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Cari Soci della Dante,
Het jaar 2014 loopt ten einde; het eerste volle jaar met
onze vernieuwde website, maar wel nog steeds met de
vertrouwde naam www.dante-alighieri.nl.
In september ging het nieuwe cursusjaar van start, en voor de
eerste keer kon een cursist zichzelf inschrijven, zonder eerst
een inschrijfformulier in te vullen dat in het systeem handmatig moest worden
overgezet. Tot grote voldoening van de cursusorganisator (dat ben ik) ging dat
het merendeel van de vervolg- en nieuwe cursisten goed af; voor degenen die
dat niet direct onder de knie hadden was een email of telefoontje voldoende om
de inschrijving af te ronden. Het is toch ieder jaar tot het laatste moment spannend
of sommige cursussen wel door kunnen gaan. Een (gelukkig klein) aantal wacht
met inschrijven tot het zeker is dat een cursus doorgaat; bij een kritieke cursus,
waarbij iedere deelnemer het verschil kan maken, schiet dat natuurlijk niet op.
Het goede nieuws is dat er in dit stadium meer dan twee keer zo veel eerstejaars
inschrijvers zijn; aan ons en de docenten deze voor de vervolgcursussen te
behouden.
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat het voortbestaan van het Aloysius College
ter discussie staat. Wij mengen ons niet in de discussie, wij hebben ook niet
meegelopen in de protestmars tegen de sluiting die eind november heeft plaatsgevonden, maar... het bestuur volgt de ontwikkelingen natuurlijk op de voet in
verband met de continuïteit van de conferenze en de avondlessen die daar plaatsvinden. Over de conferenze gesproken: het is met veel plezier daarbij telkens ‘de
harde kern’ te zien. Graag roep ik ook alle andere en vooral nieuwe leden op ons
programma goed te bekijken; het is echt de moeite waard en het is om en om in
het Nederlands en Italiaans.
Een jaar geleden heb ik u op de hoogte gesteld van de beraadslagingen binnen
het Italiaanse Ministero per i Beni e le Attività Culturali om alle Dante-leden
wereldwijd gratis toegang te verschaffen tot de Italiaanse musea. Welnu, door de
noodzakelijke bezuinigingen in het Bel Paese is dat plan jammer genoeg geschrapt.
Wat wel nog onverminderd staat is de toegang van onze soci tot de Bibliotheek
van de Universiteit van Leiden. Heeft u dat al eens geprobeerd, al was het alleen
maar om de sfeer te proeven? Wel eerst een tessera aanvragen bij de secretaris.
Dit is ook de plaats en het jaargetijde om de erkentelijkheid van het bestuur te
betuigen aan allen die met hun inspanningen en vrije tijd hebben bijgedragen om
ons Comitato bloeiend en levendig te houden. En toch: er is altijd behoefte aan
extra talent om de reis in 2015 en verder met onverminderd elan voort te zetten.
Wij wensen u en allen die u lief zijn een voorspoedig,
gelukkig en vooral gezond 2015!

Jan Spoelstra, voorzitter
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Agenda
De lezingen worden gehouden in het Aloysius College, aan de Oostduinlaan 50 te Den Haag in de taal waarin ze zijn aangekondigd. Tenzij
anders aangegeven, beginnen de lezingen om 20:00 uur.
Vrijdag 23 januari

Misteri e segreti del Vaticano
conferenza tenuta da Mauro Poma

Vrijdag 20 februari

Muziekgeschiedenis, Renaissance
(ca. 1400 – ca. 1600)
door Harry van der Meer

PLIDA Examen:

Inschrijving tot 17 april
Woensdag 22 april 2015

B2, C1

Inschrijving tot 22 mei
Woensdag 27 mei 2015

A2, B1, C2

Buon Natale
e
Buon Anno!
dalla Redazione
Marisa e Coralie
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Vrijdag 23 januari

Misteri e segreti del Vaticano
conferenza tenuta da Mauro Poma
La città del Vaticano è il piú piccolo stato del mondo che racchiude
fra le sue mura misteri, segreti e tante curiositá. Un
viaggio emozionante alla scoperta di tutto quello che si
nasconde all’interno del Vaticano, le sue proprietá, le
sue stranezze, i suoi numeri impressionanti, i suoi
personaggi, le vicende piú clamorose, alcune opere
d’arte spiegate con una luce di mistero… e ovviamente
i papi del passato e il papa attuale, l’unico ‘re’ al mondo al potere da
quasi duemila anni.
Tutto questo raccontato da una guida turistica ufficiale che ha fatto di
Roma e del Vaticano la sua passione e il suo lavoro

Mauro Poma, nato e cresciuto a Roma, vive in Olanda da 9 anni dove lavora
come consulente per diverse compagnie internazionali nel campo del recupero
crediti. Lavora circa quattro mesi l’anno come guida turistica ufficiale a Roma
portando gruppi di turisti alla scoperta della cittá eterna e ovviamente del
Vaticano!
5
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Vrijdag 20 februari

Muziekgeschiedenis, Renaissance (ca. 1400 – ca. 1600)
Lezing door Harry van der Meer
In het algemeen kan gesteld worden dat Noord-Italië als de bakermat
beschouwd kan worden van de meest belangrijke ontwikkelingen, met
name op kunstzinnig gebied. Slechts een paar namen van steden als
Florence, Rome, Venetië en kunstenaars als Michelangelo, Donatello,
Monteverdi en Palestrina spreken voor zich.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij veel cursussen en lezingen
over de Renaissance, Italië min of meer in het centrum van de belangstelling staat. Ook in deze lezing zal dit land uiteraard de aandacht
krijgen die het verdient.
Tegelijk zal echter ook de vraag worden gesteld: In hoeverre is de
muziek in de Renaissance-periode echt Italiaans? We mogen niet
vergeten dat zeer grote delen van Europa, waaronder Italië, onder
controle stonden van de Habsburgers en verwanten. De Nederlanden,
waaronder ook Vlaanderen, waren ook een onderdeel van dit keizerrijk. In deze lezing zullen we zien dat de muzikale ontwikkelingen in
dit gebied van grote invloed zijn geweest op de Italiaanse muziek.
Frankrijk beleeft in die tijd – niet in de laatste plaats door de nog in
dat land verblijvende Engelsen – een geheel eigen stijl die zijn invloed
in geheel Europa doet gelden. Daarnaast is ook de Spaanse muziek
van zeer grote betekenis geweest voor de ontwikkelingen in Italië.
Zoals u ziet kunnen we concluderen dat, zeker in de eerste helft van de
Renaissance-periode, de Italiaanse muziek een smeltkroes is geweest
van de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse en Spaanse ‘import’.
Uiteindelijk zal dit toch gaan resulteren in een typisch Italiaanse stijl:
het madrigaal, een zeer uitbundige, soms zelfs verpletterende
6
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muzikale vorm. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan hoop ik in deze
lezing uit te leggen.
Naast dit alles zullen tevens aan de orde komen:
- de invloed van het Calvinisme in de noordelijke Nederlanden;
- architectuur, beeldende kunst, muziek; ontwikkelingen los van
elkaar of juist innig verbonden?
- de verhouding tussen kerk, staat en kunst;
- uiteraard zullen de belangrijkste muzikale vormen, zoals het motet,
madrigaal, chanson, alsmede de eerste instrumentale vormen worden
behandeld.
Dit alles zal gebeuren aan de hand van vele luistervoorbeelden.

