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toscane staat nu bekend orn z刂 n rust en goede leven.

Maarin de Mddeleeuwen was de streek het toneel

van de bittere riva"teit tussen siena en Firenze。

ln siena,dat vaak in de schaduw bleef van z刂 n

buurstad,z刂 n daar nog talruke sporen van te zien.
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Ⅱet"aⅡ van de stad,

Het aan het eind van de

de"iende eeuw gebouwde

PalazzO Pubbl忆 o,met冽 n

TOrre dd Mamg⒗ lp"⒍ 0/)

huisves‖e het bestuur van

siena.Hetis oOk nu mog het

stadh凵 s,met Op de

bOvenverdieρ ingen een叫 k

museum

Authemt∶ ek.AChter de

stadsmuren va"siena vindt

u een dOOIhOf Vam

m旧 deleeuwse stee刨 es

tussen de gOtische ρaleizen,
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STAD

ofll de拙 o诊 k‘ Tussen de lvas die aan de vensterbanken te drOgen hangt,vinden we deze pOot∶ sche kni卩 oog,De Verbeelding aan de maGhtin Via dei ROssi

aⅡ de achtstadspoorte11van Sienazorgde

de Porta Camo11ia alt刂 d voor de grootste

onrust。 1刂s ervlJanden komen,zal het door

die poort z刂 n;zeggen de sienezen nog aIt刂 d,

vvijzend naar de indruk、 vekkende stenen

boog aan de noordrand van de stad,Maarvvaaron1d首 ze poort

en niet een andere?Omdat Firenze ten noorden van siena

hgu‘ De hele regio is getekend door de Ⅵ/ed刂ver die de beide

stadstaten lange t刂 dl刂 nrechttegenover elkaar plaatste,’ ver-

telt、犭alentina1匹 arradi,een gids gespeciahseerd in de regio

Eeuwenlang llverden ook de dorpen in de omgeving erin

meegesleurd enˇverden ze gebruikt als voorposten,

飞vint圯 l∈ilometer noordweste巧 kσ li￡犭t het plaatsje MOnte-

riggioni,datis omgeven door zoveel versterkingen en bas-

tions dat Dante het op een koningskroon vond l刂 ken,Niet
ver ervandaan Ⅵ

`ordt san Girnigniano nu bezocht doorlegers
toeristen。 Daar verr刂zen nietrninder dan veeruen说 erkante

torens,die gekanteelde schaduvvenvverpen over de straa刂 es·

DeinⅥ /oners van het onbuigzame PoggiO BOnizio,voorgan-

gervan het huidige Poggibons1vveigerden zich overte geven,

De plaats lJverd door het Florent刂 nse leger van de kaart

geveegd,‘Elk dorp moest een kant kiezen∶ siena of Firenze∶

gaat、Ⅰalentina verder.

Tochˇ vas a1les aanˇvezig om beide steden nader tot elkaar

te brengen,Ze hggen op slechts zestig knometer van elkaa⒈

Zestig k⒒ ometer vol哂 ngaarden en cipressen,En ze delen

hun Etrus⒗ sche vvortels,hun handelstraditie en hun hefde

voor de schone kunsten。

龟⊙ t、
.'。丨D旺 NT丨 ]D De geschiedenisb∝

liste echter anders.

orn coΠ 1rnerciOle redenen,Omdat Firenze een bondgenoot

was van de paus en siena van de keize⒈ Maarook omdat de
汛龟e poⅡ tieke stelsels tegenover elkaal stonden.Firenze Ilverd

met harde hand geleid door het geslacht de’ RIedici.Siena

vverd toen al bestuurd door een soort repubhkeinse struc-

tuu马 de Co,ts氵 gJ氵o‘氵εj fVovε。Aan die raad had de stad in de

13de en14de eeuvv haar gouden tijd te danken‘ Sienaˇvas

in det刂 d van de Raad van Negen zo r刂 k dat de schone kun-

sten explodeerden1vertelt Annamaria Guiducci,directeur

van de stedelijke pinacotheek,Die herbergt een co11eCtie van

v刂 nl。 nderd rehgieuze schnder刂 en van de sienese school
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泌田nd water De stad恬 alt刂 d al ρrat gegaan Oρ  haarfOntelnem,De FOntana ddIa Taduca,met een engd en een schlldpad,⒗ het symbOolvan deze w刂 k

Alles was aa∩ wezig Om

beide stede∩ ∩ader tOt

e|kaar te bre∩ ge∩
.

ze ligge∩ ⊙ps|echts

zestig kil○ meter∨a∩

e|kaar。 E∩ ze de|e∩ hu∩

邕trusk曩sche wortels丿

hande1straditie e∩

|iefde∨⊙Or kunst

onder de gesculpteerde plafonds van het PalazzO Buonsig-

nori.De sienese kunstenaars bleven volgens velen eChterte

trouˇv aan de Byzant刂 nse canon,ter嘁il Firenze open stond
voor de nieuˇ ve tendenzen in de kunst,die het perspecuef

verkenden en de vergulde achtergronden achter zich heten,

De waarheid is volgens Allnamaria Guiducci genuanceerder

dan dat。
‘
De sienese schoo1rnet kunstenaars zoals Duccio

di Buoninsegna en simone Martini,heeR de Byzantijnse st刂 l

echt vern抬uwd,Lichamen werden fijne△ schaduwen sub-
tiele马 en er vverd rneer perspectief gebruikt.’

