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Over deze ‘reis naar de bronnen’
De studiereis naar Lucca is deel van de serie Dante-studiereizen, die Kees den Biesen sinds
2014 jaarlijks in Italië organiseert; voor eerdere reizen zie www.  poeticplaces.org. 
De opzet van het verblijf in Lucca is uitdrukkelijk kleinschalig en niet-toeristisch. Centraal staat
het bezig zijn met teksten van Dante, Petrarca en Boccaccio in een bijzondere omgeving, het
rustig ervaren en in ons opnemen van historische plekken en veel schoonheid, en uiteraard het
genieten van heerlijke gerechten en wijnen van de Toscaanse keuken.

Naast de dagelijkse leessessie in de ochtend en enkele gezamenlijke maaltijden, excursies en
bezoeken, is er voor alle deelnemers veel vrije tijd om in Lucca op onderzoek te gaan.

Over dit reis- en studieboek
Op de hier volgende bladzijden zijn velerlei teksten bijeengebracht, sommige van de hand van
de docent en reisleider, andere – korte studies, passages uit academische werken, voorbeelden
van bestaande vertalingen – uit diverse talen vertaald en vervolgens bewerkt en uitgebreid.
Alle teksten van Dante, Petrarca en Boccaccio worden in de oorspronkelijke taal geciteerd en
gaan vergezeld van nieuwe vertalingen door Kees den Biesen.
Tijdens de studieweek zullen de inleidingen bij de verschillende auteurs slechts kort worden
samengevat, omdat het accent op de lezing en bespreking van hun teksten zal liggen. Het is
dus aangeraden om de reader vóór de reis eens zorgvuldig door te nemen.

Over de docent
De 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. Hij is gespecialiseerd in de vroegchristelijke literatuur van het
Nabije Oosten, de fenomenologische architectuurtheorie van Dom Hans van der Laan en de
symbolische theologie van Efrem de Syriër. Kees heeft veel gepubliceerd over de 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. Hij leidde
verschillende Dante-leesgroepen in Nederland en heeft veel ervaring met het ontsluiten van
poëtische en literaire teksten voor hedendaagse lezers.
Samen met zijn vrouw Catherine Ann Lombard woont hij op een stille heuvel in de
Umbrische Apennijnen, waar hij zich toelegt op vertaalwerk, schrijven en tuinieren. Hij is lid
van de Werkgroep Italië-Studies te Amsterdam, de Accademia dei Romiti te Gualdo Tadino
en het Beth Mardutho Syriac Institute in New Jersey. Hij is gastdocent aan de theologische
faculteit van de Universiteit van Salzburg en research associate van het Department of
Ancient Languages van de Universiteit van Pretoria.

Zie verder: www.poeticplaces.org & 
www.facebook.org/poeticplaces (wordt nog bewerkt)
https://independent.academia.edu/KeesDenBiesen
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Een Toscaanse leesweek – waar het om gaat

Het Toscaanse stadje Lucca vormt het
decor van een week-lange pelgrimage
naar de bronnen van de Italiaanse
cultuur. Onder leiding van letterkundi-
ge, filosoof en theoloog Kees den Biesen
wordt er geput uit de toonaangevende
werken van Dante Alighieri, Francesco
Petrarca en Giovanni Boccaccio, de drie
schrijvers en denkers die de opkomst van
de Italiaanse literatuur aanstuurden en
in bijzonder korte tijd de Italiaanse
cultuur naar de top van de Europese
beschaving stuwden.

Van de publicatie van Dante’s Inferno rond 1309 tot de afsluiting van Petrarca’s Canzoniere in
1374, via Boccaccio’s Decameron uit 1348-1353, vindt de geboorte plaats van de Italiaanse taal,
literatuur en cultuur en daarmee van een nieuw tijdperk in de Europese geschiedenis. Wij zijn
hier getuige van een fascinerend proces, waarin de grootse en alomvattende wereldvisie van
de voorafgaande eeuwen plaats maakt voor een onrustige verscheidenheid van tegenstrijdige
perspectieven die de grondslag vormt van de moderne Europese cultuur.

Dante Alighieri (1265-1321) is de dichter-denker die de uitersten nog bij
elkaar weet te houden. Hij pakt het groeiend pluralisme van zijn dagen
op en geeft het een plaats binnen een dynamische visie van eenheid in
verscheidenheid – een spanningsvolle én spannende visie waarin verschil-
len en contrasten het grote geheel verrijken en verfijnen. Zo schenkt hij
het Italiaans een enorme taalvermogen, dat het tot op heden bewaard
heeft en dat van Italië nog steeds een land der letteren maakt.

