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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 11 september

van 19:00 tot 22:00 uur Open avond
Kennismaking en gratis niveautest voor
nieuwe cursisten en geïnteresseerden

Vrijdag 25 september

Archaïsch Italië
De bastions van het matriarchaat
Lezing door Andrea Maddalena

Vrijdag 16 oktober

Alla scoperta del Colosseo
Conferenza tenuta da Mauro Poma

Vrijdag 13 november

Kastelen van de Keizer
Lezing door Gregor Dijkhuis

Het Aloysius College, waar onze conferenze worden gehouden, is vanaf het
Centraal Station in Den Haag te bereiken met bus 22, richting Duinzigt, halte
Oostduinlaan – voor het AC. Deze bus rijdt elke tien minuten.
Voor de terugweg kan men nemen:
Bus 18, richting Rijswijk De Schilp, vertrekt om
22:17van halte Josef Israelsplein (op 8 minuten lopen
van het AC). Daarmee bent u om 22:23 bij CS.
Tram 9, richting Vrederust, vertrekt om 22:18 van
halte Laan Copes van Cattenburch (op 7 minuten
lopen van het AC). Daarmee bent u om 22:23 bij CS.
Bus 22, richting Duindorp, vertrekt van halte Groenhovenstraat (op 2 minuten
lopen van het AC) om 22:27. Daarmee bent u om 22:34 bij CS.
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Vrijdag 11 september

Open Avond
kennismaking en gratis niveautest
voor nieuwe cursisten en geïnteresseerden
Van 19:00 tot 22:00 uur (NB datum te verifiëren op de website
www.dante-alighieri.nl) wordt een Open Avond in Italiaanse sfeer
gehouden voor nieuwe cursisten en geïnteresseerden, in het Aloysius
College, Oostduinlaan 50 te Den Haag.
Er kan dan kennis worden gemaakt met docenten en bestuur en men
kan zich alsnog inschrijven voor het cursusjaar, voor zover er nog
plaats is in de gewenste cursus. Het verdient daarom aanbeveling u
eerder in te schrijven. Onze docenten kunnen u desgewenst adviseren
over het voor u geschikte niveau.
De niveautest begint al om 18:00 uur en u dient zich wel uiterlijk 7
september per e-mail daarvoor aan te melden bij de cursusorganisator:
corsi@dante-alighieri.nl.
Als de niveautest uitwijst dat u beter een andere cursus kunt kiezen
dan die waarvoor u zich heeft ingeschreven, kan dat alsnog in orde
worden gemaakt.
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Vrijdag 25 september

Archaïsch Italië
De bastions van het matriarchaat
Lezing door Andrea Maddalena
Wanneer men probeert de geschiedenis van het Italiaanse schiereiland
van voor het 1000 jaar v.C. te onderzoeken, dan betekent dat volgens
de officiële archeologie en geschiedenis, dat men een grijs gebied moet
binnentreden. Een gebied met heel veel onzekerheden en waar nog
steeds stereotypen overleven – als erfenis van incomplete theorieën uit
de XIX eeuw – tot frustratie en verwarring van degenen die er graag
meer over willen weten.
Door de moedige bijdrage van onafhankelijke onderzoekers en een
aandachtigere analyse van mythen en verhalen
van duizenden jaren oud, is het ons uiteindelijk gelukt veel meer van deze periode te
begrijpen: bovenal is er de cruciale rol en
invloed – zowel in Italië als in de rest van het
Middellandse Zeegebied –van oude Pelasgische volkeren, matriarchaal ingesteld en
vreedzaam, met een geavanceerde technologie
en met kunstenaars die prachtige werken
hebben gemaakt. Feitelijk anticiperen deze
volkeren op de komst van krijgers uit het
Oosten, die later ‘Indo-Europese volkeren’ werden genoemd.
Hoewel deze een aantal sporen van de Pelasgische aanwezigheid nooit
hebben kunnen wegvagen, hebben zij – met hun patriarchale en
agressieve instelling – geleidelijk de plaats ingenomen van de
Pelasgen en zullen zij de sociale structuur van Europa in de laatste
drieduizend jaar radicaal aanpassen, met enorme gevolgen voor onze
moderne maatschappij.
Andrea Maddalena is geboren in 1968 in Rome en heeft gewerkt in Rome en
Perugia. Hij is architect, deskundige in Etruskische, Romeinse en middeleeuwse
architectuur en kunst, symboliek en antropologie. Sinds 2000 woont hij in
Nederland in Amersfoort.
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Vrijdag 16 oktober

Alla scoperta del Colosseo
Conferenza tenuta da Mauro Poma
Un affascinante viaggio nel mondo del più grande anfiteatro della storia
romana con le sue curiosità, le sue storie, i suoi protagonisti, gli animali
impiegati, i gladiatori...
Scopriremo insieme i trucchi usati dai Romani per costruire questo
gigante della storia, in cosa consistevano realmente gli spettacoli offerti,
quali animali si impiegavano e che fine facevano le loro carcasse una
volta uccisi. Vedremo chi erano gli spettatori, come si eseguivano le
condanne a morte, cosa succedeva nei sotterranei.
Ovviamente parleremo dei grandi e indiscussi protagonisti dei giochi:
i gladiatori. Da dove venivano? Chi erano? Perché dovevano combattere? Perché era tradizione tenere l’elmo in testa prima di essere
uccisi? Dove finiva il loro sangue una volta morti? Daremo anche uno
sguardo agli errori del film ‘Il gladiatore’ a partire dal famoso gesto
del pollice in giù...
Alla scoperta del Colosseo: un monumento che, una volta abbandonato,
ha dato rifugio a criminali e prostitute, è stato trasformato in fortezza e
in luogo sacro, rifugio antiaereo ed enorme
rotatoria, ma ha anche ospitato nel tempo
milioni di spettatori, visitatori, turisti, pellegrini e ... tantissime piante cresciute fra le sue
indimenticabili arcate.

Mauro Poma è nato a Roma dove ha studiato e vissuto fino a qualche anno fa
quando si è trasferito in Olanda. Lavora come consulente nel campo del recupero
crediti e per tre mesi l’anno lavora come guida turistica abilitata a Roma dove
accompagna decine di turisti entusiasti di visitare la sua splendida città. ‘Alla
scoperta del Colosseo’ è il suo primo libro.
6
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Vrijdag 13 november

Kastelen van de Keizer
Lezing door Gregor Dijkhuis
Frederik II van Hohenstaufen (1194–1250) is een van de meest
briljante en fascinerende persoonlijkheden van de Middeleeuwen. Hij
was koning van Sicilië en Duitsland, en keizer van het Roomse Rijk.
Daarnaast was hij ook een gerenommeerd geleerde en wetenschapper,
geniaal hervormer, beschermer van de kunsten, talenwonder, kastelenbouwer, en een permanente doorn in het oog van de Kerk.
Op deze vrijdagavond wordt u in woord en beeld meegevoerd langs
een aantal grote Staufer kastelen in Apulië en Basilicata die nauw
verbonden zijn met hoogtepunten in
Frederiks persoonlijke leven en in zijn
loopbaan als wetgever, kruisvaarder en
(natuur)wetenschapper.
In Gioia del Colle ontmoeten we zijn
grote liefde Bianca Lancia; in Melfi
volgen we de totstandkoming van de
verbazingwekkende Wetten; we bewonderen de Saracenen in Lucera en Lagopesole en eindelijk wordt het geheim
van Castel del Monte ontsluierd!

