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Agenda
De lezingen vinden dit jaar weer plaats in het ROC Mondriaan voor
Horeca en Toerisme, Koningin Marialaan 9, te Den Haag. Ze worden
gehouden in de taal waarin ze staan aangekondigd. Tenzij anders aangegeven, beginnen de lezingen om 20:00 uur.
Het is mogelijk dat de lezingen dit jaar iets vroeger beginnen en eindigen
dan we gewend zijn. Dit zal dan worden aangekondigd op de website.

Vrijdag 9 september

Om 18:00 Kennismaking en gratis niveautest
voor nieuwe cursisten en geïnteresseerden
Om 20:00 ‘Le Quattro Stagioni’
Lezing in het Nederlands door Marjolijn van
Delft

Vrijdag 14 oktober

Oriana Fallaci, toscanamente unica e gigante
Conferenza tenuta da Luigi Barone

Moge met Gods (met ieders) hulp
onze Dante blijven bestaan
totdat de kleine mier
de golvende zeeën
zal hebben leeggedronken
en de trage schildpad
de ganse wereldbol
zal hebben omgewandeld!
Dit is de wens die onze voormalige voorzitter, Paul van Heck, in zijn speech ter
gelegenheid van La Giornata uitgesproken heeft.
(Zie verder in het ‘Verslag van La Giornata’, op pag. 11)
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Vrijdag 9 september

Open Avond
Vanaf 18:00 tot 19:30 kennismaking en gratis niveautest voor nieuwe cursisten
en geïnteresseerden. Dit vindt plaats in het ROC Mondriaan voor Horeca en
Toerisme, Koningin Marialaan 9, Den Haag (Bezuidenhout).
De niveautest begint om 18:00 uur en u dient zich uiterlijk 2 september per e-mail
daarvoor aan te melden bij de cursusorganisator: corsi@dante-alighieri.nl.
Er kan dan tevens kennis worden gemaakt met docenten en bestuur en men kan
zich alsnog inschrijven voor het cursusjaar, voor zover er nog plaats is in de
gewenste cursus. Het verdient daarom aanbeveling u eerder in te schrijven. Onze
docenten kunnen u desgewenst adviseren over het voor u geschikte niveau. Als
de niveautest uitwijst dat u beter een andere cursus kunt kiezen dan die
waarvoor u zich heeft ingeschreven, kan dat alsnog in orde worden gemaakt.

Aansluitend kunt u vanaf 20:00 de eerste Conferenza (Lezing) van het
nieuwe seizoen bijwonen:

‘Le Quattro Stagioni’
Lezing door Marjolijn van Delft
Le Quattro Stagioni… de componist Antonio Vivaldi (16781741)
maakte het begrip in de muziek onsterfelijk, maar ook talrijke beeldend
kunstenaars, dichters en componisten hebben zich door de eeuwen
heen door dit thema in woord, kleur en klank laten inspireren, waarbij
het weer heel bepalend kan zijn voor
het uiteindelijk resultaat.
Tijdens deze lezing wordt u aan de
hand van schilderijen en muziekfragmenten van Italiaanse kunstenaars
en componisten door de eeuwen heen
door de seizoenen geleid.
Cy Twombly, De vier jaargetijden, 1993

Marjolijn van Delft, kunsthistoricus in Den Haag, verzorgt al jaren cursussen
kunstgeschiedenis, lezingen, culturele dagtochten en (nog op bescheiden schaal)
kunstreizen.

4

Estate 2016

Il Bollettino, 147

Vrijdag 14 oktober

Oriana Fallaci, toscanamente unica e gigante
Conferenza tenuta da Luigi Barone
Chiedete a qualcuno, all’estero, di nominare le donne italiane più famose.
Molto probabilmente, molti nomineranno Sophia Loren, ma se chiedete
un altro nome, sarà la volta di Oriana Fallaci. Donna dotata di una forza
e di un amore per la verità dalle dimensioni dantesche, negli ultimi anni
della sua vita è rimasta più famosa per la sua avversione all’islamizzazione del mondo occidentale, mentre veniva trascurato il suo lavoro
di giornalista e scrittrice.
Difficile da domare, ha intervistato leader come Castro, Khomeini,
Gheddafi, Arafat, Kissinger, procurando a costoro, con la sua dura
ricerca della verità, senz’altro dei forti mal
di pancia, come ha confessato infatti Henry
Kissinger.
Questa conferenza è un tentativo di fornire
una descrizione obiettiva di questo gigante
della cultura italiana e mondiale, alta appena
un metro e 56 cm.

Selfie avant la lettre di Oriana Fallaci

Luigi Barone, nato a Venezia (1947), vive nei Paesi Bassi dal 1969. Ha prestato
servizio presso la ABN e il Registro Italiano Navale, entrambi in Rotterdam
(Ente di classificazione navale), per poi passare nel 1987 al Consolato Generale
d’Italia a Rotterdam, dove svolse le funzioni Lavoro e Assistenza Sociale,
Equipollenza Diplomi e Navigazione. Nel 1998 ha continuato il suo lavoro di
traduttore-interprete, e successivamente informatico, presso l’Ambasciata
d’Italia a L’Aja fino a fine settembre 2014. È attivo come traduttore giurato (sito
web:www.i-amplus.com). I suoi interessi personali includono storia, fotografia,
modellismo navale e lo sviluppo dei social media e informatica.
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In memoriam Mieke Wiebes
Op 11 april is op 73-jarige leeftijd Mieke Wiebes overleden, vele jaren lid van de vereniging en daarom ook bij velen
van ons bekend.
Een betrokken en actief lid, die bijvoorbeeld meteen reageerde
toen Hetty Hoorens van Heyningen in het Bollettino leden opriep om
haar bij de cursusorganisatie te komen helpen. Dat heeft ze enkele jaren
met veel toewijding en plezier gedaan. Mieke was intelligent en kritisch, en niet op haar mondje gevallen. Als
cursiste kon je haar ontmoeten bij Attualità, maar ook bij
cultuur- en literatuurcursussen.
Juist omdat ze zo belangstellend en actief was, viel het
haar extra zwaar niet meer te kunnen wat ze wilde.
Haar boeken bijvoorbeeld kon ze niet meer gebruiken. Ze heeft ze, in het besef van haar toestand, aan
de vereniging geschonken.
Wij gedenken haar met dank en respect.

