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28 maggio 2016
Comitato Leida-l’Aia

L’Aja - in olandese S’Gravenhage o S’Hage – la capitale
politica, la Washington dell’Olanda, della quale
Amsterdam è la New York, – è una città mezza olandese
e mezza francese, con larghe strade senza canali, vaste
piazze piene d’alberi, case signorili, alberghi splendidi, e
una popolazione composta in gran parte di ricchi, di
nobili, d’impiegati, di letterati, d’artisti; e d’un popolino
più raffinato che quello delle altre città olandesi.
Edmondo De Amicis, ‘Olanda’

Leida, l’antica Atene del Nord, la Saragozza dei Paesi
Bassi, la più vecchia e più gloriosa figliuola
dell’Olanda,…
Edmondo De Amicis, ‘Olanda’
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100 jaar Dante Alighieri Leiden Den Haag
Cari soci del Comitato Leida-l’Aia della Dante!
Op de eerste plaats een hartelijke gelukwens met ons 100-jarig
bestaan. Dante Alighieri (1265-1321), dichter, filosoof en politicus, was
een der eersten, zoniet dé eerste die in de Italiaanse volkstaal schreef.
Vóór de 19de eeuw was Dante buiten Italië weinig of oppervlakkig bekend. Niemand werd door hem geïnspireerd tot eigen artistiek scheppen,
zelfs werd hij niet vertaald. Zijn naam dook af en toe op, maar bleef
meestal verborgen onder de sluier van de Middeleeuwen, en die hadden
afgedaan. Alle bewondering ging uit naar zijn vier decennia jongere tijdgenoot Petrarca en diens volgelingen, geassocieerd met de Renaissance.
Pas ten tijde van de Romantiek, begin 19de eeuw, groeide de belangstelling voor de Middeleeuwen en begon de ster van Dante, een Middeleeuwer die zijn tijd ver vooruit was, te rijzen. Dat leidde ertoe dat hij bij
de eenwording van de Italiaanse staat, in 1860, als vader van de Italiaanse taal werd erkend. Volgens Umberto Eco, de recent overleden
schrijver, zijn van de 2000 woorden die de ‘gemiddelde’ Italiaan tot zijn
beschikking heeft, er tenminste 1800 tot Dante te herleiden. Getuige zijn
beeltenis op de Italiaanse twee-euromunt gaat het inmiddels om meer dan
taal alléén: hij is het icoon van de Italiaanse natie.
Hoe ging het verder met hem in ons land? Welnu, bij de onthulling
van zijn standbeeld in mei 1865 in Florence waren twee Nederlandse
literatoren van faam aanwezig t.w. Potgieter en Busken Huet. Twee jaar
eerder, in 1863, was de eerste Nederlandse vertaling van de Divina
Commedia verschenen; tot vandaag zouden er nog 14 complete vertalingen volgen en nog drie van alleen het eerste deel, het Inferno. In
1889 werd in Rome de Società Dante Alighieri opgericht om de kennis
van de Italiaanse taal en cultuur levend te houden bij de Italianen in
het buitenland, later werd de doelgroep uitgebreid met niet-Italianen. Ons
land, met Den Haag en Leiden in de voorhoede, volgde snel: sinds
1914 resp. 1916 is ons Comitato onderdeel van de Società en dat manifesteren wij o.a. in de maandelijkse conferenze, ons periodiek verschijnende Bollettino en het jaarlijkse cursusprogramma.
Dat eeuwfeest, cari soci, gaan wij op gepaste wijze met u en onze
gasten vieren. Tanti Auguri!
Jan Spoelstra, voorzitter
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Plattegrond van het centrum van Den Haag

A. Sociëteit De Witte - Plaats van ontvangst en ochtendprogramma
B. Haagse Kunstkring - Borrel en diner
1. Mauritshuis
2. Eschermuseum (Paleisje van Emma)
3. Ridderzaal en Tweede Kamer
4. Theater Branoul

Parkeren dichtbij in Parkeergarage Malieveld of in de Pleingarage.
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PROGRAMMA
10:30 - 11:00

Ontvangst met koffie of thee in Sociëteit De Witte,
Plein 24, 2511 CS, Den Haag

11:00  11:30 Opening van de Giornata
11:30  13:00 Dante en zijn Divina Commedia door luitist Willem
Mook en voordrachtskunstenaar Peter Adema
13:00  14:00 Italiaans lunchbuffet
14:30  17:00 Keuzeonderdeel:
1. Rondleiding in het Mauritshuis met
accent op de Italiaanse kunst
2. Rondleiding Eschermuseum in het Paleis van Emma
3. Rondleiding in de Ridderzaal en Tweede Kamer
4. De film Trio Lescano in het Theater Branoul

17:30 – 19:00 Borrel en optreden Cantar d’Amore in de Haagse
Kunstkring, Denneweg 64
19:30 – 21:00 Authentiek Italiaans diner in de Haagse Kunstkring

7

TOELICHTING OP HET PROGRAMMA
OCHTENDPROGRAMMA
Met Dante van Hel tot Hemel door Willem Mook en Peter Adema
De Commedia van Dante Alighieri speelt zich af in het eerste heilig
jaar 1300, met hemzelf als hoofdpersoon. Hij is dan 35, in de kracht van
zijn leven, maar in een morele midlife crisis. Verdwaald in het woud van
de zonde zoekt hij een uitweg en vindt die dankzij zijn gidsen, Vergilius
en later Beatrice. De eerste voert Dante door de Hel, waar hij inzicht
krijgt in ook zijn eigen fouten en zonden. Als die zijn uitgezuiverd op de
Berg van Loutering, neemt zijn geliefde vrouwe hem mee op een reis
naar en door het Paradijs. Daar krijgt hij tenslotte de genade om even te
blikken in de diepte van Gods wezen.
Dante schreef zijn Komedie als ik-vertelling, een novum in de Europese
verhalende poëzie. En niet in het Latijn van de happy few maar in zijn
volkstaal, het Toscaanse Italiaans, toegankelijk voor iedereen. Als wegwijzer, aansporend tot een nieuw, zuiver, christelijk elan. En dat in een
werk dat staat als een kathedraal, met hemzelf als architect, uitvoerder en
werkman. De enorme omvang, de hechte structuur en ingenieuze poëtische opbouw van de Komedie dragen het persoonlijke verhaal van een
dichter, die meeslepend vertelt en heel direct reageert op wie hij ontmoet.
Dante geeft ons het verslag van zijn innerlijke reis als christen. Tegelijk
is dat ook universeel, want wie kent niet verwarring en wanhoop, loutering van fouten en een zoektocht naar geluk? Zo werd en blijft de
Komedie van Dante een subliem hoogtepunt
van onze literatuur en cultuur.
Dit programma berust op een nieuwe selectie en
vertaling van sleutelpassages in het verhaal van
Dante, vanaf het duistere woud aan het begin tot
zijn visioen aan het eind.
Luitist en musicoloog Willem Mook bewerkte
muziek uit die vroege periode voor sololuit. Tevens
componeerde hij een continu beeldprogramma van
tekeningen door Botticelli bij diverse passages en
afbeeldingen in manuscripten van Dantes werk.
Voor vertaling en voordracht tekent Peter Adema.
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MIDDAGPROGRAMMA
KEUZEPROGRAMMA

1. Het Mauritshuis
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, die met de
vijftien wand- en plafondstukken
van Pellegrini een Venetiaanse baroksfeer ademt.
Hans van Heeswijk Architecten is erin geslaagd via vooral ondergrondse
uitbreiding (20132015) met de modernste technieken de oppervlakte
van het museum te verdubbelen zonder geweld te doen aan de oorspronkelijke Neo-Classicistische ambiance van Jacob van Campen en Pieter
Post die er een Romeinse tempel in zagen en schatplichtig waren aan de
Italiaanse Palladio-leerling Scamozzi.
Het gebouw ligt naast sociëteit De Witte en is ondergronds te bereiken:
Plein 29. http://www.mauritshuis.nl/
2. Escher in het Paleis
Aan het Lange Voorhout in Den Haag ligt het voormalige winterpaleis
van Koningin-Moeder Emma. Het werd
door Pieter de Swarte in 1760 ontworpen als woonhuis. Emma kocht het statige pand in 1896 uit de nalatenschap
van haar zwager Hendrik, die bekend
staat als Hendrik de Zeevaarder. Na het
huwelijk van Koningin Wilhelmina
ging Emma hier in de winter wonen, in
de zomer was zij op Soestdijk.
Tevoren werd het huis grondig verbouwd. Toen zijn onder meer de balzaal en de lichtkoepel met glas-inloodramen aangebracht, en niet te vergeten de monumentale trap. Drie
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koninginnen – Wilhelmina, Juliana en Beatrix – en ook Prins Claus
hebben het daarna als werkpaleis gebruikt tot 1991. Bij de verkoop aan
de gemeente Den Haag in dat jaar werd bedongen dat er alleen culturele
activiteiten zouden plaats vinden. Sinds november 2002 is hier de permanente M.C. Escher overzichtstentoonstelling.
Escher en Italië
Maurits Cornelis Escher (18981972) bracht het grootste deel van zijn
jeugd door in Arnhem, waar de lessen op de HBS hem niet konden
boeien. Toch is die school van grote invloed op hem geweest. Het kan
niet anders of de wonderlijke vormen, onmogelijke perspectieven en
verdraaiingen van onder en boven in veel van zijn werken zijn geïnspireerd door hal en trappenhuis van het schoolgebouw. Een andere, heel
belangrijke bron van inspiratie was het Middellandse-Zeegebied voor
hem, en in het bijzonder Italië. Als jongeman reisde hij erheen met
vrienden. Hij verbleef onder andere in Genua en Siena. Ook leerde hij
in Italië zijn vrouw kennen en hij heeft er jaren gewoond, namelijk van
1923 tot 1935, het jaar waarin de politieke situatie hem noodzaakte naar
België en later naar Nederland te verhuizen. In zijn Italiaanse periode
woonde hij met zijn gezin in Rome. Van daaruit heeft hij veel rondgereisd, het landschap in zich opgenomen en geschetst. Zo kwam hij in
Zuid-Italië, in de Abruzzen, bij de kust van Amalfi en op Sicilië. Op
basis daarvan zijn vele litho’s en houtsnijwerken ontstaan. In zijn aanvankelijke werk – tot ongeveer 1937 – vinden we duidelijk de landschappen en stadjes uit die streken afgebeeld, maar ook later bleven het
landschap en de gebouwen die hij in Italië in zich had opgenomen, hem
inspireren. Ze zijn duidelijk te herkennen als
uitgangspunt en achtergrond van een fascinerend spel met vormen,
herhalingen, omkeringen, overgangen en perspectieven.
www.escherinhetpaleis.nl

1931, Klooster bij Rocca Imperiale (Calabria), lito 307 mm x 231 mm
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3. Pro Demos: bezoek Binnenhof
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.
Wist u dat de geschiedenis van de Ridderzaal teruggaat tot de dertiende
eeuw – de tijd dus van Dante! – en dat Floris de Vijfde er feesten hield,
het een marktplaats, exercitieruimte en wachtruimte voor de rechtbank is
geweest, er boeken zijn verkocht en loterijen zijn gehouden voordat het
in 1904 een politieke functie kreeg?
Ook als u minder opheeft met politiek en geschiedenis kunt u geraakt
worden door de speciale sfeer en schoonheid van de omgeving.
Aan de Hofweg 1 in het Centrum Pro Demos wordt eerst een inleidende
korte film vertoond over de geschiedenis van het Binnenhof, waarna
zowel de Ridderzaal als de Tweede Kamer worden bezocht met een kundige gids. www.prodemos.nl.
N.B. Deze tour van 90 minuten is niet geschikt voor mensen die
slecht ter been zijn.