Harry van der Meer (1946) studeerde viool en schoolmuziek aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en orkestdirectie bij Louis Stotijn. Daarna was hij
werkzaam als dirigent van diverse orkesten en koren, en als violist en docent
kamermuziek in binnen- en buitenland. Van 1979 tot 1984 was hij docent muziek
aan het Edith Stein College te Den Haag. Hij werkte tevens als docent viool en
kamermuziek bij festivals, o.a. in Hongarije.
Hij heeft een omvangrijke praktijk voor privévioollessen.
Tevens is hij dirigent bij het Hofstad Jeugdorkest in Den
Haag. Voorts geeft hij cursussen en lezingen op het gebied
van de muziekgeschiedenis.
Daarnaast werkt hij met diverse (amateur-) orkesten in
Nederland als dirigent en als repetitor, waaronder het
Utrechts Studenten Concert. Vanaf 2005 is hij dirigent van het Basis Orkest en
vanaf september 2011 bij het Voorbereidend Orkest en vanaf 2014 dirigent van
het StrijkOrkest van de Vereniging Hofstads Jeugd Orkest te Den Haag. Bij deze
vereniging is hij tevens artistiek coördinator.
In 2006 heeft hij het Barok Jeugdensemble La
Tempesta opgericht, dat vanaf 2008 bestaat in
de vorm van een stichting.
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In memoriam
Il 3 novembre ultimo scorso la sede centrale della Società
Dante Alighieri a Roma ha comunicato a tutti i suoi comitati la
triste notizia della scomparsa del proprio Presidente, l’Ambasciatore Bruno Bottai. La cerimonia funebre si è svolta mercoledì 5 novembre nella chiesa di S. Maria in Trastevere.
L’Ambasciatore Bruno Bottai era nato a Roma il 10 luglio 1930.
All’età di soli 24 anni era entrato in carriera diplomatica, rivestendo
presto la carica di Vice Console a Tunisi e Secondo Segretario alla
Rappresentanza Italiana presso
la nascente Comunità Europea
dal 1958 al 1961. Ha continuato
la sua carriera diplomatica investendo diverse cariche negli anni
che vanno fino al 1995, anno in
cui chiudeva la sua carriera come
Ambasciatore presso la Santa
Sede.
Nell’aprile del 1995 Bottai veniva nominato Presidente della Società
Dante Alighieri, carica che ha mantenuto fino alla sua morte. In tale
funzione si è impegnato al massimo per rinnovare questa Istituzione
che opera in Italia e nel mondo per la diffusione della cultura italiana.
Sotto la sua guida la ‘Dante’ ha avviato progetti innovativi quali la
certificazione PLIDA, l’Attestato ADA, la rete Internet e non
ultimo il nuovo Statuto, che parifica la ‘Dante’ alle ONLUS.
La sua visione della politica culturale dell’italiano all’estero
si è concentrata soprattutto nel favorire i rapporti tra la ‘Dante’
e la Farnesina, permettendo una collaborazione a livello
internazionale.
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Torino: Eerste Hoofdstad van Italië



‘Ken je Turijn? Dat is echt een stad naar mijn hart.
Sterker nog... de enige die ik leuk vind.
Rustig, bijna plechtig.
Een klassieke omgeving voor zowel ogen als voeten’
Dit zijn de woorden van de Duitse filosoof Friedrich
Nietzsche (1844–1900) in een brief van 14 april 1888.
Nietzsche woonde in het centrum en bezocht regelmatig
een beroemd café-chantant, waar hij graag naar de
muziek luisterde en ijs at.
Turijn (Torino), de voormalige hoofdstad van het
koninkrijk Savoye, later (korte tijd) van Italië en nu van Piemonte, is
een bloeiende stad. Het koninklijk verleden heeft gezorgd voor schatten
op allerlei gebied, een strak stratenplan met prachtige pleinen, musea
en de stad wordt daarbij gekenmerkt door een fantastische architectuur.
Daarnaast is het dé stad voor
lekkerbekken en ’s werelds
chocoladehoofdstad.
Het is de stad waar in 1786 de
Vermouth werd uitgevonden
en sinds 1885 is het de stad
van de Lavazza-koffie.
Dit alles is een aanleiding voor Patrizia Mignano en Marjolijn van
Delft een plan te ontwikkelen om met een groepje (max. 15 personen)
een aantal dagen Turijn te bezoeken, waarbij Patrizia ’s morgens lessen
Italiaans zal geven en tijdens de middagen zal de cultuur op allerlei
gebied centraal staan o.l.v. Marjolijn.
Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken via kunstlijn@hetnet.nl
en als blijkt dat er interesse bestaat volgen de details.
De periode zal zijn van 3 t/m 7 mei.
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Een aantal Italiaanse instituten en scholen geven korting op het cursusgeld aan leden van onze vereniging. Er kunnen wel verschillende
voorwaarden aan de beurzen gesteld worden, zoals een minimum
aantal weken of een bepaalde periode.
Hieronder volgt een overzicht van de scholen, in alfabetische volgorde
van de stad waar ze zich bevinden, waarmee ons Comitato over het
cursusjaar 2014 contact heeft gehad, met de daarbij geldende korting.
Stad

Instituten en Websites

Korting lesgeld

Aci Castello
Arezzo
Bologna
Camerino
Chiavari-Liguria
Firenze
Firenze
Gargnano-Milano
Modena
Rimini
Roma
San Remo
Todi
Torino
Urbania
Venezia
Verona

Sicilia-Galatea, www.scuolagalatea.it
40%
Cultura Italiana, www.culturaitalianaarezzo.it
30%, 40%
Arca-Bologna, www.arcaitalianschool.com
50%
Dante Alighieri, www.scuoladantealighieri.org gratis accomodatie
Nel Blu, www.nel-blu.it
50%
Il David, www.istitutoildavid.it
20%
Dante Alighieri, www.ladantefirenze.it
50%
Università, www.calcif.unimi.it
100%
Romanica, www.romanica.it
50, 70%
Dante Alighieri, www.tiberius-international.com
30%
Torre di Babele, www.torredibabele.com
speciale prijs
Omnilingua, www.omnilingua.net
50%
La lingua la vita, www.wellanguage.com
10%
Porticando, www.italianoporticando.com
15%
Centro Studi Italiani, www.centrostuditaliani.org
50%
Istituto Venezia, www.istitutovenezia.com.
50%
Idea Verona, www.ideaverona.com
36%