Francesco Petrarca (1304-1374) is de geschrokken getuige van een implo-
derende samenleving. Anders dan Dante die voor een groot publiek
schrijft, richt Petrarca zich in Latijnse geschriften tot de culturele en
politieke élite van zijn dagen met een op de Romeinse oudheid georiën-
teerd levensideaal van humanitas – klassieke letteren, gecombineerd met
het christelijk geloof en met een praktische politieke ethiek. Ofschoon hij
het Italiaans als literaire taal afwijst en pas tegen het eind van zijn leven
zijn gedichten in de volkstaal publiceert, wordt Petrarca door latere
generaties toch als de grote wegwijzer in de Italiaanse poëzie beschouwd.

Giovanni Boccaccio (1313-1375) is een literair autodidact, die zich net zo
goed in het Italiaans als in het Latijn aan proza en poëzie wijdt. Anders
als zijn pessimistische en elitaire vriend Petrarca is hij een man van het
volk én van de toonaangevende kringen. Hij is een begenadigd verhalen-
verteller, die het Italiaans tot een literaire prozataal verheft en een
enorme invloed op de Europese literatuur uitoefent. Net als zijn grote
voorbeeld Dante weet hij brede lagen in de samenleving aan te spreken,
met name door zijn optimistisch en ondeugend humanisme.
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In het prachtige Lucca verdiepen wij ons een week lang in deze Toscaanse auteurs en in de
historische ontwikkelingen die zij aandreven en gidsten, waarbij wij enkele andere invloedrijke
dichters zeker niet uit het oog verliezen. Bij dit alles bedenken wij bovendien dat de impulsen
die zij aan hun tijdgenoten en latere generaties doorgaven oneindig veel méér zijn dan
simpele factoren in een beschrijvende cultuurgeschiedenis. Deze auteurs worstelden met het
leven, met de wereld en maatschappij waarvan zij deel uitmaakten, en droegen elk een
boodschap uit die door velen positief werd ontvangen. Aan de hand van hun eigen teksten
proberen wij ons een beeld te vormen van de persoonlijke beleving van deze dichters en
denkers, van hun verlangens en frustraties en van hun idealen en mislukkingen. Gaandeweg
stellen wij ook kritische vragen bij de simplistische clichés die in de moderne cultuur-
geschiedenis en in de media gangbaar zijn en proberen wij vooral de mensen zelf in beeld te
krijgen, om vanuit hun teksten iets te leren over het mens-zijn dat ons met hen verbindt.
De deelnemers ontvangen ruim vóór aanvang van de reis een uitgebreid reis- en studieboek
met teksten en inleidingen, aan de hand waarvan zij zich op de reis kunnen voorbereiden. Dit
boek wordt aanvankelijk in pdf-vorm via de mail opgestuurd; aan het begin van de eerste
leessessie ontvangt iedereen een uitgeprint exemplaar.

Kosten van de studiereis
De kosten voor de reis bedragen € 750,- p.p., waarbij het volgende is inbegrepen: 
– één lunch, twee aperitieven en vier diners
– acht leessessies van elk ruim twee uur, twee geleide wandelingen en een concert
– dagtocht naar Pistoia

Niet inbegrepen zijn:
– de heenreis naar Lucca, de terugreis naar Nederland, en een reis- en annuleringsverzekering
– acht overnachtingen
– zes lunches en vier diners 
De gemakkelijkste reis naar Lucca loopt via het vliegveld van Pisa, vanwaar bussen naar het
station gaan; ongeveer elk half uur is er een trein naar Lucca, dat op slechts 22 km afstand
ligt.
In Lucca 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. 
Een gedetailleerd programma met verdere informatie wordt in januari rondgestuurd.

Aanmelding
Aanmelding gebeurt d.m.v. een mailtje aan purshana@live.com en het overmaken van
een aanbetaling van € 150,- op IBAN NL37INGB0004860412 t.n.v. JCM den Biesen. 
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Programma

Zondag 20 mei 18:00 samenkomst op het plein vóór de San Frediano kerk
aansluitend aperitivo en cena

Maandag 21 mei 9:15 samenkomst op Piazza San Martino bij de Duomo
10:00-12:30 leessessie 1 in Biblioteca Civica Agorà
15:00-17:00 leessessie 2

Dinsdag 22 mei 10:00-12:30 leessessie 3
15:00-17:00 leessessie 4
19:45 samenkomst op Piazza Amfiteatro
20:00 cena

Woensdag 23 mei 10:00-12:30 stadswandeling 1
15:00-17:00 leessessie 5

Donderdag 24 mei 10:00-12:30 leessessie 6
15:00-17:00 stadswandeling 2

Vrijdag 25 mei 10:00-12:30 leessessie 7
19:15 concert en cena

Zaterdag 26 mei 9:00-18:00 bezoek aan Pistoia

Zondag 27 mei 15:00-17:00 leessessie 8
18:00 aperitivo en cena

Maandag 28 mei vertrek uit Lucca
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Locatie
Voor deze vijfde Dante-studiereis is een thema gekozen dat Dante in een brede historische
context plaatst – en in overeenstemming hiermee is hebben wij voor de leesweek een locatie
gekozen, die de context van Dante’s biografie en teksten eveneens overstijgt.
Lucca is zeker aanwezig in Dante’s leven en werken, zij het – vergeleken met de steden die
een voorname rol in zijn leven speelden – duidelijk op de achtergrond. Dat stemt in zekere zin
met het huidige Lucca overeen, dat vergeleken met bijvoorbeeld Florence of Pisa een minder
prominente trekpleister is. De stad vlooit zich knus binnen haar eigen muren, is ook wat naar
binnen gekeerd en pronkt niet met haar eigen schoonheid. 

