Dante onderweg
Studiereis naar Verona, de Colli Euganei en Padua
5-13 mei 2017

Giorgio Vasari, Portret van zes Toscaanse dichters (1543-1544)
v.l.n.r. Cino da Pistoia & Guittone d’Arezzo, Petrarca & Boccaccio, en Dante & Guido Cavalcanti

Dante staat bekend als een onvermoeibare reiziger door Italië en ook dit jaar zullen wij daar weer
voor een deel in zijn voetstappen treden. Terwijl hij tijdens zijn leven door de ruimte trok,
voornamelijk in het noorden van Italië, zou hij na zijn dood in 1321 ook door de tijd gaan reizen
– met name door de invloed die eeuwenlang van zijn Commedia is uitgegaan.
We volgen Dante deze keer daarom niet alleen door de ruimte, met name in Verona en omstreken,
maar ook door de tijd heen en wel in Padua en in Arquà Petrarca, het dorpje in de Colli Euganei
(‘Euganische heuvels’) waar Petrarca zijn laatste levensjaren doorbracht.
In Verona verdiepen wij ons in Dante’s wederwaardigheden als banneling en rondreizend dichter
en docent, terwijl wij in de Colli Euganei en in Padua nagaan welke invloed hij uitoefende op zijn
plaats- en tijdgenoot Giotto en op zijn beide dichter-collega’s Petrarca en Boccaccio.
Deze Dante-studiereis wordt georganiseerd en geleid door Kees den Biesen (1959) die zich als
literatuurwetenschapper, filosoof en theoloog bezighoudt met de wisselwerking tussen kunst,
intellect en levensbeschouwing. Kees heeft veel ervaring met het ontsluiten van poëtische en
literaire teksten voor hedendaagse lezers en organiseert elk jaar een unieke Dante-studiereis in
Italië (voor eerdere reizen zie poeticplaces.org).
Samen met zijn vrouw Catherine Ann Lombard woont hij op een stille heuvel in de Apennijnen,
waar hij zich toelegt op vertaalwerk, schrijven, houthakken en tuinieren. Hij is lid van de
Werkgroep Italië-Studies te Amsterdam, de Accademia dei Romiti te Gualdo Tadino en van het
Beth Mardutho Syriac Institute in New Jersey.
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Programma van de reis
Vrijdag 5 mei: aankomst in Verona, startbijeenkomst en gezamenlijk diner
Wij ontmoeten elkaar om 18:00 uur voor een aperitivo bij de fontein van Piazza Bra, buiten het
Romeinse amfitheater, de zogenaamde Arena (zie de foto op blz. 3). Daarna gaan we gezamenlijk
uit eten.

Dag 1 – zaterdag 6 mei: Dante in Verona
Naast zijn geboorteplaats Florence en zijn sterfplaats Ravenna wordt Dante met geen andere stad zo sterk geassocieerd
als met Verona. De heer van Verona, Bartolomeo della Scala
(Paradiso 17:71), was Dante’s gastheer van de zomer van 1303
tot het voorjaar van1304.
Zijn jongere broer en opvolger Can Grande della Scala
(Paradiso 9:43-48 en 17:76-92) verschafte Dante onderdak
gedurende lange perioden van eind 1315 tot begin 1320.
Er ontwikkelde zich tussen hen een echte vriendschap die
ook literair van aard was: Dante droeg zijn Paradiso aan Can
Grande op (Brief 13), terwijl hij volgens Boccaccio tijdens
het schrijven van Paradiso aan niemand zijn nieuwe canti liet
zien vooraleer hij ze had voorgelegd aan Can Grande, “die
hij meer dan ieder ander hoogachtte.”
Dante-standbeeld op Piazza dei Signori