De websites van deze scholen staan, met een doorklikmogelijkheid,
ook op onze website: www.dante-alighieri.nl, onder het onderwerp
Studiebeurzen.
Inschrijfprocedure
Op de websites van de hierboven genoemde scholen informeert u zich
over de opleiding, het programma, de voorwaarden etc. U vult het
digitale inschrijfformulier van de gekozen school in en mailt dat, in
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overleg met Ad Spliet (borse@dante-alighieri.nl), naar de school. Ten
behoeve van de beurs/korting zal hij een begeleidende brief sturen.
Verdere contacten met de school betreffende huisvesting, betaling,
etc. onderhoudt u zelf. Ook de reis regelt u zelf.
Graag maken wij u nog attent op het volgende:
In het verleden hebben wij met vele andere dan de hierboven genoemde
scholen contact gehad over beurzen, waarvan onze leden gebruik hebben
kunnen maken. Het kan goed zijn dat deze scholen nog steeds beurzen
aanbieden maar ons dat voor 2014 niet uit zichzelf hebben gemeld.
Mocht u een cursus willen volgen aan een school die niet in het bovenstaande rijtje voorkomt, nodigen wij u uit daarover met Ad Spliet
contact op te nemen (tel: 070-358 80 80). Dan kan worden nagegaan of
een ‘oud’ aanbod nog geldt, dan wel of de door u gekozen ‘nieuwe’
school een beurs wil aanbieden.
Tenslotte vermelden wij dat er bemiddelingsorganisaties zijn die het
regelen van een cursus voor u uit handen nemen, onder andere Italstudio
(www.italstudio.nl) en Tricolore (www.tricolore.nl). In veel gevallen
krijgen leden van Dante Alighieri ook korting op de door deze organisaties aangeboden cursussen. Voor meer informatie daarover verwijzen
wij naar de websites en de brochures van deze organisaties.
De vereniging Dante Alighieri Leiden-Den Haag staat niet garant
voor de kwaliteit en inhoud van de cursussen.
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Een kijkje in het hart van de muziek: La Casa di Riposo
per Musicisti – Fondazione Verdi in Milaan
Giuseppe Verdi (Le Roncole, 10 oktober 1813 – Milaan, 27 januari
1901) was niet alleen een groot musicus, met opera’s van wereldfaam
op zijn naam als Aïda, Nabucco en La Traviata, maar hij had ook een
groot hart. Het bewijs daarvan staat in Milaan op Piazza Buonarroti,
even buiten het centrum van de stad. Iedereen in Milaan kent het mooie
gebouw achter het standbeeld van Verdi op het plein: La Casa di
Riposo per Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi. Verdi noemde het
zelf l’opera mia più bella.
Een flink deel van zijn
erfenis en een groot
deel van de opbrengst
van de auteursrechten
van zijn werken heeft
Verdi bestemd voor de
oprichting van dit huis
voor oudere musici die
hij zo’n warm hart toedroeg. Later hebben ook benefattori, waaronder bijvoorbeeld Vladimir
Horowitz en Renata Tebaldi financiële bijdragen geleverd.
Musici kunnen in la Casa di Riposi per Musicisti, vanaf de leeftijd van
65 jaar, hun laatste levensfase doorbrengen met de zorg die ze nodig
hebben en omringd door muziek. Privacy en autonomie staan er hoog
in het vaandel.
Gebouwd tussen 1896 en 1899 door architect Camillo Boito staat het
huis onder Milanezen vooral bekend als Casa Verdi: Een huis waar
oudere musici als ‘gast’ wonen, musici die minder rijk zijn en misschien
niet het grote succes hebben gekend van Verdi zelf, maar wel als echte
musici hun hele leven aan de muziek hebben gewijd: non favoriti dalla
fortuna, o che non possedettero da giovani la virtù del risparmio, aldus
Verdi.
12
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Verdi zelf wilde er na zijn dood in 1902 ook begraven worden, samen
met zijn tweede vrouw, de zangeres Giuseppina Verdi Strepponi en hij
wilde dat het huis pas geopend zou worden voor gasten als hij zelf was
overleden. De stoffelijke resten van Verdi zijn dan ook kort na zijn
dood van het overweldigende Cimitero Monumentale in Milaan naar
het intieme Casa Verdi overgebracht. Nu zijn de beide tombes van het
echtpaar er te zien in een aparte, vanaf buiten vrij toegankelijke ruimte,
omringd door mozaïeken met mooie vrouwenfiguren en veel goudkleurige steentjes.
Binnen in het huis hebben vanaf 1902 al duizenden oudere musici er
als gast (ospite) gewoond. Dat is voelbaar in de sfeer. Ook hebben
talloze bekende musici, zangers en politici Casa Verdi bezocht om
Verdi te eren, maar ook uit interesse in het huis zelf.
Ik heb het geluk om er ontvangen te mogen worden door een aantal
professionele medewerkers die
met toewijding over de gasten
spreken. Een man leidt me rond
door de zaal waar gasten bijeenkomen om met elkaar te praten,
een zaal waar concerten worden
gegeven met jonge en oude musici: Salone d’Onore di Casa
Verdi en door de bibliotheek met de vele partituren. Overal ligt licht
parket op de vloer, staan rode leunstoelen en liggen er op tafeltjes
muziekinstrumenten. Ook vallen
de verse bloemen op en de portretten en bustes van musici.
In een aparte ruimte staat de
vleugel van Verdi en zijn leunstoel. Verder zijn er voorwerpen
en kunstwerken uit Verdi’s
woonhuis te zien. In overeenstemming met de wens van Verdi zijn alle belangrijke voorwerpen uit
zijn Villa Sant’Agata in Busseto overgebracht naar La Casa di Riposo
per Musicisti. Omdat voldoende ruimte ontbrak om ze goed tentoon te
stellen, hebben sommige van die voorwerpen weer een tijdelijke
bestemming gevonden in het Museo Teatrale alla Scala.
Alles in Casa Verdi straalt een echte Italiaanse muzieksfeer uit en wekt
13
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de indruk dat er met zorg aansluiting wordt gezocht bij de belevingswereld van de gasten. Er wonen er gemiddeld 80, waarvan 55 zelfstandig en 25 meer hulpbehoevend. Er zijn verder voorzieningen als
fysiotherapie, podologie, psychologie en andere medische specialismen.
Sinds 1998 biedt Casa Verdi ook onderdak aan 16 studenten van het
Conservatorio G. Verdi di Milano, van l’Accademia del Teatro alla
Scala en van de Fondazione delle Civiche Scuole di Musica di Milano
met het doel om de integratie van jong en oud te bevorderen. De studenten eten en praten dan ook geregeld met de ouderen, met wie ze de
liefde voor en de toewijding aan de muziek delen. De jongeren beschouwen de ouderen als ‘musici veterani’ die hen op hen gemak
stellen en in het verleden voor dezelfde uitdagingen en problemen
hebben gestaan als zij nu. Zij voelen zich begrepen.
In de Salone d’Onore vindt later die middag een concert van een aantal
gasten plaats met piano en hoorn. Het is fijn om tussen het publiek
naar de muziek te luisteren. Het is de interactie tussen de gasten, de
muziek en de buitenwereld die deze plek zo boeiend maakt. De pianist
(pas 65 geworden) en de hoornist wonen nog niet zo lang in Casa Verdi.
De moeder van de pianist heeft er ook gewoond, hoor ik, en is er
overleden.
La Casa di Riposo per Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi, biedt
de gasten niet alleen inwoning en verzorging, maar ook talloze
activiteiten, waaronder bijvoorbeeld de huisvesting van het Concorso
Internazionale Pianistico “Pianotalents” (102 jonge talenten uit 33
landen), uitstapjes naar bijvoorbeeld Verona en concerten buitenshuis
waarvoor de gasten worden uitgenodigd. Casa Verdi heeft ook een
eigen blad La Voce di Casa Verdi, wat ruimte biedt aan de verhalen
van de gasten.
Casa Verdi is het enige woonhuis voor oudere musici ter wereld en
voor mij een mooi voorbeeld hoe Italianen in staat zijn goed te zorgen
voor hun ouderen. Als ik naar buiten loop blijf ik nog even stilstaan
om te luisteren naar het geluid van een prachtige tenor dat door de
muren heen klinkt.
Carmen Barnhoorn
Voor meer informatie over Casa Verdi kunt u klikken op de website:
http://www.casaverdi.org.
14
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Steeds minder Italiaans?1
In het lentenummer van Il Bollettino van dit jaar konden we op p. 10
lezen dat het aantal leerlingen in de taalcursussen over de periode
2011–13 flink was gedaald. De bijna complete cijfers voor het seizoen
2014–15 laten geen verbetering zien. De hieronder staande tabel toont
het verloop van de cursisten over de wat langere periode tussen het
seizoen 2006–07 en 2013–14, gebaseerd op gegevens uit de Bollettini
118, 126 en 138, en voor 2014–15 uit cijfers van de administratie.
Deze laatste bevatten nog niet het effect van de cursussen die in januari
starten, áls ze starten, en moeten dus met enige reserve geïnterpreteerd
worden. Ik maak onderscheid tussen de deeltotalen ‘Taal’ (alle niveaus
van taalverwerving), ‘Cultuur’ (thematisch, literatuur, gevorderde
grammatica) en ‘Beginners’ (nieuwe inschrijvingen voor eerstejaars
en de combinatie eerste-tweedejaars taalcursussen):
Seizoen
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

