
DANTE EN UMBRIA SACRA – OVER NATUUR, POËZIE EN EEN WIJS LEVEN

Umbria, het land van de oude Umbriërs, wordt het ‘groene hart van Italië’ genoemd en strekt
zich over de Apennijnen heen uit tot in de Marken en Latium. Het is een gevarieerde, deels
lieflijke deels ruige landstreek met een rijke artistieke, culturele en spirituele geschiedenis. Het
verrast dan ook niet dat in Dante’s Paradiso twee Umbriërs een voorname plaats innemen:
Franciscus van Assisi (1181/1182–1226) en Benedictus van Nursia (ca. 480–543/547). Zij ver-
tegenwoordigen twee sterk onderscheiden tradities waaruit Dante veel inspiratie putte voor zijn
poëtisch, filosofisch, theologisch en mystiek denken.

De benedictijnse traditie is de oudste van de twee: eeuwenlang reikte zij van de Atlantische kust
tot aan de Karpaten en van Scandinavië tot Sicilië en vormde hét grote fundament van wat wij
nu ‘de Europese beschaving’ noemen. De franciscaanse traditie ontstond eeuwen later en nam
in Dante’s tijd – samen met de dominicaanse traditie – een vooraanstaande plaats binnen het
maatschappelijke en kerkelijke leven in.

Via Benedictus, Franciscus en personages als Romualdus van Camaldoli (ca. 951-1025/1027),
Bernardus van Clairvaux (1090-1153) en Bonaventura van Bagnoregio (1217/1221-1274) staat
Dante in een ononderbroken filosofisch-mystieke stroom die van Plato en Aristoteles via Neo-
platonisme, Augustinus en Dionysius de Areopagiet tot aan de grote denkers van zijn eigen tijd
reikt.

Tijdens deze studiereis bezoeken we een aantal opmerkelijke plaatsen, die tot op de dag van
vandaag de geest van deze eeuwenoude wijsheidstraditie ademen. We ervaren hier dat Umbria
een bijzondere dimensie heeft, dat we ons in een Umbria Sacra bevinden – een land dat iets
buitenwerelds uitstraalt dat heiligen, schilders, dichters en intellectuelen heeft geïnspireerd.
Tegen deze achtergrond lezen we er vele passages uit de Divina Commedia, waarbij we vooral
letten op de spannende samenhang tussen natuur, poëzie en een wijs leven.

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 en uiteraard het genieten van heerlijke gerechten van de
plaatselijke keuken.

PROGRAMMA

De reis bestaat uit een vierdaags verblijf in Perugia en een driedaags verblijf in Fabriano, met
acht overnachtingen van 9-16 oktober.

We ontmoeten elkaar op de avond van zondag 9 oktober voor een korte startbijeenkomst en
gezamenlijke cena. Daarna verdiepen wij ons gedurende zeven dagen in de cultuur en natuur
van Umbria, in de poëzie van Dante, en in het wijze leven waartoe Benedictus en Franciscus
anderen wilden inspireren.
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Blik vanuit San Masseo op S. Maria degli Angeli te Porziuncula,
met als achtergrond de Monte Amiata (1738 m.)

die op 85 km afstand in het hart van Zuid-Toscane ligt

DAG 1 – MAANDAG 10 OKTOBER: UMBRIA, FRANCISCUS EN DANTE

10:00-12:30 studiesessie 1: kennismaking met de verschillende dimensies van Umbria

Zelfs een vluchtige kijk op de kaart van Umbria toont een gevarieerd landschap, waarin eeuwen
geschiedenis liggen ingebed als in een groot openluchtmuseum. Dit is het ruimtelijk kader
waarbinnen wij op zoek gaan naar inspiratiebronnen van Dante’s Divina Commedia. 

Een nadere blik op de landkaart voert ons oog van de ene naar de andere markante plek, waar
personen leefden of verbleven die Dante in de Commedia ontmoet. We zoomen dan in op het
leven van Franciscus aan de hand van zijn voetreizen door Umbria en verdiepen ons in zijn
poëtische manier van denken aan de hand van zijn Lied van de schepselen.

Deze natuurpoëzie spreekt een universele taal, waarvoor ook Dante gevoelig was en die hijzelf
tot wereldliteratuur uitbouwde. 