Non addio, ma arrivederci…
Con questo Bollettino Estate 2016 concludo il mio lavoro di redazione,
come avevo reso noto nella A.L.V. del 17 aprile 2015 e come era stato
pubblicato nella A.L.V. dell’8 aprile 2016.
Sono stati 8 anni di lavoro piacevole, interessante, intensivo ed
istruttivo, ma, come per tutto e per tutti, anche per me è giunto il momento di ‘tirarmi indietro’ e lasciare il posto libero…
Per fortuna mia, e dei soci della Dante, Coralie van Nes si è dichiarata
disposta a prendere in mano le redini… o meglio la redazione e per
tanto la ringrazio di tutto cuore!
Questo non significa, però, che io abbandoni completamente il Bollettino! Continuerò a scrivere per la rubrica ‘L’Italiano divertente’ e mi
impegnerò come correttrice delle bozze scritte in italiano.
Quindi questa mia è semplicemente un Arrivederci al prossimo
bollettino!
Marisa Jansen-Miglioli
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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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UNA GIORNATA TANTO SPECIALE
De 145 mensen die zich hadden ingeschreven voor de viering van het
Giubileo (100-jarig bestaan van Dante Alighieri Leiden/Den Haag)
togen op 28 mei 2016 naar Sociëteit De Witte, aan het centraal gelegen
Plein in Den Haag. De voorspelde regen bleef deze bijzondere dag
gelukkig uit! Er waren 25 deelnemers van andere comitati en verder veel
leden die hun partner hadden meegebracht. Ook  natuurlijk 
verschillende docenten.
Sociëteit De Witte dateert uit 1802 en is een heel mooi gebouw met
monumentale trappen. Bij de entree stonden ‘helpers’ die iedere bezoeker
voorzagen van een badge met zijn/haar naam en het middagprogramma waaraan hij/zij zou deelnemen, en andere informatie.
Velen van deze ‘helpers’ waren de hele dag voortdurend aanwezig en
heel hulpvaardig. Onder hen ‘cultuurdocente’ Marjolijn van Delft.
Daarna koffie of thee.
OCHTENDPROGRAMMA
- Opening door voorzitter Jan Spoelstra, die tevens cursusorganisator is
(‘tijdelijk’, zegt hij, maar deze functie bekleedt hij nu al ruim 7 jaar.
Misschien toch wel erg fijn als een ander lid dit  leuke en nuttige 
werk gaat doen!). De heer Spoelstra legde uit waarom juist deze datum
voor de viering van het jubileum gekozen is. Dante Alighieri was
geboren onder het zodiakale teken Tweelingen, dat in de Middeleeuwen
een andere periode besloeg dan nu, namelijk van 14 mei  13 juni. De
28e mei valt ongeveer in het midden van deze periode. Hij besprak kort
het programma van de dag en vertelde nog een anekdote die het verschil
in karakter tussen Italianen en Nederlanders illustreert, genoteerd door
Edmondo De Amicis. Aan het slot zei de voorzitter ervan overtuigd te
zijn dat Nederlanders even caldi ed affettuosi zijn als onze vrienden in
Zuid-Europa.
- De volgende spreker, in het Italiaans uiteraard, was de Consigliere
dell’Ambasciata della Repubblica Italiana, de heer Tarek Chazli. Hij
was pas enkele weken in Nederland, en zei aangenaam verrast te zijn
9
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door het feit dat Nederlanders zich niet alleen als toeristen voor Italië
interesseren, maar ook belangstelling
hebben voor de cultuur. De ambassaderaad bleef niet lang in ons gezelschap:
de voertaal van de dag, Nederlands, is in
zo’n geval natuurlijk wel een probleem.
- De feestredenaar van vandaag, ons
erelid en oud-voorzitter Paul van Heck,
stak op zijn eigen, onnavolgbare
vertelwijze een heel interessante speech
af, die in twee stukken was te verdelen
en die eindigde met een wens voor de
toekomst. Hij vertelde zijn eigen geschiedenis in relatie tot het
comitato Leida-L’Aia: circa 1972 lid geworden als student, bestuurslid
vanaf 1982 en voorzitter (14 jaar lang!); nu dus misschien wel het
oudste lid, in jaren, van ons comitato. Verder noemde hij het
voorzitterschap van de heer Anton Boschloo, het begin van de cursussen
en de memorabele, door ons comitato georganiseerde, Giornata van
1984, met als thema Abitare. Die dag stonden het moderne Italiaanse
design en het gedegen werk van vroegere Italiaanse stucwerkers centraal.
Om het nu eens niet over Italiaanse helden en bijzondere steden te
hebben nam het erelid ons mee naar de Apennijnen (op plaatsnaambordjes Alpi genoemd), ergens halverwege tussen Bologna en Florence,
waar hij eens in zijn eentje een winterwandeling maakte. Weer een
verschil met Nederland: daar is zo goed als geen openbaar vervoer!
Volmaakte rust daar. Op het scherm liet de spreker ons eigen foto’s
zien van de richtingwijzer die hem de keus liet tussen ‘naar boven’ of
‘naar beneden’, en van een kerk, huizen en ingemetselde stenen in
Monteacuto delle Alpi (‘boven’ dus). Zo ontdekte hij dat een dorpeling,
Poli Pasquale, er op het eind van de 19e eeuw voor had gezorgd dat
dit dorp stromend water kreeg!
Poli Pasquale un giorno risoluto
Cercò quest’acqua e fece il suo livello;
Per condurre quest’acqua a Monte Acuto
Fece il disegno e fece lo stradello
Nessuno credeva che su questo monte
Che si dovesse condur sì ricca fonte.
Se fece da ingegnere e fe la via
Preghiam almen per lui Gesù e Maria.
10
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Paul: Hier klopt het hart van het o zo gewone, en tegelijk o zo
bijzondere Italië. ‘Beneden’, op een groot huis in Pianaccio, vond hij
een inscriptie in het Latijn. Eccola:
DEI GRATIA STET
DOMUS HAEC DONEC
PARVA FORMICA
MARINOS FLUCTUS
EBIBAT ET TARDA
TESTUDO TOTUM
PERAMBULET ORBEM

Moge met Gods hulp
dit huis blijven staan
totdat de kleine mier
de golvende zeeën
zal hebben leeggedronken
en de trage schildpad
de ganse wereldbol
zal hebben omgewandeld

Als docent móést hij natuurlijk enige uitleg geven bij deze tekst, die
hij uiteindelijk als eeuwigheidswens1 op de Società Dante Alighieri zou
betrekken!
Een kostelijk ‘praatje’, zoals onze feestredenaar de speech zelf noemt,
waarvan het publiek zichtbaar genoot!
- Daarna het muzikale gedeelte van het ochtendprogramma, van
geheel andere aard, maar even
bijzonder: de commedia ‘Met
Dante van Hel tot Hemel’,
voorgedragen door Peter
Adema, met Willem Mook
aan de luit en de vihuela de
mano. Zij hadden karakteristieke canti uit drie delen
van de Divina Commedia
gekozen om samen ten
gehore te brengen, met op het scherm enkele illustraties van Botticelli
en miniaturen. In totaal 5 canti uit de Inferno, 7 canti uit de Purgatorio en 8 canti uit het Paradiso. De verteller/vertaler Adema droeg
prachtig voor in het Nederlands, met af en toe een vers in het Italiaans.
Mede door de begeleiding, met werken van onder meer Guillaume de
Machaut en Gilles de Binchois, zorgde deze voordracht ervoor dat het
publiek genietend werd meegesleept door het meesterwerk van Dante
Alighieri.
De artiesten werden tijdens de lunch dan ook door velen gecomplimenteerd!

