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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 18 maart

Aan tafel met de Romeinen: het belang van
dineren in de Romeinse tijd
Lezing door Wendelijn van der Leest

Vrijdag 8 april

Om 18:45 Algemene Ledenvergadering
Om 20:00 L’influenza dell’Italia sulla carriera
artistica di Picasso
conferenza tenuta da Stefano Giani

Zaterdag 28 mei

Landelijke Giornata in den Haag
Viering 100 jaar bestaan van ons Comitato

3

Il Bollettino, 146

Primavera 2016

Vrijdag 18 maart

Aan tafel met de Romeinen: het belang van dineren in de
Romeinse tijd
Lezing door Wendelijn van der Leest
Gezamenlijke maaltijden hebben een belangrijke functie in onze maatschappij; het is niet alleen lekker en gezellig, maar ook ondersteunt het
vaak ons sociale netwerk. Dit was zeker niet anders in de Romeinse
maatschappij, waar status verwerven en ‘netwerken’ (voor de elite)
mogelijk nog belangrijker was dan in onze huidige maatschappij.
Het organiseren van gezamenlijke banketten (een convivium) was daarmee een reflectie van iemands rijkdom, van iemands (goede) netwerk,
diens ontwikkeling en verfijnde smaak.
Kortom, het bepaalde het publieke
imago en de reputatie. Maar ook voor
de gasten was het naast een avond
heerlijk eten en drinken, tevens een
proef van hun ontwikkeling en goede
smaak. Het was de plek waar zaken
werden gedaan, politieke banden werden gesmeed of reputaties
werden gebroken.
Maar wat hield zo’n banket eigenlijk in? En hoe waren deze banketten
historisch gezien eigenlijk tot stand gekomen? Wat werd er zoal gegeten
bij deze banketten? En wat waren de eetgewoontes
van de lagere sociale klassen? In deze lezing zullen
meerdere facetten van de Romeinse eetcultuur aan
bod komen, van de elite tot de armere bevolking.
Er wordt gekeken naar de historie van wat er gegeten en gedronken werd door de Romeinen en waar.
Tenslotte zullen we een banket ‘bijwonen’ in het
Huis van de Tragische Poëet in Pompeii én nemen
we het kookboek van de beroemde gastronoom
Apicius onder de loep.

Drs. Wendelijn van der Leest is historica en oudheidkundige.

4

Primavera 2016

Il Bollettino, 146

Vrijdag 8 april
Algemene Ledenvergadering
Conferenza tenuta da Stefano Giani
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering wordt gewoonlijk
de mogelijkheid geboden van een buffet te genieten. Dit jaar zal dat
niet zo zijn omdat de leden elkaar op 28 mei op feestelijke wijze
ontmoeten bij de viering van het 100-jarig bestaan van ons comitato.

om 18:45 uur Algemene Ledenvergadering

Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 17 april 2015
Het concept-verslag van deze ALV leest u hierna in dit Bollettino.
3. Jaarverslag over 2015 van de secretaris
Het concept-jaarverslag 2015 leest u hierna in dit Bollettino, na het
verslag van de ALV.
4. Jaarverslag over 2015 van de penningmeester
a) Op de gebruikelijke wijze zal dit jaarverslag ter vergadering
worden uitgereikt. Dit jaarverslag is ook vanaf begin april per email op te vragen bij onze penningmeester. Zijn e-mailadres is:
lvanraaij@kpnmail.nl.
b) Verslag kascommissie.
5. Bestuurssamenstelling
a) Het bestuur bestaat uit Jan Spoelstra (voorzitter), Lex Plompen
(secretaris), Léon van Raaij (penningmeester en vice-voorzitter),
5
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vacature cursuscoördinator (wordt tijdelijk vervuld door de
voorzitter), Coralie van Nes (Il Bollettino en website) en Anneke
Sewandono (lezingen). Het bestuur wordt ondersteund door Ad
Spliet (beurzen) en Marisa Miglioli (redactie Il Bollettino).
b) Overeenkomstig de statuten worden bestuursleden benoemd
voor een periode van maximaal twee jaar. De bestuursleden treden
af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bestuursleden
zijn onmiddellijk herbenoembaar. Dit jaar treden Coralie van Nes,
Anneke Sewandono, Lex Plompen en Léon van Raaij af; zij stellen
zich allen opnieuw verkiesbaar.
c) Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot twee weken vóór de
ALV bekendmaken bij het bestuur. De kandidaatstelling dient
volgens artikel 1, lid 2 van het huishoudelijk reglement ondersteund te worden door een schriftelijke verklaring van ten minste
tien leden.
d) Er is een vacature voor de functie van cursuscoördinator. Het
bestuur doet een klemmend beroep op de leden om suggesties te
doen voor de vervulling van deze vacature, die nu al gedurende
ruim zeven jaar wordt waargenomen door de voorzitter Jan Spoelstra.
Dank zij de toegenomen automatisering van de administratie is de
werklast sterk verminderd. De nieuwe cursuscoördinator hoeft
ook niet meteen volledig aan de slag te gaan; hij of zij kan gedurende een nader af te spreken periode meelopen met de huidige
functionaris.
e) Hoewel het bestuur het zeer waardeert dat de penningmeester,
na zes jaar als zodanig werkzaam te zijn geweest, zich opnieuw
verkiesbaar stelt, is het dringend gewenst dat ook voor zijn functie
wordt uitgezien naar een opvolger. Ook in dit geval kan de
opvolger gedurende een af te spreken periode met de huidige
penningmeester meelopen voordat hij of zij het werk geheel
overneemt.
f) Omdat de ervaring leert dat het aantrekken van nieuwe bestuursleden niet eenvoudig is, doet het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering de suggestie de aantrekkelijkheid van een bestuursfunctie te vergroten door bestuursleden aan te bieden gratis één
cursus naar keuze te volgen.
6. Mededelingen over de cursusorganisatie 2014-2015
6

Primavera 2016

Il Bollettino, 146

7. Stand van zaken lustrumviering 100 jaar Società Dante
Alighieri di Leida e dell’Aia
De viering van dit lustrum wordt gehouden op zaterdag 28 mei 2016
en krijgt mede het karakter van een Giornata waarvoor behalve de
eigen leden ook de andere comitati worden uitgenodigd. Dank zij de
voorbereidingscommissie, bestaande uit Willy van Ophem, Anneke
Sewandono en Eddy Visser, kon het programma aan het begin van dit
jaar worden vastgesteld en is het inmiddels aan de leden en de andere
comitati bekend gemaakt, met de oproep liefst in groten getale aan de
viering deel te nemen.
8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
9. Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering
van

de Società Dante Alighieri, Comitato di Leida e dell’Aia
gehouden op 17 april 2015 om 19:00 uur, Aloysiuscollege,
aan de Oostduinlaan 50, Den Haag