Taal
459
362
400
398
341
301
301
251
205

Cultuur
123
94
99
105
109
101
81
103
115

Beginners
131
77
118
122
91
87
77
53
74

We moeten oppassen dat we op basis van deze gegevens niet te veel
speculeren. Alle absolute getallen zijn klein, zeker die van de
jaarlijkse instroom aan nieuwe cursisten, en iedere vijf of tien
aanmeldingen meer of minder geven, bij alle invloedsfactoren die er
zijn, een springerig karakter aan het totaalbeeld, waaruit we niet te
snel conclusies moeten trekken. Als we de getallen in een grafiek
uitzetten, kunnen we over de negen beschouwde seizoenen wel een
paar tendensen waarnemen, die ik statistisch betrouwbaar durf te
noemen.
1

Met dank aan Enrica Miglioli (Turijn) voor het opzoeken en ter beschikking stellen van het Quadro informativo
(zie Literatuur [4]), en aan Jan Spoelstra voor het vrijgeven van de voorlopige inschrijvingsstatistiek over 2014–
15.
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 Het totale aantal taalcursisten per seizoen vertoont een continue
daling (van 459 naar 205).
 De instroom nieuwe taalcursisten per seizoen vertoont bij lagere
getallen hetzelfde verloop (met uitzondering van de laatste stijging
van 53 naar 74).
 Het aantal cultuurcursisten schommelt constant rond de 100 per
seizoen.
Kunnen we weigeren hieruit te concluderen dat de belangstelling voor
taal continu daalt en dat die voor cultuur op peil blijft? Het lijkt de enige
geloofwaardige boodschap die uit de cijfers spreekt, maar daarmee
weten we nog niets over de onderliggende oorzaken. Wel valt het mij
op dat er bij het zoeken naar verklaringen vaak gewezen wordt op de
economische crisis, en ook op de relatief hoge prijs van de Dantecursussen. Ik stel voor dat we ook eens kijken naar een aspect waar we
in mijn herinnering nooit bij hebben stilgestaan, of niet bij wíllen stilstaan: de marktwaarde van het product ‘Italiaans’ dat de vereniging biedt.
Eind 2012 schreef mijn collega Marc van Oostendorp in een internationaal vakblad over taalproblematiek en taalbeleid een informatief
artikel over Nederland [1]. Uit zijn samenvatting citeer ik het volgende:
Er zijn aanwijzingen dat de Nederlanders van een traditioneel meertalig
volk, die trots zijn op hun kennis van meerdere vreemde talen, juist tweetalig worden, en trots op hun kennis van het Engels. De opkomst van het
Engels als internationale lingua franca lijkt de positie van het Nederlands
niet aan te tasten, maar kan een gevaar vormen voor de positie van andere
talen.

Is de teruglopende belangstelling voor het Italiaans daarvan een
voorbeeld?
Van Oostendorp concludeert dat het er alle schijn van heeft dat de
Nederlandse samenleving verschuift van meertalig naar tweetalig. Dat
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heeft volgens hem weinig gevolgen voor het Nederlands (en daarover
gaat het nu ook niet), maar eventueel grote gevolgen voor andere onderwijstalen. Wij wenden ons op school af van talen die naar ons gevoel
er minder toe doen. Ons verwachtingspatroon verandert met die houding
mee. Wij beperken ons tot het Engels en verwachten in die taal overal
terecht te kunnen. Lukt dat ook in Italië?
In een onderzoek [2] dat eind 2005 voor de Europese Commissie gedaan
is, lezen we op p. 10:
Finally, attention should be paid to the fact that in six Member States the
majority of the population indicates that they do not know any foreign
languages. This is the case in (…) Italy (59%).

En in een heel recent onderzoek [3] met dezelfde strekking lezen we
op p. 5 over 2012:
Countries where respondents are least likely to be able to speak any foreign
language are (…) Italy (62%).