10:00-12:30 studiesessie 1: Dante en de Della Scala’s – geografie, historie, biografie
Bij komen bijeen in het Centro Scaligero per gli Studi Danteschi, zusterinstelling van het Centro Francescano di Studi Danteschi in Ravenna, waar we enkele jaren geleden te gast waren om ons in Dante’s
jeugdpoëzie te verdiepen (danteverona.it).
Adres: Loggia del Mangano, Corte Sgarzarie 8, een zijstraat van de Corso Porta Borsari, waartoe
een portaal toegang geeft (aan de linkerkant als je naar Piazza Erbe loopt).
Tijdens onze eerste studiesessie staan wij stil bij geografische en historische context van de
verschillende perioden die Dante in Verona doorbracht en bij de chronologie van zijn lange
omzwervingen.
12:30 pranzo op eigen gelegenheid; de middag is vrij, zodat ieder de stad op eigen gelegenheid
en naar eigen wens kan verkennen
cena en avond vrij; overnachting 2
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Dag 2 – zondag 7 mei: Dante in de marge
10:00-12:30 studiesessie 2: Dante als banneling-pelgrim en een leven in de marge
Nadat we ons wat in Verona hebben georiënteerd, verdiepen wij ons in Dante’s teksten om te
zien wat zijn verblijf aan het Della Scala hof voor hem betekende.
Omdat hij als banneling overal ‘in de
marge’ verkeerde, was hem – afgezien
van incidentele diplomatieke missies –
elke directe inmenging in de loop der
gebeurtenissen ontzegd.
Het is de grote paradox van Dante, dat
hij juist hierdoor een grote invloed kon
gaan uitoefenen die zich onttrok aan de
ups en downs van zijn bewogen tijd en
zich tot op de dag van vandaag is blijven
vernieuwen.
Een leven in de marge biedt blijkbaar
mogelijkheden, die men in het centrum
van macht en invloed niet kent.
12:30-16:00 pranzo op eigen gelegenheid en vrije tijd
16:00: literaire stadswandeling In de voetstappen van Dante o.l.v. een plaatselijke gids,
die ons langs verschillende plekken voert
die met Dante’s verblijf in Verona te
maken hebben, o.a. de Piazza dei Signori
met haar Palazzi Scaligeri en het familiekerkhof ‘Arche Scaligeri’, de Duomo, de
kerk van Sant’Elena en de Porta Borsari.
De gids geeft de rondleiding in het
Engels en vertelt bij elke plek wat deze
met Dante en zijn werk verbindt. De
literaire wandeling duurt ongeveer twee
uur.
De gids is medewerker van Veronissima,
een plaatselijke toeristische organisatie
(Veronissima.com).
cena en avond vrij; overnachting 3
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Dag 3 – maandag 8 mei: op stap buiten Verona

Na Dante’s stappen door Verona te hebben gevolgd, maken we vandaag een uitstapje buiten de
stad o.l.v. een andere gids – en wel Pietro Alighieri, Dante’s tweede zoon en eerste commentator
van pa’s Commedia. Het programma van deze dag blijft echter een verrassing!
9:30 vertrek uit Verona
13:00 picknick en studiesessie 3: Pietro Alighieri en de traditie van de Dante-commentaren
19:00 terugkeer in Verona; cena en avond vrij; overnachting 4

Dag 4 – dinsdag 9 mei: Este en Monselice
We rijden vandaag naar Arquà Petrarca in de Colli Euganei (collieuganei.it), via twee plaatsen ten
zuiden van de heuvels die ons iets te vertellen hebben over de geschiedenis van de streek, zoals
die in de Commedia ter sprake komt. Este is de plaats van oorsprong van het invloedrijke geslacht
d’Este en een aardig plaatsje voor een caffè. Onderweg picknicken we op een mooie plek en
houden we een korte studiesessie 4 over de Este familie en verwante onderwerpen.
In Monselice bezoeken we een kasteel met
gebouwen en ruimtes die ons verplaatsen in
Dante’s eigen tijd (castellodimonselice.it).
Tegen de avond rijden we – hoe kan het
anders! – langs de Strada del Poeta naar – hoe
kan het anders! – de Villa del Poeta, het hotel
in Arquà Petrarca (arquapetrarca.com) waar
we tijdens de tweede helft van onze reis
logeren en telkens van het avondeten
genieten (hotelvilladelpoeta.it).