1

Zie pag. 3 van dit Bollettino.
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- Die lunch was heerlijk; jammer alleen dat er zo weinig zitplaatsen
waren. Goed eten smaakt toch
beter, vind ik, als je erbij kunt
zitten! Op zoek naar een stoel
vertrokken velen naar de lezingenzaal. Maar... na afloop stonden
daar vele vuile borden bovenop
de glanzende zwarte Bechsteinvleugel!
Enfin, alles verliep keurig binnen
de tijd; voor het verlaten van De
Witte stond een heel ‘leger’ gidsen/helpers opgesteld die de bezoekers
naar de verschillende middagplekken moesten leiden, d.m.v. kleuren
op de badges. Iedere bezoeker kon aan één middaggebeuren
deelnemen.
MIDDAGPROGRAMMA
In het prachtig verzorgde programmaboekje Giornata del Giubileo del
Comitato Leida-l’Aia staat de middag al uitgebreid toegelicht; daarom
hier alleen de impressies van enkele deelnemers aan de vier programmaonderdelen, die alle op loopafstand van Sociëteit De Witte plaatsvonden (dat was de bedoeling van de organisatie!!).
- In het pas gerestaureerde Mauritshuis vestigde de goede gids de
aandacht op de invloed van Italië op Nederlandse schilders, bijvoorbeeld landschapschilders. Die invloed kwam dan vooral tot uiting
in het warme, gelige licht over de landschappen. In de Gouden Zaal,
geheel gewijd aan Pellegrini, was een deel van het plafond ongerestaureerd gelaten. Rubens’ schilderij van een oude vrouw met een
jongetje bij een kaars toont de invloed van Caravaccio.
- De rondleidingen in de Ridderzaal en de Tweede Kamer worden
verzorgd door ‘Pro Demos’, het Huis voor Democratie en Rechtstaat,
welk huis ook weer heel dichtbij ‘De Witte’ gelegen is. Het hele complex
van politieke gebouwen is dringend aan renovatie toe en gaat binnenkort
voor minstens 5 jaar dicht! Daarom konden belangstellenden van ‘Dante
Alighieri’ nu nog profiteren van rondleiding door een goede, kundige
gids. Het accent lag daarbij op de vragen die door de bezoekers werden
gesteld, met name over de wijze van debatteren en de spreektijd in de TK.
Goede informatie over het functioneren van ons parlement.
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- Een groep van 15 mensen maakte in museum ‘Het Paleis’ kennis met
de graficus Maurits Escher (18891972), voor wie Italië veel betekend
heeft. In zijn Italiaanse jaren heeft hij veel gewandeld en geschetst.
Later heeft hij die schetsen uitgewerkt tot etsen en steendrukken van
Italiaanse dorpjes en landschappen, maar hij heeft ze ook als uitgangspunt gebruikt voor het werk waarmee hij vooral bekend is geworden: de ‘onmogelijke’ afbeeldingen als Tekenen, waarin twee handen
elkaar tekenen, Lucht en water, waarin door een samenspel van licht
en schaduw vissen in het water overgaan in vogels in de lucht, Dag en
nacht,waarin zwarte vogels boven een daglandschap worden tot witte
vogels die ‘s nachts vliegen, Klimmen en dalen, waarin rijen mensen
in een oneindige lus trappen op- en aflopen, op een constructie die
onmogelijk gebouwd kan worden en die alleen getekend kan worden
door gebruik te maken van gezichtsbedrog en perspectiefwisseling.
Aan het einde van het bezoek konden de ‘jubileum-vierders’ zelf
ervaren hoe het voelt om door vertekend perspectief veel groter of
kleiner te lijken dan je in werkelijkheid bent. Als tastbare herinnering
hebben ze daarvan een foto laten maken.

- Het meest bezochte middagprogramma werd gepresenteerd door Elise
Mutsaerts, in theater Branoul, over het Trio Lescano, de zingende
zusjes die in Italië optraden tussen circa 1936 en 1942. Vader Hongaar,
Alexander Leschan, moeder Nederlandse jodin. Hun ouders kenden
elkaar uit de wereld van variété en ballet. De moeder was degene die de
dochters pushte om op te treden! Maar hoe kwam het dat die dochters
13

Il Bollettino, 147

Estate 2016

naar Italië gingen om daar in het Italiaans allerlei genres canzoni te
zingen? Rond 1929 gingen de oudste twee, Sandra en Judith, met mama
per boot naar Brazilië voor dansoptredens; aan boord ontmoette mama
een Italiaan met wie zij een relatie kreeg. Vandaar. Later voegde de
jongste, Kitty, zich bij haar twee zussen. Zij werden zeer geliefde radiosterren, in het RAI-programma Ecco la radio.
Over hen is nooit een film gemaakt, maar wel een documentaire (circa
2010), die wij te zien kregen. Heel leuk: de jonge vrouwen hadden
Nederlandse klederdrachtmutsjes op en de molens van het decor werden,
onzichtbaar voor het publiek, met de hand gedraaid!
Van de liedjes die we te horen kregen noem ik: Tulipan, Ma le gambe...
en de foxtrot Maramao, perché sei morto?, die door sommigen als
kritisch werd beschouwd. Oppervlakkig gezien gaat het over een kater.
Maramao, perché sei morto?
Pan e vin non ti mancava,
l’insalata era nell’orto
e una casa avevi tu.

Het grappige was dat twee van onze docenten, Patrizia Mignano en
Patrizia Nanni, die in de zaal zaten, onmiddellijk de aanhef begonnen
mee te zingen!
De levens van het trio en de moeder eindigden nogal slecht: de moeder
dook in 1942 onder in Noord-Italië en ook de zussen moesten hun optredens staken vanwege hun moeders joods-zijn. Na de oorlog hadden
zij nog een optreden samen met de Andrew Sisters. Vader werkte in
Nederland verder als cascadeur, en speelde een enkele keer mee als
figurant in een film.
Dat feit was ook de enige link met de tweede, nogal lange, lezing van
de presentatrice. Dat verhaal ging over het Haagse filmleven en het
zoeken van figuranten in de 50-er jaren. De plaatjes van gesloopte
gebouwen in Den Haag waren heel leuk voor oudere Hagenaars.
SLOT VAN HET PROGRAMMA
Het aantal deelnemers aan de Giornata was tegen borreltijd wel kleiner,
maar daar, in de Haagse Kunstkring aan de Denneweg, kregen ze een
prachtig muziekprogramma en heel lekker eten voorgeschoteld! Dat
eten was gekookt door de (ex-)docenten Antonella Petrai en Federica
Meneguzzo. Complimenti!
Cantar d'Amore, een ensemble bestaande uit een sopraan, een tenor,
een klaveciniste en een bespeelster van de oboe d’amore en de tamboerijn, bracht welluidende stukken uit de 16e en 17e eeuw ten gehore.
14
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Bijvoorbeeld Bel pastor en Lamento della Ninfa, beide van Claudio
Monteverdi. Heel mooi vond ik het duet I baci. Ook in een grotere
zaal zal dit uitstekende ensemble m.i. zijn muzikale vaardigheden
prima ten gehore kunnen brengen!

Een officiële afsluiting was er niet, maar ik vermoed dat de deelnemers aan deze dag erg genoten hebben, ook zonder een afsluiting!
Zij zullen het bestuur en alle andere organisatoren en helpers heel dankbaar zijn voor deze Giornata tanto speciale!
Hetty Hoorens van Heyningen