4. De Haagse connectie van Trio Lescano
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! Ze waren in 1910,
1913 en 1919 geboren in een artistiek gezin. Hun moeder was een
Nederlandse operettezangeres, hun vader een Hongaarse circusartiest.
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Ze traden al jong op als acrobates in het circus, maar nog liever zouden
ze zingen. De oudste van de drie ging vooruit naar Italië, waar het haar
lukte om als achtergrondzangeres aan de slag te gaan. Al snel liet ze
haar zusjes uit Den Haag overkomen en begonnen ze hun Trio Leschan
bij de EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche) in Turijn,
wat later de RAI zou worden. In 1938 braken ze door en veranderden
hun naam in het beter klinkende Trio Lescano. Met hun close-harmony
liedjes werden ze de eerste radiosterren van de Italiaanse staatsomroep. In 1943 vielen ze onverwacht uit de gratie toen bij de fascistische staatsomroep bekend werd dat ze een joodse moeder hadden.
Het vermoeden dat ze daarnaast in hun niemendallige liedjes geheime
codes voor de geallieerden verborgen, was reden genoeg om ze van
muzikale spionage te beschuldigen en te arresteren. Na de bevrijding
traden ze nog één keer op voor de Italiaanse radio.
In deze presentatie over het Trio Lescano natuurlijk het verhaal van de
bijzondere carrière van de drie
zusjes met stukjes uit hun beroemdste liedjes, maar daarnaast
ook aandacht voor hun Haagse
connectie in de vorm van hun
vader Sandro Leschan. De Hongaarse circusartiest stond in de
filmfigurantenkaartenbak van het
Haagse filmbedrijf MAZ-film van
Alfred Mazure (bekend van zijn Dick Bos strips) en Piet van der Ham.
Zij maakten tijdens de oorlogsjaren enkele korte films waarbij Sandro
Leschan als stuntman werd ingehuurd. Naast het verhaal van Trio
Lescano daarom ook wat fragmenten uit de Haagse filmgeschiedenis.
Elisa Mutsaers (1971), die als historica en filmconservator werkt in haar
eigen Film Atelier Den Haag (www.filmatelierdenhaag.nl), zal de film
introduceren.
N.B.:vanwege het groot aantal aanmeldingen voor de film Trio
Lescano is het bestuur genoodzaakt geweest een nieuwe locatie te
vinden. Het nieuwe adres, waar de voorstelling dan wordt gegeven, is:
Theater Branoul, Maliestraat 12, 2514 CA, Den Haag.
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SLOT VAN HET DAGPROGRAMMA
Ensemble Cantar d’Amore
Serena Jansen: zang; Emiel Hoefnagel: zang; Lidia van der Vegt: oboe
d’amore; Pauline Schenck: klavecimbel.
Cantar d’Amore: Zingen over de Liefde.
Deze naam is een toespeling op het grote aandeel liefdesduetten die,
mét hun theatrale presentatie, een van de hoogtepunten van dit ensemble
vormen. Een andere specialiteit is het melodieuze en melancholische
spel van de Oboe d’Amore. Uit de (Italiaanse) vroegbarok – denk bijvoorbeeld aan Claudio Monteverdi – 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 studeerde af als zangeres aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Serena zingt voornamelijk barokmuziek en
hedendaagse opera, maar is ook zeer thuis in het romantische liedrepertoire. Daarnaast zingt zij in Serenatella, in een duo voor Italiaanse volksmuziek, in het duo Merel Merula met theorbe-speelster
Regina Albanez en in Cantar d’Amore. Naast het optreden als solist en
in diverse ensembles heeft ze zich ontwikkeld tot koordirigent en is ze
zangdocent.
www.serenajansen.nl
Emiel Hoefnagel is na zijn opleiding logopedie, als tenor afgestudeerd. Tijdens zijn studie volgde hij klassieke zang bij Elena Vink en
Harry van Berne en lichte muziek bij Ronald Douglas en Ineke van
Doorn op de ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij heeft inmiddels
heel wat jaren ervaring opgedaan als solist, in een professioneel kamerkoor en vele ensembles. Hij zingt nog steeds voor velen een breed repertoire. Van de maandelijkse aria in de Bachcantates tot operette en van
Monteverdi tot Mozart: Emiel heeft veel rollen gespeeld. Hij verheugt
zich op de concerten met Cantar d’Amore!
Lidia Francis van der Vegt studeerde hobo aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Na haar studie volgde ze enkele masterclasses in het buitenland bij Lajos Lencsés en Hansjörg Schellenberger. Vervolgens specialiseerde ze zich ook op de althobo en nam
een aantal lessen bij Miriam Hannecart. Lidia treedt regelmatig op,
zowel solistisch als met diverse ensembles.
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Ze vormt een vast duo met organist Wim Roelfsema en speelt samen
met klaveciniste Pauline Schenck, waarbij ook het moderne repertoire
op het programma staat. Ook bespeelt ze de oboe dʼamore en wil met
dit bijzondere instrument meer muzikale mogelijkheden ontdekken.
Dit jaar organiseert ze een serie kamermuziekconcerten met haar muziekvrienden onder de noemer Francis Music Friends.
wwwlidiafrancis.nl
Pauline Schenck studeerde hoofdvak klavecimbel aan het Sweelinck
Conservatorium Amsterdam. Daarna werkte ze in Zweden als klaveciniste, organiste en coach van zangers. Nu is Pauline vanuit Arnhem actief
in vele verschillende kamermuziekgezelschappen.
Met het barokensemble Il Presente (o.a. met sopraan) maakte ze een
aantal zeer goed ontvangen programma’s met licht theatrale inslag. Als
klaveciniste in trio La Forlana verkent ze de virtuose fluitmuziek van
de 18e eeuw. Pauline is een veelgevraagd continuospeelster bij koren
en orkesten, en vaste continuospeelster van het Van Wassenaerconsort.
Daarnaast heeft ze een bloeiende lespraktijk: met plezier draagt ze haar
kennis van het klavecimbel- en continuospel over op haar leerlingen.
www.paulineschenck.nl/ilpresente.html en www.vanwassenaerconsort.nl
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La Società Dante Alighieri
Un po’ di storia
La società Dante Alighieri è una società culturale nata nel 1889 ed
eretta ad Ente morale quattro anni dopo, con regio Decreto 18 luglio
1893. L’articolo 1 del suo statuto approvato con D.P.R. 16 dicembre
1960, n. 1892, enuncia lo scopo della società stessa con queste parole:
Tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, tenendo alto
dovunque il sentimento di italianità, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la Madrepatria e alimentando tra gli stranieri l’amore e
il culto per la civiltà italiana [...]

Ma come e perché nasce questa società?
Per poterci dare una risposta esauriente, dobbiamo aver presente la situazione politica dell’Italia alla fine del XIX° secolo. Dopo tre guerre
di indipendenza e dopo la conquista armata di Roma da parte dei bersaglieri, l’Italia può considerarsi una nazione: i diversi staterelli dispersi sul territorio sono scomparsi; Roma è ora capitale a tutti gli effetti e la penisola è una monarchia nelle mani di Vittorio Emanuele II°
della casa Savoia. Ci sono però ancora alcune zone al di qua delle Alpi
che dal punto di vista geografico e in parte linguistico dovrebbero appartenere al territorio italiano, ma che in effetti sono parte dell’Impero
Austro-Ungarico: le zone di Trento e Trieste. Nasce così un movimento
politico, quale prolungamento delle idee risorgimentali, inteso a rivendicare queste terre; si parla allora di ‘irredentismo’ e ‘irredendisti’ sono
coloro che appoggiano questo movimento.
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 è attivo nel movimento irredentista tanto da essere arrestato
ed incarcerato per nove mesi. Una volta prosciolto, viene in Italia (!), a Bologna, per gli
studi di giurisprudenza; in quella città si
laurea (1882) e più tardi vi insegna quale titolare della cattedra di diritto civile. Intanto in
alcuni stati confinanti con l’Italia stanno nascendo con successo delle società politicoscolastiche: tedesca (la Schulverein), slava
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(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. Venezian si convince allora che l’Italia deve fare
altrettanto.
Nel 1888, scrive a Giosuè Carducci1 per incitarlo ad appoggiare questa
idea e pochi mesi più tardi, il 9 gennaio 1889, dopo aver studiato attentamente gli statuti di quelle società straniere, gli invia il programma da
lui stesso ideato. Carducci, alla guida di un gruppo di intellettuali, fa
sua l’idea e così nasce la Società a cui Carducci stesso dà il nome di
Dante Alighieri. 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, 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.
Giosuè Carducci può così essere considerato il ‘padrino’ della nuova società, mentre Giacomo Venezian ne è il padre a tutti gli effetti.
All’inizio l’attività della società è rivolta, per impulso del suo primo
presidente Ruggiero Bonghi2 all’istituzione di corsi di lingua italiana
per gli emigrati che si recano all’estero in cerca di lavoro. In quegli
anni, fine diciannovesimo secolo e inizio ventesimo, l’aumento della
popolazione (da 21,8 milioni nel 1861 a 36,6 nel 1915), la crisi agraria
e la sovrabbondanza di manodopera, specialmente nelle regioni meridionali, determinano un’ondata di emigrazione di contadini e di braccianti verso altri paesi europei, soprattutto Francia, Svizzera, Belgio e
più tardi le Americhe.
Nascono così i primi Comitati esteri, prima in Europa, per poi estendersi sempre più, anche al di fuori dell’Europa. Il primato del Comitato
più lontano dalla madrepatria in questo periodo spetta al Comitato di
Melbourne (Australia), fondato nel 1896.

G. Carducci (Pietrasanta [Lucca], 1835  Bologna, 1907), professore di letteratura italiana all’Università di
Bologna; premio Nobel per la letteratura nel 1906.
2
R. Bonghi (Napoli, 1826 – Torre del Greco, 1895), filologo e politico, fu professore di letteratura latina e di
storia antica e moderna nelle università di Firenze, Roma e Torino. Fu Ministro della Pubblica Istruzione dal
1874 al 1876.
1
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Con il passare degli anni la Dante si solidifica sul piano giuridico ed
amministrativo e grazie al quarto presidente Paolo Boselli3 vengono istituiti i primi corsi di formazione per gli insegnanti di italiano all’estero.
E nei Paesi Bassi?
Il primo Comitato Dante nei Paesi Bassi nasce all’Aia il 29 marzo del
1914. Grazie ai verbali ‘religiosamente’ conservati e pervenutici in ottime condizioni possiamo tracciare un quadro più che preciso della
nascita e del proseguimento negli anni del nostro Comitato. Così leggiamo che la prima seduta inizia alle ore 15 a casa Franchilucci, dove
sono convenuti Silvio Barbieri, Romano Guarnieri, la Signora Donnini,
le Signorine Caffarel, Rivoire, Cardon e Franchilucci. Mandano la loro
adesione le signorine Gaydon, il duca e la duchessa di Calvello, il conte
Filiberto de la Tour ed altri.
Dopo mezz’ora è indetta la seconda convocazione ed è aperta la seduta con i
signori su riferiti. La signorina Cardon, su proposta ed invito della signorina
Franchilucci, intona la Marcia Reale ed a quest’auspice suono s’iniziano i lavori.