Uit de woorden van deze kunsuienlebberspreekt nog steeds

de aloude Ⅱvaliteit,Die z刂 n ook te horen in de colnnlenta-

ren op eenvan de beroemdste werken van de sieneseschoo⒈

het al1egorische fresco Her goε

'ε

ε″/Jεr sJBcra″ DeIt/'刀 d Van

ArnbrogiO Lorenzetti,datte zien isin het Museo civico,Aan

de ene kantstaat daarop een harmonleuze stad waar de u1t-

voerende en de rechteⅡ 刂ke rnacht gescheiden z刂 n,Aan de

andere kant staat een stad die kreunt onder tirannie,angst

en ellende.SomΠ 1igen zagen in de eerste het Siena uit de t刂 d
van de Raad van Negen en ln de andere het Firenze van de

Medici,Het DIJOrz govε r刀 o heeR hoe dan ook niet kunnen
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Pa"se"ik,De bekende

De DuOmOIs een van de   D竹 eε田ⅡOntrOmen in
mOOiste gOtlsche kerke"   het midden van de

van Ⅱal呛 ze‘ gew1d   Libre冖a冂CCOlOmini,een

aan Ma"aˉTenhemelOpˉ  van dejuweel芍 es von de

nen1ing en bleef         DuOmO.De bibIiOtheek

onVOⅡooid als gevOlg     we“ 1dOOr ρaus Pius!l
va"de ρestepidemie die   ingericht vOOr de cO"ec-
de stad in1348trOt    】e van z刂 n OOm Pius"。

omzwerv"gen。 Laat ubetOvere钔

dOOr de Charme van dqstee0e⒍

in de oude stad vam⒏ o众或刂le Op

deI刂虻van WereIde汀 gOed staaI∷

en waar autO、 uⅡge0annen坷订

Hier de ViCOIO deg"On9fⅡ i



STAD

COⅡecueVe begees】 e"ng,T刂 dens de PaliO van siena,een unieke paardemrace,staatiedere w刂 k lcomrrada,als。‘n man aChterz刂 n ρaard

voorkomen dat siena in verval raakte,De grote pestepideˉ

Π1ie van1348bracht de stad een eerste mare klap toe.Daarna,

in1555,ˇ ielzein handen van CosmoI de’ Medic1die kosten

noch rnoeite spaarde on△ het handelsfonds van de stad kapot

te maken,Het vervolg is bekend Firenze VVerdˇvereldbe-

roemd,terw刂 l siena犭 ch soms wat vergeten voelt De stad

zelf cultiveert echter haar grootse verleden。 Dat vvordt elke

dag herbeleefd dankz刂 de co,ar昭 d召,de w刂 ken die sienezen

herinneren aan hun gouden t刂 d.Hier maaktiedereen vanaf

Z刂n geboorte deel uit van een van deze w刂 kbroederschap-
pen,de opvolgers van de garnizoenen die ooit de stad ver-

dedigden tegen de Florent刂 nse veroveringsdrang.

D匚 KOθ RTs`芦∧N DE卩AL|⊙
Aanvankel刂 k telde

S始na een v刂 aigtal εo沟 rn免

'ε

.Daarz刂 n erzevent抬 n van over-

gebleven,Ze onderscheiden zich van elkaar door hun kleu-

ren,devies en dierennaam,飞 vee keer perjaarverzOrgen ze

het beroemdste spektakel van de stad∶ de Paho,Datis een
koortsachtige paaldenrace die naLlwel刂 kse een rninuut duurt,

maar de rest van hetjaar ondenlrerp van gesprek bl刂 ft· De
Paho trekt veeltoeschouˇ vers,maaris slechts het spectacu-

lairste onderdeel op het prograΠ 1rna van de corz扌 r‘zrJB,die het

cu⒒ure1e en socialeleven van de stad bepalen,ˇ hn hun doop-

seltot hun begrafenis staat hetleven van de leden voortdu-

rendin hetteken van deze‘ clans∷ l诃en denkt dat Π1isschien

wel dankz刂 dn hechte so。 耐e netwerk⒏ ena minder crimi~

nahteit kent dan andere plaatsen,

Eon keer perjaar viert elke、 勺kZ刂 n patroonhe⒒ ige meteen
processie die volgens een vast ritueel door de stad trekt,De

stoet volgt rnuzikanten en vaandeldragers in een sfeer die

tw刂 felt tussen kermis en militair denlO,en d。 。rkruist de

mⅡdeleellwse stad,doα  stee⑶ es mettientallen″ 四J‘ z冫乙彡乙氵met
hun gesculpteerde gevels.Ze passeert het Battistero di San

Giovannien z刂 n sublieme fIescob,de Duomo metz刂 n goti-

sche gevelen moza】 ekvloer van polychroonn rnarmer。 ¨En
altijd lvreer belandt men op de Piazza del Campo.Dit grote,

waaiervoⅡnige plein is het toneel van de twee jaan刂 kse

paliob,in de schadu、vvan de Torre delb/Iangia,en is het eChte

hart van siena,Aan het eind van de dag rnoet u detrappen

van deze toren bekhmmen onn te zien hoe de zOn TosCane

in een goudkleurigˇ vaas dompelt.U kunt er de hele stad en

de omgevlngbevvonderen。 Firenze Ⅱgt gelu划匕gvoor deinˇ vo-

ners voldoende verˇ veg en bl刂 ft dus onzichtbaar,鼬
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