Aanwezig ongeveer 35 leden. Van het bestuur zijn aanwezig Jan
Spoelstra, voorzitter en cursuscoördinator; Léon van Raaij, penningmeester en vice-voorzitter; Anneke Sewandono, conferenze; Lex Plompen, secretaris; Coralie van Nes (Bollettino en website) is verhinderd.
1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19:10 uur, nadat hij eerst
Federica Meneguzzo van harte heeft bedankt voor de bereiding van
het smaakvolle buffet. Hij heet erelid Marisa Miglioli in het bijzonder
welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 11 april 2014
De vergadering stemt in met het verslag, onder dankzegging aan de
opstelster Anneke Sewandono.
7
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3. Jaarverslag over 2014 van de secretaris
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de
secretaris.
4. Jaarverslag over 2014 van de penningmeester
4a) Jaarverslag
De penningmeester licht het jaarverslag toe. Na enkele jaren van
teruggang in de vraag naar cursussen heeft 2014 een licht herstel in
de inkomsten laten zien. Door de iets hogere omzet en de daling van
de kosten – het Aloysiuscollege rekent een fors lagere huur dan
Mondriaan – heeft de vereniging haar vermogenspositie kunnen
versterken, voldoende om tegenvallers te kunnen opvangen. Omdat
de vereniging niet het doel heeft winst te maken, overweegt het
bestuur, gelet op het gunstige resultaat, ook bij eventuele stijging
van kosten de cursusprijzen niet te verhogen. Een kostenstijging
zou kunnen zijn het verder versterken van de automatisering van
werkzaamheden van het bestuur – allemaal vrijwilligerswerk zoals
bekend, en we moeten ook aan onze opvolgers denken! Een voorbeeld zou kunnen zijn een overstap van de nogal tijdrovende implicaties van incassomachtiging naar betaling via Ideal, een optie die
in studie is omdat dit een aanmerkelijke vereenvoudiging van het
werk van de penningmeester met zich mee zou brengen.
Vanuit de vergadering krijgt het bestuur complimenten voor het
verlagen van de overige kosten. Daarnaast wordt de suggestie
gedaan om in reactie op de reclame van NRC-Handelsblad voor
eigen cursussen Italiaans een advertentie te plaatsen namens Dante
Alighieri Nederland waarin op ons veel interessanter en goedkoper
aanbod wordt gewezen. De voorzitter wil dit in overweging nemen
en merkt nog op dat het afgelopen jaar de NRC-cursussen – twee à
drie keer zo duur als de onze – niet zijn doorgegaan en dat enkele
teleurgestelde cursisten zich toen dankbaar bij ons hebben aangemeld.
Het jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan de
penningmeester
4b) Verslag kascommissie
Omdat de leden van de kascommissie Ineke Seuren en Rob Alblas
verhinderd zijn leest de secretaris de goedkeurende verklaring voor,
waaruit blijkt dat het financieel verslag toereikend en correct is bevonden. Naar aanleiding van een opmerking vanuit de kascommissie
om gezien het gunstige resultaat te denken aan verhoging van de
8
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docentenhonoraria, merkt de voorzitter op dat de docenten niet ontevreden lijken en dat het bestuur de voorkeur geeft aan het constant
houden van de cursusprijzen, wat al een hele stap is. Penningmeester en cursuscoördinator bekijken ieder jaar scherp wat een
verantwoorde cursusprijs is.
Bij acclamatie verleent de Algemene Ledenvergadering daarop het
bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. Ineke Seuren,
die als lid van de kascommissie aftreedt wegens het voltooien van
haar zittingstermijn, wordt bedankt voor haar werkzaamheden. In
haar plaats wordt Bea Bijl tot lid van de kascommissie benoemd, met
dank voor haar bereidheid, terwijl Rob Alblas wordt herbenoemd.
5. Bestuurssamenstelling
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van
Jan Spoelstra als lid en voorzitter van het bestuur. De functie van cursuscoördinator wordt nog steeds waargenomen door de voorzitter. Deze
zal daarmee voorlopig doorgaan, maar hij nodigt de leden met nadruk
uit suggesties te doen voor een opvolger. Als het cursusprogramma
eenmaal overeengekomen is met de docenten, wat het meest intensieve
element is van de taak, is het verder een kwestie van insleutelen.
Het bestuur bestaat nu dus uit:
Jan Spoelstra
voorzitter en waarnemend cursuscoördinator
Léon van Raaij
penningmeester en vice-voorzitter
Lex Plompen
secretaris
Anneke Sewandono lezingen
Coralie van Nes
Bollettino
Het bestuur wordt bijgestaan door Marisa Miglioli (Bollettino) en Ad
Spliet (beurzen). De voorzitter merkt op dat Marisa Miglioli te kennen
heeft gegeven dat zij in 2016 als redacteur van het Bollettino wil stoppen;
het bestuur heeft daarvoor alle begrip en is haar zeer erkentelijk voor
haar inzet en de kwaliteit van haar werk. Het bestuur zoekt naar een
geschikte opvolg(st)er en staat open voor suggesties.
6. Mededelingen over de cursusorganisatie 2014-2015
De voorzitter wijst naar aanleiding van het lichte herstel in de belangstelling voor cursussen op het interessante en grondige artikel van
Wim Jansen in het Invernonummer van het Bollettino. Daarin worden
de schommelingen in cursistenaantallen van de laatste jaren geanalyseerd en de verwachting uitgesproken dat de vereniging met een
structureel lager aantal belangstellenden voor taalcursussen te maken
9
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zal krijgen, mede omdat in Italië zelf het gebruik van het Engels als
voertaal in contacten met buitenlanders steeds meer veld wint. Het
bestuur ziet weinig kans invloed op deze ontwikkelingen uit te oefenen
behalve door een zo aantrekkelijk mogelijk programma te presenteren.
Intussen is het cursusprogramma voor het aanstaande seizoen 20152016 gereed en komen de eerste inschrijvingen via de website al binnen.
7. Stand van zaken voorbereiding 100 jaar Società Dante Alighieri
di Leida e dell’Aia
De viering van dit bijzondere lustrum wordt gehouden op zaterdag 28
mei 2016. De viering zal tevens het karakter hebben van een Giornata
waarvoor alle Dantecomitati worden uitgenodigd. Het bestuur heeft een
voorbereidingscommissie ingesteld bestaande uit Willy van Ophem,
Anneke Sewandono en Eddy Visser. Anneke Sewandono licht het voorlopige programma, dat ter vergadering is uitgereikt, toe. Het programma
zal zich afspelen in en rondom het Plein, met als centrum Sociëteit De
Witte (ontvangst, muziek en voordracht, lunch en borrel). In de middag
worden er rondleidingen en presentaties gehouden met een Italiaans
accent, waaruit de deelnemers tevoren kunnen kiezen (Mauritshuis,
Eschermuseum, Tweede Kamer, Italiaanse film). De voorzitter dankt
de commissie voor haar intensieve voorbereidende werk; eventuele
verdere suggesties voor het programma zijn welkom bij Anneke
Sewandono. Hij hoopt op een grote respons van de leden wanneer op
hen te zijner tijd een beroep zal worden gedaan om als vrijwilliger de
organisatie bij te staan. De vergadering betuigt instemming met het
voorlopige programma.
8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Op een vraag uit de vergadering hoeveel leden de vereniging telt
antwoordt de secretaris dat dit er op 1 januari 820 waren, waarvan
zo’n 340 cursisten; het aantal leden is min of meer constant maar
varieert in de loop van het jaar afhankelijk van het tijdstip waarop men
zich voor een cursus inschrijft.
Een van de leden doet de suggestie ook de ‘Italië-Tafel’ van Sociëteit
De Witte bij de activiteiten van de vereniging, zoals het lustrum, te
betrekken. De voorzitter, zelf lid van die Tafel, zegt hierover contact
met haar voorzitter te hebben – ook met het oog op de goede relatie
van de Tafel met de ambassadeur – en heeft op zijn beurt voorgesteld
dat de leden van de Tafel ook lid van Dante worden!
10
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Waarom, zo vraagt een lid, draagt de vereniging de naam ‘Leiden-Den
Haag’ terwijl alle activiteiten zich in Den Haag afspelen? Zou de
belangstelling voor lezingen e.d. misschien toenemen wanneer ze ook
eens in Leiden werden georganiseerd? De voorzitter antwoordt dat de
afdeling Den Haag in 1914 is opgericht en die in Leiden in 1916
(vandaar dat het 100-jarig jubileum pas in 2016 wordt gevierd). De
afdeling Leiden is geleidelijk overvleugeld door de activiteiten van de
Universiteit Leiden en vervolgens als noodlijdende afdeling met Den
Haag gefuseerd. De leden komen nu vooral uit Den Haag en omgeving
en veel minder uit Leiden. Het schrappen van ‘Leiden’ uit de naam
zou echter geen recht doen aan de historie. Een overblijfsel van de
Leidse tak is overigens het gratis lidmaatschap van de UB Leiden voor
onze leden.
Op de vraag of de vereniging na de verbouwing van het Mondriaancollege weer naar die locatie teruggaat antwoordt de voorzitter dat dit
afhankelijk is van de huurprijs. De (avond)cursussen zullen vermoedelijk in het Aloysiuscollege blijven omdat de huur daar bijna de helft
is; voor de lezingen zou mogelijk wel naar het Mondriaancollege teruggekeerd kunnen worden vanwege de betere bereikbaarheid, maar op
dit moment is nog niet duidelijk wanneer de verbouwing gereed zal zijn.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19:45 uur.