12:30-15:00 vrije pranzo en siesta

15:00-19:00 bezoek aan de Galleria Nazionale dell’Umbria als kennismaking met stad en land 
(voor de liefhebbers)

cena en avond vrij; overnachting 2
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De Eremo delle Carceri, gelegen op de flank van de Monte Subasio,
waar Franciscus en zijn volgelingen zich terugtrokken voor stilte en gebed

en waar Franciscus eens voor de vogels preekte

DAG 2 – DINSDAG 11 OKTOBER: DANTE EN DE FRANCISCAANSE MYSTIEKE THEOLOGIE

10:00-12:30 studiesessie 2: 

Sinds Plato zijn Stadstaat schreef, ontstond er in de Oudheid een brede, gevarieerde stroom van
filosofisch-religieus denken waarin de zichtbare wereld vam ruimte en tijd ervaren werd als de
manifestatie van een onzichtbare, geestelijke en eeuwigdurende wereld. Wat begon als een
intellectueel, cultureel en politiek project ontwikkelde zich geleidelijk aan tot een spirituele en
mystieke levensfilosofie, die culmineerde in het Neoplatonisme en in de vroegchristelijke
theologie.

Dante staat midden in deze grote stroom en put aan alle kanten uit wat deze hem aan
gedachtengoed aanreikt. Naast een theoloog als Augustinus en een mysticus als Dionysius de
Areopagiet staan voor hem ook oudere tijdgenoten als Albertus de Grote (ca. 1200-1280) en
Thomas van Aquino (1225-1274). Naast al deze geleerdheid mag de toch nog jonge
franciscaanse traditie niet vergeten worden: Dante blijkt er zó mee te zijn begaan, dat wel eens
wordt gesuggereerd dat hij lid was van de zogenaamde ‘derde orde’ van de Franciscanen – een
leek die zich officieel bij de religieuze orde had aangesloten, om zijn bestaan in deze wereld te
leven vanuit de geest van Franciscus.

Tijdens deze studiesessie verdiepen wij ons in de Franciscaanse beweging, waarbij we vooral
aandacht schenken aan de mystieke theologie die zich daarbinnen ontwikkelde. Woordvoerder
daarvan was de filosoof en theoloog Bonaventura van Bagnoregio (1217/1221-1274), die de
eerste algemene overste van de Franciscaanse orde was en het veelgelezen werk Itinerarium
mentis ad Deum: de weg die de geest naar God voert schreef.

pranzo, middag, cena en avond vrij; overnachting 3
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De Basiliek van St. Franciscus in de avondschemering:
de met bekende fresco’s van Giotto versierde bovenbasiliek,
de benedenbasiliek met fresco’s van vele andere schilders,

en daaronder een krypte met de graven van Franciscus
en zijn eerste vier volgelingen: fra Leone, fra Masseo, fra Rufino en fra Angelo

DAG 3 – WOENSDAG 12 OKTOBER: DAGTOCHT NAAR ASSISI

9:00: vertrek uit Perugia in busjes

10:00-13:00 bezoek aan Santa Maria degli Angeli en de basiliek van San Francesco

Op enige afstand van Assisi ligt de enorme kerk Santa Maria degli Angeli, die gebouwd is over
de kapel van Porziuncola waarbij Franciscus zich samen met zijn eerste volgelingen in kleine
hutjes vestigde. Vanaf hier is er een mooi zicht op de stad, waarbij vooral de basiliek van St.
Franciscus opvalt die zich boven een tweede grote klooster verheft.

13:00-16:00 picknick en bezoek aan de Eremo delle Carceri

De kluizenarij van de Carceri is een klein klooster, dat op 791 m hoogte over een grot in de
flank van de Monte Subasio gebouwd. Er liggen nog meer nauwe grotten in de buurt, waar
Franciscus en zijn broeders zich regelmatig terugtrokken voor periode van stilte en gebed.