Dopo aver approvato il regolamento che consta di ben 18 articoli (l’anno
sociale va dal 1º maggio al 30 aprile; i membri del Consiglio durano in
ufficio un biennio e sono rieleggibili; i soci sono provvisti di una tessera
di riconoscimento; ecc.), si passa alla nomina delle cariche.
Presidente onorario è il commendatore Jan Hudig (1838–1924); armatore e fondatore della società Hudig & Blokhuyzen, Hudig è membro
della giunta comunale di Rotterdam ed è inoltre console onorario
d’Italia; interessato alla letteratura e alla cultura dell’Italia, ne parla la
lingua.
Presidente effettivo è il Cavaliere Silvio Barbieri, mentre vicepresidente è l’avvocato Wolterbeek Muller, agente consolare d’Italia. Segretario è il professor Romano Guarnieri, mentre cassiere è il cavaliere
Gébel, banchiere ed ufficiale della Corona d’Italia.
Tra i consiglieri, che sono in tutto cinque, interessante è la figura del
dottor Byvanck.4
3

P. Boselli (Savona, 1838 – Roma, 1932), ministro dell’agricoltura prima, divenne ministro delle Finanze poi.
Come titolare del portafoglio finanziario, Boselli diede il definitivo regolamento alla neonata Banca d’Italia, nata
dopo lo scandalo della Banca Romana che aveva fatto cadere il ministero Giolitti. Appoggiò l’intervento
dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1922 fu favorevole all’ascesa del fascismo, al quale lo accomunava
l’avversione per il movimento socialista, tanto che nel 1924 ricevette la tessera ad honorem del Partito Nazionale
Fascista. L’ultimo suo atto politico di rilievo fu la relazione di una commissione che approvò i Patti Lateranensi del
1929. Scomparso nel 1932 ad oltre 93 anni, è stato il più longevo primo ministro della storia d’Italia fino al 2012,
quando è stato superato da Giulio Andreotti.
4
A.W. Byvanck (Leida, 1884–1970), studia all’Università di Leida, dove si laurea nel 1907 e dove nel 1912
consegue cum laude il dottorato di ricerca con una dissertazione su De Magnae Graeciae Historia Antiquissima.
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[…] Questo giovane studioso ed erudito ha già dimostrato l’interesse che
nutre per il nostro paese d’oggi studiandone la lingua e per il glorioso passato svolgendo alla R. Universiteit di Leida una tesi di laurea trattante appunto sulla ‘Magna Grecia’ che egli, a tal modo, visitò e studiò con rara
competenza […]

Un altro consigliere che merita la nostra attenzione è il cavaliere Zilcken5, proposto dal segretario Guarnieri che così lo presenta:

5

C.L.P. Zilcken (Den Haag, 1857 – Villefranche, 1930), pittore, grafico e pubblicista. Allievo dell’Accademia
dell’Aia e del pittore A. Mauve, viaggia molto tra l’altro in Algeria, in Egitto e a Venezia per trascorrere poi gli
ultimi anni della sua vita in Francia. Inizia a dipingere secondo la Haagse School per poi distaccarsene sotto
l’influsso degli impressionisti francesi e dei simbolisti belgi. È conosciuto soprattutto per le sue acquaforti che
riproducono i lavori di Maris, Mauve e Mesdag.
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Il signor Zilcken merita i nostri voti dapprima perché eccellente artista noto
in tutto il mondo civile […] Ma altra ragione v’è in favore del signor Zilcken.
Da anni ed anni molti, egli, colla sua intelligenza, perspicacia ed attività
riuscì ad assicurare sempre il concorso degli artisti olandesi alle esposizioni
biennali di Venezia, vedendo quest’anno coronare l’opera sua coll’acquisto
da parte del governo d’un padiglione olandese […]. Parmi bene avere il signor
Zilcken […] poiché i vincoli che nascono dagli scambi intellettuali sono i più
forti ed i più nobili.

I primi anni di vita della Società sono completamente accentrati sul perfezionamento dell’organizzazione. Il Consiglio direttivo del 2 giugno
1916 decide di portare l’anno sociale al primo gennaio e farlo terminare il 31 dicembre. La quota di iscrizione ammonta a 3 fiorini ma per
gli operai è di solo mezzo fiorino. I soci sono inizialmente in numero
di 227, ma cinque anni dopo sono 333! Il numero dei soci si ridurrà nel
corso degli anni per arrivare nel 1927 a quota 285, di cui 253 all’Aia e
32… a Leida; questa città fin
dal 1916 ha infatti formato
un suo proprio comitato, o
meglio un sottocomitato; la
sua costituzione la possiamo
leggere nel verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il 2
giugno 1916 in casa del Cav.
Gébel (Bezuidenhout 43).
E nel verbale dell’Assemblea Generale del 16 giugno 1916, in una
sala del Pulchri Studio, verrà ratificata la sua costituzione con parole
di
incoraggiamento
agli iniziatori, i professori Hartman e Sneyders de Vogel dell’Università di Leida, e
alla signorina Van
Sleeden. Leida rimarrà
sempre sottocomitato
dell’Aia e godrà dell’appoggio morale e finanziario, quando possibile, dell’Aja.
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La Dante fin dall’inizio offre conferenze, riunioni di conversazione e
classi di lingua per tutti quegli operai che
[…] accorrono alle lezioni serali dopo il faticoso lavoro della giornata, curvi,
volonterosi, il giorno sui marmi dei pavimenti, curvi, la sera, con la stessa
volontà, sui libri.

Gli operai che frequentano le lezioni sono per la maggior parte giovani
emigrati dal Veneto (anche Barbieri è di quella regione), e di professione terrazzieri. Il numero di operai diminuirà purtroppo sensibilmente negli anni seguenti; mentre nel 1915 è ancora un gruppo di 13,
già nel 1917 si è costretti a sospendere la classe per mancanza di allievi
perché richiamati in patria in seguito all’entrata in guerra dell’Italia. Le
lezioni serali per gli operai sono offerte volontariamente dagli insegnanti italiani in Ons Huis (Prinsegracht 77) che mette a disposizione gratuitamente un locale. Nello stesso anno, il 1917, leggiamo che il Consiglio ha l’intenzione di riunire alcune volte i soci nella sala Luigi XV
del Pulchri Studio a speciali adunanze onde fornir loro l’opportunità di
parlare italiano: chiamate anche thè di conversazione italiana, perché
ci si riunisce di pomeriggio, diventeranno un successo tanto è vero che
i soci stessi pregheranno il Consiglio direttivo di indire più spesso, una
volta al mese per esempio, questi tanto ben riusciti incontri.
Anche le conferenze sono un successo; all’Aia sono tenute nel Pulchri
Studio, mentre a Leida i soci si ritrovano in uno dei locali che l’università offre loro gratuitamente. Le conferenze sono per lo più date dal corpo
insegnante italiano e più raramente da olandesi, sempre che parlino un
buon italiano.
La media annuale di conferenze si aggira sulle 10/12, che poco alla
volta verranno distribuite tra L’Aia e Leida: spesso sono doppioni, nel
senso che il conferenziere parla sullo stesso argomento in entrambe le
città, ma in mesi differenti. Nei primi anni far venire conferenzieri dall’Italia è un’impresa praticamente impossibile, o per le spese da sostenere troppo alte o per la guerra; solamente a partire dal 1925 si comincerà a pensare a conferenzieri non solo locali ma anche provenienti
dall’Italia, mettendosi però d’accordo con altri comitati in modo da ridurre le spese.
La Biblioteca, che offre non solo romanzi di scrittori e poeti noti di
quell’epoca (D’Annunzio, Fogazzaro, De Amicis, Deledda, Pascoli,
Carducci), ma anche notevoli libri di studio e d’arte e naturalmente
diverse opere di Dante, è un successo. Provvisoriamente ospite in una
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stanza in casa della signorina Franchilucci, trasloca a maggio del 1914
nell’istituto Dames Leesmuseum (Nassauplein 15) dietro pagamento di
fiorini 75 per un locale e un armadio ad uso
biblioteca: il ritiro dei libri avverrà ad ore
stabilite, due giorni alla settimana; bibliotecaria sarà la signorina Caffarel. Dopo poco
più di due anni un nuovo trasloco: una sala in
Lange Voorhout 48; la bibliotecaria rimane
la signorina Caffarel. La Biblioteca crescerà
notevolmente e se nei primi anni i volumi sono
circa 400, nell’Assemblea Generale del 13
febbraio 1926 Barbieri con orgoglio annuncia
che si è arrivati a quota 2000.
Il successo della biblioteca è dovuto molto
all’opera persuasiva di Barbieri che continuamente si appella all’amore,
all’onore e alla magnanimità di editori italiani per farsi spedire i volumi
a prezzi di molto scontati o addirittura gratis! Non c’è dubbio che anche
l’assiduità dei soci e il lavoro volontario della bibliotecaria (sempre una
donna, le signorine Franchilucci prima, Caffarel poi e per ultima Fercken) influiscono sul buon andamento, tanto è vero che nel 1929 si decide di traslocare la Biblioteca nel Pulchri Studio proprio per godere di
un maggior spazio, della presenza del termosifone e non ultimo dell’artisticità dell’ambiente:
[…] Il Pulchri studio sarà quindi l’unica sede della Dante per conferenze,
consigli e Biblioteca. Il Pulchri Studio si potrà d’ora innanzi chiamare: La
Casa della Dante all’Aia.