۞۞۞۞۞۞۞
Vivere Ravenna con Dante sulle orme dell’esilio
Met Coralie van Nes ben ik half mei een lang weekend in Ravenna
geweest. Aan deze reis, georganiseerd door I Parchi Letterari, namen
bestuursleden deel van Dante-comitati uit verschillende Europese
landen. We waren zo in de gelegenheid onder andere kennis te maken
met mensen uit Ticino, Schotland, Finland, Frankrijk en Roemenië.
In Ravenna heeft Dante Alighieri in ballingschap zijn laatste levensjaren doorgebracht. Behalve aan il Sommo Poeta hebben we ook volop
aandacht besteed aan andere aspecten van kunst, natuur en cultuur en
natuurlijk aan la buona cucina.
We begonnen op vrijdagmiddag met een bezoek aan het Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, niet ver van Ravenna. Je kunt daar
je hart ophalen aan Islamitische en Oost-Aziatische ceramiek, aan aarde15
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werk uit de klassieke tijd en aan werk dat Picasso in Valaury in
Frankrijk heeft gemaakt. Natuurlijk ook aan producten uit de omgeving van Faenza, waar de leemgrond zich bij uitstek leent voor de
productie van aardewerk – vandaar de term ‘Faience’.
De zaterdag was gewijd aan Ravenna. Al is één dag veel te kort voor
deze voormalige hoofdstad van het Romeinse rijk, het is wel genoeg om
te constateren dat de Byzantijnse mozaïeken er terecht wereldberoemd
zijn.
In het mausoleum van Galla Placidia (rond 430 na Chr., dochter,
zuster en vrouw van keizers, en
zelf regentes voor haar keizerlijke familieleden) is er een
onvergetelijke afbeelding van
Christus als de Goede Herder: gekleed in tuniek en toga, koninklijk
te midden van schapen die naar
hem opkijken. Naast het mausoleum staat de Santa Croce, van rode baksteen en met albast ramen,
waardoor gedempt licht op de mozaïeken valt. De kerk heeft de vorm
van een latijns kruis, daarboven een tongewelf met sterrenhemel. Het
gebouw dat daar weer naast staat is de Basilica di San Vitale, een
achthoekig gebouw met mozaïeken uit de 6e eeuw, met afbeeldingen uit
het Oude Testament, waaronder het offer van Isaak. Natuurlijk gingen
we het graf van Dante niet voorbij zonder er even stil te staan. Dan, een
eindje daarvandaan, de basiliek van San Apolinare nuovo, uit de 6e eeuw,
met opmerkelijk veel vrouwenafbeeldingen.
Net deze week was er een muziekfestival in Ravenna, waarvan we een
stukje konden meepikken: op de binnenplaats van het Casa di Dante
zong een groepje zangeressen madrigalen, begeleid door een draagbaar orgeltje. Dit werd afgewisseld door voordrachten uit de Divina
Commedia.
Coralie en ik hebben de lunch gebruikt in een kraampje op het Piazza
del Popolo met een specialiteit van de streek: cappelletti, een soort
gevulde deegkussentjes. Met een glas wijn erbij een heerlijk maal.
In de middag bezochten we een groot zestiende-eeuws klooster van de
Ordine Camaldonese met de Biblioteca Classense, die nog in gebruik
is. Behalve de openbare zalen zijn er heel veel zalen met folianten die
16
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waarschijnlijk nooit meer ingezien worden. Schilderijen waken over
deze verzamelingen. We mochten een blik slaan op bijzondere uitgaven
van – je raadt het wel  de Divina Commedia.
Met de groep gebruikten we iedere avond het avondeten bij Passatelli,
een restaurant in een voormalige bioscoop. Tijdens de maaltijd treden er
artiesten op en wordt het filmscherm gebruikt voor beelden van bezienswaardigheden uit de streek. Het etablissement dankt zijn naam aan een
van de regionale specialiteiten: het is de naam van een klassiek caféspelletje en ook van een gerecht dat gemaakt wordt door deeg van
broodkruim met ei, nootmuskaat en citroenschil te persen door een soort
zeef. Heel smakelijk als het wordt gekookt in bouillon, of opgediend
met Parmigiano.
Zondag hebben we enkele plaatsen in de omgeving van Ravenna bezocht,
in gezelschap van een voordrachtkunstenaar die bij elke plaats passende
danteverzen declameerde. Eerst Forlí (Forum Livii) met een fraai plein
en stadsmuren waarlangs we gewandeld hebben in navolging van de
Sommo Poeta.
Bij Forlimpopoli klommen we omhoog naar de Rocca Ordelaffi, waar nu
het Museo Interreligioso is ingericht. De naam Ordelaffi komt bij Dante
voor, dus deze plek konden we niet ongezien laten (Inf, XXVII, 45).
Meer in de smaak viel bij ons het archeologisch museum en het Casa
Artusi. Hierin is een kookschool
gevestigd, genoemd naar de aldaar
geboren 19e eeuwse schrijver van
het alom bekende kookboek La
Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiare Bene. Deze grote gastronoom
raakte zo gefascineerd door de
smakelijke gerechten die hij op zijn
koopmansreizen voorgezet kreeg,
dat hij de recepten ervan op schrift
gesteld heeft.
In deze sfeer paste de lunch bij wijnboerderij Paradiso, aangekondigd
als een lichte lunch. Het bleek om een uitgebreide maaltijd te gaan van
verrukkelijke pasta’s met uitgelezen streekwijnen. Hierna kon het
obligate bezoek aan de wijnmakerij en de wijnkelder niet uitblijven.
Het laatste object van die dag was de Pieve di Polenta, bekend doordat de
dichter Carducci de gastvrijheid heeft bezongen die onze Sommo Poeta
17
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gedurende zijn ballingschap in Ravenna mocht genieten bij Guido da
Polenta. Daar zou zijn gebeden door zowel Dante zelf als door Francesca, de dochter van Guido van wier romance met Paolo we een levendige beschrijving vinden in l’Inferno.
We kwamen nog maar net op tijd in Ravenna terug om in de San Vitale
te genieten van vespers in het kader van het Ravennafestival. Zeer
indrukwekkend, die gezangen die klinken vanaf het de bovengalerij
terwijl je zicht hebt op magnifieke mozaïeken!
Het officiële deel van onze reis werd maandag afgesloten met een bezoek
aan Classe, de vroegere haven van Ravenna. Wat Ostia was voor Rome,
was Classe voor Ravenna. Op het terrein van de opgravingen waren
weinig bezoekers, zodat we ons een goede voorstelling konden maken
van de eens zo bedrijvige havenplaats. Degenen die niet meteen naar
vliegveld of station moesten voor de terugreis, hebben samen nog
genoten van een vismaaltijd. Waar kan je beter verse vis eten dan in
Italië aan zee?
Coralie en ik hebben in Ravenna nog het Domus dei tappeti di pietra
bezocht. Veertien kamers en drie binnenplaatsen van deze Romeinse
villa zijn blootgelegd, elk met mozaïeken uit de klassieke tot de laatromeinse tijd, gemaakt van marmerstukjes en glaspasta. Er zijn veel
geometrische figuren en afbeeldingen van planten. Van de figuratieve mozaïeken zijn me vooral de
Danza dei Geni delle stagioni en de
Goede Herder bijgebleven. Bij de
eerste, een rondedans van figuren die de seizoenen uitbeelden, zie je
duidelijk de plantengroei uit de moerassige omgeving van Ravenna.
De herder is weer een heel andere dan die in het Mausoleum van Galla
Placidia: een jongeman staat tussen gestileerde bomen en leunt losjes
op een stok, hij is vergezeld van twee schapen.
Dit danteske weekend hebben we ontspannen kunnen praten (natuurlijk
in het Italiaans) met mensen die zich elders in Europa voor Dantecomitati inzetten.
Wie weet is dit een mooie basis voor samenwerking!
Anneke Sewandono
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Meer info over Le terre di Dante
De reis naar Ravenna en de rondleidingen werden georganiseerd door
Le terre di Dante, een organisatie opgericht door Atillio Moroni en
Alessandra Borgogelli Ottaviani, die ons overal heen brachten.
Samen zijn zij een reisbureau gestart dat zich bijna volledig richt op
de plekken waar Dante leefde, schreef en uiteindelijk in ballingschap
verkeerde, waarbij ze zo veel mogelijk de historische context van deze
belangrijke schrijver/poëet benadrukken.
Zo zijn er tochten op eigen gelegenheid met Il treno di Dante, die ons
een relaxte tocht belooft van Florence naar Faenza en Ravenna tot
(gedeeltelijk) georganiseerde trips van 4 tot 7 dagen, waarin een deel
van Dantes wereld onder de loep wordt genomen.
Zo zijn er o.a. een 4-daagse trip naar Ravenna; 6 dagen Florence,
Gargonza, Poppi en Siena; en 7 dagen Verona, Mantova, Bologna en
Ravenna.
Het leuke is ook wel dat ze overal goede gidsen weten in te huren, die
vaak heel bijzondere verhalen kunnen vertellen. In Ravenna leerden
we zo zelfs een nazaat van Dante kennen, die ons met zijn declamaties
onderhield!
Wellicht zijn deze reizen ook leuk om met een groep bekenden met
interesse in Italië en in het bijzonder in Il Sommo Poeta te ondernemen.
Om meer hierover te weten te komen, verwijs ik naar hun website
http://www.leterredidante.com (wel geheel in het Italiaans, maar op
verzoek is uitleg in het Engels vast ook mogelijk).
Coralie van Nes
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Reisgids over de stad Turijn,
hoofdstad van Piemonte en wat daaraan vooraf ging
Turijn is een stad, die zich in een steeds grotere belangstelling van
toeristen kan verheugen. Voor een stedentrip en als uitstapje tijdens
een vakantie in Piemonte. Turijn heeft daar dan ook zijn best voor
gedaan. Ter gelegenheid van de Olympische winterspelen in 2006
heeft de stad, die in de jaren zeventig vooral bekend stond als een
grauwe industriestad met vakbondsoproer en politieke aanslagen, een
enorme opknapbeurt ondergaan. De mooie barokke gebouwen werden
weer mooi, de sociaal zwakke buurten kregen meer aandacht en de
stad richtte haar focus ook op kunst en dan vooral hedendaagse kunst.
Als een van de eerste steden lichtte Turijn haar stad in de winter op
met lichtkunstwerken. Elk jaar komen er meer van
deze bijzondere Luci d’Artista in het oude
centrum. En sinds 2000 is Turijn gastheer van de
Salone del Gusto, dé beurs van de organisatie
Slow Food.
Turijn vind ik een heerlijke stad om te bezoeken; in alle jaargetijden.
Over deze stad was er nog geen reisgids. Daarom heb ik die reisgids
geschreven: ‘Turijn. Stad van barok, Slow Food en hedendaagse kunst’.
Dat wat Turijn zo charmant maakt, krijgt alle aandacht in deze gids.
Turijn als koffiestad, als stad van de gastronomie en chocolade, maar
ook als een stad die barokke geschiedenis zo mooi verbindt met hedendaagse kunst. Ook voor wie met kinderen reist, zijn suggesties opgenomen waar het lekkerste ijs in Turijn te koop is. Zo wandel je van
ijszaak naar ijszaak, onderwijl genietend van de stad, haar ruime winkelaanbod, leuke musea en/of koffiegelegenheden in een nog 19e-eeuws
interieur.
Eerder schreef ik een boek over de Langhe (‘de Langhe. Proeftuin van
Italië. Een gids’) en eentje over het zuidelijke deel van Piemonte
(‘Genieten in Piemonte. Een reis door de bakermat van Slow Food’).
Het eerste boek kwam, omdat er alleen bij het lokale bureau voor
toerisme informatie te vinden was over de streek, waar we circa vijftien
jaar geleden een oude boerderij kochten. Of eigenlijk ‘een stapel oude
stenen’. Naast het verbouwen van ons vakantiehuis wilde ik ook de
omgeving beter leren kennen. De verzamelde informatie en kennis
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resulteerden uiteindelijk in dat eerste boek. En na één volgden er dus
meer…
Heel veel jaren werden de vakanties gebruikt om eerst van de voormalige stal een mooi vakantiehuis te maken. Gelukkig wisten we bij de
aankoop niet wat ons allemaal te wachten stond. Misschien dat we er
anders niet aan waren begonnen. Zo kregen we een week na de aankoop een telefoontje dat de aannemer (tevens boer) met een helikopter
in comateuze toestand naar het ziekenhuis was gebracht. Gelukkig kwam
hij na tien dagen bij. In het begin had hij nog moeite met het tekenen
van een zigzag-steenverband, maar hij kon wel al starten met het werk
dat wij zelf niet konden doen. De elektricien kwam niet verder dan een
offerte uitbrengen. Hij werd getroffen door een hersenbloeding en het
ziekenhuis vergat hem te behandelen. Hij overleefde, maar zijn zoon
moest de zaak overnemen. Dat laatste gaf vertraging en bracht de aannemer tot wanhoop. Maar al met al konden we na een jaar de zomervakantie vieren in ons nieuwe huis. Er was water en elektriciteit en ik had
een kast om mijn kleren zo stofvrij mogelijk op te bergen. De grond
rondom het huis hadden we in dat eerste jaar in de vakanties ontdaan
van woekerende bramentakken. Onze tienjarige oudste dochter hielp
dapper mee. De jongste speelde met water en aarde. En in de winter zaten
ze bij de openhaard te wachten tot wij klaar waren. Ramen waren er nog
niet, maar gelukkig voor hen wel een open vuur om je bij op te warmen.
Het huis wordt omgeven door
hazelnotenstruiken, die bij de aankoop overwoekerd waren door
bramen. Pas nadat we die bramentakken er met snoei- en takkenschaar uitgeknipt hadden, zagen
we hoe mooi het uitzicht was.
Uitzicht op bergengten (uitlopers
van de Apennijnen) beplant met
druivenstokken. Wijn en hazelnoten zijn twee van de belangrijkste producten waar de streek
de Langhe zo bekend om is. Van
de druiven worden wijnen met
namen als Barolo, Barbaresco,
Barbera en Moscato d’Asti
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gemaakt. Dit zijn slechts de meest bekende namen. Speciaal aan de
streek is juist de grote diversiteit aan wijnen van grote kwaliteit. Bij
hazelnoten denk je al snel aan Nutella en aan allerhande lekkere
desserts. Het wijnlandschap staat sinds een paar jaar op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Sowieso is al het landschap er prachtig:
wijdse uitzichten over glooiende heuvels met op de achtergrond de
scherpe tekening van de contouren van de Alpen. Lekker eten is hier ook
zo’n ding. Truffel het hele jaar door (in de herfst de witte truffel),
risotto, eekhoorntjesbrood, een enorme verscheidenheid aan kazen,
veel fruit, lokale groenten, vlees van koeien van het Piemontese ras.
De Slow Food organisatie heeft op de grens van de Langhe en Roero
(streek ten noorden van de Langhe) zijn hoofdkwartier.
Toen wij ons huis kochten, was men nog niet zo gewend aan buitenlandse huizenkopers. Van alle kanten werden we gewaarschuwd over
wat er allemaal mis zou kunnen gaan. De procedure voor de benodigde
bouwvergunning en het omzetten van een huis met een agrarische
bestemming in een woonbestemming verliepen echter uiterst vlot.
Hulp van een Nederlandse, in het Italiaanse recht gespecialiseerde, jurist
gaf ons een steuntje in de rug. De geometra had het onderzoek in het
kadaster en de benodigde vergunningen binnen drie maanden rond.
Meer tijd kostte het om een gebleken spookeigenaar zo ver te krijgen
zijn handtekening onder de verkoopakte te zetten. Dat was een zaak
van de verkopende familie en dat vergde meer tijd. En toen alle
verbouwingen gereed waren, kregen we zonder problemen de nieuwe
registratie in het kadaster.
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Goede herinneringen aan deze periode hebben we aan het
onderhandelen en aanvragen van offertes door te praten met handen en
voeten. De leveranciers van alle zaken die je voor zo’n huis nodig
hebt, spraken alleen Italiaans en wij spraken, ondanks onze intensieve
cursus bij Dante, die taal nog niet zo goed. En toch kwam alles goed.
Ons vocabulaire werd zeer technische: bouwkundige termen, waarvan
we vaak de Nederlandse vertaling niet kenden. De mensen gaven ons
vertrouwen en dachten mee. Ze wilden het graag goed doen. Verwarring was er ook wel eens. Zoals toen we vlak voor vertrek terug naar
Nederland nog even naar het huis gingen kijken, waar de verbouwing
net was begonnen. De aannemer zou het plafond van de begane grond
ristrutturare. Wij hadden dit vertaald als ‘herstellen’, maar het kan ook
‘vernieuwen’ betekenen. Het plafond lag er dus uit en wij zagen het dak.
Wij schrokken en vroegen ons af in wat voor een avontuur wij ons
hadden gestort.
De bewoners van het gehucht waar ons huis staat, namen ons met open
armen op. Er woonden in ons gehucht eenvoudige boeren, kinderen van
voormalige boeren en hoogleraren met een aanstelling in Turijn.
Helaas is één van de boeren nu overleden en zijn twee anderen verhuisd
naar een appartement in het naburige stadje. Het gehucht verandert. Nog
maar één boer heeft er zijn bedrijf. Verder zijn het net als wij vakantiegangers; alleen wel allen Italiaans. Dankzij de whatsapp houden we
elkaar op de hoogte van wanneer we er zijn en proberen elkaar dan daar
te treffen, samen een aperitivo te drinken, uit eten te gaan of die ene
oudere boer die een moestuin wil continueren te helpen zijn aardappelen
te poten.
Zonder iemand die een oogje in het zeil houdt, kunnen wij niet op
onze manier een huis op 1200 km afstand hebben. Helaas is er een keer
ingebroken. Ook dan is het belangrijk terug te kunnen vallen op vrienden
uit het dorp, die het ontdekten en voor je naar de politie gaan. Ook is
het prettig wanneer het gras gemaaid is en in de winter de kachel aangezet voordat we komen. Het huis, of eigenlijk de huizen – de stal en
de boerderij – hebben we samen met onze kinderen en hulp van die
naburige boer/aannemer opgeknapt. Niet altijd even makkelijk, maar
altijd met veel plezier. Zodanig, dat onze kinderen, nu jong volwassen,
nog steeds graag met ons meegaan of ons aldaar komen opzoeken. Een
ticket naar Turijn (of Milaan) is immers snel geboekt. Het is ook een
vierseizoenenhuis geworden. In de winter is er een op gas gestookte
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verwarming, maar gezien de grote hoeveelheid hout, stoken we dan
veelal op hout. In de zomer is er altijd werk: de oogst van het fruit
(vijgen, pruimen, kersen), noten (hazelnoten, walnoten en amandelen)
en het zagen van het in de winter tijdens het snoeien verzamelde hout.
Wandelen kan in de omgeving, skiën op een uur rijden, net als een
bezoek aan zee en strand. In de zomer zijn er veel muziekfestivals. En
dan is er nog Turijn. Kortom, we vervelen ons nooit.
Karin Stubbé
De reisgids ‘Turijn. Stad van barok, Slow Food en hedendaagse kunst’ heeft een A5-formaat, 128 pagina’s en zwartwit illustraties en plattegrond van het centrum.
Het is te koop bij reisboekwinkels en bij de ondergetekende
via www.genieteninpiemonte.nl. Op deze website staat ook
een pdf met een aantal pagina’s uit deze reisgids.
(Prijs: € 12,95)