De grote zaal op het Binnenhof tijdens de grote vergadering der Staten Generaal,
Dirck van Delen, 1651 (Rijksmuseum Amsterdam)
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Jaarverslag secretaris 2015
Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Cursusorganisatie
Lezingen en beurzen
Il Bollettino en website

Jan Spoelstra
Lex Plompen
Léon van Raaij
Jan Spoelstra a.i.
Anneke Sewandono
Coralie van Nes

Ondersteuning bestuur
Beurzen
Il Bollettino

Ad Spliet
Marisa Miglioli

Leden
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 1 september. Op 1 september 2015 had de vereniging 775 leden, inclusief 3 ereleden. Precies
een jaar daarvoor was het ledenaantal 783 en het jaar daarvoor 824.
De daling is te verklaren door een terugloop van het aantal cursisten
maar ook door fluctuatie in de datum van inschrijving voor een cursus.
Bestuursvergaderingen en andere verenigingsactiviteiten
Het bestuur heeft in 2015 vier keer vergaderd: 2 februari, 17 juni, 24
september en 2 december. Naast de bestuursvergaderingen hebben alle
bestuursleden tussentijds contact met elkaar, voornamelijk per e-mail.
Ook hield het bestuur nauw contact met het comité dat hard heeft gewerkt aan het voorbereiden van de viering van het 100-jarig bestaan
van ons comitato op zaterdag 28 mei 2016, die tevens het karakter zal
hebben van een giornata waarvoor alle Dante-comitati uit Nederland
en Vlaanderen worden uitgenodigd.
Giornata
Het Giornata-voorbereidingscomité is in 2014 ingesteld en bestaat uit
Willy van Ophem, Eddy Visser en Anneke Sewandono. Op basis van
een eerste verkenning van de mogelijkheden die in 2014 is gedaan, is
in 2015 een programma in hoofdlijnen opgesteld. Het Comité is dit
jaar regelmatig bijeengeweest om het dagprogramma uit te werken.
Aan het eind van het verenigingsjaar 2015 was – zoals gepland – de
invulling daarvan gereed. Uitgangspunt is dat de feestelijke activiteiten
in het teken staan van Den Haag en Italië en de band daartussen. Deze
12
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activiteiten zullen zich op 28 mei concentreren aan en rond het Plein
in Den Haag. Het geheel begint met een ontvangst op Sociëteit de Witte
aan het Plein en eindigt in de Haagse Kunstkring aan de Denneweg.
De ochtend staat in het teken van de Divina Commedia en luitmuziek
uit die periode, voor de middag kan men kiezen uit allerlei activiteiten.
Wie wil, kan na de borrel nog een authentieke Italiaanse maaltijd
gebruiken.
Lezingen en bijeenkomsten
Ook in 2015 zijn er weer negen lezingen gehouden, de ene maand in
het Nederlands en de andere maand in het Italiaans. De locatie van
deze maandelijkse lezingen was het Aloysius College aan de Oostduinlaan 50 te Den Haag
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
Vrijdag 23 januari
Vrijdag 20 februari
Vrijdag 20 maart
Vrijdag 17 april

Vrijdag 29 mei

Vrijdag 25 september

Vrijdag 16 oktober
Vrijdag 13 november
Vrijdag 11 december

Misteri e segreti del Vaticano
conferenza tenuta da Mauro Poma
Muziekgeschiedenis, Renaissance
Lezing door Harry van der Meer
De Crypta Balbi
Lezing door Guido Cuyt
Om 17:30 Italiaans Buffet, gevolgd door de
Algemene Ledenvergadering en daarna door
Dagli Arabi agli Spagnoli
Conferenza tenuta da Maria Elena Fauci
I mille colori originali della Toscana e delle
Cinque Terre
Lezing door Guus Reinartz
Archaïsch Italië
De bastions van het matriarchaat
Lezing door Andrea Maddalena
Alla scoperta del Colosseo
Conferenza tenuta da Mauro Poma
Kastelen van de Keizer
Lezing door Gregor Dijkhuis
Challenging Testaccio
Conferenza tenuta da R. A. Kok-Merlino

Enkele dagen voor een lezing ontvangen alle leden een digitale nieuwsbrief die de aandacht op het onderwerp van de lezing vestigt en ook
13
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andere activiteiten in de regio signaleert op het gebied van de Italiaanse
cultuur. In 2014 was het aantal bezoekers van de lezingen wat teruggelopen. Dit kwam waarschijnlijk doordat het Aloysius College met
het openbaar vervoer wat lastiger bereikbaar is dan het centraal gelegen
Mondriaancollege, waar de lezingen in de voorgaande jaren werden
gehouden. De oude locatie wordt momenteel verbouwd. Gelukkig is
het afgelopen jaar is deze trend tot een halt gekomen. Het gemiddeld
aantal deelnemers is zelfs weer een beetje toegenomen. Gemiddeld
werden de lezingen door ongeveer 50 mensen bezocht.
Il Bollettino
Het Bollettino is het contactorgaan van de vereniging. De redactiecommissie bestond dit jaar opnieuw uit Coralie van Nes (aanspreekpersoon in het bestuur) en Marisa Jansen-Miglioli. Het Bollettino
verschijnt vier maal per jaar, één uitgave per seizoen. In elk van de
nummers kwam de agenda aan de orde met nieuws over de aanstaande
lezingen en andere activiteiten van de vereniging. Verder was er plaats
voor meldingen en recensies van publicaties, tentoonstellingen en
dergelijke die met Italië of met de Italiaanse taal en cultuur te maken
hadden. Er zijn ook enkele vaste rubrieken, zoals L’Italiano divertente
en Notizie Librarie. Veel leden sturen een eigen bijdrage in, zoals een
verslag van een cursus of een bespreking van een interessant, aan Italië
gerelateerd onderwerp. Er worden rond de 800 exemplaren gestuurd
aan de leden. Ook dit jaar produceerde de redactie in mei in samenwerking met de cursusorganisator het Programmaboekje waarin het
nieuwe cursusprogramma werd gepresenteerd.
Er is dit jaar geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om in het Bollettino te adverteren.
Beurzen
Verschillende Italiaanse instituten en scholen
hebben in 2015 een studiebeurs of korting op
het cursusgeld gegeven aan leden van onze
vereniging. Zij bezochten taleninstituten in
Genova (Tricolore), Napoli (Centro Italiano),
Roma (Torre di Babele), Torino (Porticando)
en Venezia (Istituto Venezia).
M.C. Escher, La torre di Babele, xilografia, 1928
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Cursussen
De Open Avond met gratis niveautest voor aanvang van het cursusjaar
2015-2016 trok minder bezoekers dan vorig jaar; overwogen wordt
om het evenement in den vervolge te laten plaatsvinden vóór de eerste
Conferenza van het seizoen, zoals enige jaren geleden gebruikelijk.
Op 26 september werd in Den Haag voor het eerst de Dag van de
Europese Talen georganiseerd, een initiatief van de Raad van Europa.
Deelgenomen werd tezamen met onze Duitse, Spaanse en Franse
zusterorganisaties; de laatste stelde haar lokaliteit ter beschikking. De
uitvoering van onze zijde was in handen van een viertal docenten, t.w.
Monica Gatti, Patrizia Nanni, Patrizia Mignano en Giovanni Lacava. De
bezoekers werden behalve op nationale hapjes en dranken ook getrakteerd op een voordracht over Inferno Canto 5 van Dante’s Commedia
door Giovanni Lacava, en een aantal aria’s, prachtig gezongen door
onze cursiste Estelle Estublier.
De avondlessen vonden voor het tweede achtereenvolgende cursusjaar
plaats in het Aloysius College. Inmiddels is duidelijk dat deze school
na dit seizoen ophoudt te bestaan; zeer vermoedelijk zal het gebouw
vanaf het volgende schooljaar door een andere onderwijsinstelling
worden gebruikt. Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in
de gaten.
De cursusinschrijvingen via onze website verlopen voor het grootste
gedeelte soepel. Evenals vorig seizoen heeft de cursusorganisator in
een beperkt aantal gevallen assistentie moeten verlenen.
Er is in het verslagjaar een docentenvergadering gehouden (gezamenlijk overleg van docenten en één of meer leden van het bestuur). In mei
heeft het jaarlijkse diner van bestuur met docenten plaatsgevonden.
Er hebben in het verslagjaar 11 kandidaten een PLIDA examen afgelegd,
allen zijn geslaagd. De verdeling was als volgt: 7 kandidaten in
april/mei (hiervan 5 van ons comitato) en 4 in november (allen van
andere comitati). Onze vereniging is als enige Nederlandse Dante
vereniging bevoegd tot het afnemen van deze examens. Het door de
Sede Centrale beheerde PLIDA programma (PLIDA staat voor
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) staat in onze vereniging
onder leiding van de docenten Patrizia Nanni en Patrizia Mignano,
met steun van Giovanni Lacava.
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Onderstaand een vergelijkend overzicht van het cursusbestand van het
lopende cursusjaar en de twee daaraan voorafgaande jaren. Hierin zijn
zoals gebruikelijk alle cursussen die in het verenigingsjaar zijn begonnen
meegeteld; ook zijn cursisten meegeteld die meer dan één cursus volgen.
De inschrijving is echter nog open voor een cultuurcursus die in april
2016 begint; betreffende cursus is niet opgenomen. Ook rekening
houdend met onvolledigheid van het eindgetal blijkt de terugloop zich
door te zetten, al is de afname nog geen 3 procent. De doorstroming
naar de ‘hogere’ cursussen (Thema-, Literatuur- of Cultuurcursussen
met Italiaans als voertaal) is bemoedigend, maar het aantal eerstejaarscursisten is, na de opleving van vorig jaar, helaas beduidend afgenomen.
Vergelijkend Overzicht Cursisten
2013-2014
Cursustype
1e jaar incl.
spoedcursus
1+2
Semispoed
1e jaar vanaf
januari
2e jaar
e
3 jaar incl.
spoed-cursus
3+4
4e jaar
Taal jaren 1-4
5e jaar
6e jaar
7ejaar
intensief/extra
Taaljaren 5-7
Grammatica
Thema
cursussen
Literatuurcursussen
Cultuurcursussen
Th+Lit+Cult
+Gr
TOTAAL
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Aantal
cursisten