16:00-17:00 bezoek aan San Damiano en terugreis

In het kerkje van San Damiano hoorde Franciscus hoe Christus, vanaf een groot houten kruis,
tot hem sprak en hem de opdracht gaf om ‘mijn kerk weer op te bouwen’.

cena en avond vrij; overnachting 4
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Het beroemde fresco dat de Sienese kunstenaar Simone Martini (ca. 1284-1344)
in de benedenbasiliek van San Francesco schilderde van Chiara,
Franciscus’ eerste volgelinge en meest authentieke erfgename

DAG 4 – DONDERDAG 13 OKTOBER: DANTE EN DE CLARISSEN

10:00-12:30 studiesessie 3: 

Een bijzonder plaats binnen de Franciscaanse beweging werd ingenomen door de vrouwen, die
geleid werden door Franciscus’ eerste volgelinge, Chiara (Clara) van Assisi (1194-1253). Zij
verzamelde andere jonge vrouwen om zich heen en stichtte samen met hen een kloostertje bij
het kerkje van San Damiano. Terwijl de broeders zich in razendsnel tempo over vele landen in
Europa verspreidden en zich in verschillende ordes opsplitsten, die zich aan de snel wisselende
omstandigheden van plaats en tijd bleven aanpassen, leefde het oorspronkelijk ideaal van
Franciscus vooral binnen de afzondering van de zustergemeenschappen verder.

Tijdens deze studiesessie verdiepen wij ons in de plaats die deze vrouwen in Dante’s geestelijke
beleving innamen.

12:30-15:00 vrije pranzo en siesta

15:00-18:00 wandeling langs enkele bijzondere plekken van Perugia (voor de liefhebbers)

20:00 gezamenlijke cena; overnachting 5
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De Eremo di Fonte Avella ligt aan de voet van de Monte Catria (1701 m.),
een kluizenarij die zich rond 980 aansloot bij de monastieke hernieuwing van Camaldoli

en zich daarna tot het voornaamste spirituele centrum van Umbria ontwikkelde

DAG 5 – VRIJDAG 14 OKTOBER: DANTE EN DE MONASTIEKE TRADITIE

9:30 vertrek uit Perugia in busjes

11:30-13:00 gezamenlijke picknick onderweg

14:00-17:00 bezoek aan Fonte Avellana: studiesessie 4: 

Middenin de Centrale Apennijnen ligt een van de beroemdste kloosters van Italië, waar we één
van de weinige overgebleven scriptoria uit de Middeleeuwen bezoeken (we lopen hierbij al wat
vooruit op het programma van zondagmorgen, waarin papier centraal staat!). Fonte Avellana is
de aangewezen plek om het tweede thema van onze Dante-studiereis te introduceren: de
monastieke traditie, die Dante’s tijd direct verbindt met een millennium aan geestelijke
geschiedenis.

De voor Dante nog recente ontwikkeling van de Franciscaanse spiritualiteit die in studiesessie 2
werd geschilderd, krijgt nu een welkome historische achtergrond. Het monastieke leven
volgens de Regel voor monniken van Benedictus van Nursia – waarover studiesessie 5 nog het
e.e.a. zal vertellen – had al eeuwenlang een fundamentele vormende invloed uitgeoefend op de
Europese cultuur. Deze benedictijnse traditie nam in de loop der eeuwen allerlei vormen aan,
waaruit afzonderlijke monastieke families voortkwamen zoals bv. de zogenaamde ‘congregaties’
van Vallombrosa, Camaldoli, Subiaco, Monte Cassino en nog vele andere.

Tijdens deze studiesessie staan we stil bij de hoofdlijnen van deze ontwikkeling.

18:00 aankomst in Fabriano

cena en avond vrij; overnachting 6
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Dante ontmoet Benedictus (Paradiso XXI) en Bernardus (Paradiso XXXI):
de eerste als vader en vormgever van het westers monnikendom,

de tweede als mysticus en vertrouweling van Maria, de moeder van Christus

DAG 6 – ZATERDAG 15 OKTOBER: DANTE, BENEDICTUS EN BERNARDUS IN PARADISO

10:00-12:30 studiesessie 5: 

Nadat studiesessie 4 de monastieke traditie als geheel heeft gepresenteerd, staan we nu stil bij
de twee monnikenvaders die in Dante’s Paradiso een voorname plaats innemen: Benedictus van
Nursia (ca. 480–543/547) en Bernardus van Clairvaux (1090-1153). Terwijl Benedictus als wijze
auteur van zijn Regel voor monniken een voorbeeld van een mystiek van het alledaagse leven
vormt, is Bernardus voor Dante vooral een mystieke auteur en de vereerder bij uitstek van
Maria, de Moeder van Christus.