All’inizio dell’anno 1916 nasce il Portafoglio circolante di lettura italiana, inizialmente una raccolta di otto riviste, artistiche, letterarie e turistiche. È un successo, tanto è vero che nel verbale dell’Assemblea Generale del 28 febbraio 1928 leggiamo che le riviste sono ormai 14.
Leggendo e rileggendo con attenzione e piacere questi preziosi verbali
possiamo concludere che la Dante è Barbieri e Barbieri è la Dante!
Non solo ne è l’ideatore ma ne è anche la figura dominante, il fulcro,
il propugnatore della Dante all’Aia: dal 1914 al 1929, anno in cui presenta le sue dimissioni per ragioni di salute, è infaticabile nella sua opera
di divulgazione de ‘l’italianità’ in Olanda.
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Dal 1929, con il ritiro di Barbieri dalla scena, comincia per la Dante un
nuovo periodo di vita. Di questo periodo, purtroppo, conosciamo ben
poco: i verbali o sono ridotti a poche righe nulla dicenti oppure tacciono
del tutto lasciando le pagine in bianco.
Dobbiamo arrivare al 29 ottobre 1935 per leggere:
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 […]

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 Taliani6, cui si

6

F. M. 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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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 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 riunisce 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, abbandonano il nuovo comitato.
Anche la nomina del presidente cade sotto l’egemonia di Roma; sarà il
ministro Taliani a sceglierlo. Nel 1935 la scelta cadrà sull’avvocato
Torley-Duwel, ma dal 1936 presidente sarà una donna, la baronessa van
Wassenaer-Crocini.7
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 (TorleyDuwel) ha dato nel frattempo le sue dimissioni. Il Presidente Generale onorevole
Felicioni8 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.
Per poter comprendere questa evoluzione degli ultimi dieci anni della
Dante in Olanda dobbiamo far riferimento alla situazione politica che
proprio in quel periodo si va sviluppando in Italia. Mussolini, salito al
potere nel 1922, vede nella Dante uno strumento forte ed efficace 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. La piaga fascista si allarga sempre più
7

L.M.H. Crocini (Firenze, 1903  Ammerzoden, 1996), sposata con il barone Jacob Constant van Wassenaer. È
stata traduttrice di diverse opere e poesie neerlandesi e fiamminghe.
8
F. Felicioni (Tuoro [Perugia], 1898–1982), avvocato e presidente della Dante di Roma dal 1933 al 1943.
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in tutta Europa, e così anche in Olanda, ciò che possiamo rilevare tra le
righe dei verbali, praticamente 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 il programma
di conferenze, che non sono più tenute solamente da conferenzieri
italiani, ma anche da conferenzieri olandesi, proprio per invogliare la
presenza di corsisti principianti. 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 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, comincia ad organizzare, 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: quest’ultima assumerà le funzioni di presidente, (il primo
presidente del Comitato di Leida!), mentre Pestman diventa tesoriere. I
soci sono nove e in cassa si ha la ‘favolosa’ somma di 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
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con la Sede Centrale a Roma sperando in aiuti finanziari e in conferenzieri italiani spesati dalla Sede stessa...
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 ‘Biblioteca’! 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.

Da sinistra a destra: Hijmans, Pestman e Schalekamp

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 Boschloo 9,
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 famosa ‘Biblioteca’ della originaria Dante dell’Aia. Come controprestazione l’università si impegnerà ad offrire non solo ai soci del
nuovo comitato, ma anche a tutti i soci Dante sparsi per il mondo, la
9

A. Boschloo (Heerenveen, 1938 – Oegstgeest, 2014), fu docente alla facoltà di storia dell’arte all’università di
Leida.
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possibilità di consultare e prendere in prestito gratuitamente i libri della
biblioteca universitaria.
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 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.
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 nel
1990 ne diventerà ufficialmente il presidente. La
fiaccola passerà poi il 1°
dicembre 2004 a Ronald
van Beuge10 che la passerà
a sua volta il 15 aprile
2011 a Jan Spoelstra11, 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 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!
Marisa Jansen-Miglioli
10

R. van Beuge, diplomatico in pensione, è stato ambasciatore in diversi paesi tra cui a Roma dal 1995 al 1997.
J. Spoelstra, ufficiale della marina olandese, in pensione, con un master d’italiano conseguito all’università di
Leida.
11
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Il disio, l’essilio e l’elisio di Dante Alighieri
in alcune poesie altrui
Introduzione
Presento in questo festoso bollettino alcune poesie di poeti diversi, che si ispirano alla Divina Commedia e allo straordinario suo autore. Le poesie rispecchiano tre importanti temi danteschi:
I
l’amore appassionato (il disio)
II
l’esistenza dolorosa di un esule (l’essilio)
III
la felicità paradisiaca (l’elisio)
Le poesie vengono ogni volta precedute da qualche citazione dalla Divina Commedia. Nei testi scelti si alternano l’amaro e il dolce.

Parte I - Il disio
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
(Inf. 5, 103-105)

Conosciamo tutti la tristissima storia di Paolo e Francesca, colti in flagrante e poi uccisi dall’odioso marito di Francesca. Quando Dante, nel
cerchio dei lussuriosi, ‘vede quei due che ‘nsieme vanno, e paion sì al
vento esser leggieri’ (5,74), e gli chiede di avvicinarsi per raccontargli
la loro storia, reagiscono al suo invito ‘quali colombe dal disio chiamate’
(5,82). È con molta pietà che Dante ascolta il racconto di Francesca, anzi,
ne è profondamente commosso, fino allo svenire: ‘E caddi come corpo
morto cade’ (5,142). Però, cambiare il loro destino non lo deve, non lo
vuole, non lo può. La coppia rimarrà per sempre, in un eterno abbraccio, tra ‘i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento’ (5,38),
cioè amanti che non vogliono controllare il loro ‘desio’, la loro passione. Credo che non ci sarà nessun lettore che nel suo cuore non rimpianga questa severa e dolorosa ortodossia di Dante. Un chiaro
esempio di rammarico ce lo offre il poeta americano Edward Hirsch
(1950), che si immedesima senza riserbo con il disio della povera
coppia (intanto onorando il poeta con l’uso della terza rima dantesca!):
The Sentence
(Inferno, Canto Five)
When you read Canto Five aloud last night
in your naked, sing-song, fractured Italian,
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my sweet compulsion, my carnal appetite,
I suspected we shall never be forgiven
for devouring each other body and soul,
and someday Minos, a connoisseur of sin,
will snarl himself twice around his tail
to sentence us to life in perpetual motion,
funneling us downward to the second circle
where we will never sleep or rest again
in turbulent air, like other ill-begotten
lovers who embraced passion beyond reason,
and yet I cannot turn from you, my wanton;
our heaven will always be our hell, a swoon.
Edward Hirsch, in: The Poet’s Dante, Twentieth-Century Responses, ed. Peter S. Hawkins
and Rachel Jacoff, New York 2001, p. 402

La poesia di Hirsch è strapiena di allusioni al canto 5 dell’Inferno, ma
forse il più bel riflesso, ed anche il
più azzardato, si legge nel primo
verso: proprio come Paolo e Francesca si lasciarono sedurre da un libro
(la storia d’amore di Lancelotto),
così anche il poeta Hirsch cede ad un
seducente libro. Quale libro? La Divina Commedia stessa, canto 5!
Sono innumerevoli gli scrittori, poeti, compositori e studiosi che si
sono ispirati alla storia di Paolo e Francesca. Per esempio lo storico della
letteratura olandese G. Kalff (18561923). In una raccolta di saggi in
occasione del secentenario dantesco, intitolato “Dante Alighieri
13211921. Omaggio dell’Olanda”, p. 159-163, Kalff presenta un’analisi della fonte e di alcune traduzioni del celebre incipit di Francesca:
[…] Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.
(Inf. 5, 121-123)

Cercando riferimenti a questo testo nella letteratura olandese (ed in quella
di altri paesi) Kalff trova una poesia molto sorprendente di Jacob van
Maerlant (12351300), che esprime esattamente lo stesso pensiero:
In mesfal ens niet so quaet,
Alse dat een peinsende gaat:
“Du waers salich hier te voren”.
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Però, anche se Van Maerlant è quasi contemporaneo a Dante, non ha
potuto leggere il testo del suo collega, poiché quello verrà scritto solo
dopo il 1300. Dall’altra parte è quasi impossibile
che Dante abbia conosciuto questi versi olandesi.
La soluzione deve essere che entrambi i poeti abbiano avuto una fonte comune. Siccome tutti e due ammirarono molto il filosofo Boezio (475525), i loro
versi potrebbero risalire al suo libro “De consolatione philosophiae”, in cui si legge: In omni
adversitate fortunae infelicissimum est genus
infortunii fuisse felicem (Cons. II 4,2), ovvero:
‘Ad ogni avversità della fortuna, il caso più infelice della sfortuna è
quello di essere stati felici’. Quest’amara sapienza Boezio l’ha esperimentata sulla propria pelle e di conforto aveva veramente bisogno:
dopo una carriera brillante fu ingiustamente incarcerato. Scrisse la Consolatio in prigione, in attesa della sua esecuzione.
Kalff chiude il suo interessante saggio nell’Ottocento, dove si trova, dal poeta Potgieter
(18081875), un’evidente ripresa del lamento di
Francesca:
Heugenis van beter dagen
Scherpt den angel van het leed!

Secondo Kalff, Potgieter fu, infatti, uno dei primi del suo tempo che
attirò su Dante di nuovo l’attenzione dei colti, con la traduzione
dell’episodio di Francesca (1837), in cui rimase naturalmente più
vicino ai versi di Dante:
[…] er is geen bitt’rer smarte
dan dagen des geluks in ’t onheil te gedenken,
Kalff dice che gli piace molto chiudere il suo saggio
con Potgieter, perché ‘il poeta olandese col poema
suo ha eretto al Divino Poeta un monumento che
torna ad onore dell’Alighieri, della nostra letteratura
e dell’autore medesimo.’
Per altro: lo studio di Kalff fu tradotto in italiano
da Silvio Barbieri, il primo presidente del Comitato
dell’Aia!
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Parte II - L’essilio
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale.
(Par. XVII, 58-60)

Queste parole sono tra le più tristi di tutta la Divina Commedia. A quanto
pare, vengono pronunciate da Cacciaguida, il trisavolo di Dante, che
gli profetizza il suo futuro destino. Ma il vero significato della profezia è un lamento di Dante stesso sulla realtà quotidiana in cui vive:
espulso dall’amata città di Firenze e condannato per sempre ‘allo scendere e ’l salir per l’altrui scale’, come un esule senza patria. È questo
lo sfondo su cui venne scritta e va letta la Divina Commedia. Forse è
anche perciò che il Boezio piaceva tanto a Dante. Ricordandosi del tempo
felice nella miseria, anche Dante si confortava con la penna. Scrivere
la Divina Commedia diventava anche per lui una consolazione, però
una che dovrebbe trapassare la filosofia.
Nel tempo d’oggi, in cui il fenomeno dei profughi è sempre attuale, i
versi di Dante ottengono una nuova acuità. Non sarà per caso che
Dante, l’esule, venne molto apprezzato da poeti russi come Mandelstam, Achmatova e Brodsky, per i quali l’esilio fu una realtà troppo
nota.

Mandelstam e Achmatova

Nell’anno in cui Mandelstam fu esiliato, la sua ammiratrice e amica
Achmatova scrisse una poesia che trattava di Dante, ma, per lettori
iniziati, alludeva pure a Mandelstam, tutti e due troppo fieri e sinceri
per piegarsi ai persecutori:
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Dante
Il mio bel San Giovanni
Ook na zijn dood is hij niet teruggekomen
in zijn eigen oude stad, Florence.
Dit was er een die wegging en niet omzag.
Hem ter ere zing ik dit lied.
Toortslicht, nacht, laatste omhelzingen.
De angstschreeuw van het noodlot aan de poort.
Vanuit de Hel zond hij de stad zijn vloek
en in het Paradijs kon hij haar niet vergeten.
Maar nooit heeft hij in een boetekleed gelopen,
blootsvoets, met een aangestoken kaars,
door de straten van Florence, het begeerde,
trouweloze, laffe, lang-verwachte …
Anna Achmatova, 17 augustus 1936 (traduzione di Kees Verheul , De Revisor, jaargang 5,
1978, p. 51v).