Aantal
groepen

2014-2015
Aantal
cursisten

Aantal
groepen

2015-2016
Aantal
cursisten

Aantal
groepen

31

2

70

5

47

3

22

2

16

1

-

-

52

6

22

3

44

4

32

4

39

4

21

2

37
174
8
18
42
9
77
22

4
18
1
2
5
1
9
2

44
191
8
18
9
35
10

4
17
1
2
1
4
1

31
143
31
7
8
46
9

3
12
3
1
1
5
1

67

8

79

9

103

11

8

1

6

1

6

1

6

1

12

2

17

2

103

12

107

13

135

15

354

39

333

34

324

32

Primavera 2016

Il Bollettino, 146

om 20:00 uur
L’influenza dell’Italia sulla carriera artistica
di Picasso
Conferenza tenuta da Stefano Giani
Picasso e l’Italia: l’artista spagnolo dichiarò di non avere molta simpatia
per l’arte del Rinascimento, ma allo stesso tempo alcuni dei suoi dipinti
più amati rappresentano figure assai tipiche della cultura
italiana: Arlecchino e Pulcinella.
Qual è stato allora il ruolo della Penisola - e della sua
arte - nella carriera di Picasso? La visita del 1917 in
compagnia dei Balletti Russi, il valore simbolico della
figura di Arlecchino per gli artisti di inizio Novecento
e, nonostante le affermazioni picassiane, qualche traccia di Rinascimento
(Tiziano) sono alcuni degli argomenti oggetto della conferenza.

Picasso, Harlekijn met gevouwen handen (1923), Ludwig Museum Köln

Stefano Giani is kunsthistoricus en is in Milaan geboren. Daar is hij met een
scriptie over de 16e eeuwse Venetiaanse schilder Lorenzo Lotto cum laude
afgestudeerd. Daarna heeft Stefano jarenlange ervaring opgedaan met wetenschappelijk onderzoek en het geven van lezingen en cursussen op het gebied van
de kunstgeschiedenis. Zijn publicaties zijn verschenen onder andere in Arte
lombarda en Venezia Cinquecento en de Nederlandse Incontri, terwijl de
Accademia Carrara in Bergamo, de National Gallery of Art in Washington, het
Van Gogh Museum, de Vrije Academie in Amsterdam en de Volksuniversiteit
in Amstelveen horen bij de instellingen waarmee Stefano samen (heeft ge)werkt.
17
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Zaterdag 28 mei

Landelijke Giornata
Dit jaar organiseert het Comitato Dante Alighieri Leiden/Den Haag de
tweejaarlijkse Giornata. We vieren hiermee ons 100-jarig bestaan.
Zowel leden van het comitato Leiden-den Haag als van andere comitati
zijn welkom evenals hun introducés.
Venite venite…
Kom naar deze bijzondere dag waar wij u ontvangen in het monumentale
pand van Sociëteit de Witte, een karakteristieke Haagse ambiance.

Na een voorstelling met poëzie en luitmuziek die u meevoert door
Dante’s Divina Commedia kunt u genieten van een heerlijke Italiaanse
lunch.
Het middagprogramma bestaat uit typisch Haagse activiteiten met een
Italiaans tintje. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden.
U kunt deelnemen aan een rondleiding in het onlangs gerestaureerde
Mauritshuis of met een gids een bezoekje brengen aan het Binnenhof
en een kijkje nemen in de Ridderzaal. Maar misschien dompelt u zich
liever onder in de wereld van de Italiaanse film of wilt u het Paleis van
Emma bezoeken waar 150 werken hangen van de door Italië geïnspireerde Escher. Tutto è possibile. Alles kan!
De middag wordt afgesloten met een optreden van Cantar d’Amore in
de Haagse Kunstkring. Hier kunt u onder het genot van een hapje en
een drankje nagenieten van de dag.
Wie wil kan hier de dag besluiten met een authentieke Italiaanse
maaltijd.
18
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Programma
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 -14:00

Ontvangst met koffie of thee in Sociëteit De Witte, Plein 24,
2511 CS, den Haag
Opening van de Giornata
Dante en zijn Divina Commedia door luitist Willem Mook en
voordrachtskunstenaar Peter Adema
Italiaans lunchbuffet

14:30 - 17:00
Keuzeonderdeel:
1-Rondleiding in het Mauritshuis met accent op de Italiaanse kunst
Aan het bezoek van het Mauritshuis zal een Italiaans accent worden gegeven door de gids die
ons exclusief rondleidt: niet alleen het gebouw met interieur heeft Italiaanse kenmerken, maar
bijvoorbeeld ook de prachtig gerestaureerde Gouden Zaal met de vijftien wand- en plafondstukken van Pellegrini die een Venetiaanse baroksfeer ademt.
Het gebouw ligt naast Sociëteit De Witte en is ondergronds te bereiken: Plein 29.
http://www.mauritshuis.nl/.

2- Rondleiding Eschermuseum in het Paleis van Emma
Maurits Cornelis Escher (1898-1972) leerde in Italië zijn vrouw kennen en hij heeft er jaren
gewoond, namelijk van 1923 tot 1935. In zijn Italiaanse periode woonde hij met zijn gezin in
Rome. Van daaruit heeft hij veel rondgereisd, het landschap in zich opgenomen en geschetst.
Op basis daarvan zijn vele litho’s en houtsnijwerken ontstaan. (www.escherinhetpaleis.nl)

3- Rondleiding in de Ridderzaal en Tweede Kamer
Niet Italiaans, maar wel zeer Haags en Nederlands is dit bezoek aan de Tweede kamer en de
Ridderzaal en wellicht de laatste kans u te begeven in het centrum van de politieke macht en
onze vaderlandse geschiedenis, voordat de vijfjarige verbouwing begint. (www.prodemos.nl)
N.B. Deze tour van 90 minuten is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

4- Trio Lescano, Il cinema italiano in het Filmatelier van Elisa Mutsaers
Kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ze wereldberoemd in Italië; drie
zingende zusjes met de artiestennaam Trio Lescano. In de jaren dertig verlieten ze Den Haag
om hun droom na te jagen en als zangeressen in Italië beroemd te worden. Het lukte!
Elisa Mutsaers (1971) werkt als historica en filmconservator in haar eigen Film Atelier Den
Haag. www.filmatelierdenhaag.nl

Bij alle activiteiten is er een maximum voor het aantal deelnemers. Wij vragen u
dan ook op het inschrijfformulier een eerste, tweede of derde keuze aan te geven.
17:30 - 19:00

Borrel en optreden Cantar d’amore in de Haagse Kunstkring,
Denneweg 64.
Uit de (Italiaanse) vroege barok maar ook een enkele keer uit het eigen
moderne repertoire, stelt Cantar d’Amore een aansprekend en afwisselend
programma samen dat boeit en ontroert. Serena Jansen: zang, Emiel
Hoefnagel: zang, Lidia van der Vegt: oboe d’amore, Pauline Schenck:
klavecimbel.

19:30 - 21:00

Authentiek Italiaans diner in de Haagse Kunstkring
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De kosten van de giornata
dagprogramma:
- leden Dante Alighieri Leiden-Den Haag € 30,00
- gasten € 40,00
dagprogramma + diner:
- leden Dante Alighieri Leiden-den Haag, € 50,00
- gasten € 65,00
Inschrijven
U kunt zich inschrijven door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen
en tegelijkertijd het bedrag over te maken op rekeningnummer
NL58INGB0000458562 t.n.v. de Penningmeester Dante Alighieri te Den Haag
o.v.v. Giornata 2016.
Het formulier, dat ook op de website te vinden is, kunt u versturen via de mail
als bijlage naar segretario@dante-alighieri.nl of via gewone post naar Secretaris
Dante Alighieri, Afdeling Den Haag-Leiden, Pompstationsweg 7, 2597 JT Den
Haag
REAGEER ZO SNEL MOGELIJK WANT VOL = VOL
Parkeren
Alle locaties van de activiteiten liggen op een steenworp afstand van Sociëteit
De Witte en zijn zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar.
Parking Malieveld ligt op loopafstand van het Plein en de Ridderzaal. Met uw
parkeerbewijs reist u gratis met de shuttle naar het centrum:
http://www.parkeren-denhaag.nl/parkeergarage-malieveld.
Zaterdagkaart (10:30-17:30): € 7.00, daarna € 2,50 per 48 minuten of € 7,00
voor een avondkaart.