Tijdens deze studiesessie verdiepen wij ons in deze twee figuren en in de plaats en functie, die
Dante hen in Paradiso toekent.

12:30-15:00 vrije pranzo en siesta

15:00-18:00 verrassingsprogramma

cena en avond vrij; overnachting 7
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Fabriano, de internationaal vermaarde città della carta, ‘stad van het papier’, 
met uitzicht op de centrale Apennijnen en de Monte Catria (1701 m):
als centrum van ambachten, kunsten en volkstradities hoort Fabriano 

tot het Unesco Creative Cities Network

DAG 7 – ZONDAG 16 OKTOBER: DANTE EN UMBRIA SACRA – EEN SYNTHESE

10:30-12:30 bezoek aan het Museo della Carta e della Filigrana (voor de liefhebbers)

Dante is een schrijver, die ons tijdens het lezen van zijn Commedia herhaaldelijk uitnodigt om
over zijn schouder mee te kijken hoe hij aan het schrijven is. Op wat voor papier schreef Dante
eigenlijk? Welke rol vervulden papier en inkt in zijn tijd? En in de voorafgaande en latere
eeuwen? In Fabriano bevindt zich de grote papierindustrie van Italië en dit museum biedt ons
de gelegenheid, om ook dit aspect van Dante’s schrijfkunst in de letterlijke betekenis van het
woord wat nader op het spoor te komen.

12:30-15:00 vrije pranzo en siesta

17:00-18:30 studiesessie 6:

Met deze laatste studiesessie maken we samen de balans van deze reis op. Wat voor land is
Umbria gebleken? Welke sporen heeft het in Dante’s werken achtergelaten? 

20:00 gezamelijke cena; overnachting 8

MAANDAG 17 OKTOBER

check-uit en afreis
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KOSTEN VAN DE STUDIEREIS:
De kosten voor de cursus bedragen € 700,- p.p., waarbij het volgende is inbegrepen:

- zes studiesessies en vier geleide wandelingen/bezoeken, inclusief entreekosten;

- drie gezamenlijke diners op 9, 13 en 16 oktober;

- twee dagtrips naar Assisi en Fonte Avellana/Fabriano op 12 en 14 oktober, inclusief vervoer
en picknicks.

Niet inbegrepen zijn:

- de vlieg- en treinreis naar Perugia, de terugreis vanaf Fabriano en reisverzekering

- de overnachtingen

- alle niet-gezamenlijke maaltijden

AANMELDING

Aanmelding voor de studiereis gebeurt door middel van een mailtje aan de reisleider, Kees den
Biesen, via purshana@live.com of keesdenbiesen@hotmail.com en het overmaken van een
aanbetaling van € 100,- op IBAN NL37INGB0004860412 t.n.v. JCM den Biesen.

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN

In Perugia zijn de nodige hotels en B&B’s te vinden, die via bijvoorbeeld www.tripadvisor.nl
gemakkelijk geboekt kunnen worden. De keuze in Fabriano is beduidend minder, maar toch
niet slecht. De studiesessies zullen in het centrum van beide steden plaatsvinden, zodat een
logeeradres binnen loopafstand zeker aan te bevelen is.

Voor de heenreis zijn er verschillende opties:

1) direct naar Perugia vliegen kan alleen met RyanAir vanaf Charleroi;

2) elke zaterdagmiddag is er een directe vlucht van RyanAir vanaf Düsseldorf-Weeze naar
Ancona, vanwaar men met de trein naar Foligno kan reizen en daar overstappen op de
trein naar Perugia;

3) wie naar Rome vliegt, kan met de trein naar Foligno reizen en daar overstappen op de
trein naar Perugia.

Deze laatste optie biedt de meeste flexibiliteit.

Tussen Ancona en Rome rijden er de nodige treinen, zodat men daar op verschillende uren van
de dag op vervoer kan rekenen. Zodra men echter in Foligno overstapt op een trein naar
Perugia, zijn de mogelijkheden veel beperkter en moet er op bepaalde uren van de dag met
langere wachttijd gerekend worden. Kees den Biesen helpt graag met het vinden van de beste
treinverbindingen en met het on-line kopen van treinkaartjes. 

Voor de terugreis zijn er vanuit Fabriano directe treinverbindingen naar Ancona en naar Rome.
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