۞۞۞۞۞۞
Wandeling over water  Installatie van Christo op Lago d’Iseo
Bijna twee jaar werkte de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo
aan zijn laatste installatie op het meer van Iseo in Noord-Italië. Slechts
twee weken was deze te bezoeken. Christo bedacht het project in 1970
met zijn vrouw Jeanne-Claude, die in 2009 overleed. Het stel werkte
sinds 1961 gezamenlijk aan tijdelijke projecten over de hele wereld.
De projecten werden almaar groter. Met doeken lieten ze gebouwen
inpakken: een stuk Romeinse muur in Rome, een brug in Parijs, landschappen en zelfs een stuk zee.
De installaties, die vaak onderwerp van discussie waren, lieten het
silhouet van de artefacten zien. Door de abstrahering tot een kolossale
sculptuur, werden weliswaar authentieke details aan het zicht onttrokken, maar door ze tijdelijk in een ander jasje te hullen, werd een andere
hoedanigheid van de artefacten zichtbaar. Daarmee werden ze in de
werkelijkheid voor even, maar voor de herinnering langdurig veranderd.
Doorgaans waren het grote projecten waar het kunstenaarsduo aan werkte
om permissies te krijgen en de financiering rond te krijgen. Christo
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financiert de projecten zelf door de verkoop van tekeningen en schetsen
van het desbetreffende project. Het benodigde materiaal wordt na gebruik
gerecycled of weggegeven.
De installatie op het meer van Iseo verandert de geijkte ervaring van een
autorit om het meer of per boot op het water in een bijzondere wandeling
over het water. Een zestien meter breed parcours van 3,5 km verbindt
twee eilanden, Monte Isola en San Paolo, met Sulzano op het vaste
land. Drijvende pontons, samengesteld uit 200.000 holle kunststof
kubussen, zijn bekleed met een goudgeel doek, dat prachtig van kleur
verandert onder invloed van het licht.
San Paolo, het kleinste eiland, is
geheel omringd door de installatie
en op Monte Isola zijn ook stegen
en delen van kades door de
installatie in beslag genomen. Via
het parcours wordt de omgeving
anders ervaarbaar. Publiek, dat
voorheen de sculpturen slechts kon
bewonderen, is hier onderdeel
geworden van het kunstwerk.
Het traject legt nieuwe
verbanden, met water, de
eilanden en met het overweldigende omringende berglandschap.
Er ging een rustgevende
werking van het geheel uit.
Ondanks de hoeveelheid mensen was er nauwelijks onderling overlast.
Kunst op deze schaal blijkt een goede verbinder van verschillende
achtergronden.
Bas Kegge
architect, Rotterdam
http://www.thefloatingpiers.com
In Brescia is nog tot 18 September 2016 een expositie getiteld: Christo and
Jeanne-Claude: Water Projects te bezoeken in het Museo di Santa Giulia: http://
www.mostrachristo.bresciamusei.com
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Exodus, ovvero…
le rondini d’inverno migrano verso i paesi caldi
Il verbo migrare, secondo quanto si legge nei dizionari italiani,
significa abbandonare il luogo originario per trasferirsi in altro
luogo; lo si usa per definire sia lo spostamento di animali, e
soprattutto di uccelli, sia lo spostamento di esseri umani.
In questo ultimo caso si parla di ‘migrazione umana’ (menselijke
migratie) ovvero di un movimento di persone da un luogo ad un altro
fatto con l’intenzione di stabilirsi temporaneamente o permanentemente nella nuova locazione. Se il moto è effettuato su lunghe distanze
e dal proprio paese ad un altro si parla di migrazione verso l’estero, o
meglio emigrazione (dal latino emigrāre, composto da ĕx- e migrāre), ma
quando il movimento migratorio è da un luogo ad un altro ma sempre
all’interno del proprio paese allora si parla piuttosto di migrazione
interna. L’esempio più tipico di migrazione interna in Italia è quello degli
anni ’60’70 quando un’altissima percentuale di italiani partiva dal
profondo Sud per andare a cercare lavoro al Nord, in grandi città come
Torino e Milano.
La migrazione può riguardare individui, famiglie o larghi gruppi di
persone ed è un fenomeno sociale dettato da motivi, il più diversissimi
possibili. Limitandoci al passato più recente e seguendo un semplice
ordine cronologico, possiamo facilmente riscontrare differenti e
significativi esempi.
Giuseppe Mazzini (1805–1872), patriota, politico,
filosofo e giornalista italiano, per le sue idee e la sua
azione politica viene condannato più volte da diversi
tribunali d’Italia, condanne che lo costringono, pena la
morte, a fuggire all’estero, prima a Londra, poi in
Svizzera.
Dal 1876 al 1918 quattordici milioni di italiani lasciano la penisola per
cercar ‘fortuna’, ovvero migliori condizioni di vita per sé e per la
propria famiglia, in altri paesi d’Europa od addirittura in paesi d’oltre
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oceano; si parla di emigrazione economica, un’emigrazione dovuta
alla crisi economica in cui si dibatte l’Italia in quel periodo.
Nel maggio del 1915 lo scoppio della prima guerra mondiale porta all’evacuazione in massa di intere popolazioni trentine, allora austriache,
perchè residenti in zone di confine, costrette a lasciare nell’arco di pochi
giorni le case e le terre per essere avviate verso lontani paesi dell’impero
austro-ungarico. L’esodo coatto interessa oltre 70 mila persone che,
alloggiate in campi e baraccamenti, vivono in forme di estremo disagio.
Nel 1946, su tre navi – la Fede, di Savona, (ribattezzata Dov Oz), il
motoveliero Fenice (ribattezzato Elyahu Golomb) e l’Exodus – circa
duemila ebrei, sopravvissuti alla Shoah2, salpano dal porto di La
Spezia diretti in Palestina. Per questo motivo La Spezia è conosciuta in
Israele e sulle carte geografiche israeliane con il nome di Shaar Zion
(Porta di Sion).
Alla fine della seconda guerra mondiale Istria e Fiume erano cadute sotto
la giurisprudenza degli Alleati, ma con la firma del trattato di pace di
Parigi (10 febbraio 1947) questi territori vengono definitivamente assegnati alla Jugoslavia, il che significa che chi vuole mantenere la cittadinanza italiana deve abbandonare la propria terra e non può portare con
sé né denaro né mobili! Inizia così l’esodo massiccio degli italiani, che
non vogliono soggiacere al regime di Tito. Un conteggio esatto non è
stato compiuto ma si ipotizza una cifra di 250.000 unità di esodati; la
maggior parte dopo aver dimorato per tempi più o meno lunghi in campi
profughi allestiti dal governo italiano, si disperde per l’Italia mentre si
calcola che circa 80 mila emigrano in altre nazioni.
Anno 2016: non passa giorno senza la notizia di sbarchi sulle coste meridionali italiane e sulle coste delle isole greche di persone disperate,
spesso gruppi, spesso famiglie intere, qualche volta anche minorenni
soli…
Dagli esempi di cui sopra possiamo quindi facilmente dedurre che si ha
a che vedere con diversi tipi di migranti e queste diversità si traducono in
diversità di definizione. Le parole sono ormai entrate nel quotidiano,
sono parole che definiscono persone che camminano, viaggiano, sbarcano, fuggono, … persone che si muovono da un posto all’altro, ma la
loro denominazione è dettata dal valore intrinseco che si dà allo
specifico. Vediamola più in dettaglio.
2