20:00 gezamenlijk cena en overnachting 5
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Dag 5 – woensdag 10 mei: Dante en Giotto

Arquà Petrarca

10:00-12:30 studiesessie 5: Schilderen met woorden en met kleuren
Volgens de oudste Dante-biografen waren
de Florentijnen Dante en Giotto, geboren
resp. in 1265 en 1267, met elkaar bevriend.
Beiden waren lid van het gilde Arte dei
Medici e Speziali en lieten zich in hun werk
inspireren door het grote mozaïek van het
Laatste Oordeel in het San Giovanni baptisterium. In de Scrovegni-kapel van Padua
schilderde Giotto een Laatste Oordeel, waarvan de invloed misschien te vinden is in de
manier waarop Dante de kwellingen van
de Inferno voorstelt. Tijdens onze ochtendbijeenkomst verdiepen wij ons in de relatie tussen Dante
en Giotto, als voorbereiding op ons bezoek aan Padua en de Scrovegni-kapel morgen.
13:00-18:00: in de directe omgeving van Arquà
gaan we op landschappelijk onderzoek uit om
ons wat in de nieuwe omgeving in te leven. We
picknicken buiten en brengen dan een bezoek
aan de door architect Gianni Bernini (broer van
de beroemdere Gian Lorenzo Bernini) ontworpen Giardino Barbarigo in Valsanzibio
(valsanzibiogiardino.it), de voornaamste symbolische tuin van de zeventiende eeuw in Europa.
20:00 gezamenlijk cena en overnachting 6
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Dag 6 – donderdag 11 mei: Padua en de Scrovegni-kapel
Vandaag gaan we met de trein naar Padua
voor een bezoek aan de Scrovegni-kapel
(cappelladegliscrovegni.it) en om verdere
bezienswaardigheden te zien, ieder naar
eigen keuze.
Er is veel moois te zien in Padua, niet in
het minst de beroemde kerk van St.
Antonius en de Benedictijnse abdij van
Santa Giustina met haar 5e eeuwse kerk.
Ter oriëntatie: www.turismopadova.it/en
en www.padovanet.it
We vertrekken om 8:45 uit ons hotel en
nemen in Padua om 17:30 de trein terug
naar Monselice. Middageten op eigen
gelegenheid
20:00 cena en overnachting 7

Dag 7, vrijdag 12 mei: Dante in de ogen van Petrarca en Boccaccio

10:00-12:30 studiesessie 6: Dante’s plaats in de klassieke Italiaanse literatuur
Tijdens onze laatste studiesessie staan wij stil bij de invloed die Dante uitoefende op de beide
andere klassieke Italiaanse dichters, Francesco Petrarca (1304-1374) en Giovanni Boccaccio
(1313-1375), en op de plaats die hij kreeg in de Italiaanse literatuur.
13:00 Picknick en bezoek aan Petrarca’s huis in Arquà.
20:00 feestelijke cena en overnachting 8
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Dag 8, zaterdag 13 mei: vertrek
Iedereen wordt op de gewenste tijd naar het station van Monselice gebracht, vanwaar
regelmatig treinen vertrekken richting Bologna en richting Padua. Er is een kans dat wie dat
wenst, op het vliegveld van Bologna wordt afgezet.

KOSTEN VAN DE STUDIEREIS:
De kosten voor de reis bedragen € 950,- p.p., waarbij het volgende is inbegrepen:
– openingsdiner, drie picknicks, en vier diners in Arquà Petrarca
– vier overnachtingen in Arquà Petrarca
- zes studiesessies, een geleide wandeling en vijf bezoeken, inclusief entreekosten;
– drie dagtochten
– alle vervoer in minibus, auto en trein
Niet inbegrepen:
- de heenreis naar Verona, de terugreis vanaf Monselice, en een reis- en annuleringsverzekering
– vier overnachtingen in Verona
– twee lunches en drie diners in Verona
– lunch in Padua
AANMELDING
Aanmelding gebeurt d.m.v. een mailtje aan purshana@live.com of
keesdenbiesen@hotmail.com en het overmaken van een aanbetaling van € 150,- op IBAN
NL37INGB0004860412 t.n.v. JCM den Biesen.
NB
In Verona zijn de nodige hotels en B&B’s te vinden. De studiesessies zullen in het historische
centrum van de stad plaatsvinden, zodat een logeeradres binnen loopafstand zeker aan te
bevelen is.
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