Il motto della poesia – il mio bel San
Giovanni – riferisce ad un sospiro ammirante di Dante sul Battistero di Firenze (Inf. XIX, 17), un verso su cui
Anna Maria Chiavacci nel suo commento della Divina Commedia dice:
‘Nell’aggettivo è racchiusa anche la
non mai sopita nostalgia dell’esule’.

Joseph Brodsky (19401996), esule anche lui, e grande ammiratore sia di
Dante che di Achmatova, ha dedicato una
lunga poesia all’esule Dante. Come Hirsch
anche Brodsky cerca di far onore alla triplice struttura del poema di Dante: la sua
poesia conta nove strofe di tre volte tre
versi. Ne citerò solo la prima e l’ultima
strofa. Nel motto si riconosce il terzo verso
della poesia citata di Achmatova, una
allusione che si ripeterà nell’ultimo verso.
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December in Florence
Dit was er een die wegging en niet omzag…
Anna Achmatova
I
Deuren ademen lucht in en stoom uit, maar jij, migrant,
zult niet meer teruggaan naar de Arno, die, hoewel verzand,
nog altijd wandelende paartjes aantrekt, de pendant
van grazende viervoeters. De klapperende deuren
braken beesten uit die het plaveisel kleuren.
Echt, je kunt hier nog altijd iets bosachtigs bespeuren.
Dit is een mooie stad waar je, gearriveerd
op een bepaalde leeftijd, je medemens negeert
omdat je blik gewoon wat anders prefereert.
IX
Er zijn steden waar je nooit meer terug zult keren.
De zon verguldt er bevroren ramen, die reflecteren
als spiegels en alles en iedereen lijken te weren.
Daar zijn plekjes waar een mond voor de eerste keer
een mond beroerde en een pen maagdelijk papier.
Daar zijn colonnades, zes bruggen over de rivier,
arcaden en bronzen boemannen op granieten blokken.
Daar spreekt het volk dat zich de trams in moet knokken
de taal van de man die er voorgoed is vertrokken.
Joseph Brodsky, 1976. In: ‘Strohalmen voor de lezer, Een ruime keuze uit de gedichten.’
Samengesteld en geannoteerd door Kees Verheul. Amsterdam 2015, p. 420-423.

Ho scelto questa poesia soprattutto per il climax dell’ultimo verso, che
presenta un vero e proprio colpo di scena: l’uomo che avevano espulso,
non è mai veramente sparito. Grazie alla lingua che aveva creato con il
suo poema, Dante è rimasto sulla lingua di tutti.
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Parte III – L’elisio
All’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ’l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che move il sole e l’altre stelle.
(Par. XXXIII, 142-145)

Quest’ultima terzina della Divina Commedia rappresenta un ben noto
paradosso della letteratura. Il poeta dice che ci sono delle cose che non
si possono esprimere con parole, e intanto le sue parole le hanno già
espresse! E come! Dante non sarebbe Dante se anche qui, arrivato a
destinazione, non usasse una similitudine. In questo caso l’immagine
sembra quasi tecnica: il poeta si sente mosso come una ruota, in un
movimento continuo e uniforme. Un bel contrasto fisico nel contesto
metafisico. Poi, non sarà per caso che ritorna qui la parola disio, che
conosciamo dalla storia di Paolo e Francesca. Ma non è più lo stesso
disio, la passione ha raggiunto un livello superiore, dove non è più il
sesso, o solo il sesso, che eccita e regge tutti i sensi. Qui il poeta si sente
attirato, assunto, consunto da un amore superiore, mistico e senza fine.
E anche qui troviamo di nuovo un libro che fa da tramite e accende il
fuoco. Non è altro che il poema che Dante stesso scrisse, l’alta fantasia,
la Divina Commedia.
Anche per i lettori la Divina Commedia può fare da Galeotto (Inf.V,
137), cioè da tramite. A patto naturalmente che i lettori si lascino trascinare e conquistare. Però, non sono in pochi gli scrittori per cui l’alta
fantasia è troppo. Il nostro Drs. P. per esempio, recentemente morto, non
penso che lo ritroveremo nel paradiso. Chiaro e tondo esprime la sua ripugnanza, sia dell’inferno che del paradiso, intanto non dimenticando
però di onorare il poeta con una sua versione della terza rima:
Gedicht
Veel ongerief, vertwijfeling en pijn
Een bonte menigte – snob, gulzigaard
Sadist, benijder, luilak, vrek, bacchante…
En ergens anders, eveneens vermaard
Een fraaie, echter minder drukbeklante
Accommodatie, goed verlicht en schoon
Men zal er engelachtig (volgens Dante)
Aan een stuk door maar juichen voor Gods troon
En onophoudelijk gelukkig zijn
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Ook hier is dra de aardigheid eraf
Conclusie: als je doodgaat, krijg je straf
Drs. P. in: De Tweede Ronde, jaargang 21, 2000, p. 47.

Forse ci sono lettori che mi accuseranno, per aver scelto questo testo,
di una mancanza di rispetto per il Sommo Poeta. Mi pare invece che la
bellezza di un’opera d’arte si provi proprio quando ne regge la caricatura.
E senza dubbio non c’è scherzo né scherno che possa distruggere la magica forza della Divina Commedia. Comunque, i miei possibili avversari potranno trovare soddisfazione in una poesia di Jan Hanlo, che,
secondo me, è un apprezzamento all’altezza del poeta, degno di chiudere
il mio modesto florilegio:
Wat zal ik voor je kopen zoon?
Een kat? Een sterfelijke witte muis? Een wát?
Een vriendje uit de Oriënt? Een slaaf?
Een zwarte raaf uit Duitsland? Of een rat?
Een hond die goed gezond is? Of een fluit?
Een mandolien in hoes? Of een machien?
Een wereldbol? Misschien een wiel?
Misschien een bombazijnen bloes?
Of het profiel van Dante?
Jan Hanlo, Gedichten, 1970, p. 61.

Drs. P. e Jan Hanlo

Lex Plompen
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Marino Moretti in Den Haag:
een vluchtige ontmoeting met onvoorziene gevolgen
In het hieronder door Willy van Ophem vertaalde hoofdstuk ‘Stalkamer’
van de Fantasie olandesi van Marino Moretti (18851979) verschuilt
zich de reden waarom dit mooie boek tot nu toe nooit in het Nederlands
vertaald werd.
Tussen 1928 en 1932 vertrok de toen al bekende schrijver en dichter
Marino Moretti elk voorjaar uit zijn geliefde Cesenatico naar Parijs,
om daar zijn vrienden te bezoeken, de schilders die als les Italiens de
Paris naam zouden maken. In het atelier van een van hen, Filippo De
Pisis, de ‘marchesino pittore’, verscheen op een dag een excentrieke
Nederlandse kunstliefhebster, de freule Tuddie von Schmidt auf Altenstadt (18931975), die er kennis maakte met de Italiaanse schrijver.
Ze nodigde hem uit om een bezoek aan Nederland te brengen: hij zou
welkom zijn in «’t Zonneke», het chalet in Amersfoort waar de familie
Von Schmidt auf Altenstadt vaak kunstenaars gastvrijheid bood. Na
enige aarzeling, besloot Moretti zijn verblijf in Parijs uit te breiden
met een reis naar Nederland. Maar liefst vier keer (1927, 1929, 1930 en
1932), kwam hij vanuit Parijs met de Étoile
du Nord naar Amsterdam, waar hij enige tijd
logeerde bij zijn vriend Enrico Morpurgo (die
toen overal in het land lessen Italiaans gaf)
waarna hij zich voor een paar weken, tussen
mei en juni, naar «’t Zonneke» begaf.

Links Marino Moretti met freule Tuddie en rechts met Enrico Morpurgo
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In haar kleine Peugeot, en in gezelschap van haar twee teckels, reed
Tuddie dan haar Italiaanse gast rond door steden en dorpen van Nederland.
Ze was een begaafde en geraffineerde gids die Marino in hoog tempo
wist in te leiden in het verleden en het heden van het land. En vooral in
de gewoontes die de Nederlandse samenleving kenmerkten.
Er zijn weinig boeken van buitenlanders over Nederland, zelfs niet het
beroemde Olanda van Edmondo De Amicis, waarin we zo’n overvloed
aantreffen van uitdrukkingen, namen, voorwerpen en rituelen die typerend zijn voor de leefstijl van de Nederlandse bourgeoisie van de jaren
dertig. In de Morettiaanse Fantasie vinden we de theemuts en de
keukenstoof, de muisjes en de bruidstranen, de grote schoonmaak (‘de
belangrijkste gebeurtenis van het jaar’ voor de huisvrouw) en de zondagsrust, de haring die tussen uienringen op een Delfts bord ligt en de
kaas die recht gesneden hoort te worden, omdat in Nederland ‘een
slecht gesneden kaas de huiselijke orde verstoort’… Moretti zelf, kon
zich eigenlijk wel vinden in het rustige, regelmatige, dagelijkse leven
van een land zonder felle contrasten (niet toevallig werd hij tot het Italiaanse crepuscolarismo gerekend, de literaire stroming die aan getemperde, ‘schemerige’, tinten voorkeur gaf). Hij genoot van het beschrijven van de gewoonten die in het Nederland van toen het leven van alledag veraangenaamden, maar wel steeds met een wat ironische blik,
waarin ook de invloed van de non-conformistische Tuddie goed te herkennen is.
Voor het verhaal zoals dat later in het boek gestalte kreeg is het uitstapje naar Den Haag in 1929 doorslaggevend geweest. Tuddie liet
Moretti daar kennis maken met haar beste vriendin, Ini Bloem
(18921965), de zuster van de dichter J.C. Bloem. Met z’n drieën waren ze thee gaan drinken in de trendy tea room van het moment, de
‘Stalkamer’, een vroegere koeienstal zoals de Italiaanse gast tot diens
verwondering en vermaak te horen kreeg.
Later, bij het samenstellen van zijn Fantasie olandesi, presenteert Moretti
zijn herinneringen aan Nederland als ‘bekentenissen’ aan de dame die
hem in zijn verkenning had begeleid. Hij gaf haar niet haar echte naam,
die we nu  dankzij de briefwisseling Tuddie-Marino die ik op het spoor
gekomen ben  kennen als Tuddie von Schmidt auf Altenstadt: de naam
Tuddie zou wat raar klinken voor de Italiaanse lezer. Beter, en lief36