Termine ebraico per indicare lo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista.
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Riprendendo gli esempi, Mazzini è un esule (banneling). Secondo il
dizionario etimologico di Cortelazzo e Zolli esule è colui che è o va in
esilio, colui che è o viene esiliato, dove esilio (dal latino ex ‘fuori’ e
solum ‘suolo’), sempre per gli stessi autori, è allontanamento forzato o
fuga volontaria dalla propria patria. L’esilio è stato usato storicamente
come una forma di punizione, in particolare per gli oppositori politici
delle persone al potere. Questo metodo può talvolta rivelarsi utile per
il governo in quanto impedisce agli esiliati di organizzarsi in patria o
di diventare dei martiri. In ogni caso si toglie all’esule il permesso di
ritornare nella propria casa/città/stato sotto la minaccia di essere
imprigionato o giustiziato. L’esempio di esule più ecclatante è
senz’altro quello del nostro Dante che proprio perché appartenente al
partito perdente è obbligato a lasciare la sua Firenze, pena la morte.
Nel periodo di Dante l’Italia era suddivisa in tanti staterelli per cui
come si usciva dalla propria città si parlava già di esilio, mentre oggi
come oggi se si viene spostato coattivamente all’interno del paese si parla
piuttosto di confino o esilio interno. Tipico caso è quello
di Carlo Levi che, per le sue attività antifasciste, nel
1935 fu condannato al confino, in uno sperduto paesino
della Basilicata; da quella esperienza nascerà il suo
romanzo più famoso, ‘Cristo si è fermato a Eboli’.
Si hanno casi sporadici di esilio volontario, quando è
l’individuo stesso che per non correre rischi decide di
partire; Mazzini quindi, ma anche Foscolo, Freud,
Einstein, Marx, Heinrich Mann, ne sono degli esempi.
Nel profugo (dal latino profŭgus, derivato di profugĕre ‘cercare
scampo’), in olandese vluchteling, gioca un ruolo essenziale ed esistenziale la sua propria volontà di partire o meglio la necessità
impellente di fuggire, di scappare da un pericolo immane. Il pericolo può
essere dovuto ad eventi bellici, persecuzioni politiche o razziali, come
nel caso delle popolazioni istriane; questi casi potrebbero essere paragonati al caso di esilio volontario. Ma anche cataclismi, come eruzioni
vulcaniche, terremoti, alluvioni, ecc. possono costringere l’uomo, ovvero
il profugo, ad abbandonare la sua terra, il suo paese, la sua patria.
L’alluvione del Polesine del novembre 1951 ne è un esempio: fu un
evento catastrofico che colpì gran parte del territorio della provincia di
Rovigo e parte di quello della provincia di Venezia, causando circa cento
vittime e più di 180.000 senzatetto, con molte conseguenze sociali ed
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economiche. Andò perduto un incalcolabile numero di animali d’allevamento e si calcola che abbandonarono in modo definitivo il Polesine
oltre 110.000 persone: in molti comuni il calo superò il 50% della
popolazione residente!
Quando il movimento di individui, spesso di gruppi etnici, viene
imposto da un regime dittatoriale, usando la forza militare, parliamo di
evacuazione o piuttosto di esodo (latino tardo ĕxodu[m], titolo di uno dei
libri dell’Antico Testamento, dal greco exodos
‘uscita’); in olandese uittocht. È il caso della
popolazione trentina, ma
vale pure per il gruppo di
ebrei partiti da La Spezia
anche se in questo caso
l’esodo è volontario, deciso dal gruppo stesso,
alla ricerca della ‘terra promessa’.
In entrambi gli esempi, quello trentino e quello ebreo, ci si rifa ad un
antichissimo esempio, un esempio datato intorno al 12001300 a. C.
Poi Mosè fece partire gli Israeliti dal mar Rosso ed essi si diressero verso il
deserto di Sur; camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua.
(Esodo, 15,22)