Gregor Dijkhuis maakt studie van de Hoge Middeleeuwen met een fascinatie
voor Frederik II. In het najaar van 2015 – precies 800 jaar na de koningskroning
in Aken – verschijnt zijn biografische kroniek over de legendarische keizer.
 ‘Stupor Mundi – Kroniek van een eigenzinnige Keizer’ is de eerste Nederlandstalige uitgave over het leven van Frederik II. Exemplaren zijn na afloop van
de voordracht verkrijgbaar (€ 19,95).
 U kunt de behandelde kastelen óók in het echt bezoeken, tijdens een achtdaagse reis ‘Kastelen van de Keizer’. Deze culturele/culinaire rondreis naar
Apulië / Basilicata, mede-georganiseerd en begeleid door Gregor Dijkhuis,
wordt gehouden in juni 2016.
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Een aantal Italiaanse instituten en scholen geeft korting op het cursusgeld aan leden van onze vereniging. De voorwaarden en hoogte van
de beurzen verschillen; minimum aantal weken, de periode waarin,
leeftijd, etc.
Hieronder volgt een overzicht, in alfabetische volgorde van de stad
waar ze zich bevinden, van de scholen waarmee ons Comitato over het
cursusjaar 2015 contact heeft gehad, met de daarbij geldende korting
(kijk op website voor meer info over het instituut).
Stad

Instituten en Websites

Bologna
Caorle-Venezia
Chiavari-Liguria
Firenze
Genova
Genova
Recanati-Marche
Roma
San Severino
Sestri Levante
Todi
Venezia

MadreLingua, www.madrelinguaitalian.com
Il Faro, www.ilfarolingua.it
Nel Blu, www.nel-blu.it
Istituto Europeo, www.istitutoeuropeo.it
A door to Italy, www.adoortoitaly.com
Scuola Tricolore, www.scuola-tricolore
Campus L’Infinito, www.campusinfinito.it
Torre di Babele, www.torredibabele.com
Edulingua, www.edulingua.it
SEMA, www.sema-it.com (min. 3 p.)
La lingua la vita, www.wellanguage.com
Istituto Venezia, www.istitutovenezia.com

Korting lesgeld
50%
50%
50%
20%
50%
15%
50%
euro 100/200
30-40%
50%
15%
50%

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
overleg met Ad Spliet (borse@dante-alighieri.nl), naar de school. Ten
behoeve van de beurs/korting zal hij een begeleidende brief sturen.
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Verdere contacten met de school betreffende huisvesting, betaling,
etc. onderhoudt u zelf. Ook de reis regelt u zelf. Op deze site kunt u
ervaringen van leden lezen met verscheidene instituten.
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 2015 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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Romano Guarnieri, cultureel apostel en ondernemer
(2)
In het vorige Bollettino kwam de Haagse periode van Guarnieri aan de orde,
vanaf zijn aankomst in Hoek van Holland met de boot uit Londen op 31 januari
1907 tot zijn verhuizing naar Amsterdam omstreeks januari 1924. Wat ging
hieraan vooraf en hoe ging het verder? Laten we bij het begin beginnen, met de
hulp van en met bijzondere dank aan dochter Romana (1913–2004)1.

Romano Secondo Guarnieri wordt geboren in 1883 in Adria, in de Povlakte, als negende kind en vierde zoon van Francesco Guarnieri en
Carolina Cordella. Zijn tweede voornaam dankt hij aan een in 1882
geboren broertje Romano, dat maar tien dagen
oud werd. In 1884 krijgt hij nog een broer,
Giovanni. Zijn vader sterft op 5 maart 1897.
Zijn oudste broer, Giuseppe, genoemd naar
opa Guarnieri, verhuist kort daarop naar Rovigo. Zijn moeder blijft dan achter met vijf
dochters en drie zoons. Zij zorgt voor een degelijke katholieke opvoeding.
Van 1898 tot en met 1900 doorloopt Romano
het lyceum in Florence. Hij maakt daar kennis
met het socialisme op religieuze basis van Mazzini en Andrea Costa
en neemt afstand van het traditionele katholicisme.
In de jaren 1901–1904 vervult hij zijn militaire dienstplicht op Sardinië
en in Florence. Zo is hij niet meer financieel afhankelijk van zijn moeder.
Tijdens zijn officiersopleiding raakt hij begaan met de onwetendheid
van zijn soldaten en leert hun lezen en schrijven. In Florence maakt hij
kennis met Papini, Prezzolini en Soffici, met Marinetti en andere futuristen en met Mussolini. Hij wordt overtuigd nationalist en fervent voorstander van ‘interventie’ in gebieden die ‘tot Italië zouden moeten
behoren’.
1

‘Ricordo di Romano Guarnieri’, testo di una conferenza tenuta a Utrecht il 25 maggio 1985 in occasione
dell’inaugurazione del Werkgroep Italië-Studies.
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Het lezen van Tolstoj en Dostojewski doet hem in 1905 besluiten naar
Sint-Petersburg te gaan. Maar eerst gaat hij zijn talenkennis verbeteren
in Frankrijk en Engeland. Volgens Romana vertrekt hij zonder een cent
op zak. Waarschijnlijk zoekt hij in Parijs een of meer van zijn Florentijnse vrienden op, die daar zijn neergestreken.
In 1906 komt hij in Londen aan, waar hij bij Berlitz in Londen Engels
gaat studeren, maar al snel wordt hij er ook docent Italiaans. Bij Berlitz
was toen al de methode
van taalonderwijs ingevoerd, waarbij uitsluitend de doeltaal wordt
gebruikt.
Deze methode, daar geïntroduceerd door Nicolas Joly voor het Frans,
paste uitstekend bij Guarnieri, die hem vervolgens op zijn eigen
welsprekende wijze verder ontwikkelde en toepaste, eerst nog in
Engeland en vanaf 1907 in Nederland en elders.
In die tijd had Berlitz in Nederland al negen scholen: in Arnhem,
Dordrecht, Zwolle, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Middelburg,
Rotterdam en Utrecht2. In hoeverre daar ook Italiaans werd onderwezen
is niet bekend. Wel weten we dat er al geruime tijd docenten Italiaans
actief waren in Nederland. Silvio Barbieri bijvoorbeeld, de eerste voorzitter van Dante Den Haag, adverteert al in het Algemeen Handelsblad
van 2 januari 1902 als Hagenaar zijn Amsterdamse cursus ‘Langue
Italienne’3. Op 29 september 1929 doet Het Vaderland verslag van het
afscheid van Barbieri als voorzitter van Dante Den Haag in de
feestelijk getooide bibliotheek (...) die nu in een der bovenzalen van
Pulchri Studio is gehuisvest. De Italiaanse gezant Giovanni Marchi
brengt hem de gouden eremedaille, vergezeld van een oorkonde,
namens de moeder-vereniging in Rome. Niet slechts als voorzitter van
de Amsterdamsche zustervereeniging, maar in de eerste plaats als
vriend richt zich daarna Romano Guarnieri tot zijn landgenoot dien hij
stellig vaak als conférencier in het Genootschap hoopt weer te zien.
Andere docenten in het oprichtingscomité en het eerste bestuur zijn de
dames Caffarel, Donini en Gaydon. Mejuffrouw E. Caffarel behaalt
2

