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IN HET VOETSPOOR VAN DANTE: 
EEN TOCHT DOOR HET CASENTINO-DAL 

t i jdens het  zevende eeuwfees t  van Dante ’s  geboorte  

8-15 oktober 2015 

 
In de Commedia verwijst Dante Alighieri (1265-1321) vaker naar ‘il Casentino’, het mooie dal 
ten oosten van Florence, gelegen tussen het Pratomagno gebergte en de Romagnolo-
Toscaanse Apennijnen.1 Alles wijst erop dat hij deze bosrijke streek uit eigen ervaring kende 
en met tal van plaatsen vertrouwd was. Aan de noordelijke punt van het dal liggen vlak 
onder de top van Monte Falterona (1654 m) de bronnen van de Arno,2 terwijl in het oosten 
de eenzame berg La Verna (1128 m) ligt waarop Franciscus de stigmata ontving.3 Tussen 
beide plekken in bevindt zich de beroemde kluizenarij van Camaldoli, gesticht door 
Romualdus (1104 m), waarboven de Archiano ontspringt.4 De dalbodem strekt zich uit van 
het kasteel van Romena in het noorden tot ver voorbij het kasteel van Poppi in het zuiden,5 
met in het midden de vlakte van Campaldino waar Dante in 1289 meevocht in een woeste 
veldslag tegen de Aretijnen.6 Het dal loopt dan verder richting Arezzo, de mooie stad die 
Florence de heerschappij over de Casentino betwistte.  
 

 
Reisleider Kees den Biesen geeft elke dag een korte inleiding op wat zijn reisgenoten gaan 
zien en meemaken. Hij laat zich daarbij o.a. inspireren door Frans van Dooren’s lezens-
waardige Met Dante door Italië. Reizend in het voetspoor van de dichter,7 maar ook door wetenschap-

                                            
1 “La valle ... da Pratomagno al gran giogo” (Purgatorio 5:115-116). 
2 “Un fiumicel che nasce in Falterona…” (Purgatorio 14:17). 
3 “Nel crudo sasso intra Tevere e Arno…” (Paradiso 11:106). 
4 “Un’aque c’ha nome l’Archiano che sovra l’eremo nasce in Apennino” (Purgatorio 5:95-96). 
5 Beide kastelen behoorden toe aan de adellijke familie der Guidi’s, zie o.a. Inferno 30:73. 
6 Zie Inferno 22:1-6. 
7 Ambo : Amsterdam, 2004, ISBN 9026319207. 

Uitgaande van Florence brengen we 
een bezoek aan dit dal en de plekken 
die Dante in zijn Commedia en andere 
werken vermeldt. We wandelen door 
stille wouden, bezoeken prachtige 
plaatsjes, genieten van de cucina locale, 
lezen samen verzen en canto’s en 
gaan we met elkaar in gesprek over 
de vele indrukken die we opdoen. 
Daarbij is het niet van belang of we 
al dan niet vertrouwd zijn met 
Dante’s werken: de tocht wil een 
bron van inspiratie zijn voor begin-
nende liefhebbers en van verrijking 
voor veteranen. 
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pelijk onderzoek naar de samenhang tussen de geografische en historische context van 
Dante’s leven en de voornaamste thema’s van zijn grote werken. Onderweg worden passages 
daaruit gelezen en besproken, die sleutels verschaffen tot de opeenvolgende etappes van een 
tocht die letterlijk in Dante’s voetstappen treedt en in wezen ‘open’ wil zijn—open voor de 
directe persoonlijke ervaring en beleving van wat zich vanzelf allemaal aandient.  
 

 
 

De opzet van deze gezamenlijke tocht is uitdrukkelijk kleinschalig en niet-toeristisch. We 
overnachten in relatief kleine hotels en eten in karakteristieke restaurants. Er worden geen 
grote afstanden en evenmin haastige bezoeken afgelegd om van het ene hoogtepunt naar het 
andere te haasten en zoveel mogelijk te zien. Centraal staat het rustig ervaren en in ons 
opnemen van majestueuze wouden, heilige oorden, historische plekken en informatieve 
musea en het bezig zijn met de tekst van de Commedia in deze prachtige landstreek van 
Toscane. 

DE 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. 