Het Mauritshuis en het Paleis Emma
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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.
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 onze site kunt u
ervaringen van leden met verscheidene instituten lezen.
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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L’Italia è una, e Dante è il suo profeta
The Prophecy of Dante di Lord Byron
Prevedere non è tanto difficile, finché non si tratti del futuro. Un esempio
famoso di questa saggezza si trova nella Divina Commedia, nel canto
XVII del Paradiso. Cacciaguida, un bisavolo di Dante, promette al pronipote di rivelargli il suo futuro destino (43-45):
…..sì come viene ad orecchia
dolce armonia da organo, mi viene
a vista il tempo che ti ’s apparecchia.

Però, il futuro che poi profetizza non sa per
niente di dolce armonia (55-60):
Tu lascerai ogne cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta.
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale.
Cacciaguida, illustrazione di Gustave Doré

Quindi, Dante diventerà esule, e ciò significa purtroppo lasciare i suoi
e dipendere dalla pietà altrui. È altro che dolce. Leggendo queste parole,
il lettore capisce – e lo scrittore vuole che lo capisca! – che Cacciaguida
non rivela affatto il futuro del poeta, ma dipinge il suo amaro presente:
Dante è stato cacciato da Firenze, condannato a morte anche, e viaggia
da una città all’altra in cerca di ospitalità.
A questo celebre passo della Divina Commedia si ispirò, cinque secoli
dopo, Lord Byron, un britannico in Italia, che si sentiva esule come
Dante, o voleva piuttosto sentirsi così, romantico com’era. A Ravenna,
vicino alla tomba di Dante, scrisse nel 1819 The Prophecy of Dante,
un poema di quattro canti, in terza rima, cioè lo schema metrico della
Commedia1. Protagonista del poema è Dante stesso, investito del ruolo
di profeta. E proprio come Cacciaguida, il Dante di Byron sa perfetta1

Lord Byron, The Prophecy of Dante, The complete poetical works, vol. IV, Oxford Clarendon Press, 1986.
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mente prevedere il presente e addiritura il passato! Byron comincia il
suo poema dove finisce la Divina Commedia: Dante è caduto dalle
nuvole del paradiso e si lamenta di essere ritornato a terra:
Once more in Man’s frail world! which I had left
so long that ’twas forgotten; and I feel
the weight of clay again,—too soon bereft
of the Immortal Vision which could heal
my earthly sorrows …

Ma non è solo la visione immortale che ha perso, quello che gli manca
soprattutto è invece una persona, la sua diletta Beatrice:
…without thy light
my Paradise had still been incomplete.
Since my tenth sun gave summer to my sight
thou wert my Life, the Essence of my thought,
loved ere I knew the name of Love…

E gli manca ancora qualcos’altro, la sua città natale, che Dante avrebbe
fatto grande e libera, se i suoi avversari non l’avessero espulso:
I would have had my Florence great and free;
Oh Florence! Florence! unto me thou wast
like that Jerusalem which the Almighty He
wept over…

E se Firenze si fosse mai pentita di aver scacciato un tale cittadino, il
desiderio di avere almeno la sua tomba sarebbe rimasto invano:
No,—she denied me what was mine—my roof,
and shall not have what is not hers—my tomb.

Questa è una profezia che infatti si avvererà: nel 1829, più di cinque
secoli dopo la morte di Dante (e cinque anni dopo quella di Byron),
effettivamente è stato eretto nella Basilica di Santa Croce a Firenze un
monumento funebre, ma è solo un cenotafio, una tomba vuota.
Nel poema di Byron, Dante ci dà poi un triste autoritratto da esule
errante:
…to die
is nothing; but to wither thus—to tame
my mind down from its own infinity
to live in narrow ways with little men,
a common sight to every common eye,
a wanderer,…

Però, Dante non si vuole arrendere ad una pietà con se stessa. A testa
alta dichiara:
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They made an Exile—not a Slave of me.

E Dante prevede che alla fine si vendicherà, con un’arma invincibile:
but the vengeance of my verse,
the hate of injuries which every year
makes greater, and accumulates my curse,
shall live, outliving all thou holdest dear

La Divina Commedia, con la sua condanna dei poteri ingiusti, sopravviverà l’ingiustizia. Non solo perché il poema sta dalla parte buona, ma
anche e soprattutto perché è ben scritto. Anche il Dante di Byron non
è umile. Si fa vanto di un’incomparabile donazione che lascerà a tutta
l’Italia, a tutto il mondo. Riferendosi alla lingua degli antenati romani
– il latino – profetizza:
But I will make another tongue arise
as lofty and more sweet, in which expressed
the hero's ardour, or the lover's sighs,
shall find alike such sounds for every theme
that every word, as brilliant as thy skies,
shall realise a Poet's proudest dream,
and make thee Europe's Nightingale of Song;
so that all present speech to thine shall seem
the note of meaner birds, and every tongue
confess its barbarism when compared with thine.

Ah, leggendo questa profezia, come mi sento un olandese barbaro! Fossi
italiano invece, come mi sentirei orgoglioso! Ma l’orgoglio è proprio
quello che agli italiani manca, orgoglio della loro lingua e, grazie alla
lingua comune, orgoglio dell’Italia stessa, della sua bellezza unica.
Byron scrive il suo poema in un tempo in cui si spera in un cambio
delle condizioni politiche, in una liberazione del paese dalle potenze
straniere, dai francesi, dagli spagnoli, dagli austriaci, e anche da un
papa che vuol fare il re. Si spera in un’Italia unita:
What is there wanting then to set thee free,
and show thy beauty in its fullest light?
To make the Alps impassable; and we,
her Sons, may do this with one deed—Unite.

Poi, per stimolare l’orgoglio e il coraggio degli italiani Dante dipinge
– sempre nel modo di una profezia – gli eventi e i personaggi più importanti fin dal Quattrocento. Sarebbe troppo lungo darne un riassunto,
bastino perciò alcuni passi interessanti. Per esempio è sorprendente la
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gerarchia che il Dante di Byron costruisce tra i poeti Petrarca, Ariosto
e Tasso.
But out of the long file of sonneteers
there shall be some who will not sing in vain,
and he, their Prince, shall rank among my peers,
and Love shall be his torment;…

Naturalmente si riconosce in questi versi Petrarca, e il mal d’amore che
gli causa Laura. Intanto, non è poca la lode che riceve dallo stesso Dante,
di cui non ha mai generosamente riconosciuto l’influenza sulla propria
poesia. Ma forse mi sbaglio, forse Dante si vendicherà invece, quando
continua la sua profetica storia della letteratura per annunciare due altri
poeti:
The first will make an epoch with his lyre
and fill the earth with feats of Chivalry:
his Fancy like a rainbow, and his Fire,
like that of Heaven, immortal, and his Thought
borne onward with a wing that cannot tire;
pleasure shall, like a butterfly new caught,
flutter her lovely pinions o'er his theme,
and Art itself seem into Nature wrought
by the transparency of his bright dream.

È ovviamente dell’Orlando Furioso di Ariosto che Dante qui parla,
per poi lodare la Gerusalemme liberata di Tasso:
The second, of a tenderer, sadder mood,
shall pour his soul out o'er Jerusalem;
he, too, shall sing of Arms, and Christian blood
shed where Christ bled for man;

Dante si riconosce nel povero Tasso, disprezzato come lui stesso, no,
il prigioniero ferrarese è invece ancora più misero di lui:
Florence dooms me but death or banishment,
Ferrara him a pittance and a cel.