Constant Reinders – ‘130 Years of Innovation and Passion for Teaching’, Berlitz Languages, Inc., 400,
Alexander Park, Princeton NJ 08540 USA 2007. Éditions Versant Sud, B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgium,
www.versant-sud.com, p.81.
3
Deze en volgende gegevens komen uit krantenonderzoek bij de Koninklijke Bibliotheek met behulp van het
zoekplatform www.delpher.nl.
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december 1885 het onderwijzersdiploma Frans en wordt in 1899
directrice van het ‘Instituut voor jonge dames’ in Scheveningen.
Mevrouw Donini adverteert zich als ‘Italiaanse leerares’ in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 29 september 1916. De Staatscourant van
27 februari 1906 meldt, dat aan mejuffrouw M. Gaydon, geboren te
Novara, vergunning is verleend tot het geven van middelbaar en lager
onderwijs. Als docente Italiaans is zij al sinds 1906 verbonden aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Cav. C. Gébel is bankier op de Herengracht 15 en vervult graag
penningmeesterfuncties, bijvoorbeeld anno 1900 in het ‘Comité voor
Volkshulde bij Hr. Ms. Huwelijk’, anno 1903 in de ‘Vereeniging
Algemeene Haagsche Polikliniek’ en nu dus bij Dante.
Advocaat en procureur Wolterbeek Muller houdt kantoor aan de
Herenstraat 18. Hij notuleert geregeld de bestuursvergaderingen en
blijkt het Italiaans goed te beheersen.
Philip Zilcken is een in die tijd befaamd kunstschilder.
Gébel en Wolterbeek Muller zijn lid van de ‘Vereeniging Oost en
West’4, enige tijd gevestigd aan de Herengracht 4; Zilcken heeft daar
geëxposeerd.
Mejuffrouw Malvina Franchilucci tenslotte, lid van het oprichtingscomité, is een zangeres ‘wier zangkunst een voortreffelijke indruk
maakte’5.
Zoals eerder aangegeven richten de Leidse leden in 1916 hun eigen
vereniging op, door de Haagse Dantevoorzitter consequent sottocomitato genoemd. Het bestuur wordt niet gedomineerd door docenten
Italiaans, maar door academici uit andere vakgebieden: dr. J.J.
Hartman (Latijn), dr. Sneyders de Vogel (Romaanse filologie), dr. A.W.
Byvanck (archeologie en oude geschiedenis), dr. Joh. Huizinga
(algemene geschiedenis).
Tot zover de ‘voorgeschiedenis’ van Dante Leiden-Den Haag. Hierin
speelt Romano Guarnieri de hoofdrol. Die hoofdrol wordt hem ook
wel toegedacht ten aanzien van de andere Nederlandse comitati,
bijvoorbeeld door Herman van den Bergh6, maar dat is zeker niet in
alle gevallen juist.
4

‘De Vereeniging bedoelt praktische hulp te geven aan hen die naar onze Koloniën gaan, daar wonen of, na
langer of korter tijd verblijf, in Nederland zijn teruggekeerd’.
5
Caecilia jrg. 70, 1913 no. 4.
6
Dr. Mr. H. van den Bergh ‘herdenkingsrede voor het Istituto Italiano di Cultura’ te Den Haag op 9/11/1955.
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Toen Dante Utrecht in 1998 de Giornata Italiana ging organiseren,
dacht men daarmee het 80-jarig bestaan te vieren van een door Romano
Guarnieri opgerichte vereniging. In hun feestelijke Notiziario boort
dan voorzitter Minne de Boer dat idee de grond in: Hij heeft de gedrukte
statuten uit 1924 gevonden en die noemen als eerste voorzitter Pietro
Mariatti.
En nu blijkt uit mijn krantenonderzoek, dat ook de oprichting in 1914
van Dante Amsterdam door Guarnieri een mythe lijkt te zijn: op 24 april
1914 is geconstitueerd eene afdeeling Amsterdam van de Vereeniging
‘Dante Alighieri’ te Rome7. Lid van het eerste bestuur is onder andere
Pietro Mariatti. Er lijkt geen Guarnieri aan te pas gekomen te zijn.
Voorzitter is N. Aphel, mogelijk de eigenaar van Aphel/Garage Italien8;
vice-voorzitter Mr. L. van Cranenburg, als penningmeester zien we de
ons al bekende ondernemer W.A. van Leer terug, secretaris is mej.
Virginia Nardini, overige bestuursleden mevrouw Th. Sleeswijk-Van
Bosse (1874–1953, schilder en etser) en de heer G. Rizzini.
Rizzini is ook docent Italiaans, vanaf 1911 plaatst hij in het Frans
gestelde advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden. Op 10 september 1931 overlijdt hij ‘na een kortstondige ziekte’; de overlijdensadvertentie is alleen getekend door ene Familie Van den Berg, Muzenstraat 27, die geen bezoek wenst. Toch meldt Het Vaderland, dat:
vele, vele vrienden hem naar zijn laatste rustplaats op de Algemeene
Begraafplaats hebben gebracht, terwijl een schat aan bloemen getuigden
van de waardeering die men voor hem als mensch en als leeraar koesterde.

En dan zien we onze Guarnieri weer terug, maar op een manier die we
nu niet zo prettig vinden:
De Italiaansche vlag was ontplooid aan de groeve en daar bracht de
Haagsche afdeeling van de Italiaansche fascio den overledene den
Romeinschen groet. Het woord voerden de heer Romano Guarnieri uit
Amsterdam en dr. Blomberg voor de AVRO.

Guarnieri houdt na zijn terugkeer van het oorlogsfront in 1918 –
volgens Romana – een pacifistische conferentie in Brussel9. Wellicht
doelde zij op de hieronder aangekondigde bijeenkomst in Amsterdam
met onder andere een Belgische spreker:

7

Algemeen Handelsblad 25 April 1914.
www.conam.info/importeurs-tot-1940-beschrijvingen/temperino-i-aphel-garage-italien-amsterdam-1919-1921
zal docent Italiaans geweest zijn.
9
‘Ricordo di Romano Guarnieri’, 25 maggio 1985.
8
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Helaas heb ik nergens een verslag van dit evenement kunnen vinden.
Intussen lijkt het primaat van Dante Den Haag als oudste Nederlandse
Comitato een kwestie van definitie te zijn:
29 maart 1914 vergadering oprichtingscomité Dante Den Haag
24 april 1914
constituerende vergadering Dante Amsterdam
3 mei 1914
eerste bestuursvergadering Dante Den Haag
Het was dus niet zo’n slecht idee om de Giornata 2014 door Dante
Amsterdam te laten organiseren.
Tenslotte in telegramstijl iets over leven en werken van Guarnieri na
zijn Haagse tijd.
1921
Eerste privaat-docent Italiaanse taal en cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam.
ca.1924 Begint een relatie met Carla Simons, romanschrijfster en
vertaalster van Italiaanse romans, bijvoorbeeld ‘Brevier van het geluk’
van Salvaneschi (die in die tijd een lezing geeft voor Dante Den Haag).
1925
Bijzonder lector Italiaanse taal en cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam. Een vriend uit zijn Florentijnse tijd, Giuseppe Prezzolini, komt uit Amerika over om de inaugurele les bij te wonen.
1927
Eerste cursus voor buitenlanders aan de Università per
Stranieri di Perugia.
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1929
Privaat-docent Italiaanse taal en cultuur aan de Rijks
Universiteit Utrecht.
1932
Op uitnodiging van Prezzolini geeft hij een cursus
‘Methodologie van het onderwijs in vreemde talen’ aan de Columbian
University in New York. De uitnodiging om zich definitief aan die universiteit te verbinden slaat hij af.
1934
Bijzonder hoogleraar aan de Rijks Universiteit Utrecht.
1940
Guarnieri geniet bescherming tegen de Duitsers door goede
contacten met de Italiaanse autoriteiten. Carla Simons weigert onder te
duiken. Haar ‘Dagboek 1942’, bezorgd door Erik Schaap, verschijnt in
2014, ISBN 9789078381716.
1943
Guarnieri weigert zich loyaal te verklaren aan de Republiek
van Salò en verliest daarmee de bescherming die hij eerder genoot. Carla
wordt opgepakt en in Duitsland vermoord, Romano komt terecht in een
gevangenis in Turijn.
1945
In december is Guarnieri terug in Nederland, in Amsterdam.
Wordt op een Italiaanse avond benaderd door Alexandra Bouwmeester,
die zijn vierde levenspartner wordt.
1954
Na lang aandringen krijgt ook Nederland zijn Istituto Italiano
di Cultura, met Guarnieri als eerste directeur.
1955
Guarnieri wordt in Perugia aangereden door een fietser en
overlijdt daar een paar dagen later, in aanwezigheid van Alexandra en
familie.
1960
Alexandra trouwt met kunsthistoricus dr. mr. Onno ter
Kuile (1929–1986) en krijgt kinderen en kleinkinderen, maar houdt
ook goed contact met de Italiaanse familie: la chiamano nonna!