De tocht is bestemd voor maxi-
maal 16 deelnemers, de reisleider 
inbegrepen; voor het vervoer ma-
ken we gebruik van twee busjes die 
we zelf besturen. We reizen 
grotendeels over steile en kronke-
lige wegen, maar zonder enige 
haast omdat de afstanden gering 
zijn (het onderstaand overzicht 
van de reis vermeldt deze afstan-
den). Elke dag brengen we een 
picknick voor onderweg mee en 
genieten we ’s avonds van een 
gezellig diner. 

Dr. Kees den Biesen (1959) is literatuurwetenschapper, filo-
soof en theoloog. Gespecialiseerd in vroegchristelijke litera-
tuur, fenomenologische architectuurtheorie en symbolische 
theologie, is hij vooral geboeid door de wisselwerkingen 
tussen kunst, intellect en levensbeschouwing. Hij publiceert 
regelmatig over literaire, intellectuele en religieuze dimensies 
van poëzie bij de vierde-eeuwse dichter-theoloog Efrem de 
Syriër en bestudeert vanuit dit opzicht ook de werken van 
Dante Alighieri.  
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ETAPPES VAN DE TOCHT 

REIS NAAR FLORENCE 
We reizen op eigen gelegenheid naar Florence en arriveren desgewenst enkele dagen eerder 
voor een langer bezoek aan de stad. Ieder zorgt zelf voor reservering en betaling van een 
hotelkamer dan wel een kamer in een B&B.  

Op donderdag 8 oktober komen we om 17:00 uur bijeen in het Museo Casa di Dante 
(www.museocasadidante.it), waar we tijdens een korte startbijeenkomst elkaar begroeten en 
praktische zaken bespreken. La cena is op eigen gelegenheid. 

DAG 1: FLORENCE 

 

DAG 2: VIA VALLOMBROSA NAAR ROMENA 
Op zaterdag 10 oktober vertrekken we uit Florence. Deze dag staat in het teken van de 
Casentino als ruimtelijke en historische realiteit. Via de abdij van Vallombrosa (958 m, 37 
km) bereiken we Monte Secchietta (1449 m, 8 km), een van de toppen van het Pratomagno-
gebergte, waar wij picknicken met de hele Casentino aan onze voeten.  

 
Tegen het eind van de middag gaan we langs de hellingen van de Centrale Apennijnen 
omhoog naar het dorpje Moggiona (19 km), waar we dineren en overnachten in viersterren 
Resort I Tre Baroni (www.itrebaroni.it). 

Via een lange afdaling rijden we 
langs enkele prachtige Romaanse 
pievi of ‘volkskerkjes’ (afgeleid van 
het Latijnse plebs) naar de prachtige 
Pieve romana van Romena. We 
bezoeken hier ook de ruïne van het 
kasteel van de Conti Guidi (610 m, 
25 km), waar we enkele passages uit 
Dante’s brieven en Inferno XXX 
lezen. 

 

De eerste dag van onze reis, vrijdag 9 oktober, 
is bestemd voor een bezoek aan Dante’s eigen 
stad, waarbij allen hun eigen keuze maken uit 
het vele dat er te doen valt. We komen om 
10:00 uur bijeen in het Museo Casa di Dante 
voor een korte presentatie over het centro storico 
zoals Dante het gekend heeft. 

Maaltijden op eigen gelegenheid en tweede 
overnachting in Florence. 
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DAG 3: CAMALDOLI EN POPPI 

 

De middag brengen wij door in het schilderachtige Poppi (437 m, 15 km), waar we een 
bezoek brengen aan het kasteel waar Dante vaker te gast was en in 1311 enkele brieven 
schreef voor de kasteeldame (www.castellodipoppi.it). We staan hier even stil bij de grote 
veldslag van Campaldino aan de hand van passages uit Inferno XXI-XXII en Purgatorio V. 
Na een rondwandeling door het stadje dineren en slapen we opnieuw bij ‘de drie baronnen’ 
in Moggiona (10 km). 

DAG 4 EN 5: CAMPALDINO, BORGO ALLA COLLINA EN LA VERNA 
 

 
Dan volgt de rit naar Chiusi della Verna (952 m, 33 km), waar we twee nachten logeren bij de 
familie Gabelli in Hotel Bellavista (www.bellavistalbergo.com). 