È chiaro che il Dante di Byron parla con caldissima simpatia sia di
Ariosto che di Tasso. Ma non solo con simpatia. Dopo aver lodato
Petrarca, aveva introdotto i due colleghi posteriori con questi notevoli
versi che mettono Petrarca a posto:
But in a farther age shall rise along
the banks of Po two greater still than he;
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Leggendo tali parole, il principe dei sonettisti si rivolterebbe nella tomba.
Ma la più grande sorpresa nella gerarchia poetica di Dante/Byron la
incontriamo in questi versi:
… not Hellas can unroll
through her Olympiads two such names, though one
of hers be mighty…

Dunque, anche se Omero deve essere considerato come un grande tra i
poeti, la Grecia non ne ha prodotti migliori di Ariosto e Tasso!
Ma ritorniamo, per concludere, all’argomento principale del poema di
Byron. Il popolo che da Dante ha ricevuto una
lingua che è l’usignolo dell’Europa, e nella quale
hanno cantato poeti come un Ariosto e un Tasso,
dovrebbe non solo unirsi in una lingua unica, ma
anche in un paese unito. Questo messaggio di
Dante-Byron è una vera e propria profezia, che si
sarebbe avverata mezzo secolo dopo.
Ma anche qui Dante-Byron segue l’esempio di
Dante-Cacciaguida. Le parole di Cacciaguida non
erano, come dicevo prima, solo una profezia del
presente o del passato.
Alla fine del canto XVII del Paradiso (130-132), Cacciaguida prevede
per Dante un futuro che suona veramente di dolce armonia:
Ché se la voce tua sarà molesta
Nel primo gusto, vital nodrimento
Lascerà poi, quando sarà digesta.

In altre parole, a prima vista la Divina Commedia non è facile da capire.
Però, chi comincia a leggerla, alla fine ci prenderà gusto. Infatti, nei
secoli che seguirono, la Divina Commedia non fu solo digerita, ma
anche goduta da migliaia e migliaia lettori. E penso che la profezia di
Cacciaguida valga anche per i corsisti della Dante che vorrebbero leggere
la Divina Commedia, ma si spaventano delle sue presunte difficoltà.
Si lascino solo incoraggiare dalle parole di Cacciaguida, che è una
guida da non cacciare!
Lex Plompen
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La Siepe Sonora canta alla ‘Festa Europea della Musica’
Uit de Quotidiano Roma - giorno&notte, lunedì 15 giugno 2015:
Fino a domenica si celebra la ‘Festa Europea della Musica’ in tutta Italia.
Anche in Campania, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
culturali (ecc ...) per una settimana (loro) ospiteranno grandi serate di
spettacolo, protagonisti i migliori cori della nostra regione.
Tra le novità, la prima volta italiana del coro olandese ‘La Siepe Sonora’
(...).

Het is zondag 14 juni 2015 en een dag eerder zijn we in Napels gearriveerd. Daar staan we dan: in de aula van de scuola elementare van
Rutino, een eenvoudig bergdorp zo’n 40 km ten zuiden van Paestum.
Het publiek bestaat uit trotse
familieleden van de zangers uit
de andere koren. Een presentatrice kondigt opgetogen ons optreden aan. Zonder nog een noot te
hebben gezongen valt ons al een
grande applauso ten deel. Dan
wordt het stil en zingen we a
capella: Già la notte s’avvicina
en Oh, tu stele. Het wordt wat uitbundiger met Calabrisella en Rosamunda. We sluiten af met een swingend Ciribiribin dat tot groot
enthousiasme van het publiek door het kinderkoor, Le Voci Bianche,
wordt meegezongen. Dan zijn er bocconi en bibite en we nemen
tevreden de complimenten voor onze zang en ons Italiaans in ontvangst.
Daarna door de donkere nacht terug naar ons hotel in Nocera Inferiore.
Ons koor La Siepe Sonora (‘De welluidende haag’) is opgericht in de
zomer van 2012. We zingen - uiteraard in het Italiaans - klassieke
madrigalen, religieuze gezangen en canti regionali. Bij een familiebezoek van een van onze leden ontstond het idee een muzikale uitwisseling op te zetten met Noukria, een koor in Nocera (provincia di Salerno).
In het voorjaar van 2015 kreeg dit plan vaste vorm. Op zaterdag 13
juni reisden we met een gezelschap van twaalf personen naar Napels
en vandaar in huurauto’s naar Nocera. Daar waren we ondergebracht
in het Convento di Sant’Antonio, aan de rand van de stad. Het klooster
bleek te bestaan uit een wirwar van trappen, gangen, zaaltjes en eenvoudige kamers. Colazione, pranzo en cena vonden buiten het hotel plaats,
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zodat we snel stamgasten werden in het naburige caffè en restaurant.
Ook ontdekten we in het klooster een wat verwaarloosde keuken met
water, een gasfornuis en een koelkast, waar we onze culinaire gang
konden gaan.
De mensen van Noukria hadden hun best gedaan: we waren ‘geboekt’
voor vier concerten in het kader van het Festa Europea della Musica.
Óm de dag een concert, steeds in een andere stad. Na elke concertdag
was er een giorno libero voor toeristische activiteiten. Sommigen van
ons trokken naar Napels of ondernamen een wandeling door de heuvels
bij Salerno. Anderen gingen naar het strand of bleven rustig in het
klooster om te lezen. In de directe omgeving waren musea, een kasteel
en archeologische opgravingen te bewonderen. En ’s avonds werd er
natuurlijk gerepeteerd.
Op dinsdag stond een optreden gepland in de Chiesa Santa Maria della
Consolazione, een kerk gebouwd in 1727 in de wijk Villanova, in het
noordwesten van Napels. Om
ingewikkelde problemen met
rijden en parkeren in Napels te
voorkomen vertrokken we op
tijd en konden zo de prachtige
barokke kerk op ons gemak
bewonderen. Onze dirigente had
gekozen voor wat meer ingetogen liederen; de Italianen
hadden ons verteld dat je in een kerk niet zomaar alles kunt zingen.
Dus vertolkten we, verrast door de prachtige akoestiek, een ingetogen
Cantate Domine, Misere en Adoramus Te. De Italiaanse koren lieten
tot onze verbazing toch een uitbundiger geluid horen: ze begonnen hun
optreden met een daverend funiculì, funiculà. We zongen zachtjes mee.
Op donderdag reden we via de bergen naar Avellino voor een concert
in de Carcere Borbonico. Eerder hadden we ons bezorgd afgevraagd
of we daar voor gevangenen moesten optreden, maar dat viel mee. Het
enorme gebouw heeft wél tot 1987 als gevangenis dienst gedaan en is
daarna grondig gerestaureerd. Het vormt nu een museaal en cultureel
centrum van de stad en de provincie Avellino. Het werd een prachtig
concert waarop we al onze liederen konden zingen, van het vrolijke
Mi col mus e ti col tram tot het indringende Il Passatore. Onze dirigente
Serena Jansen zong solo Barca Affatata en het hilarische L’Ortolano.
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Het publiek toonde zijn enthousiasme op Italiaanse wijze, voor ons en
voor het lokale koor, de Hirpini Cantores. Samen met hen zongen we
Ciribiribin én Funiculì, funiculà bij de afsluiting van het concert en
nog eens tijdens de gezellige pizza- maaltijd erna. Het was al nacht
toen we de avontuurlijke terugreis naar Nocera begonnen.
Op zaterdag ons laatste concert. Al de hele week hadden we elkaar
trots gewezen op de affiches overal in de stad. Daarop werd het
optreden aangekondigd van verschillende koren in de Corte Interna
del Palazzo di Città:
het Ensemble Corale NOUKRIA, het VOICING Coro Giovanile & IRIS
Voci Bianche, de Voices of Freedom uit Rome (met negro spirituals) én
natuurlijk: La Siepe Sonora dall’Olanda.