15

Il Bollettino, 143

Estate 2015

Naschrift
Deze korte biografische schets heb ik kunnen schrijven dankzij de
hulp van velen. Niet alles is degelijk gefundeerd, soms heb ik alleen
vermoedens geuit. Er is nog veel uit te zoeken, maar langzamerhand
komt er structuur in wat ik nog niet weet. Ik hoop nog toegang te
krijgen tot tal van archieven en particuliere correspondentie. Voor nu
dank aan Ronald van Beuge, René Romano van Gruting (met zus en
zwager in Rome), Erik Schaap, Alexandra Bouwmeester, Ciska van
der Glas, Minne de Boer, Marianna Serrée-de Donà, Arja Firet, Bart
Jaski, Dennis Smit, Laura Schram-Pighi, Adriano Guarnieri Minnucci,
Ufficio anagrafe Città di Adria, Paola, Chiara en Enrico Guarnieri,
Aldo Rondina, Froukje Serné-Attema, Stefano Giani, Carolina de
Klerk Nordholm, Sjoerd Evert Wendelaar Bonga, Constant Reinders.
Opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom.
Jan Buijs
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De Etna op
Samen met onze leden Annemarie Smit en Monica Philippi heb ik
deelgenomen aan de reis naar Sicilië die Gregor Dijkhuis dit jaar in
april had georganiseerd. Gregor heeft anderhalf jaar geleden voor ons
met veel enthousiasme gesproken over zijn geliefde onderwerp:
Frederik II. De eerste vakantiedag was echter niet gewijd aan Frederik:
we gingen eerst een kijkje nemen op de Etna.
We moesten al meteen vroeg opstaan. We hadden de berg al tevoren
zien oprijzen boven Catania. Om 8 uur gingen we op weg met de bus
die ons ook van het vliegveld naar ons eerste hotel in het plaatsje
Zafferana Etnea had gebracht. Dit plaatsje, dat ligt tegen de helling
van de Etna, is genoemd naar de saffraan die daar vroeger vandaan
kwam. We gingen over de slingerende bergweg naar boven. Hoe hoger
we kwamen, hoe meer de plantengroei was aangepast aan het ruwe
bergklimaat. Zo zat je nog tussen de olijfbomen en de citrusbomen, zo
zag je alleen nog maar een bezemachtige bremsoort, en daarna niet
meer dan een soort pollen die uit de verte op grote moshopen leken.
Steeds zagen we de besneeuwde top van de berg, nu eens rechts, dan
weer links. Helaas was het deze dag niet zo helder als de vorige. Maar
juist het nevelachtige had zijn eigen charme.
De bus stopte bij de rifugio Sapienza op 1800 meter hoogte. Je kon
hier blijven en je tijd doorbrengen tussen de souvenirs of een eindje
gaan wandelen. De meesten kozen er echter voor om verder omhoog
te gaan. Daartoe moesten we met een kabelbaantje naar boven. Bij het
benedenstation daarvan staat: funivia dell’Etna, op enkele minuten
van de hoogste krater van Europa – 3342 meter.
De gebouwen hierboven zijn ettelijke malen door uitbarstingen van de
vulkaan vernietigd, maar ze werden steeds weer opgebouwd. De stad
Catania zelf heeft ook vele malen te lijden gehad onder lavastromen,
maar de plaatselijk zeer vereerde Sant’Agata heeft – naar verteld
wordt – deze stromen vaak tegen kunnen houden met haar sluier.
Van deze plek af naar boven is er steeds meer sneeuw. Hier is ook het
begin van de stoeltjeslift en later zagen we ook een sleeplift. Het is dus
volop skigebied, maar het echte seizoen daarvoor was voorbij, de liften
stonden stil. Een enkele skiër zeulde zijn speciale ski’s nog omhoog.
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Bij het bovenstation van de kabelbaan konden we een degelijke warme
jas en stevige schoenen huren. De jas kostte slechts drie euro en dat
bleek een goede investering.
Met een speciale bus ging het verder omhoog. Aan beide kanten van
de weg was er een muur van sneeuw, wel twee meter hoog. De weg
zelf was geheel schoon, geen plekje ijs te bekennen. De sneeuw was
op sommige plaatsen zwart van vulkaanas. Grillige sneeuwformaties
langs de weg. En als je even niet tegen de sneeuwmuur aankeek, zag
je de top van de Etna met een krans van wolken.

De dapperen gingen nog een eindje te voet omhoog, in een rijtje over
een smal en glibberig pad. Aan de kant daarvan was er een gletsjerspleet,
waar je een stukje in kon kijken. Interessant was ook de bottoniera
(letterlijk: knoppenpaneel) – enkele kleine kraters op een rij. De gids
gaf uitleg daarbij: uitbarstingen op de top van de berg zijn minder gevaarlijk dan die aan de zijkanten, want van de top komt dikke, langzaam
stromende lava, waarvoor je vrij gemakkelijk kunt vluchten. Ook is
het te voorzien wanneer er zo’n stroom komt, want daarvoor moet de
druk in de vulkaan eerst flink oplopen. De lagere uitbarstingen hebben
een ander karakter, lava daaruit is dunner en kan de mensen dus
gemakkelijk verrassen.
Inmiddels was het erg koud geworden. Er stond een straffe wind. Foto’s
maken kon alleen als je er koude handen voor over had. Zodra je je
handen uit je zakken haalde, werden ze ijskoud. Gelukkig had de natuur
dat voorzien: je kon je handen weer warmen op het pad aan hete
18
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steentjes. Op sommige plaatsen was de lava geel en rook het naar
zwavel. Ook waren er rode plekken (ijzer?).
We hebben niet de hele krater rond kunnen lopen, want de wind was
zo sterk dat dit niet verantwoord was. Daarom maakten we na een
tijdje rechtsomkeert, steeds met moeite ons in evenwicht houdend op
het stenige pad. Het kopje koffie bij het bovenstation van de kabelbaan
was zeer welkom.
De terugweg bracht ons van de kou weer terug in het middellandse
zeeklimaat: van kaal landschap, via primaire begroeiing, brem, naaldbomen, loofbomen weer bij bloeiende vruchtbomen.
Daaronder waren er ook sinaasappelbomen. De sinaasappel is door de
Arabieren naar het eiland gebracht. Aan de Arabieren herinnert ook de
plaatselijke naam voor de Etna ‘Monjibello’, afgeleid van monte en
het Arabische woord voor berg: gebel – dus Bergberg. Het is me dan
ook een indrukwekkende berg!

Anneke Sewandono
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Elena Ferrante, L’amica geniale
Un romanzo da conoscere
Nel secondo volume del romanzo L’amica geniale di Elena Ferrante si
legge questo breve dialogo tra Lila e Lena, le due protagoniste, amiche
inseparabili da quando avevano ancora sei anni. Ad aprire il dialogo è
Lila, che si è appena sposata, mentre Lena va ancora al liceo:
“Vuoi venire a studiare a casa mia?”
“Quando?”
“Oggi pomeriggio, domani, tutti i giorni.”
“Non lo so, Lila.”
“Ti do una stanza, ti chiudi dentro.”
“A che serve?”
Si strinse nelle spalle.
“A sapere che ci sei.”