lijker voor Italiaanse oren, leek hem de naam van Tuddie’s boezemvriendin, die hij vluchtig had ontmoet in Den Haag: Ini. En zo kreeg
die in het boek de rol van gids en gesprekspartner die in werkelijkheid
Tuddie had gespeeld. De naam Ini komt zo voortdurend voor in het
eerste deel van de Fantasie, waarvan de ondertitel zelfs Confessioni a
Ini Bloem luidt.
Toen het boek in 1932 in Italië bij Treves verschenen was, en Ini Bloem
te weten kwam dat haar als personage een belangrijke rol was toebedacht, vond ze dat haar naam was misbruikt. Ze deed Moretti via een
vriend van haar broer, de dichter H.W.J.M. Keuls (18831968), die als
advocaat gespecialiseerd was in auteursrecht, een brief toekomen met de
dreiging dat, mocht het boek een tweede uitgave en/of een Nederlandse
vertaling krijgen, Moretti een strafproces te wachten stond…
De gevolgen waren verstrekkend: Fantasie olandesi, een rijk en levend
portret van het vooroorlogse Nederland, is onbekend gebleven bij het
Nederlandse publiek.
Dina Aristodemo
Voor de uitgebreide geschiedenis van het tot stand komen van de Fantasie
olandesi zie D. Aristodemo La «dame en mauve». La stagione olandese di
Marino Moretti in ‘Itinerari europei di Marino Moretti’, ‘Revue des Études
Italiennes’, 2002, 1-2, pp. 197-210.
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I.
STALKAMER
Cara Ini Bloem, ho fatto un lungo viaggio e sono sceso stamani a una
stazione che reca un nome per noi incomprensibile e che a voi forse
sorride, un nome tremendamente ostico e lungo, un nome di città:
’s Gravenhage. Da prima ho pensato di scendere a una città sconosciuta dove non avrei trovato che la cordiale inimicizia dei luoghi che
si vedono per la prima volta, che so?, un’atmosfera di diffidenza
creata dall’architettura o da certa foggia degli alberi o dalla rigidità dei
passanti; e lì per lì ho talmente dimenticato me stesso e la giornata di
ieri e le lusinghe del mio itinerario che non sapevo più in qual felice
paese io mi fossi, bastando al mio spirito il senso geografico del Nord.
Fu una disattenzione breve e non di poeta. Volete che non mi ci
raccapezzassi? Diamine, Olanda! E mi parve di udire la vostra voce,
cara Ina Bloem, che amate mediocramente il vostro paese: “Sette
milioni d’abitanti, più un milione e mezzo di vacche”. Vacche ne ho
vedute molte dal finestrino del treno, vacche d’una immobilità così
portentosa che parevan dipinte da Potter e non già creature del buon
Dio.
Quando raggiunsi
il centro della città
e riconobbi la malinconia dello stagno chiamato Vyver, il Vyver di cui
disse cose delicatissime, mi pare, il
delicato Fromentin in quei suoi
Maîtres d’autrefois che voi mi deste un giorno da leggere, e riconobbi la statua equestre, un Orange, un
Nassau, non so bene, che guarda il convenzionale remeggio dei cigni
con l’aria di vigilare l’ingresso della cittadella (il Binnenhof, se ben
ricordo), allora solo spiegai il mistero di quel nome aulico ch’era parso
alla mia ignoranza inaudito. Diamine, l’Aja! E ricordai quello che mi
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I.
STALKAMER
Lieve Ini, na een lange reis ben ik uitgestapt op een station met een,
voor ons buitenlanders, onbegrijpelijke naam en voor jullie 
misschien lach je erom  een buitengewoon lastige en lange naam voor
een stad: ’s-Gravenhage. Eerst dacht ik dat ik in een onbekende stad
was uitgestapt, in één van die plaatsen die op het eerste gezicht een
hartgrondige vijandigheid uitstralen, een sfeer van wantrouwen die
veroorzaakt wordt door de architectuur, door de bijzondere vorm van
de bomen of door de stugge voorbijgangers. Op dat moment was ik
volledig de draad kwijt, ik herinnerde me niets meer van de dag van
gisteren en de verlokkingen van mijn reis. Ik was vergeten in wat voor
een gelukkig land ik was, slechts mijn gevoel voor geografie bleef
over, daardoor begreep ik dat ik in een noordelijk land was. Het was
een kortstondige absentie en allesbehalve dichterlijk. Verdraaid, Holland,
wil je dat ik de weg kwijtraak? En ik meende je stem te horen, lieve Ini,
jij die zelf maar matigjes van je eigen land houdt: “Zeven miljoen
inwoners, plus anderhalf miljoen koeien.” Koeien heb ik veel gezien door
de raampjes van de trein, koeien zo verbijsterend roerloos dat het leek
alsof ze geschilderd waren door Potter en niet geschapen door de
goede God.
Toen ik het centrum van de stad bereikte, herkende ik de droefgeestigheid van de Vijver, diezelfde Vijver12 waarover, volgens mij,
de fijnbesnaarde Fromentin13 zo gevoelig heeft geschreven in zijn Les
Maîtres d’autrefois, dat je me eens te lezen gaf en ik herkende het
ruiterstandbeeld, een Oranje of een Nassau, dat weet ik niet zeker. De
ruiter kijkt naar de zwemmende zwanen met een air alsof hij de toegang
van de citadel bewaakt (het Binnenhof als ik het me goed herinner). Toen

12

Hofvijver.

13

De Franse schilder en schrijver Eugène Fromentin (1820–1876) schreef in zijn Les maîtres
d’autrefois, Belgique-Hollande (1876) over de Hofvijver als “een zonderlinge plek. Stel je een grote
vijver voor binnen strenge kades en zwarte gebouwen. Rechts een verlaten promenade met bomen,
verderop duistere gebouwen; links, het Binnenhof, een bakstenen gevel, de voeten in het water,
leistenen daken, een somber aanzien als uit een andere eeuw of van alle eeuwen, tragische
herinneringen […]. In de vijver, een lommerrijk eiland en twee zwanen die stilletjes voorbijzwemmen
en in de schaduw van de oever verdwijnen, ze laten smalle sporen achter; erboven zwaluwen, die snel
en hoog vliegen in de avondlucht. Een volmaakte stilte, diepe rust, totale vergetelheid van bestaande
en verleden zaken. Een exact spiegelbeeld, maar zonder kleur, zonk tot aan de bodem van het slapende
en onbeweeglijke bijna dode water […].” (pp. 187-188).
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diceste, cara Ini Bloem, per sovvenire la mia ignoranza che non chiede
aiuto nemmeno al Baedeker: che qui era un rendez-vous di caccia dei
conti d’Olanda, e da ciò venne il nome di ’s Graven-Hage, aja del conte,
giardino del conte… Vi confessai che questo nome dell’Aja mi aveva fatto sorridere, un po’, da ragazzo. Sapete ch’era popolare allora a noi ragazzi italiani questo curioso nome rurale dato a una città di tanta importanza, alla capitale d’un regno?
Oh, lo so bene, voi mi diceste assai finemente che questa era la residenza della regina, la sede del Governo, la capitale d’una provincia e
non già d’un reame. Ma io mi ribellai, cara Ini. Eh via! Volevate saperne
più dei nostri testi di geografia?
*
Eppure bisogna convenire che questa non è una città. So bene ch’essa
fu centro di negoziati diplomatici importanti dacché fu la sede degli Stati
Generali o, come voi dicevate, dei signori Stati Generali; ma ricordo
pure che per la gelosia delle città rappresentate a questi signori Stati
Generali venne esclusa nella loro assemblea, e l’Aja non fu nemmeno
città, ma restò “il più
gran villaggio d’Europa”. Un villaggio
elegante, pieno di
gente ricca, d’exfunzionarî delle Indie
a riposo, un villaggio
di trecento o quattrocentomila abitanti,
con palazzo reale,
con regina e principe
consorte, con la Lezione di anatomia di Rembrandt, con la Veduta di Delft di Vermeer, coi
più belli alberi del mondo, coi vetri più puliti del mondo, ma villaggio
di lusso e non città. E non potremmo chiamarlo un immenso albergo di
lusso, l’albergo degli alberghi, il comfort dei comforts?
Perché non vorrete negare che restaste un po’ imbarazzata quando vi
chiesi di mostrarmi l’Aja in un giorno. Un giorno era poco? Era molto?
Mi parve di leggere nei vostri occhi indecisi che in qualcuna delle vostre
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pas begreep ik het mysterie achter die naam die mij in mijn ongelooflijke onwetendheid zo deftig voorkwam. Verdraaid, Den Haag!
Ik dacht weer aan wat je gezegd had, lieve Ini, om mijn geheugen dat
zelfs aan Baedeker geen hulp vraagt, op te frissen. Je vertelde me dat de
graven van Holland hier een jacht rendez-vous hadden en dat daar de
naam ’s Graven-hage vandaan kwam, haag van de graaf, tuin van de
graaf… Ik bekende je dat ik als jongetje een beetje moest lachen om die
naam Den Haag. Deze naam was destijds populair bij ons Italiaanse
jongetjes, deze merkwaardige plattelandsnaam die ze hadden gegeven
aan zo’n belangrijke stad, aan de hoofdstad van een koninkrijk!
Oh, ik herinner me nog heel goed dat je me er fijntjes op wees dat dit
de residentie van de koningin was, de zetel van de regering, een provinciehoofdstad en niet de hoofdstad van een Koninkrijk. Maar ik
stribbelde tegen, lieve Ini. Wel, genoeg daarover. Wilde je er meer van
weten dan onze aardrijkskundeboeken?
*
En toch moet je toegeven dat dit geen stad is. Ik weet dat ze het
centrum is geworden van belangrijke diplomatieke onderhandelingen
sinds de Staten-Generaal of, zoals jij zei, de heren der Staten-Generaal
hier gevestigd zijn. Maar ik herinner me ook dat ze door de steden die
vertegenwoordigd waren bij de heren der Staten-Generaal uit jaloezie
werd uitgesloten van hun vergadering. En Den Haag werd ook geen
stad maar bleef ‘het grootste dorp van Europa’. Een elegant dorp, vol
rijke mensen, gepensioneerde ambtenaren uit Indië, een dorp met drieof vierhonderdduizend inwoners, met een koninklijk paleis, met een
koningin en haar prins-gemaal, met de Anatomische les van
Rembrandt, met het Gezicht op Delft van Vermeer, met de mooiste
bomen en de schoonste ruiten van de hele wereld. Maar een luxe dorp
en niet een stad. Zouden we het niet een luxe hotel kunnen noemen,
hét hotel onder de hotels met een comfort dat zijn weerga niet kent?
Want je kunt toch niet ontkennen dat jij je een beetje geneerde toen
ik je vroeg om me in één dag Den Haag te laten zien. Was een dag te
kort? Te veel? Ik meende uit je aarzelende blik op te maken dat een verstrooide toerist in sommige van jullie steden, en deze in het bijzonder,
zeker niet een hele dag zou kunnen doorbrengen. Laten we eens aanne-
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città, e specialmente in questa, un’intera giornata è troppo lunga da
riempire per un turista distratto. Il primo spettacolo comincia, poniamo,
alle sette; ma perché la cosa non sia banale e stucchevole, bisogna
assistervi per puro caso e non aver l’aria d’aver pagato il biglietto. La
città si sveglia col solito umore e pensa subito a farsi bella: si lava, s’incipria, si pettina, si dà magari il rossetto, si liscia il viso con lo zampetto di lepre, come usavan le dame una volta, perché questa dama conserva le vecchie abitudini; ma non bisogna credere che questa toilette
d’una città non sia una cosa fatta sul serio, se non si vuol esser puniti
da spruzzi di saponata al di là del marciapiede allagato. Tutto ciò è puerile, è urtante, è deamicisiano (da De Amicis, un nostro caro scrittore
che ha assistito in casa vostra a parecchie di queste irrigazioni), ma dovete convenire che per un forestiero, anche intelligente, è necessario constatare la lucentezza delle vetrate, il brillantìo delle vernici, le rifrangenze degli ottoni nella città dei negoziati importanti.
Alle dieci ci apre le porte il museo, il piccolo perfetto Mauritshuis che
sorge fra il Plein e il Vyver come una gemma ben incastonata: e qui non
si celia, qui s’ama. Ma debbo dirvi che quando io sono in un museo da
più di mezz’ora, sia pure in uno stupendo museo, che ha cinque o sei
quadri del Rembrandt più misterioso, della terza maniera, della famosa
terza maniera, io mi sento tutto informicolito? E allora che c’è d’importante?
– Che c’è d’importante? – ricordo che chiedeste a voi stessa. – Ah sì,
venite: abbiamo un’esposizione molto noiosa al Ridderzaal. Un’esposizione all’Aja, amico mio, cosa può essere? Ma sì, non ci vuole molto a
indovinare, un’esposizione en faveur de la Paix Universelle. Venite con
me.
Mi par bene che convenimmo insieme che la Pace Universale è molto
noiosa; ammirammo, ricordo, molto tepidamente il tavolino su cui la
Germania e gli alleati firmarono, l’8 giugno 1919, il trattato per la Lega
delle Nazioni. Voi diceste che non vi piaceva: non si sa bene se un
trattato abbastanza chimerico o un tavolino di pessimo gusto. Poi la cosa
più importante fu il ventaglio d’un’amica di vostra madre, moglie d’un
grande uomo politico olandese: su questo ventaglio (anche questo di
pessimo gusto) tutti i delegati avevano apposto la loro firma, nel 1899,
tempo dei tempi, en l’honneur de la Conférence de la Paix. Con la vostra
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men dat de eerste voorstelling om zeven uur begint; maar je moet die
louter bij toeval bijwonen en niet doen alsof je er een kaartje voor hebt
gekocht, anders wordt het saai en afgezaagd. De stad ontwaakt in een
alledaagse stemming en tut zich meteen op, ze wast, poedert en kamt
zich, misschien stift ze zelfs haar lippen, ze maakt haar gezicht glad
met een konijnenpootje zoals dames dat vroeger deden want deze
dame volgt die oude gewoontes. Maar je moet deze toilette wel serieus
nemen, als je niet gestraft wilt worden door zeepspetters vanaf de
andere kant van de ondergelopen stoep. Dit alles is kinderlijk, het is
ergerlijk, het is deamicisiano (naar De Amicis14, een van onze dierbare
schrijvers die bij jullie verscheidene van deze besproeiingen heeft
meegemaakt). Maar je moet toegeven dat zelfs bij een intelligente
buitenlander het blinken van de ruiten, de glans van het lakwerk en de
reflectie van het koper wel moet opvallen in deze stad waar zulke
belangrijke onderhandelingen plaatsvinden.
Om tien uur gaan de museumdeuren voor ons open, het kleine volmaakte Mauritshuis ligt als een goed gezette edelsteen tussen het Plein
en de Vijver: hier maak je geen grapjes, je geniet. Maar ik moet je
zeggen dat als ik meer dan een half uur in een museum loop, zelfs in
zo’n schitterend museum als dit, met vijf of zes schilderijen van de
meest mysterieuze Rembrandt, uit zijn laatste periode, de beroemde late
stijl, dat het dan bij mij begint te kriebelen. En dus: wat is er verder voor
belangrijks te zien?
 Wat is er verder voor belangrijks te zien? – ik weet nog dat je het
jezelf afvroeg. – O ja, kom: er is een bijzonder saaie tentoonstelling in de
Ridderzaal. Een tentoonstelling in Den Haag, beste vriend, waar zou die
over gaan? Wel, dat is niet moeilijk te raden, een expositie en faveur de
la Paix Universelle. Kom maar mee.
Ik meen dat we het er over eens waren dat de Universele Vrede
behoorlijk saai is; we bewonderden nogal lauwtjes het tafeltje waarop
Duitsland en de geallieerden op 8 juni 1919 het verdrag tekenden voor
de Volkenbond. Je zei dat je er niets aan vond: het was niet duidelijk
of je het over het schimmige verdrag had of over het smakeloze tafeltje.
Het belangrijkste voorwerp was verder de waaier van één van je moeders