Het werd een prachtige avond: de schitterende entourage tussen de
zuilengangen, de zangers en zangertjes in feestelijke kleding, Italiaanse
en Napolitaanse klanken en een enthousiast publiek. Serena Jansen en
Genny Strialese, de dirigente van Noukria, zongen samen een ontroerend
Ricciulina, op gitaar begeleid door Antonio Rispoldi, presidente van
Noukria. Dat is nu nog op YouTube te zien. Dat wíj vanwege een
dreigende regenbui ons optreden moesten bekorten was helemaal niet
erg; we wisten inmiddels dat we later bij de pizza’s alsnog van ons
konden laten horen!
Zondag 30 juni: onze ‘tournee’ zit erop. Sommigen van ons vliegen
terug naar Nederland, anderen blijven nog even in Italië. Nog dagen
lang klinkt door mijn hoofd de melodie van dat schitterende Napolitaanse
lied: Jammo, jammo, ncoppa, jammo, jà (…) Ncoppa, jammo, jà,
Funiculì funiculà!
Nico Koek
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Perché Società Dante Alighieri (4)
Nel 1929 Barbieri si ritira per motivi di salute dalla vita attiva della
Dante Alighieri dell’Aia (ved. Bollettino Inverno), ma è interessante
constatare come questa decisione sia in parallelo con fatti decisivi e
anche alquanto tristi all’interno e al di fuori dei Paesi Bassi.
Prima di tutto l’aspetto estetico dei verbali: fino al verbale del Consiglio
Direttivo del 6 maggio 1929, dove presidente è ancora Barbieri, il testo
si legge facilmente grazie ad una calligrafia minuta ma limpida; l’esposizione è oltremodo chiara, e i diversi punti di discussione vengono esplicati esaurientemente quale la nuova sede della biblioteca e i nuovi
acquisti di libri, il programma artistico e quello letterario. Bisogna
aspettare mesi (4 gennaio 1930) per poter leggere un verbalicchio
striminzito (una pagina e mezza di quaderno!) e praticamente nulla
dicente: non si fa menzione dei consiglieri presenti e, soprattutto, il
verbale non è firmato con la solita dicitura: letto, confermato e sottoscritto! Dobbiamo aspettare quasi due anni (8 ottobre 1931) per avere
notizie di un Consiglio Direttivo, dove il presidente (non se ne fa il
nome!) è assente per motivi di salute mentre l’unico accenno amministrativo è la notizia delle dimissioni di due consiglieri, le signorine
Van Stralen e Hofstede, che verranno sostituite dalla signora Beets, ma
il motivo delle dimissioni è oscuro. La lista di conferenze è chiara: ben
otto distribuite durante l’anno e si accenna a due convegni di conversazione a cui parteciparono molti soci. Una brevissima Assemblea
Generale del 16 febbraio 1932, che precede una serata musicale, fa
menzione del presidente provvisorio dr. Emmerling e si arriva a settembre dello stesso anno in cui viene proposto presidente il signor Salvaneschi mentre Emmerling ritornerebbe alla carica di vicepresidente! Ma
durante il convegno del consiglio del 7 gennaio 1933 veniamo a sapere
che una certa signorina Driessen a nome del sottocomitato di Leida ha
fatto pervenire una lettera al comitato dell’Aia in cui si chiede lo scioglimento da quest’ultimo! I motivi non vengono addotti per cui prima
di procedere si richiede un colloquio con il presidente. Dopo di che
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non se ne sa più nulla. Segue un silenzio di due anni e una pagina
bianca del quaderno dei verbali. In data 29 ottobre 1935 leggiamo:
Dopo vicende varie, purtroppo non brillanti degli anni 1933–34 e ’35 la Dante
dell’Aia inizia la sua nuova vita con un nuovo comitato confermato da Roma
ed in cui sono rimasti, colonne incrollabili, il cav. Salvaneschi e la signorina
Gaydon che già da anni prestano la loro opera per il nostro sodalizio.

Segue la lista dei membri del comitato e poi l’accenno alla Serata inaugurale che comprende una conferenza su Benvenuto Cellini e un concerto di musica classica; la serata termina con un sontuoso buffet freddo.
Il verbale termina con questa frase:
Raccolti i resti di quella che fu una Dante fiorente, pieno di fiducia in un
avvenire migliore il nuovo comitato assistito da S.E. il ministro Taliani2, cui
si deve l’impulso a questa rinascita, ha inaugurato l'anno sociale 1935–36
nella sala della Reale Legazione d’Italia.

Dalle due frasi soprascritte possiamo dedurre che la Dante dell’Aia
non è più la Dante di Barbieri, che la nuova Dante per poter sussistere
deve avere l’approvazione della Sede centrale di Roma e che la serata
ha luogo nella Reale Legazione d’Italia, il che accentua il significativo
legame politico dell’organizzazione culturale con il governo italiano.
L’influenza del Governo Italiano sulla vita del comitato si fa sentire
sempre più; l’esempio più evidente è il trasloco del comitato dal Pulchri Studio alla Casa
d’Italia (Mauritskade 21) ovvero il luogo
dove si riuniva il fascio all’estero. Dall’11
novembre 1935 in poi i membri del comitato
si riuniranno quindi in quella casa, fatto che
influirà non poco sulla consistenza del comitato
stesso: una cinquantina di soci e alcuni membri
del direttivo, contrari all’evolversi dei fatti e
al regime instauratosi in Italia, si staccano infatti
dal nuovo comitato e fondano una propria
Società, la ‘Vita Nuova’.
Anche la nomina del presidente cade sotto l’egenomia di Roma; sarà il
ministro Taliani a sceglierli. Nel 1935 la scelta cadrà sull’avvocato
2

Francesco Maria Taliani de Marchio (Ascoli Piceno, 1887–1968), diplomatico, nel 1932 è nominato
Ambasciatore del Regno d’Italia nei Paesi Bassi. Nel 1938 viene inviato come Ambasciatore del Regno d’Italia
in Cina. Dopo l’8 settembre 1943, arrestato dai giapponesi, rifiuta di giurare fedeltà alla Repubblica Sociale
Italiana; viene internato assieme alla moglie in un campo di concentramento giapponese nei pressi di Shanghai,
dove rimane per due anni fino alla fine della guerra.
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Torley-Duwel, ma dal 1936 presidente sarà una donna, la baronessa
van Wassenaer-Crocini.3 Il 16 gennaio 1936 leggiamo così:
All’adunanza tenuta al Mauritskade sono presenti la vicepresidente, la
segretaria, la vice segretaria, la bibliotecaria, il tesoriere. Il Presidente
(Torley-Duwel) ha dato nel frattempo le sue dimissioni. Il Presidente
Generale onorevole Felicioni4 ha nominato Presidente dell’Aia la baronessa
van Wassenaer finora vicepresidente. Il comitato lieto della nomina si
congratula con la nuova Presidente la quale fa voti perché l’attività del
Comitato sia sempre più fiorente.

Il 1936 ma anche gli anni a seguire sono anni difficili per il comitato: i
soci diminuiscono sensibilmente per cui la baronessa è costretta a chiedere un aiuto finanziario alla Sede Centrale per poter sostenere gli
oneri sia dell’affitto della sala sia degli abbonamenti alle riviste. La
neo società ‘Vita Nuova’ è una spina nel cuore per il comitato e lo si
legge chiaramente nei verbali:
La presidente annuncia di aver iniziato amichevoli trattative per ottenere la
fusione della società Vita Nuova (formatasi di elementi dissidenti della
Dante) con il nostro sodalizio. Le trattative non si annunciano facili, ma la
presidente è convinta che con tatto e buona volontà da ambe le parti il
risultato sarà ottenuto nel senso desiderato. [26 settembre 1937]

E in data 15 novembre 1937:
Il Comitato è adunato d’urgenza. La ‘Vita Nuova’, dopo trattative scabrose
come erano state previste, annuncia il proprio scioglimento. I soci che lo
desiderano rientreranno di propria iniziativa in seno alla Dante. Non si
conosce nè il nome nè il numero esatto dei soci della ‘Vita Nuova’. Non
c’interessa. L’ideale nostro di unità è raggiunto, siamo quindi lietissimi
d’essere riusciti nell’arduo intento. S’invia a Roma notizia dell’avvenimento.

Dell’anno 1938 ci sono rimasti accenni di adunate veloci e di poca
importanza; l’ultima del 18 giugno ci informa di una riunione generale
di tutti i rappresentanti dei comitati olandesi salvo quello di Haarlem e
di Groninga, per discutere su un’eventuale manifestazione in occasione
del 25esimo anno della fondazione della Dante in Olanda e poi…
silenzio, più nulla!
Per poter comprendere questa evoluzione degli ultimi dieci anni della
Dante in Olanda dobbiamo far riferimento alla situazione politica che
proprio in quel periodo andava sviluppandosi in Italia. Mussolini, salito
al potere nel 1922, vedeva nella Dante uno strumento forte ed efficace
3

Luisa Maria Henriette Crocini (Firenze 1903 – Ammerzoden 1996), sposata con il barone Jacob Constant
van Wassenaer. È stata traduttrice di diverse opere e poesie neerlandesi e fiamminghe.
4
Felice Felicioni (Tuoro [Perugia], 1898–1982), avvocato e presidente della Dante di Roma dal 1933 al 1943.
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di propaganda non solo all’interno, ma anche al di là dei confini italiani,
un veicolo per diffondere non solo la lingua e la cultura italiana all’estero, ma anche l’italianità. Nel 1933 a Vicenza al Congresso Nazionale
della Dante il rappresentante dell’Accademia d’Italia, Gioacchino
Volpe, sosterrà che la Dante Alighieri è una formidabile cooperatrice
ed alleata dell’Italia di Vittorio Veneto5 e dell’Italia di Mussolini!
Insomma questa piaga fascista si allarga sempre più in tutta Europa, e
così anche in Olanda, ciò che possiamo percepire tra le righe dei verbali,
gli unici documenti nelle nostre mani.
In conclusione la Dante non è più apolitica, ma legata indissolubilmente
alle vicende di Roma; non è più libera di scegliere i propri presidenti e
i propri membri del Consiglio Direttivo, che devono essere in effetti
approvati dalla Sede Centrale, e, a carcare la dose, dal 1938 viene
comunicata la necessità di allontanare dalle cariche direttive i soci di
razza ebrea!
Dal 18 giugno 1938 fino agli anni ’70 purtroppo i documenti mancano:
non ci sono più verbali e per poter ritrovare tracce del nostro comitato
dobbiamo sfogliare i giornali dell’epoca, quali De Tijd, De Residentiebode en Het Vaderland. Troviamo per lo più inserzioni e brevi articoli.
Le inserzioni informano sull’inizio di corsi di italiano tenuti o dalla
baronessa stessa oppure dalla
signora Heinen-Grigioni. Gli
articoli annunciano per lo più
il programma di conferenze,
che non sono più tenute solamente da conferenzieri italiani,
ma anche da conferenzieri olandesi, proprio per invogliare
l’affluenza di corsisti principianti. In De Telegraaf del 29 luglio 1941
leggiamo di un incontro tenutosi con altri comitati nel castello Nederhemert, proprietà della famiglia Van Wassenaer, dove un certo professor
Gassia parla del ‘Rinascimento Fiorentino’.
Qualche mese prima, nel Nieuwe Tilburgsche Courant del 23 febbraio
del 1939 leggiamo i festeggiamenti per i 25 anni del comitato dell’Aia:
vi partecipano diversi conferenzieri, che parleranno sul sommo Poeta