We lijken hieruit op te mogen maken dat het percentage Italianen dat
geen enkele vreemde taal spreekt in zeven jaar rond de 60% is blijven
hangen. Op p. 2 van de bijlage bij het EU-rapport [3] lezen we dat niet
meer dan 34% van de Italianen zichzelf in staat acht een conversatie in
het Engels te kunnen houden, tegenover 91% bij de Nederlanders, die
ruwweg dus maar bij 1 op de 3 Italianen in het Engels terecht zouden
kunnen. En hiermee lijkt de vraag “Lukt dat ook in Italië?” negatief
beantwoord.
Toch ben ik bang dat bij het EU-onderzoek naar taalvaardigheid enkele
snel groeiende groepen zelfbewuste Italianen verwaarloosd zijn, misschien wel door de vraagstelling (wanneer kan men een conversatie
gaande houden, en op welk niveau?), misschien ook door onderschatting
van wat men kan (Nederlanders lijden juist meer aan overschatting).
Ik denk ook aan al die Easyjet-vluchten tussen Milaan en Amsterdam,
vol met Italiaanse jongeren die zich in een primitief soort survivalEngels verstaanbaar maken. Waar staan zij in de statistieken? Of die
ontelbare tweetalig ingerichte sites van agriturismi en vakantiehuizen,
waarvan de eigenaren hun best doen om alle mails van hun rechtstreeks
boekende klanten in een andere taal dan het Italiaans te beantwoorden.
Men richt zich naar het doel dat voor ogen staat, of naar de klant, en
communiceert in het Engels, al is het soms niet veel meer dan wat de
Google-vertaalhulp suggereert. Mijn indruk dat 91–34 niet de juiste
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verhoudingen weergeeft, vindt steun in cijfers van het Italiaanse
Ministerie van Onderwijs [4]:
 In het schooljaar 1993–94 kreeg 22% van de leerlingen op de
basisschool enig onderricht in een vreemde taal. In 2000–01 was
dit 73% (in 65% van het totaal: Engels).
 In het schooljaar 1993–94 kreeg 56% van de leerlingen op de
lagere middelbare school Engels en 43% Frans. In 2000–01 was de
verhouding 67%–32%.
 In het schooljaar 1993–94 kreeg 64% van de leerlingen op de
hogere middelbare school Engels en 30% Frans. In 2000–01 was
de verhouding 69%–24%.
Zelfs al is het vreemde-talenonderwijs in Italië nog altijd minder praktijkgericht dan in Nederland, en al zijn de statistieken onvolledig, de groei
van het aanbod op de basisschool is indrukwekkend. Al in 2001 had
69% van de Italiaanse ‘VWO-ers’ Engels in het eindexamenpakket. Het
is dus niet alleen bemoedigend, maar ook wel verklaarbaar dat zoveel
jonge Italianen het aandurven hun gebrek aan oefening te overwinnen
en onbekommerd de conversatie aan te gaan met anderstaligen, en dat
gebeurt in toenemende mate in het Engels.
Zonder al te veel statistieken aan te halen, weten wij allemaal dat de
relatief evenwichtige aandacht in het vreemde-talenonderwijs in
Nederland voor Duits, Engels en Frans sinds de invoering van de
Mammoetwet (1968) gaandeweg is
vervangen door een monopoliepositie voor het Engels. Op school
is de stimulans weggevallen om zich
nog serieus met Frans of Duits
bezig te houden, en ook de motivering om zich buitenschools op
een andere taal te werpen wordt
minder. Vroeger was het leren van
elementair Italiaans voor de toerist
bijna een noodzaak, wilde men een
minimaal direct contact met de
bevolking hebben. Mijn sterke
indruk is dat die tijd bijna voorbij is. Zo’n minimaal contact bereikt
men nu in het Engels, vanuit een onderwijssituatie waarin het Engels
in beide landen een monopoliepositie inneemt of ontwikkelt. Wij
18
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komen in Nederland met minder of geen kennis van Romaanse talen
van school, en ook met steeds minder theoretische grammaticakennis.
Wie wil er dan nog vijf jaar naar een avondcursus om Italiaans-B1 te
halen? Er is geen commerciële of toeristische motivering meer te
bedenken die zo’n zware en langdurige inspanning rechtvaardigt.
Jarenlang heb ik als docent op volksuniversiteiten moeten aanhoren:
‘Wij moeten wel wat Italiaans leren, want zij kennen geen Engels’.
Juist dat verandert nu heel snel.
Naar mijn idee zou het bestuur in zijn langere-termijnplanning er goed
aan doen, rekening te houden met een structureel lagere vraag naar
taalcursussen (zeg 200 leerlingen per jaar, incl. 75 beginners) dan in
het verleden. Leerlingen die om redenen van toerisme in elementair
Italiaans geïnteresseerd zijn, zullen steeds moeilijker te vinden zijn. Er
zal altijd een kleine markt met liefhebbers van Italiaanse beeldende
kunst, muziek, literatuur en kookkunst overblijven. Maar zelfs Eataly
geeft prachtige boeken in het Engels uit...
Wim Jansen
Literatuur
[1] Van Oostendorp, Marc. 2012. ‘Bilingualism versus multilingualism in the Netherlands’
in Language Problems & Language Planning. 36(3), p. 252–272.
[2] Europeans and their languages. 2006. Special Eurobarometer 243. European Commission.
Brussel.
[3] Europeans and their languages. 2012. Special Eurobarometer 386. European Commission.
Brussel.
[4] Quadro informativo sull’insegnamento delle lingue straniere. 2001. Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Rome.
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Un viaggio d’inverno
Vi propongo di accompagnarmi per un breve viaggio d’inverno, che ci
porterà in vari posti e tempi. Tutte le varie tappe hanno in comune la
capacità di farci dimenticare la durezza e la noia di questa stagione invernale, e di trasportarci verso un mondo tutto diverso. L’idea per questo
viaggio mi è venuta mentre visitavo la mostra di Mark Rothko al Museo
Comunale dell’Aia e poi leggendo il catalogo2.
Tappa 1. Immaginatevi di essere arrivati a piazza San Marco, non
facendovi largo nella folla rumorosa che inonda la città di Venezia,
ma cercando la solitudine e la tranquillità del convento San Marco a
Firenze. Appena entrati vi ritrovate nel museo più intimo del mondo.
Ogni visitatore, credente o meno, ridiventa un frate contemplativo del
Quattrocento, che si sente sollevato e trasportato verso un mondo al di
là del nostro mondo basso e profano. Per una tale metamorfosi mentale
ci vuole un mezzo di trasporto di carattere proprio miracoloso. Non
per caso l’inventore di questo ‘elevatore’ virtuale fu chiamato Beato
Angelico. Con l’aiuto di alcuni suoi allievi Fra Angelico dipinse in
ogni cella del convento un affresco che rappresenta una scena dalla vita
di Cristo. Queste immagini erano intese
come spunti di contemplazione, cioè dovevano aiutare i frati a lasciarsi dietro la vita
profana, laboriosa e transitoria per elevarsi
verso un mondo infinito, senza disturbo e
travaglio. Lo scopo del pittore era far sì
che l’atto fisico del guardare il dipinto
portasse il monaco in contatto diretto,
metafisico, con l’oggetto del dipinto:
Cristo stesso. Un esempio commovente è
l’imperturbabile Cristo deriso.
Tappa 2. Trovandosi in quest’ambiente contemplativo il pittore americano Mark Rothko visse nel 1959 una specie di conversione di Saulo
in Paolo. Poco prima, a New York, aveva ricevuto una commissione,
finanziariamente molto attraente, per decorare un ristorante chic con
2

Le informazioni su Rothko si basano sull’eccellente saggio di Franz-W. Kaiser Het goddelijke in de kunst nel
catalogo della mostra: Mark Rothko. Uit de collectie van de National Gallery of Art, Washington, Gemeentemuseum Den Haag, 2014, p.43-59. La mostra prosegue ancora fino al 1 marzo.
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una serie di dipinti. Rothko però non si sentiva a suo agio con il futuro
posto dei suoi quadri. Per prendersi un po’ di distanza partì per l’Italia.
E proprio qui, a San Marco, solo in una cella e a faccia a faccia con un
dipinto di Fra Angelico, scoprì cosa voleva fare con la propria arte: i
suoi dipinti non erano intesi come piacevoli decorazioni in un ambiente
lussuoso, ma dovevano travolgere lo spettatore, attrarlo come una calamita. Per raggiungere questo scopo fece i suoi quadri sempre più grandi
e dette ordine di appenderli più in basso possibile alla parete. Così lo
spettatore poteva quasi perdersi nel dipinto: non ci sarebbe stato più
nulla tra il quadro e lui, proprio come nella cella di San Marco non c’era
niente per distogliere l’attenzione del frate dall’affresco. Solo così il
mondo spirituale nascosto nella materia dipinta si poteva schiudere?3.
Tappa 3. È bello vedere come l’arte contemporanea possa prendere
spunto dall’arte del Quattrocento. Con ogni artista la storia dell’arte
comincia di nuovo, ma non mai ab ovo. In
uno studio interessante sullo sviluppo dell’arte contemporanea, lo storico Rosenblum
posiziona Mark Rothko nella tradizione
romantica europea, di cui il pittore tedesco
Caspar David Friedrich è il primo grande
rappresentante. Anche per Friedrich la
pittura era, come per Rothko, una forma di
filosofia, di contemplazione. Più volte si
vede nei suoi quadri una figura sola, stante
un po’ in alto, mentre fissa uno spazio infinito. Si pensi pure al celebre dipinto Viandante sul mare di nebbia
(Der Wanderer über dem Nebelmeer).
Tappa 4. E sempre quando vedo un quadro di Friedrich come questo,
mi vengono in mente le parole Sempre caro mi fu quest’ermo colle, il
primo verso della poesia L’infinito di Giacomo Leopardi, scritta nello
stesso tempo in cui fu dipinto Viandante sul mare di nebbia (1819 risp.
1818). È troppo bella per non citarla completa:
Sempre caro mi fu quest’ermo colle
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
3

