Giuseppe Gambogi 
(1862-1938), een illustratie van William Blake (1757-1827) bij Paradiso XXIV en een pastel 
van Juke Hudig bij Paradiso XXX, te vinden in Juke Hudig, Dante’s Divina Commedia in 111 
pastels, Aurora Productions, Zuid-Scharwoude, 2001, derde herziene druk april 2014 (ISBN 
978-90-73007-32-1), p. 229. 
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PROGRAMMA 
De reis bestaat uit een zesdaags verblijf in Ravenna met zeven overnachtingen van 17-24 
mei, met aansluitend een optioneel verblijf in San Benedetto in Alpe met twee overnachtin-
gen van 25-27 mei. 

We ontmoeten elkaar op de avond van zondag 17 mei voor een korte startbijeenkomst: 

17:30 bijeenkomst op Piazza San Francesco en bezoek aan Dante’s graf; aansluitend aperitivo, 
bespreking van het programma en cena 

MAANDAG 18 MEI: STUDIEDAG 1 
10:00-13:00 studiesessie in het Centro Francescano di Studi Danteschi, via Dante Alighieri 7 

13:00-15:00 gezamenlijk pranzo 

15:00-18:00 op zoek naar Dante’s bronnen in Ravenna’s mozaïeken (1): van Sant’Apolinnare 
Nuovo naar San Vitale en het Mausoleum van Galla Placidia 

cena en avond vrij 

DINSDAG 19 MEI: STUDIEDAG 2 
10:00-13:00 studiesessie in het Centro Francescano di Studi Danteschi 

middag, cena en avond vrij 

WOENSDAG 20 MEI: STUDIEDAG 3 
10:00-13:00 studiesessie in het Centro Francescano di Studi Danteschi 

13:00-15:00 gezamenlijk pranzo 

15:00-18:00 op zoek naar Dante’s bronnen in Ravenna’s mozaïeken (2): Sant’Apolinnare in 
Classe en de Pineta van Classe 

cena en avond vrij 

DONDERDAG 21 MEI: UITSTAP NAAR SAN LEO EN SAN MARINO 
9:00 vertrek naar San Leo 

10:30-13:00 bezoek aan San Leo en picknick 

13:30-17:00 bezoek aan San Marino 

cena en avond vrij 
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VRIJDAG 22 MEI: STUDIEDAG 4 
10:00-13:00 studiesessie in het Centro Francescano di Studi Danteschi 

middag, cena en avond vrij 

ZATERDAG 23 MEI: STUDIEDAG 5 
10:00-13:00 studiesessie in het Centro Francescano di Studi Danteschi 

middag vrij 

19:00 afsluiting van de studieweek 

20:00 feestelijke cenone 

ZONDAG 24 MEI: VERTREK 
vrije dag; eventueel vertrek van degenen die niet deelnemen aan de tocht naar San Benedetto 
in Alpe  

 

CURSUSKOSTEN: 
De kosten voor de cursus bedragen € 650,- p.p., waarbij het volgende is inbegrepen: 

- vijf studiesessies en twee geleide bezichtigingen, inclusief vervoer en entreekosten; 

- twee gezamenlijke diners op zondag 17 mei en zaterdag 23 mei, en twee gezamenlijke 
middagmaaltijden op maandag 18 en woensdag 20 mei; 

- dagtrip naar San Leo en San Marino op donderdag 21 mei, inclusief vervoer en picknick. 

Aanmelding voor de studiereis: in verband met het maken van de nodige reserveringen is 
het wenselijk zich vóór 1 april op te geven voor deze reis d.m.v. een email aan keesdenbiesen 
at hotmail.com en daarbij een aanbetaling van € 150,00 over te maken (de nodige 
bankinformatie ontvangt u na aanmelding). 

Niet inbegrepen zijn: 

- de vlieg- en treinreis naar Ravenna 

- de overnachtingen 

- alle niet-gezamenlijke maaltijden 
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EXTRA AANBOD: 
TOCHT NAAR SAN BENEDETTO IN ALPE EN DE CASCATA D’ACQUACHETA 
MAANDAG 25 - WOENSDAG 27 MEI 
 
Eén van uitvoerigste en markantste natuurscènes in de Commedia is de beschrijving van een 
waterval in de Acquacheta bergstroom in Inferno XVI.94-105. Gelegen in het hart van de 
Apennijnen, op slechts 75 km afstand van Ravenna, biedt zich de gelegenheid aan om op 
dinsdag 25 mei een voettocht van ongeveer anderhalf uur naar de waterval te maken en daar 
te picknicken. De wandeling stijgt 235 m over een lengte van ca. 7 km en volgt onverharde 
wegen en paden. 

MAANDAG 25 MEI 
14:00 vertrek naar San Benedetto in Alpe 

16:00 aankomst in Albergo Acquacheta (www.aquacheta.it); bezoek aan de abdijkerk en het 
dorpje 

19:00 cena 

DINSDAG 26 MEI 
10:00 vertrek naar de waterval 

12:00 aankomst en picknick 

14:00 vertrek naar San Benedetto in Alpe via dezelfde paden of via een langere wandeling 

19:00 cena 

WOENSDAG 27 MEI 
9:00 vertrek naar Ravenna 

11:00 aankomst in Ravenna 

 

Kosten: € 175 - € 225, afhankelijk van het aantal deelnemers 

Inbegrepen bij deze tocht zijn vervoer, overnachtingen en alle maaltijden. 

Deze kosten kunnen tijdens de reis in contanten worden voldaan. 
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ORGANISATIE VAN DE REIS 
De studiereis naar Ravenna wordt georganiseerd en geleid door Kees den Biesen. Iedere 
deelnemer reist op eigen gelegenheid naar Ravenna, regelt reis- en annuleringsverzekeringen, 
kiest een hotel of B&B naar eigen wens en zorgt zelf voor alle reservering en betalingen. 
Kees den Biesen is desgewenst graag bij het e.e.a. behulpzaam en raadt aan een hotel of B&B 
te kiezen, die in het centrum van Ravenna gelegen zijn. Via www.tripadvisor.nl zijn dergelijke 
hotels en B&B’s gemakkelijk te vinden: zoek ‘Ravenna’ en klik vervolgens in het ‘Vind ik 
leuk’ menu op ‘stadscentrum’. 

De opzet van de studiereis is uitdrukkelijk kleinschalig en niet-toeristisch. Centraal staat het 
bezig zijn met teksten van Dante in een bijzondere omgeving, het rustig ervaren en in ons 
opnemen van historische plekken, het genieten van heerlijke gerechten van de plaatselijke 
keuken en uiteraard van elkaars gezelschap. 
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