 

Lucca is dus een goede plek voor een wat ingetogen leesweek – rustig, compact en stil, met om
de hoek van de straat genoeg schoons om van te genieten en genoeg nauwe straten en stegen
om even met lijf en hoofd te kunnen pierewaaien. Bovendien wonen er nog echte Lucchesi:
niemand is voor toeristische overlast op de vlucht gegaan en her en der vind je dus nog een
bakker, slager en kruidenier. Je kunt op de stadwallen en bolwerken rond héél het centro storico
wandelen, maar ook in ‘de-lange-draad-straat’ – via Filungo (filo lungo) – gaan window shopping
en allerlei delicatessen proeven.

Uiteraard zijn er telt Lucca kerken met het nodige kunstschoon. Alleen al in het centro storico
zijn maar liefst negenenveertig kerken en kerkjes gelegen! De oudste daarvan zijn in een
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sobere, in eerste instantie aan Pisa ontleende en plaatselijk verder ontwikkelde Romaanse
architectuurstijl gebouwd. De Dom van St. Martinus bevat de zogenaamde Volto Santo die we
uit de Inferno kennen, terwijl Dante’s buste ergens op de facade van St. Michael op het Forum
prijkt – wie Dante kan aanwijzen krijgt een speciale verrassing! Wie van opgravingen houdt
kan onder de oude Dom van San Giovanni terecht, waar een kerk en baptisterium aan het
licht zijn gekomen die in de achtste eeuw door de Longobarden werden gebouwd.

Het is niet algemeen bekend dat Lucca eeuwenlang – van de achtste tot en met de twaalfde
eeuw ìs een lange tijd – één van de voornaamste steden van noord- en midden-Italië was. De
Longobarden vestigden er namelijk een hertogdom dat niet alleen het huidge Toscane maar
ook vele grensgebieden omvatte. Ook nadat Florence de bovenhand kreeg en Lucca na een
tijd van militaire wederwaardigheden zich van alle oorlogshandelingen onthield, vormden de
stad en omstreken een zelfstandige staat die pas ten tijde van Napoleon (dus wéér minstens vijf
eeuwen later) werd opgeheven. De civiele en culturele geschiedenis van Lucca heeft haar
eigen rijkdom, waarvan enkele boeiende musea getuigen.
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Enkele tips

Lucca en Puccini www.puccinimuseum.org
wie van opera houdt kan hier niet omheen

Duomo San Martino http://www.museocattedralelucca.it/visiting.htm
de dom maakt deel uit van het Complesso museale e archeologico della
Catedrale di Lucca, dat niet alleen de oude en nieuwe dom omvat maar
ook een museum en twee klokketorens

Villa Guinigi http://www.luccamuseinazionali.it
dit is het museum dat de geschiedenis van stad en streek documenteert,
van de achtste eeuw v.Chr. tot en met de achttiende eeuw n.Chr.

Palazzo Mansi http://www.luccamuseinazionali.it
dit stadsvilla-museum getuigt van Lucca’s kunst en cultuur aan het eind
van de achttiende eeuw en omvat ook een pinacoteek met werken uit
de zestiende tot en met de achttiende eeuw

Palazzo Pfanner http://www.palazzopfanner.it
ook dit is een prachtig stadsvilla-museum

Orto botanico http://www.lemuradilucca.it/orto-botanico
de botanische tuin
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Teksten en inleidingen – inhoudsoverzicht

De illustere figuren van Dante, Petrarca en Boccaccio zijn de voornaamste, maar niet enige
bronnen waaruit wij tijdens deze week putten. Zij steunen op de verworvenheden van
voorgangers en tijdgenoten, die als eersten aan het woord komen om ons binnen te voeren in
de fascinerende wereld van de Toscaanse poëzie – de bakermat van de Italiaanse taal en
cultuur.

Inleiding: van Duecento naar Trecento 10

Guittone d’Arezzo: de eerste dichter-denker tussen liefde en ethiek 14

Guido Cavalcanti: de dichter-filosoof en zijn onmogelijke liefde 20

Guido Guinizzelli: de dichter-metafysicus van de edele liefde 24

Cino da Pistoia: de dichter-rechtsgeleerde over amoureuze psychologie 26

Dante Alighieri: de allround dichter-denker van de universele liefde 30

Francesco Petrarca: de dichter van de ongelukkige liefde 31

Giovanni Boccaccio: de meesterverteller over geluk en perikelen van de liefde 40

Nabeschouwing 54

Appendix 55

Bibliografische noties 59
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