Tutta la profondità dell’amicizia tra le due donne si esprime in quelle
poche parole di Lila: A sapere che ci sei. La frase mi commosse intensamente ma per spiegare il perché dovrei descrivere l’antefatto e il
contesto del dialogo. Ma come scrivere su un libro per incuriosire ed
entusiasmare potenziali lettori, senza rivelarne il contenuto e, per
conseguenza, toglierne il piacere della lettura? È una quadratura del
cerchio, ma cercherò di cavarmela.
L’Amica geniale è un romanzo di una lunghezza epica: è un ciclo di
quattro volumi, apparsi negli anni 2011-2014, e conta 1640 pagine.
Non bisogna spaventarsi però: è il libro italiano
più facile che abbia mai letto, si legge come un
romanzo d’avventura. E, come succede con libri
veramente buoni, appena finita la lettura, è difficile congedarsene, ti mancano i protagonisti, ti
manca il loro mondo. Quindi, quali sono i meriti
del libro di Elena Ferrante? A prima vista sembra
un romanzo un po’ tradizionale e anche superficiale. Tratta di due bambine che crescono in un
rione di Napoli, giocano insieme, vanno a scuola,
si litigano e si riconciliano. Sono intelligenti tutte
e due, l’una va a studiare al liceo classico e poi
all’università – per una ragazza del rione una prestazione straordinaria –
l’altra invece, dopo l’elementare, va a lavorare nel negozio del padre.
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Parlano molto delle loro vicende, dei loro fidanzati, si sposano, hanno
figli, si separano. Tutta la loro vita rimangono amiche, dagli anni
Cinquanta del Novecento fino al primo decennio del Duemila, anche
se l’amicizia, com’è normale, subisce ogni tanto delle dolorose crisi.
Però, il libro non è superficiale affatto, anzi, sotto la superficie si
muovono abissi. (Non è un caso che nel rione si è sempre nella
prossimità del Vesuvio!) Sono almeno tre i fenomeni sotterranei che
disturbano la normalità superficiale.
Il primo fenomeno allarmante è il rione dove Lila e Lena sono nate.
La parola ‘rione’ deve essere tra le più usate nel libro. Il rione non è
solo un quartiere povero di Napoli in cui il romanzo viene ambientato,
ma diventa quasi un onnipresente protagonista della storia. Fin
dall’infanzia Lila e Lena conoscono da vicino la violenza che regna
nelle case e nelle strade dove vivono. Le liti, le grida, le mazzate, i
colpi, il sangue non gli piacciono, ma sembrano nientemeno normali.
Sarà solo più tardi che scoprono un altro mondo, fuori dal rione, dove
la gente non sta sempre gridando, dove la violenza non è epidemica,
dove non si deve stare sempre all’erta. La scrittrice riesce a darci
un’immagine viva e angosciante della bruta violenza della camorra,
incarnandola nei membri di una famiglia prepotente e ricca, i Solara,
da cui quasi tutte le altre famiglie sono dipendenti. Quindi, uno dei
temi più importanti del libro è come scappare dal rione? Delle nostre
due amiche è solo Lena che riuscirà a liberarsi veramente da questo
ambiente squallido per crearsi una vita sua in un mondo tutto diverso,
colto e sereno. Lila invece non ce la farà, rimarrà sempre nel rione. O
sembra solo così? Il libro comincia infatti con una telefonata di Rino,
il figlio di Lila. Chiama Lena per chiederle se sappia forse lei dove è
andata sua madre, non la vede più da due settimane, è sparita, senza
lasciare tracce. Lena non lo sa nemmeno. Sarebbe riuscita anche Lila a
scappare dal rione? La risposta a quella domanda devo lasciarla aperta.
Sta proprio qui il grande mistero del libro.
Lila è un personaggio straordinario. Per me è lei il secondo e il più eccezionale fenomeno che rompe l’apparente superficialità del romanzo,
per attribuirgli invece una notevole profondità psicologica. Quando ho
detto che dopo aver letto il libro mi mancavano i protagonisti, pensavo
soprattutto a Lila. È una persona dal carattere sorprendentemente singo21
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lare. È molto intelligente, a vicenda simpatica e antipatica, piacevole e
aggressiva, accattivante e ripugnante, incantevole e con distacco –
capricciosa insomma, a volte anche diabolica. Nel rione è amata e
detestata. E anche l’amicizia con Lena è tanto spontanea e profonda
quanto sofferta e intermittente. Tra le due amiche c’è sempre una concorrenza. Lena si sente meno intelligente di Lila. Anche se Lila lo nega
e, anzi, sostiene che proprio Lena sia la sua ‘amica geniale’, più tardi
le proverà il contrario: insegnandole per esempio, senza mai essere
andata al liceo, come si analizza una frase latina. Lila è perspicace e
vede da lontano cosa sta per succedere, mentre Lena si lascia piuttosto
sorprendere dagli avvenimenti. Lena è ambiziosa, sì, ma soprattutto
stimolata dall’ansia di essere sorpassata da Lila. E dopo aver realizzato
le sue ambizioni – diventerà una scrittrice famosa – ne rimane un po’
delusa, perché in fondo non si sente abbastanza ammirata da Lila. Non
c’è dubbio che per Lena l’amica geniale è Lila. Lila è in grado di imparare qualsiasi cosa voglia – dal latino e greco al disegnare scarpe o
al programmare un sistema amministrativo. Ma il suo grande sogno è
liberare il rione dall’influenza minacciosa e
soppressiva dei Solara, i camorristi. È il culmine
del racconto quando Lila e Lena giorno dopo
giorno stanno a vicenda martellando la tastiera
del computer per scrivere un ‘J’accuse’ , un
resoconto dei crimini dei Solara con cui sperano
di poter trascinarli in tribunale. Le due amiche
preferiscono questo metodo pacifico all’alternativa più usata e più ‘maschile’: la violenza. La
penna, credono, è un’arma superiore. Già da bambine avevano coltivato un comune sogno su come
sarebbero diventate ricche solo scrivendo libri.
Così arrivo al terzo irrequieto elemento che si muove sotto la superficie
del libro: che potere ha lo scrivere, a cosa serve? Il libro viene scritto
come l’autobiografia dell’io narrante, Lena stessa, che ha realizzato il
suo grande sogno di poter guadagnarsi la vita come scrittrice. Anche
se Lena a prima vista racconta solo le proprie esperienze personali
durante mezzo secolo e più, concentrandosi sull’amicizia con Lila, è
ovvio che nella propria storia non può prescindere dagli avvenimenti
importanti che in questo periodo succedono nell’Italia fuori dal rione
di Napoli. Anzi, si potrebbe leggere il romanzo come la storia stessa
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dell’Italia del secondo dopoguerra. Infatti, nel libro non manca niente:
le tensioni politiche tra la destra e la sinistra, gli
anni di piombo, l’inchiesta ‘mani pulite’, il cambiamento della democrazia in una mediacrazia,
la liberazione sessuale, l’ondata femminista,
l’uso sempre più diffuso della droga ecc. Ma
tutto ciò lo leggiamo, fortunatamente, senza che
la scrittrice si perda in teorie o dogmi. Tutti gli
sviluppi e cambiamenti del grande mondo vengono abilmente incorporati in persone vive, in
esperienze e attività individuali. Un esempio
eccellente ne è il personaggio di Nino, il prototipo di un uomo con una sola ambizione: far bella
figura. Non è solo l’amante che Lena e Lila si contestano, ma anche
l’accademico radical-chic, il donnaiolo senza
obblighi, il padre senza responsabilità, e il politico
che va dove tira il vento. Il libro è un’aspra condanna dell’ipocrisia e della viltà della classe politica, che non si distingue essenzialmente dalla
prepotenza dei Solara. Come il rione rimane se
stesso, anche se gli abitanti cambiano, così anche
l’Italia è incurabile, preda nelle mani dei consecutivi ‘saccheggiatori che fanno leggi contro i
saccheggi degli altri’. La ‘Storia della bambina
perduta’, come si chiama l’ultimo volume del
libro, è anche un lamento su un paese perduto.
Lena però, anche se scrive un libro dopo l’altro, si rende conto che la
scrittura non cambierà niente. Come scrittrice si sente impotente. Ma
se avesse ragione, se la letteratura non valesse niente come forza critica
e correttiva, come si dovrebbe valutare questo romanzo di 1640 pagine,
che ha scritto l’omonima di Lena, Elena Ferrante? Per me la risposta
si trova nelle parole di Ulisse:
[...]
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza. (Inf. 26, 119-120)

La letteratura non può cambiare il mondo, ma deve fare l’impossibile,
‘un folle volo’, per far conoscere com’è il mondo.
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È pesante il libro? Per me è una domanda senza senso. Un libro ti
piace perché è buono. Buono è un libro se, primo, è ben scritto e,
secondo, dà a pensare, fa ridere o fa piangere. E questo ciclo di libri di
Elena Ferrante è molto buono. Nel secondo e nel terzo volume si sente
a volte la lunghezza del romanzo, ma nel quarto volume tutte le fila
s’intrecciano in una cascata di avvenimenti, per sboccare in un magico
finale.
Chiudo con un’ultima e bellissima citazione, un breve ritratto di
Napoli sotto l’ombra del Vesuvio (zia Lina è Lisa, Imma è la figlia
minore di Lena):
“Ah, che città, diceva a mia figlia zia Lina, che città splendida e significativa:
qua si sono parlate tutte le lingue, Imma, qua s’è costruito di tutto e s’è
cassato di tutto, qua la gente non si fida di nessuna chiacchiera ed è assai
chiacchierona, qua c’è il Vesuvio che ti ricorda ogni giorno che la più
grande impresa degli uomini potenti, l’opera più splendida, il fuoco, e il
terremoto, e la cenere e il mare in pochi secondi te la riducono a niente.”