 

Op zondag 11 oktober komen we 
na het ontbijt bijeen in de hotel-
bibliotheek voor een inleiding op 
de dag. Na onze eerste indrukken 
van het dal te hebben opgedaan, 
rijden we door eeuwenoude wou-
den naar de kluizenarij van Camal-
doli (1104 m, 9 km) om contact te 
krijgen met de spirituele dimensie 
van de Casentino. 

We bezoeken l’eremo  en wandelen 
dan omlaag naar l’abbazia (816 m, 3 
km), waarna we samen lunchen. 

Op maandag 12 oktober vertrekken 
we uit Moggiona. Via het slagveld 
van Campaldino bij Poppi gaan we 
naar Borgo alla Collina (380 m, 15 
km), waar we een oog werpen op 
het graf én de mummie van Cristo-
foro Landino (1424-1498), de auteur 
van een beroemd commentaar op de 
Commedia.  

We bezoeken Porciano (12 km), 
waar we stilstaan bij twee passages 
uit Dante’s Convivio (‘Het Gastmaal’) 
en De vulgari eloquentia (‘Welspre-
kendheid in de volkstaal’). Daarna 
bezoeken we het karakteristieke 
Pratovecchio (420 m, 5 km).  
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DAG 6: AREZZO  EN LUCIGNANO 
Op woensdagmorgen 14 oktober verlaten we La Verna om een bezoek te brengen aan de 
kerken en pleinen van Arezzo (42 km), de grote rivaal van Florence. Kort na zijn verbanning 
uit Florence maakte Dante hier het een en ander mee, waarover we in Paradiso XVII lezen; 
ook lezen we hier een satirische passage uit Purgatorio XIV. Ieder kan de dag naar believen 
doorbrengen, maar moet zeker de kerk van San Francesco bezoeken met zijn prachtige 
fresco-cyclus van Piero della Francesca (1416/1417-1492).  

 

 
 

Na de vele verschillende plekken 
die we de afgelopen dagen be-
zochten, vinden we op maandag 
en dinsdag een rustpunt in het 
tweede spirituele centrum van de 
Casentino, het klooster van La 
Verna, gebouwd op de prachtige 
plek waar Franciscus als eerste in 
de geschiedenis de stigmata ont-
ving. Daar bezoeken we kerken 
en kapellen, beklimmen we de 
steile Monte Penna (1283 m), 
eten we ’s middags op eigen gele-
genheid in de Casa del pellegrino en 
hebben we alle rust en tijd voor 
stilte, gesprek en de gezamenlijke 
lezing van Paradiso XI. Tweemaal 
hebben we een gezamenlijke cena 
in Hotel Bellavista. 

Tegen het eind van de mid-
dag reiden we verder naar 
Lucignano (30 km), een 
alleraardigst plaatsje in de 
buurt van Montepulciano.  

We overnachten er in 
Albergo da Totò, waar we 
onze afsluitende bijeen-
komst houden en genieten 
van een bijzonder avond-
maal (www.trattoriatoto.it). 
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DAG 7: VAN LUCIGNANO NAAR FLORENCE 
Op donderdag 15 oktober reizen we ’s morgens terug naar Florence (100 km), vanwaar ieder 
zijns weegs gaat. 
 

ORGANISATIE EN KOSTEN VAN DE REIS 

De tocht door de Casentino is een gezamenlijke onderneming van Danteliefhebbers, namens 
de hele groep georganiseerd en geleid door Kees den Biesen. 

Inbegrepen in de prijs: vanaf zaterdag 10 oktober zijn alle overnachtingen, vijf gezamenlijk 
avondmaaltijden, het vervoer, de entree van het kasteel van Poppi en drie picknicks in de 
prijs van de tocht inbegrepen. 

Niet inbegrepen: ieder zorgt zelf voor haar/zijn reis naar en van Florence, inclusief reis- en 
annuleringsverzekeringen, en voor de maaltijden en overnachtingen aldaar op donderdag 8 
en vrijdag 9 oktober; niet inbegrepen is tevens het middagmaal op eigen gelegenheid in La 
Verna en alle drank tijdens de diners. 

Kosten: de kosten bedragen € 850,00 per persoon bij gebruik van een tweepersoonskamer; 
een eenpersoonskamer kost € 100 extra, zodat de totale kosten dan € 950,00 bedragen. 

Aanmelding: in verband met het maken van de nodige reserveringen is het wenselijk zich 
vóór 1 juni 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). 

 