Curioso come questa parola continui ad essere attuale e moderna nella
lingua italiana; per estensione parliamo così di ‘esodo di Ferragosto’ per
definire la partenza in massa di persone che scappano dalle torride ed
afose città italiane, per raggiungere mari o monti in cerca di refrigerio e
frescura, proprio a Ferragosto, ovvero il 15 agosto. Si parla poi di
‘esodo dei contadini’ quando questi abbandonano la campagna per andare in città a lavorare nelle fabbriche. Anche in campo finanziario
usiamo questo termine: ‘esodo di capitali’ definisce appuno il trasferimento di somme di denaro da uno stato all’altro. Che sia un movimento di persone o un movimento di cose, è pur sempre un movimento che offre un’immagine eloquente della vita dell’uomo moderno.
I quattordici milioni di italiani, che dal 1876 al 1918 migrarono o meglio
emigrarono, sono i cosiddetti emigranti: lasciarono l’Italia per andare
all’estero per migliorare le condizioni economiche loro e delle loro famiglie. Il motivo essenziale era un motivo economico: sopravvivenza e
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ricerca di lavoro. In Italia il fenomeno migratorio è ritornato purtroppo
di attualità: la crisi bancaria, l’alto tasso di disoccupazione dei giovani
italiani (si calcola un 39,3%, rispetto alla percentuale media di
disoccupazione giovanile in Germania del 7%!), l’incertezza
economica hanno portato milioni di italiani a scegliere paesi nordici
dove trovare sicurezza e lavoro. Si tratta però di un nuovo tipo di
emigrazione, si parla infatti di ‘Nuova Emigrazione’, molto diversa da
quella considerata storica. Il fenomeno, viene anche definito come fuga
dei cervelli quando gli emigranti sono giovani laureati. Pur non
essendo riconducibile ai flussi migratori dei secoli scorsi, tuttavia è un
flusso, che, stando ai dati statistici del 2015, si aggira intorno alle
100.000 unità.
Quello che invece sta succedendo in questi ultimi anni e che ha come
scenario il Mar Mediterraneo (Mare nostrum!) è tutto un altro caso di
movimento migratorio: gente non europea che fugge, disperata, da
pericoli indescrivibili quali guerre e persecuzioni politiche e religiose,
per cercare rifugio/asilo nei paesi liberi e democratici del vecchio
continente. Rischiano la vita e trovano spesso la morte per essersi affidati, dietro pagamento, a criminali, i cosiddetti scafisti, per attraversare il mare su barconi insicuri, incapaci di sopportare il peso di
tutti quegli infelici.
Mani annaspano in superficie. Polmoni scoppiano senza rumore. Corpi calano
verso il fondo, basculano come scimmie su perdute liane. Creature di sabbia
gonfie di mare, sbrindellate dalla fame dei pesci.
da ‘Mare al mattino’ di Margaret Mazzantini, Einaudi, 2011

