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                 Decamerone 
                                                                                                                    Giovanni Boccaccio 
 
 

Van de Florentijn Giovanni Boccaccio (1313-1375), 

grondlegger van het Italiaanse proza, geldt de 

'Decamerone' als zijn hoofdwerk. Het is zo fris, 

levendig en realistisch geschreven, dat het nog 

steeds uitgegeven en gelezen wordt, in vele talen. 

Als inleiding beschrijft Boccaccio drastisch de pest 

in Florence in 1348, voor 7 jonge vrouwen en 3 

jonge mannen reden om uit te wijken naar het 

platteland. Om de tijd goed door te komen vertelt 

ieder elke dag een verhaal. Geleerden hebben 

diepere achtergronden van deze amusante, deels 

scabreuze verhalen aangewezen, maar de sublieme 

uitbeelding van de menselijke hartstochten, 

ondeugden en zwakheden is al reden genoeg om ze 

te lezen.  

 

Frans Denissen heeft zijn mooie vertaling uit 1982 

(heruitgegeven in 1994) hier en daar wat bijgesteld. 

Deze prachtige uitgave bevat verder: (sobere) 

aantekeningen en een verhelderend 'Nawoord' van 

de deskundige Van Stipriaan, en honderd leuke 

afbeeldingen in kleur, miniaturen uit een 15de-

eeuws handschrift van een Franse vertaling. 

 

Giovanni Boccaccio (Certaldo of Florence, 1313 – Certaldo, 21 december 1375) was een 

Florentijnse dichter, schrijver en humanist. Boccaccio balanceerde tussen twee werelden. In 

zijn vroege werken leunt hij nog volop aan bij de middeleeuwen, de ridderidealen en de 

hoofse literatuur die populair waren bij de adel. In zijn latere periode, onder meer onder 

invloed van zijn goede vriend Petrarca, hoort zijn werk bij de Italiaanse renaissance. 

 

Bronnen: Wikipedia en boek. 



De bespreking gaat door op donderdag 12 november 2020 om 19.30 uur in de 

Conferentiezaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3,  

Sint-Niklaas, wordt geleid door de heer Romain Van Hautekerke, voorzitter van Anfiteatro, 

en gebeurt in samenwerking met Anfiteatro. Frans Denissen zal aanwezig zijn. 

 

 

Inkom: leden Davidsfonds en Anfiteatro gratis, niet-leden 2 euro. 

 

Aan de leden van het Davidsfonds wordt steeds het boek voor de volgende bespreking 

meegegeven. 

Ook wie het boek niet gelezen heeft, is welkom. 

 

Met dank aan de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Sint-Niklaas voor de samenwerking. 

 

Info: r.demeerleer@telenet.be of 03 296 05 23.  
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