(Chi è Elena Ferrante? Non lo sa nessuno. Il nome è uno pseudonimo.
Mentre Lena, la protagonista-scrittrice, fa tutto quello che ci si aspetta
oggigiorno da una scrittrice – dare interviste, firmare libri, apparire
alla TV, tenere conferenze e così via – Elena Ferrante preferisce nascondersi nell’anonimità. È come Lila: sa come sparire senza lasciare tracce.)
Lex Plompen

Elena Ferrante, L’amica geniale.
I.
L’amica geniale, 2011, p.327.
II. Storia del nuovo cognome, 2012, p. 470.
III. Storia di chi fugge e di chi resta, 2013, p. 382.
IV. Storia della bambina perduta, 2014, p. 451.
Edizioni e/o. Roma.
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Perché Società Dante Alighieri?
Come italiana di nascita, come socia della ‘Dante’ da più di trent’anni,
dovrei saper rispondere facilmente a questa domanda, ma a prescindere
da risposte standard tipo ‘aiutare gli emigranti italiani all’estero a non
dimenticare la propria lingua’ e ‘far conoscere all’estero la lingua e la
cultura italiane’, altre risposte onestamente non ne avevo. Vivere la
Società era un automatismo, un must, per chi come me da anni vive in
Olanda e vuole mantenere vivo il contatto con la propria cultura e la
propria lingua. La mia curiosità, però, si è risvegliata proprio quest’anno
in concomitanza con la ‘Giornata’ che il nostro comitato organizzerà il
prossimo anno a maggio. Ho cominciato a spulciare libri di storia,
leggere articoli qua e là, a fare ricerche su internet e così alla fin fine
sono venuta a conoscere una storia curiosa, interessante, e … anche
molto politica, che fa capo principalmente a due città: Trento e Trieste.
Per avere e dare quindi una risposta esauriente ed esplicativa alla mia
iniziale domanda bisogna risalire alla storia di queste due città, che si
trovano geograficamente proprio all’estremo Nord-Est dell’Italia, ma,
anche se entro i confini dell’arco alpino, fino a alla prima guerra mondiale non appartenevano politicamente a ‘Il Bel Paese’.
Trento, infatti, era stata per secoli un Principato Vescovile autonomo,
ma in seguito alle decisioni prese durante il congresso di Vienna del
1815 era stata inglobata con la sua provincia nella Contea del Tirolo
divenendo parte dell’Impero Asburgico.
Trieste, a sua volta, pur essendo fin dal 1382 sotto la protezione del
duca d’Austria, aveva conservato una notevole autonomia fino a tutto
il XVII secolo. Nel 1719 era divenuta porto franco in quanto unico
sbocco sul mare Adriatico dell’Impero Austriaco e nel 1867 capoluogo
della regione del cosiddetto ‘Litorale Austriaco’ dell’impero (l’österreichisches Küstenland). Questa, quindi, la situazione delle due città
nella seconda metà dell’Ottocento.
E nel resto dell’Italia?
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Nello stesso periodo l’Italia era appena uscita da tre ‘guerre di indipendenza’, guerre che erano il risultato di un movimento di carattere nazionale, ‘il Risorgimento’, movimento che aveva come scopo quello di
liberare il territorio da ogni potenza straniera e di unificare la penisola
sotto un unico re. Nel 1866, dopo la
terza di quelle guerre, il Veneto era
entrato a far parte della giovane nazione Italia, ma rimanevano ancora
sotto la sovranità straniera la Venezia
Giulia, Fiume, il Trentino, l’Alto Adige
e la Dalmazia. La lotta doveva così
continuare perché non si poteva considerare compiuta l’unità nazionale
finché l’Italia non fosse arrivata alle
sue frontiere naturali e storiche! Ecco
quindi che prese forma un movimento
politico, primariamente antiaustriaco,
che mirava a completare il disegno
Il Regno d’Italia nel 1870
risorgimentale di unificazione entro i
confini dello Stato italiano dei territori considerati italiani e ancora
facenti parte dell’Impero d’Austria e Ungheria.
Questo movimento prese il nome di ‘irredentismo’, ovvero movimento
diretto alla redenzione delle terre italiane rimaste soggette all’Austria
dopo il 1866, e i territori ancora in mano straniera divennero ‘terre
irredenti’. I criteri seguiti per definire un territorio irredente erano
variabili: a volte si considerava il criterio linguistico-culturale, ossia la
presenza di italofoni, altre volte quello geografico, cioè l’appartenenza
ai confini naturali, altre ancora quello storico, ossia l’appartenenza del
territorio, in passato, a uno degli antichi stati italiani.
‘Irredendisti’ furono coloro che appoggiarono più o meno veemente
questo movimento.
Nel 1870, anno in cui Roma divenne capitale del Regno d’Italia, Trento
e Trieste appartenevano ancora all’Impero Asburgico per cui non solo
in quelle terre ma un po’ ovunque in Italia le espressioni di irredentismo
si andarono a moltiplicare sotto forma di manifestazioni, comizi, dimostrazioni contro l’Austria.
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Nel 1877 nacque l’associazione In pro dell’Italia Irredenta; nel 1885
fu fondata la Pro Patria e nel 1891 nacque, nei territori dell’Impero
Austro-Ungarico, la Lega Nazionale Italiana.
Le diverse associazioni vennero, in momenti diversi, prima tollerate,
quindi avversate o addirittura chiuse dallo stato italiano (prima da
Depretis e poi da Crispi, allora primi ministri), per motivi opportunistici
di politica estera. Il triestino Guglielmo Oberdan, uno studente d’ingegneria, richiamato alle armi dall’Austria in seguito alla mobilitazione
per l’occupazione della Bosnia, fuggì in Italia (!) e nel 1882 insieme
all’istriano Donato Ragosa, progettò un attentato a Francesco Giuseppe I
d’Austria. La congiura fu scoperta e il tentativo fallì; Ragosa riuscì a
salvarsi con la fuga ma Oberdan finì sul patibolo.
Giosuè Carducci scriverà, ma venticinque anni dopo (!), un epigrafe in
suo ricordo:
In memoria XX dicembre 1882 Guglielmo
Oberdan morto santamente per l’Italia,
terrore ammonimento rimprovero ai tiranni
di fuori ai vigliacchi di dentro. Giosuè
Carducci XX dicembre 1907.