Quindi, Mark Rothko si rivolterebbe nella tomba se venisse a sapere come il mercato stia sfruttando le sue opere.
Una mia amica mi ha regalato – per scherzo – delle prese da cucina con motivi rothkoeschi, e le sto anche usando!
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Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Alcuni anni fa, Laura Briganti ci ha dato nel Bollettino un’eccellente
analisi di L’infinito4. Non potrei migliorarla. Basti un’osservazione di
Pietro Citati, biografo di Leonardi:
Annegare, naufragio insieme a immensità sono parole tipiche del linguaggio
mistico. Ma quella di Leopardi non è una mistica, o è una mistica dove l’oggetto,
invece di Dio, è la rêverie, la vita interiore dell’individuo.5

L’atmosfera della poesia è la stessa delle opere di Fra Angelico, Rothko
e Friedrich: una serenità che ti libera dall’inquietudine e dal disturbo
della vita di ogni giorno. Naturalmente ci sono differenze, condizionate
dal tempo, dai concetti e dalle circostanze degli vari artisti. Ma il punto
comune è proprio quell’impressione di serenità, che si può raggiungere
se si è in grado di ritirarsi in se stessi, per poi sentirsi aperti verso un
mondo diverso, finora sconosciuto.
Tappa 5. Sono vago? Vago forse come il mare di nebbia di Friedrich?
Per mostrare che il tipo d’arte di cui sto parlando non sia vago per niente
aggiungerò alla pittura e alla poesia un altra disciplina, la musica. Poco
dopo le opere citate di Friedrich e di Leopardi, Franz Schubert compose il suo ciclo di canzoni Il viaggio d’inverno (Die Winterreise,1928).
In questo ciclo agghiacciante, come lo chiamò Schubert stesso, incontriamo un viandante solitario e deluso che ripercorre il paese della sua
giovinezza dove ha perso il suo amore. A vicenda si sente melanconico,
disperato e rivoltoso. Alla fine però, nell’ultima canzone, il viandante
incontra dall’altra parte del paese un vecchio musicista, solo soletto
come lui, l’uomo dell’organino (Der Leiermann). Scalzo sul ghiaccio
va di qua e di là e il suo piattino resta sempre vuoto. Nessuno lo sente,
4
5

Laura Briganti, L’infinito (1819) di Giacomo Leopardi, …
Pietro Citati, Leopardi, Mondadori 2010, p. 181.
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nessuno lo vede, solo i cani abbaiono. Ma lui lascia andare, sempre
suonando il suo organino, imperturbabile come il Cristo deriso di Fra
Angelico. Allora il viandante, colpito dall’impassibilità del vecchio,
gli chiede: Strano vecchio, posso venire con te? Ancora più delle
parole, la musica ci spiega cosa Schubert voglia dire. È una musica
staccata, rigida come la mano che gira l’organino, gelata dal freddo. Ma
sulle ultime parole della canzone Con le mie canzoni, vuoi girare tu il
tuo organino? si alza la melodia, come se si aprisse un orizzonte,
quasi come un invito al viandante a continuare il viaggio, ormai
sostenuto dalla musica e perciò, nonostante tutti i guai, con più calma
e serenità.
Tappa 6 e traguardo. E qui siamo arrivati ad un paradosso dell’arte
che si incontra in tutti i nostri artisti, Fra Angelico, Mark Rothko,
Caspar David Friedrich, Giacomo Leopardi e Franz Schubert. Il paradosso cioè, che l’arte fa uso della materia per poi superarla: un po’ di
vernice su tela, un pezzo di carta scritta, o una sequenza di suoni bastano
per liberarci dal prosaico freddo di questo mondo, e far sì che possiamo
sopravvivere l’inverno della vita, o – anzi – sentirci al settimo cielo.
È vago? No. Un miracolo? Sì.
È una trasfigurazione di materia in non-materia. E il naufragar m’è
dolce in questo mare.
Lex Plompen

Il secondo manoscritto autografo di
Giacomo Leopardi
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Villa Adriana, un meraviglioso sito archeologico
a rischio ‘Cartellino Rosso’
Fu costruita dall’imperatore Adriano tra il 118 e il 138 d.C., a circa 28
km. da Roma sui Monti Tiburtini su un’area di almeno 120 ettari ricca
di acque. Nei pressi vi passavano quattro degli antichi acquedotti che
servivano Roma. Nelle vicinanze si trova ancora una sorgente di acque
sulfuree, gli odierni ‘Bagni di Tivoli’.
Sappiamo dalle fonti storiche che Adriano, personaggio che amò in
modo particolare l’architettura, si dedicò personalmente alla realizzazione di questo grandioso complesso, tanto da spostare la sua residenza
fuori della capitale.
La struttura della villa è formata da una serie di edifici fra loro collegati,
ciascuno con una funzione
specifica; le Grandi e le
Piccole Terme, il Palazzo
Imperiale, la Sala dei filosofi,
il Teatro greco, la Piazza
d’oro con strutture di
rappresentanza, lo splendido
Teatro Marittimo dove
l’imperatore si rifugiava per
pensare, il Canopo, un lungo
pittoresco bacino ornato da colonne e statue che evoca un braccio del
fiume Nilo, quello che congiungeva la città di Canopo con Alessandria.
La ricca decorazione architettonica e scultorea era di una particolare
bellezza che purtroppo già a partire dal Medioevo è stata oggetto di
indegno saccheggio o ricollocamento in vari musei in Italia e in Europa.
Dopo l’unità d’Italia nel 1870, la villa è passata al Demanio statale.
Nel 1999 Villa Adriana è stata dichiarata patrimonio dell’umanità con
la motivazione:
… capolavoro che riunisce in maniera unica le forme più alte di espressione
delle culture materiali dell’antico mondo mediterraneo … profondamente
influenzato un gran numero di architetti e disegnatori del XIX e del XX secolo.