14

In zijn Olanda (1874) beschrijft Edmondo De Amicis (18461906) met veel verwondering over de
zindelijkheid van de Nederlandse dienstmeisjes die ‘in geestveroering komen onder het wassen’ van de muren en
vensters ‘het is één glimmen en glanzen, het is geen schoonmaken, het is toiletteren’ (p. 80). Zie Nederland en
zijn bewoners, Edmondo de Amicis, vertaling D. Lodeesen, Utrecht/Antwerpen 1985.
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solita buona grazia voi mi diceste che con un simile ventaglio ci si
potrebbe far vento, a Doorn, la seconda moglie del Kaiser.
L’Esposizione della Pace ci fa ricordare il Palazzo della Pace, che nel
ricco groviglio delle vostre grandi umide piante laggiù ha quasi l’aspetto
d’un possente Rathaus fuori mano. Volete che non si sappia? Che non
si sappia, dico, che tutta Europa ha dato il suo obolo per innalzar questa
bella casa delle discussioni pacifiche? Pace, pace! Ma quale solenne ibridismo! Quale fastidio, convenite, la litania dei doni snocciolata
rapidamente in inglese e ripetuta per me solo in francese! I graniti donati
dalla Norvegia, i marmi dall’Italia, i vetri dall’Inghilterra, le cancellate
dalla Germania, la fontana degli orsi e delle foche dalla piccola Danimarca, che si fece tanto onore in questa occasione. E la banalità di constatare che, non ostante questi magnifici doni, ce ne saranno sempre di
guerre.
*
Ritorniamo, per carità, ad ammirare la pulizia delle strade. Magari le
biciclette. Si ha l’impressione che all’Aja la bicicletta sia di prammatica:
chi non sa andarvi non è un cittadino pacifico, non è persona di cui ci si
possa fidare. Va bene, sì, vecchi e giovani, donne in costume e dame di Corte,
soldati e serve giavanesi, suore e massaie, tutti in bicicletta sulla Prinsestraat,
sul Veenkade! Ecco le madri stecchite
che portano la creatura in un cestino
dietro il sellino, senza voltarsi mai a darle un’occhiata, e vien fatto di pensare alla mamma cangura che tien sotto il ventre la sua borsa naturale con dentro gli
ultimi nati.
A una certa ora comincia a cader
qualche goccia. Anche la pioggia senza
importanza è di prammatica all’Aja. Ricordo che voi mi diceste, aprendo l’ombrello:
 Ora la regina esce di casa a piedi per far la sua passeggiata.
Pare che la regina approfitti della pioggia per far la sua passeggiata in
città. L’ombrello aperto nasconde. L’ombrello elimina la curiosità e
l’etichetta. Ed è così che, mentre dura questa pioggerella, che non sa di
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vriendinnen, de echtgenote van een belangrijke Nederlandse politicus:
op deze waaier (die ook van slechte smaak getuigde) hadden alle afgevaardigden in 1899, tijd aller tijden, hun handtekening gezet en l’honneur de la Conférence de la Paix. Met je gebruikelijke charme zei je
dat de tweede vrouw van de Duitse Keizer het met een dergelijk product
kon laten waaien tot in Doorn.
De tentoonstelling over de Vrede deed ons denken aan het Vredespaleis dat door de wirwar van grote donkere bomen haast lijkt op een
machtig, afgelegen Rathaus. Willen jullie dat men het niet weet? Dat
men niet weet dat heel Europa heeft bijgedragen aan de bouw van dit
prachtige huis voor Vredesconferenties? Vrede, vrede! Maar wat een
hybride plechtstatigheid! Geef toe dat het vervelend is, die litanie van
donaties die snel in het Engels wordt opgedreund en voor mij alleen
herhaald wordt in het Frans! Graniet geschonken door Noorwegen,
marmer uit Italië, glas uit Engeland, het hekwerk uit Duitsland, de
beren- en zeehondenfontein uit het kleine Denemarken, dat bij deze
gelegenheid meer dan zijn plicht is nagekomen. En dan de banaliteit te
weten dat, ondanks deze grandioze giften, er altijd oorlogen zullen zijn.
*
Laten we in godsnaam teruggaan om de schoonmaak van de straten te
bewonderen. Misschien ook de fietsen. Je krijgt de indruk dat een fiets
in Den Haag noodzakelijk is: wie niet kan fietsen, is geen vreedzaam
burger, is geen persoon die men kan vertrouwen. Prima. Jong en oud,
vrouwen in klederdracht en hofdames, soldaten en Javaanse dienstbodes, nonnen en huisvrouwen, iedereen fietst in de Prinsestraat en op
de Veenkade! Kijk, broodmagere moeders die hun kindertjes in een
stoeltje achterop meetorsen, zonder zich ook maar één keer om te
draaien om naar ze te kijken. Het doet me denken aan een moederkangoeroe die haar laatstgeborenen onder haar buik in een natuurlijke
zak draagt.
Op een gegeven moment vallen er wat druppels. Zelfs een onbeduidend regenbuitje is noodzaak in Den Haag. Ik herinner me dat je zei,
terwijl je de paraplu opstak:
 Nu gaat de koningin naar buiten om haar wandelingetje te maken.
Het schijnt dat de koningin profiteert van de regen om de stad in te
gaan. Een opengevouwen paraplu verbergt je. De paraplu maakt een
einde aan nieuwsgierigheid en etiquette. Zolang dit onbeduidende regen-
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nulla, la dolce regina, che s’occupa attivamente degli affari di Stato,
entra in un negozio della Molenstraat a far qualche spesa…
Cara Ini Bloem, se vi dicessi che questa vostra Wihelmina è un mio
ricordo d’infanzia? Ma sì, quando ero ragazzo si parlava molto della
“bella reginetta d’Olanda” che viceversa era
re, cioè comandava più del suo sposo. La
sua popolarità in Europa doveva essere
considerevole se un povero ragazzo sperduto in un oscuro paese dell’Adriatico sognava dolcemente di lei. Era bella? Non
credo. Già cominciava ad essere un po’
florida per una reginetta di fiaba, ma ci sorrideva il pensiero ch’ella reggesse nel suo
pugno grassoccio la sorte di quei milioni
d’uomini che vivevano sotto il livello del
mare.
Ora voi mi dite ch’è triste. Perché, dopo
la guerra, la reginetta che s’occupa attivamente della felicità del suo popolo s’immalinconisce a rivedere il
mondo cambiato? Immagina forse che qualcuno pensi di lei: “Ringrazii
il Congresso di Vienna?”
*
Facemmo così le quattro del pomeriggio o le quattro e mezzo, le cinque. Dal vostro leggero, sorridente imbarazzo capii che il più gran villaggio d’Europa non aveva più niente d’interessante per me. La giornata era lunga, s’avvicinava l’ora del tè.
 Va bene,  diceste contenta,  resta ancora qualche cosa da
vedere: un locale di moda, un tea room.
Salimmo in gran fretta in un’automobile che ci portò fuori di città, là
dove la campagna è così densa d’alberi e umida e lucida ch’era come se
la macchina vi si tuffasse correndo, aprendosi il varco tra i fiori. Scendemmo dinanzi a un fabbricato che pareva una rustica villa. Io non
capivo quest’apparenza di rusticità nel beato paese del lusso confortevole e amico, ma voi mi veniste in aiuto avvertendo che si trattava di
un’antica fattoria olandese che una recente speculazione e un recente
snobismo avevano mutato nel ritrovo più elegante dell’Aja. Qua si poteva benissimo prendere il tè in cucina ammirando le stoviglie, gli ottoni,
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buitje aanhoudt, gaat de lieftallige koningin, die zich actief met de
zaken van de Staat bezighoudt, een winkel binnen in de Molenstraat om
wat boodschappen te doen…
Lieve Ini, weet je wel dat deze Wilhelmina voor mij een jeugdherinnering is? Ja zeker, toen ik nog een jongetje was sprak men veel
over ‘het mooie Hollandse koninginnetje’ dat tegelijkertijd ook koning
was, want ze gaf meer bevelen dan haar echtgenoot. Haar populariteit in
Europa moet wel aanzienlijk zijn geweest als een eenvoudig jongetje in
een onbekend en afgelegen plaatsje15 aan de Adriatische kust zo liefdevol van haar droomde. Was ze mooi? Ik geloof het niet. Ze begon er al
wat weelderig uit te zien voor een sprookjeskoningin, maar de gedachte
dat zij het lot van die miljoenen mensen die beneden de zeespiegel
woonden in haar mollige vuist hield, deed ons glunderen.
Maar jij zegt me dat ze verdrietig is. Waarom voelt het koninginnetje dat zich actief bezighoudt met het geluk van haar volk zich na de
oorlog zo bedroefd bij het zien van de veranderde wereld? Stelt ze
zich misschien voor dat iemand over haar denkt: “U mag het Congres van
Wenen wel dankbaar zijn”?16
*
Het was inmiddels vier uur, half vijf of vijf uur ’s middags geworden.
Uit je glimlach en je lichte onbehagen begreep ik dat het grootste dorp
van Europa me verder niets bijzonders meer te bieden had. De dag was
lang geweest, theetijd.
 Prima,  zei je tevreden,  er is nog wat te bekijken: een trendy
etablissement, een tea room.
Wij stapten snel in de wagen die ons buiten de stad bracht, daar waar
het platteland zo dichtbebost, vochtig en schoon is dat het leek alsof de
auto een duikvlucht nam om zich een weg te banen tussen de bloemen.
Wij stapten uit voor een gebouw dat op een rustieke villa leek. Ik snapte
niets van deze rustieke verschijning in dit gezegende land met zijn
comfortabele en vriendelijke overvloed. Maar je schoot me te hulp en