Per i ‘vigliacchi di dentro’ intendeva il
governo italiano che firma con Austria e
Germania la Triplice Alleanza, rinunciando per iscritto alla pretesa dei territori irredenti, Trento e Trieste.
Immediatamente dopo la sua morte Oberdan fu elevato al rango di
martire, aumentarono le adesioni al movimento irredentista e la lotta
contro la supremazia austriaca raggiunse il
suo picco.
Tra gli irredentisti Giacomo Venezian è
quello che più di ogni altro a noi interessa ai
fini della nascita della Società Dante Alighieri.
Nato nel 1861 a Trieste da una famiglia ebrea,
fin da giovane fu attivo nel movimento irredentista tanto da essere arrestato ed incarcerato
per nove mesi. Una volta prosciolto, venne in
Italia (!), a Bologna, per gli studi di giurisprudenza; in quella città si laureò (1882) e
più tardi vi insegnò quale titolare della cattedra
di diritto civile. Intanto in alcuni stati confinanti con l’Italia nascevano
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con successo delle società politico-scolastiche: tedesca (la Schulverein),
slava (la Cirillo e Metodio) e francese (la Alliance Française), per la
difesa e la diffusione della loro cultura e della loro lingua al di fuori
dei confini nazionali. Giacomo Venezian si convinse allora che l’Italia
doveva fare altrettanto, che anche l’Italia doveva istituire una società
politico-scolastica per la diffusione della cultura e della lingua italiana
nelle terre irredenti. Studiò attentamente gli statuti di quelle società
straniere, riunì intorno a sé amici di Bologna e di Trieste per discutere
sul carattere e sull’azione di una tale società scolastica di propaganda
nazionale italiana e alla fine, nell’anno 1888, scrisse una famosa lettera
a Giosuè Carducci per incitarlo ad appoggiare questa idea:
Questo io Le chieggo, risolutamente: che chiami la Nazione alla riscossa,
mostrando il pericolo che corre, di fronte a tanti nemici congregati, la
nazionalità italiana... Io Le domando di essere il generale in capo di questa
campagna... Importa che l’iniziativa parta da Lei, che tutti gli Italiani
s’accordano nel collocare al di sopra e al di fuori dei partiti, ma è bene
che parta da Roma, non da Bologna, perché alla voce della Capitale, il
Paese risponde più sollecito.

Pochi mesi più tardi, il 9 gennaio 1889, il Venezian inviava al Carducci
il programma per la Società invitandolo a mandare il suo verbo a Roma,
perché:
un lievissimo ritardo potrebbe, lasciando il tempo ad attriti già sorti
d’inasprirsi, fare che tutto vada a fascio, ancora una volta.

Carducci, alla guida di un gruppo di intellettuali, fece sua l’idea e così
nacque la Società che ebbe il nome di Dante Alighieri; il battesimo le
era stato dato da Carducci stesso. Ma perché scegliere quel nome?
Semplicemente perché Dante, il Sommo Poeta, era considerato il padre
della lingua italiana, ‘la lingua del sì’, e poiché la lingua è parte integrante del sentimento di identità nazionale, unendo in modo inscindibile
tutti i cittadini di uno stesso Paese, la scelta non poteva che cadere su
questo famoso fiorentino. Non si deve dimenticare che alla fine
dell’Ottocento il culto dantesco era sinonimo di culto patriottico, un
culto quasi divino che si rifaceva ai pensieri del poeta sullo Stato: uno
stato laico fondamento della unità nazionale.
Luigi Settembrini, (Napoli, 1813–1876), scrittore, patriota e professore
all’università di Bologna prima, di Napoli dopo, scriveva già nel 1866
(fine della terza guerra d’indipendenza!):
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Invece di ritrarre la patria nostra con le fattezze di una femminetta bella,
la personifichiamo in quel sommo (intende Dante!) che prima la ideò e la
desiderò forte, una, sgombra di forestieri, non pretesca.

Ragione di più per sostenere il progetto lanciato già nel 1891 dalla
‘Pro Patria’ di far erigere nel centro di Trento una statua del poeta.
Dopo l’unificazione l’ardore patriottico si era rivolto a consacrare
questo avvenimento con l’erezione, in molte città ormai ‘italiane’, di
monumenti a Vittorio Emanuele II e a Garibaldi; nell’allora ancora
territorio austriaco non si poteva ovviamente far erigere tali tipi di
monumenti, dedicati formalmente ad un monarca straniero e ad un
condottiero nemico. Una statua a Dante, padre della lingua italiana,
era la migliore soluzione e certamente dopo che a Bolzano era stato
inaugurato un monumento a Walther von der Vogelweide, trovatore
del XII secolo e ‘simbolo a difesa della cultura tedesca dal progredire
verso nord della cultura italiana.

Dopo aver superato gli ostacoli frapposti dalla polizia austriaca e grazie
al sostegno morale e finanziario della Società Dante Alighieri la statua
fu inaugurata l’11 ottobre 1896, e lo stesso Carducci proprio per quella
occasione scrisse un’ode in onore del monumento:
Per il monumento di Dante a Trento
XIII SETT. MCCCXXI

Súbito scosso de le membra sue
Lo spirito volò: sovr’esso il mare
Oltre la terra, al sacro monte fue.
[...]

Cosí di tempi e genti in vario assalto
Dante si spazia da ben cinquecento
Anni de l’Alpi sul tremendo spalto.
Ed or s’è fermo, e par ch’aspetti, a Trento.
20 sett. 1896. (da Rime e ritmi, 1898)
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Giosuè Carducci è stato senz’altro coinvolto in tutto quello che aveva
a che fare con la giovane Società Dante Alighieri e con la diffusione
della cultura e della lingua italiana all’estero, ma benché ne sia considerato il padre, per ragioni di onestà bisognerebbe considerarlo solamente il ... ‘padrino’ anche se naturalmente fu uno dei fautori e
sostenitori più prestigiosi di questa idea. Il fatto che abbia ricevuto il
premio Nobel per la letteratura nel 1906, dà alla sua azione di propugnatore della ‘Dante’ un extra alone di gloria, ma è a Giacomo Venezian
che dovrebbe andare il merito di padre! La colpa di Venezian, se di
colpa si può parlare, è stata quella di aver voluto ritornare nell’anonimità,
tanto che per lunghi anni si ignorerà la parte decisiva da lui assunta
nella fondazione della Società. Solo dopo la sua morte (1915 al fronte
di Castelnuovo del Carso) in un volume dedicatogli nel 1916 dal
Comitato della Dante di Bologna si legge un particolare gustoso:
... che egli narrava ridendo di aver dovuto sovente levare il calice ed
applaudire a brindisi che esaltavano i fondatori della Dante, promossi da
chi evidentemente ignorava di sedere a mensa con il fondatore autentico...

In ogni caso la Società Dante Alighieri nacque nel 1889 e all’inizio
l’attività fu rivolta, per impulso del suo primo presidente Ruggiero
Bonghi (1826–1895) all’istituzione di corsi di lingua italiana per gli
emigrati che si recavano all’estero in cerca di lavoro. Già in questo
primo periodo la Dante ebbe quindi i suoi primi comitati esteri ...
(Fine prima puntata)

Marisa Jansen-Miglioli
Agriturismo/B&B te koop aangeboden
Wij bieden ons agriturismo met 5 vakantieappartementen en een eigenaarsgedeelte
in Le Marche Italië te koop aan wegens
familieomstandigheden. Wij hebben hier
met veel plezier gewoond en gewerkt, en
het is met pijn in het hart dat we ons agriturismo verkopen.
Meer informatie over het agriturismo is te
vinden op onze website
www.carincone.com.
De vraagprijs bedraagt 635.000 euro.
Graag tot ziens, Eric en Nanja Helmers
info@carincone.com.
Advertentie geplaatst in Bollettino, 143
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EXPO 2015
È l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal primo maggio al 31
ottobre 2015 ed è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione
e la nutrizione. Per sei mesi Milano diventa così una vetrina mondiale
in cui i Paesi possono mostrare il meglio delle proprie tecnologie per
dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire
cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta
e dei suoi equilibri.
‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’ è infatti il Tema al centro
della manifestazione, il filo logico che attraversa tutti gli eventi
organizzati sia all’interno sia all’esterno del Sito Espositivo. Expo
Milano 2015 è l’occasione per riflettere e confrontarsi sui diversi
tentativi di trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: se
da una parte c’è ancora chi soffre la fame (circa 870 milioni di
persone denutrite nel biennio 2010–2012), dall’altra c’è chi muore per
disturbi di salute legati ad un’alimentazione scorretta e troppo cibo
(circa 2,8 milioni di decessi per malattie legate ad obesità o
sovrappeso). Inoltre ogni anno, circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo
vengono sprecate. Per questo motivo servono scelte politiche
consapevoli, stili di vita sostenibili e, ache attraverso l’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia, sarà possibile trovare un equilibrio tra
disponibilità e consumo delle risorse.
Inoltre Expo Milano 2015 offre a tutti la possibilità di conoscere e
assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della
tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese.
Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e
Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre
20 milioni di visitatori attesi.
La mascotte di Expo Milano 2015, Foody,
richiude i temi fondanti della manifestazione
proponendoli in una chiave positiva, originale.
Amante della sana e buona cucina rappresenta
la comunità, la diversità e il cibo inteso nella
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sua accezione più estesa, fonte di vita ed energia. Per questo è
costituito da una famiglia di undici elementi, riuniti in un Volto
Unico (ispirato al pittore rinascimentale Giuseppe Arcimboldo):
Guagliò – L’aglio; Arabella – L’arancia; Josephine - La banana;
Gury – L’anguria; Pomina - La mela; Max Mais - Il mais blu;
Manghy - Il mango; Rodolfo - Il fico; Piera - La pera; Rap Brothers I rapanelli; Chicca - La melagrana, ognuno con caratteristiche e
personalità diverse, che agiscono come veri e propri personaggi.