Alcuni anni fa Villa Adriana ha rischiato di perdere la certificazione
per via di uno sciagurato progetto di realizzare nei pressi del sito una
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grande discarica. Per fortuna il buon senso ha prevalso e la minaccia è
stata sventata.
Purtroppo c’e un nuovo warning dell’UNESCO per via di un progetto
edilizio a ridosso (a ca.800 m) del complesso archeologico, la
cosiddetta ‘lottizzazione
Nathan’, un complesso edilizio
di 191mila mc con un inevitabile
impatto sull’intero patrimonio
artistico. Per la cronaca, il caso
nasce nel lontano 1981 ed il
progetto allora prevedeva
addirittura una cubatura di 233
mila mc. Tra continui rinvii
burocratici, azioni politiche e giudiziarie il contenzioso ancora non trova
una soluzione.
Mi viene in mente una infelice dichiarazione di un nostro ex ministro
il quale candidamente dichiarava che con la ‘cultura’ non si mangia.
Purtroppo la speculazione edilizia fa mangiare...
Il 28 luglio del 2014 il sindaco di Tivoli ha illustrato alle autorità
competenti un piano per contrastare definitivamente il progetto di
edificazione nella buffer zone per scongiurare la violazione delle
prescrizioni imposte dall’UNESCO in merito alle zone cuscinetto.
Speriamo che anche questa volta prevalga il buon senso e la questione
possa risolversi nel giusto verso in modo da non costringere l’UNESCO
ad estrarre il temuto ‘cartellino rosso’.
Beppe Lo Monaco
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Op zoek naar de wortels van Dante Den Haag: wie helpt?
Dante Den Haag is in 1914 opgericht door toedoen van de Italiaan
Romano Guarnieri. Deze was in 1907 in
Nederland aangekomen, van Londen op weg
naar Rusland. In Hoek van Holland werd hij
opgevangen door de consul van Italië te
Rotterdam, de heer J. Hudig, en door leden
van de families Wendelaar en Van Leer, die
hem de eerste gastvrijheid boden. Rusland
heeft hij niet bereikt.
De heer Hudig speelt later als Presidente
Onorario zijn rol in de besturen van Dante
Den Haag en Dante Rotterdam.
Ene W. van Leer houdt in 1924 voor Dante Den Haag een lezing in
het Italiaans over ‘Beatrice e Isabella d’Este’. Giuseppe Prezzolini, in
Nederland vanwege de installatie van Guarnieri als lector aan de
Universiteit van Amsterdam, maakt met verwondering melding van
Industriali come quel signor Van Leer (...). Het Notulenboek van
Dante Den Haag, dat begint bij de oprichtingsvergadering van 1914 en
daarmee het oudste document van ‘Dante Nederland’ zal zijn, noemt
in verband met landelijk overleg ene sig cav. uff. Van Leer als
penningmeester van Dante Amsterdam. In hoeverre hij iets met de
Vatenfabriek Van Leer te maken heeft, wordt mij via Google niet
duidelijk. Een archief van Dante Amsterdam lijkt niet beschikbaar.
Welke familie Wendelaar in contact heeft gestaan met Guarnieri is
geheel onduidelijk. In 1955 ondertekent ene Wilhelmien Wendelaar
een overlijdensbericht van Guarnieri, samen met onder andere mevrouw
Van Gruting-Venlet, secretaris van Dante Utrecht.
Welke lezer kan mij meer vertellen over de genoemde Van Leer of de
familie Wendelaar in relatie tot Romano Guarnieri?
Jan Buijs
info@emporiolibri.nl
0640760111
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Magi o maghi?
Nato Gesù in Betleem di Giuda, al tempo del re Erode, ecco dei Magi
arrivarono dall’Oriente a Gerusalemme, e chiesero: ‘Dov’è il re dei Giudei,
nato da poco? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siam
venuti per adorarlo’… Allora Erode, chiamati in segreto i Magi, volle
sapere da loro minutamente da quanto tempo la stella era loro apparsa; poi,
inviandoli a Betleem, disse: Andate e fate diligenti ricerche del fanciullo;
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure vada a
trovarlo’… Allora Erode, vedendosi deluso dai Magi, s’irritò grandemente
e mandò ad uccidere tutti i bambini che erano in Betleem e in tutti i suoi
dintorni, dai due anni in giù, secondo il tempo che aveva rilevato dai Magi.
(Vangelo Secondo Matteo, 2-16).

L’evangelista Matteo, nel descrivere la nascita di Gesù, ci fa conoscere
le figure dei Re Magi; sembra che
fossero tre per cui è corretto il plurale,
ma perché non maghi? Ed in effetti
per chi studia la lingua italiana sorge
subito il dubbio quale forma usare
per tradurre l’espressione olandese De
drie Koningen: i tre Maghi o Magi?
Se consultiamo una buona grammatica italiana leggiamo che sostantivi
maschili finenti in -co e -go presentano plurali in -ci/chi e in plurali
-gi/ghi (amico/amici, greco/greci, porco/porci, asparago/asparagi ma
carico/carichi, valico/valichi, dialogo/dialoghi); non per niente si consiglia in caso di dubbio di consultare il dizionario! Il tutto diventa
ancora più complicato quando ci troviamo davanti a sostantivi che
possono avere tanto la forma in -ci, -gi quanto quella in -chi , -ghi
(manici/manichi, chirurghi/chirurgi). Evidentemente anche il nostro
mago conosce due plurali: magi e maghi; sono però sinonimi, come
negli esempi appena dati oppure c’è una sostanziale differenza di
significato?
Domandiamo ad un bambino che cosa è un mago e lui ci risponderà
che è una persona cattiva, qualcuno in ogni caso che per magia può
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fare incantesimi, stregonerie, tipo far scomparire o tramutare cose e
persone: insomma il corrispondente maschile di strega e se gli chiediamo
se c’è più di un mago ti risponderà con il plurale maghi!
Ora i magi erano tutt’altro! Ed allora maghi e magi non sono sinonimi,
ma al contrario hanno significati completamente diversi. Ma perché?
Anche nella stessa Bibbia la parola mago oscilla tra un significato
positivo, come nel Vangelo di Matteo e un significato negativo, come
in ‘Simon mago’ di cui si parla negli Atti degli Apostoli:
Vi era un tale di nome Simone, che anche prima aveva esercitato nelle città
le arti magiche… (Atti 8,9ss.).(*)