5

Vittorio Veneto: paese in cui il 30 ottobre 1918 l’armata del generale Caviglia sconfigge l’esercito austroungarico,vittoria che segna la fine della prima guerra mondiale.
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e sulla sua opera e verrà anche inaugurata l’esposizione del pittore
Amos Nattini.6

In ogni caso per tutto il periodo della guerra e dell’occupazione tedesca
qui in Olanda conferenze e corsi si continuano a tenere, anche se con
6

Amos Nattini (Genova 1892 – Parma 1985) è stato un pittore italiano, famoso per aver illustrato la Divina
Commedia.
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difficoltà varie. Nel periodo postbellico e fino agli anni ’70 non
abbiamo e non troviamo più nulla!
E arriviamo agli anni ’70: in quegli anni all’università di Leida la professoressa Irene Hijmans, docente della facoltà di italiano, aiutata dalla
sua assistente, Maudreen van de Zande, organizzava a nome della Dante
conferenze per i suoi studenti e per amanti della cultura italiana. Alcuni
anni dopo, però, Hijmans e Van de Zande decidono di ‘passare’ la Dante
a due signore, Liliana Pestman-Favero e Geertrui Schalekamp.
Schalekamp assumerà le funzioni di presidente, (il primo presidente del
Comitato di Leida!), mentre Pestman ne diventa tesoriere. I soci sono
nove e in cassa si ha la ‘copiosa’ somma di ben 25 fiorini!
Schalekamp e Pestman si danno da fare a reclutare nuovi soci ed in
questo vengono aiutate da due signore italiane, Montalenti e Mica, che
cercano anche rinforzi tra i gruppi di italiani residenti nei dintorni. Le
conferenze continuano a tenersi in locali dell’università. Pestman
mantiene i contatti con la Sede Centrale a Roma sperando in aiuti
finanziari e in conferenzieri italiani spesati dalla Sede stessa.

da sinistra a destra: Hijmans, Pestman e Schalekamp

Intanto all’Aia la Dante è praticamente inattiva, anche se sulla carta
conta ancora poco più di 150 soci (Leida ne conta 73). Uno dei membri
del Consiglio Direttivo del comitato dell’Aia, la signora Brinkhorst
(moglie dell’ex ministro D66), però, è ancora in possesso della famosa
‘Biblioteca’ Barbieri! Hijmans vorrebbe avere questi libri per la biblioteca della sua facoltà, ma il comitato di Leida, a nome di Schalekamp
e Pestman, si oppone: i libri vengono trasportati in segreto ad Oegstgeest con l’intenzione di donarli poco tempo dopo alla biblioteca centrale dell’università.
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Nel 1978 la Dante dell’Aia decide di unirsi a quella di Leida e il 6
aprile 1979 in questa città, davanti al notaio Karstens, le due signore,
Schalekamp e Pestman, si riuniscono insieme al professor Anton
Boschloo7, per firmare lo statuto di quella che prenderà il nome di
Società Dante Alighieri Leida-L’Aia, quale erede della lontana Dante
di Barbieri.
Sempre davanti allo stesso notaio, ma in data 23 aprile 1979 appaiono
di nuovo le due signore quali membri del Comitato Dante Leida-L’Aia
e l’avvocato Cath, quale presidente del direttivo dell’università di Leida
per regolare la donazione da parte del comitato all’università stessa
della ‘Biblioteca’ della originaria Dante dell’Aia. Come controprestazione l’università si impegnerà ad offrire a tutti i soci, non solo a quelli
del nuovo comitato, ma anche a tutti i soci Dante sparsi per il mondo,
la possibilità di consultare e prendere in prestito gratuitamente i libri
della biblioteca universitaria.
Il numero di soci aumenta notevolmente così come il numero di corsisti.
Nel 1984 il comitato Leida-L’Aia organizza la Giornata Italiana, che
si svolge nel centro congressi del Leeuwenhorst a Noordwijkerhout e
a cui partecipano ben 150 persone.
All’inizio della fusione dei due comitati le conferenze si tengono principalmente a Leida o ad Oegstgeest, ma lentamente si spostano all’Aia,
poiché la maggior parte dei soci abita in quella città o nei suoi dintorni.
Il professor Anton Boschloo, primo presidente del risuscitato Comitato,
sarà affiancato da un vicepresidente nella figura del dr. Paul van Heck
(professore associato alla facoltà d’italiano dell’università di Leida) che
il 23 marzo 1990 ne diventerà ufficialmente il presidente. La fiaccola
passerà poi in data 26 novembre 2004 a Ronald van Beuge8 che la passerà a sua volta il 15 aprile 2011 a Jan Spoelstra9, l’attuale presidente.
Oggi come oggi il nostro comitato può vantarsi di essere il più grande
dei Paesi Bassi con un numero di soci che si avvicina agli 800! Offre
al suo pubblico nove conferenze all’anno su temi diversissimi, avvicendando la lingua italiana alla lingua olandese; organizza una quantità

7

Anton Boschloo (Heerenveen 1938 – Oegstgeest 2014), docente alla facoltà di storia dell’arte all’università di
Leida.
8
Ronald van Beuge, diplomatico in pensione, è stato ambasciatore in diversi paesi tra cui Roma dal 1995 al
1997.
9
Jan Spoelstra, ufficiale della marina olandese, in pensione, con un master d’italiano conseguito all’università
di Leida.
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di corsi di lingua e di cultura italiana e aiuta e sostiene quei soci che,
grazie ad una borsa di studio, possono seguire un corso in Italia.
Il nostro Barbieri potrebbe essere ben orgoglioso di noi, non vi pare?
Marisa Jansen-Miglioli

Note
1. Verbali del Comitato dell’Aia, 1914–1938.
2. Caparelli, Filippo. 1985. La ‘Dante Alighieri’ (1920–1970). Roma: Bonacci.
3. Van Kassel, Tamara. 2003. ‘Difesa dell’italianità o propaganda fascista?’ in
Incontri 18 (2003) 2: p. 141–154.
4. Intervista ad Oegstgeest con le signore Schalekamp e Pestman, il 27 gennaio
2016.
5. Archivio di Stato, L’Aia, consultato il 2 febbraio 2016.
6 www.delpher.nl.

Boschloo e Van Heck

Van Beuge e Spoelstra
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‘Eten is een feest!’
Italiaans Pop-Up Restaurant bij Theater de Veste, te Delft
De ons als lerares bekende Antonella Petrai is een nieuwe weg ingeslagen! Zij geeft, gesteund door de ons eveneens bekende Federica
Meneguzzo, leiding aan een pop-up restaurant in het Theater de Veste
te Delft: het PerCaso foodatelier.
Dit restaurant is elke donderdag, vrijdag en zaterdag geopend en u kunt
er genieten van gerechten uit zowel de klassieke als ook de moderne
Italiaanse keuken. Ze noemt ze Storie Italiane
di cibo, omdat aan vele gerechten verhalen
kleven van de mensen van wie ze de recepten
kreeg: van de aubergine uit de oven van haar
moeder tot de pudding met cacao van schoonmoeder.
Een wekelijks wisselende kaart neemt u zo mee op een culinaire reis
door Italië.
Proeverij € 15; viergangenmenu € 25.
Trek gekregen? Dan kunt u reserveren (t/m eind april) via:
eten@theaterdeveste.nl.

Op percaso.nl vindt u meer informatie en ook recepten!
Coralie van Nes
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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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