Galleria Vittorio Emanuele: apre la camminata sui tetti
La famosa Galleria Vittorio Emanuele II a Milano ha celebrato ad
aprile i suoi 150 anni di esistenza. Fu progettata dall’architetto Giuseppe
Mengoni e realizzata a partire dal 1865 in uno stile eclettico, contrassegnato da grottesche, cariatidi,
lunette e lesene, in una forma
architettonica tipica della
seconda metà dell’Ottocento
milanese. Le statue che ne
decorano la parte coperta sono
dello scultore milanese Pietro
Magni. Pesantemente danneggiata nei bombardamenti aerei inglesi dell’agosto del 1943, la galleria
venne ricostruita al termine della guerra.
Nella galleria hanno oggi sede numerosi negozi di griffe e marchi prestigiosi, oltre che famosi caffè, ristoranti e un hotel di lusso. È considerata, con via Montenapoleone e via della Spiga, una delle sedi degli
acquisti di lusso nel capoluogo meneghino.
Per festeggiare così i suoi 150 anni di esistenza e in concomitanza con
l’EXPO 2015 che ha sede nel capoluogo lombardo, è stata aperta al
pubblico la Highline Galleria, una passerella costruita sopra alla Galleria
stessa: è un camminamento lungo circa 250 metri che corre sopra la
copertura della Galleria e ha una superficie totale di 550 metri quadri.
L’accesso alla passerella della Galleria è da via Silvio Pellico 2 (all’angolo con Piazza Duomo 21: guardando la facciata del Duomo, sulla
sinistra) e sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 23, con l’ultimo
ingresso alle ore 22:30.
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Dall’alto della passerella, provvista di protezioni laterali, si può avere
una visuale nuova di Piazza Duomo, del Duomo stesso e della Madonnina, ma si vede anche tutto lo
skyline della città, con i nuovi
grattacieli che spuntano tra le
case di Milano.
Sulla passeggiata c’è anche un
museo legato alla storia di
Milano, nel periodo in cui fu
costruita la Galleria Vittorio
Emanuele II; la cupola centrale
della Galleria – alta 47 metri
nel punto più alto – insieme alla tettoia di copertura furono costruite
con 353 tonnellate di ferro e 7 milioni e 850mila metri quadri di lastre
di vetro.

Aquarellen van Italië
Prachtige aquarellen in subtiele kleuren van bekende en minder
bekende Romeinse monumenten

De Aureliaanse Muur en het Colosseum

Onder Lodewijk Napoleon, die het Nederlandse kunstleven naar Frans
voorbeeld wilde organiseren, werden in totaal dertien kunstenaars,
waaronder vier landschapschilders naar Parijs en Italië gezonden. Een
van hen was de jonge Josephus Augustus Knip die van november 1809
tot september 1812 in Italië verbleef dankzij een Prix de Rome studiebeurs. Daar maakte hij, naast olieverfschilderijen, talrijke verbluffende
aquarellen van stadsgezichten en landschappen. Deze aquarellen doen
verrassend modern aan. Knip toonde een voorliefde voor de over33
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blijfselen van de Romeinse bouwkunst en gaf deze op uiterst persoonlijke wijze weer, zonder romantische stilering maar als een nuchtere
waarnemer. Het werk van Knip wordt de laatste jaren weer in waarde
erkend.
In het Rijksmuseum te Amsterdam: Nog te zien t/m 21 september.

Nog meer film: Un’estate al cinema
Tot donderdag 27 augustus worden er bij het Istituto Italiano di
Cultura in Amsterdam films van vooraanstaande Italiaanse regisseurs
vertoond, die nog niet eerder in Nederland te zien waren. De filmvertoningen zijn iedere donderdagavond in juli en augustus om 20:00
uur bij het Istituto aan de Keizersgracht 564 in Amsterdam. De toegang
is gratis. Reserveren wordt op prijs gesteld (bij voorkeur online).
Voor meer informatie: www.iicamsterdam.esteri.it/IIC_Amsterdam of
www.dante-alighieri.nl.

Uitgeverij De Bezige Bij

De uitgeverij ‘De Bezige Bij’ geeft dit jaar 70 jaar Italiaanse literatuur
uit. Dat vieren ze met een speciale uitgave van werken van drie grote
Italiaanse schrijvers: Beppe Fenoglio, Giorgio Bassani en Cesare Pavese.
‘De laatste dag’ van Fenoglio is een verhaal dat zich direct na de Tweede
Wereldoorlog afspeelt; Ettore, terug van het front, heeft moeite het
normale leven weer op te pakken, maar de liefde en het vaderschap
helpen hem weer op het rechte pad. ‘De tuin van Finzi-Contini’ van
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Bassani is het verhaal van de joodse familie Finzi-Contini die in een
prachtige villa aan de rand van de stad Ferrara woont. De antisemitische
wetten van 1938 maken een einde aan de droomwereld van die familie.
‘De mooie zomer’ van Pavese gaat over een groep jongeren die de
geheimen en verleiding van hun stad Turijn ontdekken (en eigenlijk
van het leven zelf); een boek vol emoties en tragiek.

750ste geboortejaar Dante
In het kader van 750 jaar geboorte Dante worden verschillende Danteactiviteiten in Italië georganiseerd, vooral in die steden die met het
leven van de Sommo Poeta verbonden zijn geweest: Florence, Rome
en Verona. Maar ook Istituti Italiani di cultura in Europa zullen in
samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken lezingen,
congressen, tentoonstellingen en cursussen voorbereiden om het leven
en werk van de Florentijn te bestuderen en te eren.
Voor meer informatie:
http://notizie.italicon.it/750esimo-nascita-di-dante/#sthash.EABZllVa.dpuf.

֍֍֍֍֍

Buone vacanze e arrivederci a settembre!
Marisa & Coralie
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Bestuur van Dante Leiden-Den Haag
Voorzitter: Jan Spoelstra, Tel. 06-12 41 31 73
Secretaris: Lex Plompen
Pompstationweg 7, 2597 JT Den Haag
segretario@dante-alighieri.nl
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): Léon van Raaij
Brugsestraat 8, 2587 XS Den Haag
Tel. 070-354 55 20
lvanraaij@kpnmail.nl
IBAN NL58INGB0000458562, t.n.v. Dante Alighieri te Den Haag
Cursusorganisator: Jan Spoelstra
Frankenslag 307, 2582 HM Den Haag
Tel: 06-12 41 31 73
corsi@dante-alighieri.nl
Lezingen: Anneke Sewandono
Tel: 070-350 50 55
conferenze@dante-alighieri.nl
Beurzen: Ad Spliet (Bestuursondersteuning)
Tel: 070-358 80 80
borse@dante-alighieri.nl
Redactie: Coralie van Nes
bollettino@dante-alighieri.nl

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.

www.dante-alighieri.nl
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