L’enciclopedia Treccani ci aiuta a scoprire il mistero. I Magi erano una
tribù dei Medi. Secondo lo stesso Erodoto, che elenca i nomi delle sei
tribù o caste dei Medi, i Magi appartenevano alla sesta tribù, una casta
ereditaria di sacerdoti. Quando però i Medi vengono assogettati ai
Persiani, questi ultimi danno il nome di Magi anche a coloro che non
erano sacerdoti, ma praticavano giochi di prestigio ed esercitavano
l’arte della magia.
Il mondo ellenistico eredita questa confusione di interpretazione e
qualifica i magi come sacerdoti specificamente dediti a pratiche di
astrologia e di magia; da allora il termine mago passa a significare, in
Occidente, un cultore della magia, un taumaturgo, un fattucchiere.
Magos, il termine greco per il persiano maguš, viene così ad indicare
non solo astronomi e sacerdoti, ma anche ciarlatani e medicastri.
Dal greco magos si arriva alla forma latina magus (singolare) e magi
(plurale). La forma latina si è continuata nella lingua italiana sia nel
sostantivo che nell’aggettivo mago al singolare e magi al plurale.
Nella IV edizione del vocabolario degli Accademici della Crusca
(1729–1738) sotto la voce mago leggiamo colui che ‘esercita l’arte
magica’ ma per cercare di risolvere l’equivoco gli accademici
introducono per la prima volta il lemma magio quale titolo di quei tre
personaggi che ‘vennero dall’Oriente per adorare Gesù Cristo’; gli
esempi della voce però recano esclusivamente la forma del plurale
magi. Nella V edizione si dichiara però che il lemma magio è di natura
artificiosa: ‘È forma varia di mago, cavata dal plurale latino magi’.
Il XVIII secolo sembra quindi essere, almeno nella tradizione della
lessicografia, il momento dello sdoppiamento del lemma mago, magi
nelle forme mago, maghi e magio, magi con ricostruzione su base
analogica di un plurale per l’una e di un singolare per l’altra.
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Questo ‘arbitrio lessicografico’ non ha però solamente il fine di
scindere nettamente i magi adoratori di Cristo dai maghi sempre più
assimilati a ciarlatani e stregoni, ma vuole anche accogliere
espressioni popolari, affiorate nella tradizione scritta.
Il GDLI (Il Grande Dizionario della Lingua Italiana, l’equivalente
dell’Oxford English dictionary) riporta due espressioni [re]stare come
un magio ‘rimanere stupefatto’ e stare ritto come un magio ‘stare in
posizione eretta’, quali espressioni di uso popolare toscano.
Ai nostri giorni il plurale magi è ormai solo riferibile al significato
storico legato agli antichi sacerdoti persiani e naturalmente ai
personaggi del Vangelo.
A questo punto potremmo chiederci il perché della lettera maiuscola
in Magi, perché non usare semplicemente la minuscola? Sarebbe forse
preferibile usare la lettera minuscola; tanto più che magi è spesso attributo di re e i tre hanno ricevuto ciascuno un nome proprio. È anche
vero che questi personaggi sono ormai diventati nella tradizione collettiva rappresentazioni fantastiche, assimilabili in qualche modo agli
altri protagonisti del periodo natalizio, come la Befana o Babbo/Papà
Natale ed allora perché non conceder loro la lettera maiuscola?
Curiosità (**)
I magi morirono in Oriente. I loro corpi furono ritrovati dalla madre
dell’imperatore Costantino, Elena, che ordinò di trasferire i resti a
Costantinopoli nella chiesa di Santa Sofia. Eustorgio, vescovo di
Milano (IV secolo), ottenne dall’imperatore di Oriente di traslare le
reliquie nella sua città. Queste sarebbero giunte chiuse nel sarcofago
di età romana ancora presente nella cappella dei Magi nella chiesa
milanese.
Anno 1162: Federico Barbarossa ha raso al suolo Milano e la città è
preda di saccheggi da parte dei soldati germanici. Tra gli oggetti che
gli stranieri vorrebbero aggiungere al bottino ci sono anche i corpi dei
re Magi, corpi miracolosi, reliquie preziosissime che fanno gola soprattutto a Rainaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia e cancelliere imperiale
accampato vicino a Pavia. Ma solo nel 1164 l’arcivescovo ottiene il
permesso dal Barbarossa di portar via le reliquie, a patto che i milanesi
non ne vengano a sapere niente. Rainaldo allora fa preparare tre feretri
dicendo alla gente che erano morti di peste, così i curiosi si tenevano
lontani, e aggiungendo che i defunti avevano lasciato per iscritto in
testamento che Rainaldo stesso li doveva accompagnare in Germania,
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loro terra d’origine. Il macabro espediente ha successo e Rainaldo così
lascia l’accampamento pavese, attraversa il Moncenisio, la Borgogna,
la Lorena e poi il Reno e arriva il 23 luglio a Colonia. Le spoglie vengono provvisoriamente deposte nel duomo carolingio di San Pietro,
ma con l’intenzione di tumularle nella cattedrale in progetto di costruzione. Si comincia a costruire solamente nel 1248, e i lavori andranno
avanti per … secoli ma la cattedrale sarà la degna dimora delle spoglie
mortali dei Magi. Il possesso di queste reliquie cancellerà ogni dubbio
sul primato spirituale di Colonia in continua concorrenza con Magonza
e Treveri. Il ragionamento di Rainaldo era in effetti molto semplice: i
Magi sono i primi tre re della cristianità; Gesù ricevendo dai Magi
l’oro, l’incenso e la mirra li consacrava re, confermando legittimità
divina al potere. Dunque chi possedeva i loro resti possedeva il primo
anello della lunga catena del diritto divino. Per questo i re germanici,
dopo essere stati consacrati
con l’olio ed incoronati in
Aquisgrana andavano a
Colonia ad inginocchiarsi
davanti all’arca dei re Magi,
un sarcofago d’oro e
d’argento, il più grande
d’Europa, 300 chili di peso,
lungo 210 cm, largo 110 e
alto 143!
A tutt’oggi possiamo ammirare questo prezioso reliquiario sull’altare
maggiore della cattedrale ormai finita!
E Milano? Grazie all’intercessione dell’allora arcivescovo di Colonia,
nel 1904 alcuni frammenti delle spoglie dei Magi sono ritornati nella
chiesa di Sant’Eustorgio a Milano.
Nel calendario liturgico cattolico e di altre chiese cristiane, l’arrivo dei
Magi a Betlemme viene celebrato il 6 gennaio, festa dell’Epifania.
Ed allora a tutti una simpatica festa dei Magi!
Marisa Jansen-Miglioli
(*) Quel Simone che, primo degli eresiarchi, si spacciò per messia e trafficò di cose sacre; è
lui che ha dato il nome di simonia a qualunque baratto di beni spirituali. Dante lo caccia nella
terza bolgia insieme agli altri simoniaci, ficcandolo capovolto in una buca con i piedi accesi
da una fiamma.(Inferno, Canto XIX, 1-6).
(**) Cesare Marchi, ‘Grandi peccatori Grandi cattedrali’, ed. Rizzoli, 1987.
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Anatra in salsa agrodolce nera
Questa ricetta ha fatto il viaggio dall’Europa alle isole indonesiane e viceversa,
ogni volta adattandosi un po’ alle circostanze e agli ingredienti della regione. Nelle
isole indonesiane le persone di diverse religioni hanno l’abitudine di invitarsi a
participare alle loro feste, perciò c’è il bisogno di variazioni come nel caso della
sostituzione del vino. Oggi è il piatto natalizio prediletto degli olandesi con
radici indonesiane.

Ingredienti per 4 persone:
-

1 anatra di circa 1 kg
2 cipolle
sale, pepe, noce moscata, burro
1 cucchiaino di zucchero di canna
un bastoncino di cannella
6 chiodi di garofano
1 dl di vino rosso (da sostituire con succo
di ribes quando ci sono ospiti musulmani)
2 cucchiai di salsa di soia
2 cucchiai di aceto
250 g di uva nera
1 cucchiaino d’acqua

Tempo approssimativo di esecuzione: 45-60 minuti
Preparazione:
Far riscaldare il burro per poi rosolare l’anatra, toglierla della padella e far
soffriggere le cipolle. Aggiungere lo zucchero, la cannella, i chiodi di garofano e il
pepe. Mescolare e far soffriggere l’insieme per due minuti. Aggiungere l’anatra
nella padella e bagnarla con il vino (o il succo di ribes). Aggiungere un goccio
d’acqua e la salsa di soia. Mettere il coperchio sulla padella. Lasciare cuocere a
fuoco lento finché è quasi cotta (30 minuti), girando l’anatra di tanto in tanto.
Aggiungere l’uva e l’aceto e lasciare cuocere. Mettere l’anatra su un piatto.
Addensare la salsa con farina e versare sull’anatra. Guarnire con uva nera e con
qualche pesca oppure con frutta tropicale, ad esempio mango. Da servire con il
purè di patate.

Anneke Sewandono
In de wedstrijd van Torre di Babele te Rome heeft Anneke met dit recept een
studiebeurs gewonnen.
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De vereniging Dante Alighieri
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de Italiaanse taal en cultuur.
(Statuten, art. 2.1)
De vereniging is genoemd naar Italië’s beroemde dichter, filosoof en politicus, die leefde van
1265 tot 1321. De vereniging werd in 1889 opgericht en heeft Rome als hoofdzetel.
Oorspronkelijk was de Società Dante Alighieri bedoeld om bij de Italianen in het buitenland
de kennis van de Italiaanse taal en cultuur levend te houden. Later kwam daar een tweede
doelstelling bij, namelijk het verbreiden van de Italiaanse taal en cultuur voor niet-Italianen.
De vereniging heeft zich over de hele wereld vertakt.
In Nederland bestaan zeventien afdelingen (comitati).
Het comitato Leiden-Den Haag is in 1979 ontstaan uit een fusie van de afdeling Leiden,
opgericht in 1916, en die van Den Haag, het oudste comitato van Nederland opgericht in
1914. De vereniging organiseert maandelijkse lezingen zowel in het Italiaans als in het
Nederlands. Daarnaast worden taalcursussen Italiaans op verschillende niveaus en ook
cursussen over literatuur, kunstgeschiedenis en muziek aangeboden. Het blad van de
vereniging, Il Bollettino, houdt de leden van alle activiteiten op de hoogte.
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