15

Dit onbekende plaatsje is Cesenatico. Hier is Marino Moretti geboren en heeft hij bijna zijn hele leven
doorgebracht. Het huis (Casa Moretti) is een museum en een belangrijk studiecentrum voor literatuur uit de 20 ste
eeuw. In Casa Moretti worden tal van culturele activiteiten georganiseerd zoals congressen, tentoonstellingen en
cursussen. Naast steun en begeleiding aan studenten en onderzoekers bewaart en archiveert Casa Moretti boeken,
documenten en correspondentie van de schrijver. www.casamoretti.it.
16
Door de staatkundige herordening en institutionele reconstructie van Europa tijdens het congres van Wenen,
18141815, wordt Nederland een koninkrijk en komt er een Oranje op de troon.
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le porcellane azzurre di Delft, le cortine di percalle, gli utensili, gli
arnesi, le ricche ruote traforate degli arcolai, gli infiniti piccoli oggetti
che avevo già visto
nelle cucine olandesi e m’eran sempre parsi oggetti
“troppo per bene”.
Voi sapete come
la cucina olandese
sappia rappresentar la sua parte. Le
tavole eran coperte
di piatti e piattelli
di tutti i colori, con
motti per me inesplicabili, ma che facevan ridere voi. Ricordo che m’indicaste uno di
questi piattelli presuntuosi e mi traduceste il suo motto: “Tutto ciò che
farai lo farai male”. Non era un pessimismo d’un vago sapor calvinista?
Passammo nell’altra stanza. La porta aveva un rozzo scalino, e lì
accanto c’era un cartello. “Attenti allo scalino!”, diceva premurosamente il cartello. Cara Ini Bloem, voi sapete come possano stuccare
queste attenzioni, questa rusticità, questa pulizia troppo in mostra, questa
ricchezza dei falsi poveri o povertà di gran lusso: e forse mi sarei mediocramente interessato al più mondano dei vostri ritrovi se, passando in
una terza saletta, non mi aveste mostrato il cartello imbullettato
sull’uscio: “Stalkàmer”. “Etables des vaches”, voi traduceste a mezza
voce, con un sorriso assai fine. Insomma, una stalla! Era proprio così,
amica mia: nella stanza delle buone vacche olandesi le signore sorbivano il tè…
E ci sedemmo anche noi. Voi mi versaste l’ottimo tè delle vostre piantagioni a est di Batavia, dicendomi che ventimila indigeni lavoravano
laggiù per la vostra sola famiglia. Io guardavo intanto gli stalli dove avevan ruminato le vacche; guardavo i tavolini rustici su cui ruminavan le
dame. E non potete credere come mi piacesse il più grazioso dei vostri
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vertelde me dat dit een oude Nederlandse boerderij17 was die door recente speculatie en snobisme was veranderd in de meest elegante
ontmoetingsplek van Den Haag. Onder het genot van een kopje thee in
de keuken kon men zich vergapen aan het keukengerei, het koper, het
Delfts Blauw, de katoenbatisten gordijnen, de potten en de pannen, het
gereedschap, de rijk bewerkte wielen van de spoelmolens, de oneindige
hoeveelheid kleine voorwerpen die ik al eerder had gezien in de Nederlands keukens en die me altijd ‘veel te keurig’ leken. Een Nederlandse
keuken weet zich goed te presenteren. De tafels waren gedekt met kleine
en grote kleurige borden waarop voor mij onbegrijpelijke spreuken stonden. Maar jij moest erom lachen. Ik herinner me nog dat je één van die
pretentieuze bordjes aanwees en de spreuk voor me vertaalde: “Alles
wat je doet, doe je verkeerd”. Was dit niet een vaag spoortje calvinistisch pessimisme?
Wij gingen naar de andere kamer. De deuropening had een primitief
opstapje. Aan de muur ernaast hing een bordje. “Let op het opstapje!”
zei het bordje zorgzaam. Lieve Ini, jij weet hoe deze attenties, deze
rustieke sfeer, deze al te zeer in het oog springende properheid, deze
overvloed aan valse eenvoud of weelderige armoede je de keel kunnen
gaan uithangen. En misschien was ik toch nog enigszins geïnteresseerd
geraakt in jouw meest mondaine ontmoetingsplaats als je niet mijn
aandacht had gevestigd op het bordje dat bij de uitgang van het derde
kamertje waar we naar toe gingen aan een spijker hing: “Stalkamer”.
“Etables des vaches”, vertaalde je zachtjes met een fijn glimlachje.
Inderdaad een stal. En zo was het ook precies, lieve vriendin: in de kamer
van die goeiige Nederlandse koeien, nipten Nederlandse dames van hun
thee…
En ook wij gingen er zitten. Terwijl je een heerlijk kopje thee voor me
inschonk afkomstig van jullie eigen plantages ten oosten van Batavia,
vertelde je dat er op die plantages twintigduizend inboorlingen werkten,
alleen voor jouw familie. Ik bekeek ondertussen de stallen waar ooit de
koeien herkauwden en ik keek naar de rustieke tafeltjes waaraan nu de
dames kauwden. En je kunt je niet voorstellen hoe intens ik genoot van
17

De voormalige boerenhofstede De Hoogwerf stamt uit de 15 de eeuw. Oorspronkelijk lag de boerenhofstede op
een hoogelegen plek in het vroegere binnenduingebied bij Wassenaar. De zogenoemde hoogkamer gaf de
bewoners een fraai uitzicht over de ongerepte duinen aan de overzijde van de rijweg naar Leiden. Aan de
zuidoostzijde van De Hoogwerf lagen langgerekte percelen weiland, sappig gras dat zich op de Haagse
veengrond uitstrekte tot aan de Schenkwatering. De boerderij is nu opgenomen in de woonwijk Marlot, waar het
langs de rand is gelegen
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ritrovi, il più elegante: “Stalkàmer”!
*
Più tardi uscimmo nell’aja della fattoria. Era un’aja molto ordinata.
Ovunque fiori, vasi di maiolica, graticci ben verniciati, eleganze di città
e di campagna: perfino carriole riempite di terra in cui crescevano le
più belle piante fiorite, perfino una slitta riempita anch’essa di terra da
cui sporgeva una mirabile fioritura di geranî come non ne ho mai viste
al mio paese. Come tutto era a posto anche qui! Allora, cara Ini Bloem,
abbracciai questa perfetta aja con lo sguardo, e mi parve che il più gran
villaggio d’Europa fosse tutto qui, in quest’area fiorita, in questo spiazzo
elegante, in quest’Aja.
Marino Moretti
da ‘Fantasie olandesi’,
Treves, Milano, 1933
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de charmantste en elegantste van al jullie gelegenheden: de “Stalkamer”!
*
Later gingen we naar buiten en kwamen op het erf van de boerderij.
Het was een uitermate ordelijk erf. Overal bloemen, aardewerken potten
en goed geverfd vlechtwerk. Stadse en provinciale elegantie: zelfs kruiwagens en een slee waren gevuld met aarde, waarin de prachtigste
bloeiende planten groeiden, oogstrelende geraniums, zoals ik ze in mijn
dorp nog nooit gezien had, hingen over de rand. Zoals overal was ook
hier alles opgeruimd! Lieve Ini, zo keek ik uit over dit volmaakte erf
en het leek me het grootste dorp van Europa in een notendop, dit terrein
vol bloemen, deze charmante open ruimte, deze Haag.
Willy van Ophem (vertaalster)
Met hartelijke dank aan Dina Aristodemo en Lex Plompen voor het zorgvuldig
meelezen van de tekst en voor hun waardevolle opmerkingen.

Willy van Ophem heeft Italiaanse taal en letterkunde gestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft ze zestien jaar gewerkt als
docent Italiaanse taal en cultuur bij diverse instituten. Ze heeft meegewerkt aan
het boek Napoli! van uitgeverij Bas Lubberhuizen waarin zij het hoofdstuk over
Giacomo Leopardi voor haar rekening nam.
Momenteel werkt ze aan de vertaling van het boek Fantasie olandesi van de
Italiaanse schrijver en dichter Marino Moretti. Daarnaast geeft ze lezingen en
cursussen over de Italiaanse film- en liedcultuur.
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