Il rifugiato (dal latino refŭgere, rifuggire), ovvero in olandese vluchteling, arrivato/approdato su terra sicura cerca rifugio nel nuovo Stato e
chiede pertanto asilo, ma la trafila burocratica è lunga, per non dire
lunghissima od impossibile, anche se il diritto internazionale è ben chiaro
nel prevedere e riconoscere il diritto di asilo, l’assistenza sanitaria e le
cure di primo soccorso per questa categoria di persone. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo firmata il 10 dicembre 1948 a
Parigi, la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 19513, il Protocollo relativo allo status di rifugiato del 31 gennaio 1967 a New York
3

La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore,
avvalersi della protezione di questo Paese, ovvero che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in
cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
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e i diversi emendamenti apportati in questi ultimi anni sono in effetti
documenti che definiscono il ‘rifugiato’ ma che non determinano le
procedure e le norme per riconoscerlo. Pertanto viene lasciato alla discrezione di ogni stato il riconoscerne lo ‘status’, il che si traduce nei drammi
che tutti noi conosciamo.
In ‘la Repubblica’ di sabato 30 aprile 2016 è uscito un articolo firmato da
Paolo Rumiz4: ‘Dai viaggi in auto con mio padre all’offesa del muro
contro l’Europa’. Alcuni stralci da tale articolo inquadrano perfettamente il problema immane in cui l’Europa si sta dibattendo e per il
quale l’Europa non ha ancora trovato una soluzione umana:
‘Grüne Karte’, chiedevano a mio padre. Dal finestrino della Giardinetta lui
mostrava la carta verde dell’assicurazione e la Grenzpolizei gli faceva segno
di passare […]. Si consumava così con un frettoloso controllo di documenti il
passaggio al Brennerpass, alla fine degli anni Cinquanta […]. Lo scalo
ferroviario del Brennero era un mondo.[…] Le case dei ferrovieri, personaggi
mitici che mi portavano a funghi e sapevano come sconfinare senza farsi
beccare dalla polizia, per mettere mano sui porcini appena nati sotto il tappeto
d’aghi degli abeti austriaci […]. Poi venne la stagione dei camion. I tubi di
scarico annerivano la neve da novembre a marzo […]. Il terrorismo era finito
[…] e io continuavo a sconfinare in allegria, stavolta con gli sci, per
montagne intatte, senza impianti, […] chissà quante volte sarò passato sopra
la mummia di Ötzi, padre di tutti i contrabbandieri, ancora sepolta nella neve
[…]. Con la guerra dei Balcani la macchina delle fughe si rimise in moto, e
per il Brennerpass cominciarono a transitare bosniaci, kosovari, serbi […]. Lo
slogan del sindaco di Vienna era Humanität und Ordnung. Ma qualcosa nel
meccanismo cominciava ad incepparsi. La piccola Austria entrava in
Schengen ma rischiava di non reggere all’urto. E l’inquietudine si trasformava
in voti per i populisti di Jörg Haider.[…] Povero vecchio Brennero, non ti
riconosco più. […] Oggi che sul confine ci somigliamo più di prima, oggi che
dalle due parti governano lo stesso Globale, lo stesso spaesamento, le stesse
tempeste finanziarie e migratorie, proprio oggi  in Austria come in Italia 
sento diffondersi la pericolosa illusione che ‘chiudersi è meglio’, alla maniera
balcanica. E allora sento che c’era forse più Europa al tempo dei passaporti e
delle Grüne Karten.

Marisa Jansen-Miglioli

4

Paolo Rumiz (Trieste, 1947), giornalista e scrittore. Inviato speciale del Piccolo di Trieste e in seguito
editorialista di la Repubblica, segue dal 1986 gli eventi dell’area balcanica e danubiana. Un suo detto famoso:
‘Nessuno mi toglierà la certezza che l’Europa era più Europa un secolo fa, quando mia nonna andava in treno in
giornata da Trieste alla Transilvania’.
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Zijn laatste bakkie…
Renato Bialetti (19232016), de man die de beroemde achthoekige
Mokapot beroemd maakte, is in februari dit jaar op 93-jarige leeftijd
overleden. Hijzelf was niet de uitvinder van het apparaat: dat was zijn
vader Alfonso. Maar onder Renato’s leiding werden er wereldwijd zo’n
330 miljoen van deze mokapotten verkocht!
Renato heeft zich in stijl laten begraven: zijn as werd in zijn beroemde
koffiepot gezegend door de lokale priester en daarna met koffiepot en
al begraven.

De as van Renato Bialetti, de onbetwiste koning van de thuiskoffie in Italië, in het wereldwijd
bekende mokkapotje gestopt.

Italiaans restaurant verkozen tot het beste van de wereld
Het Italiaanse restaurant Osteria Francescana uit Modena staat dit
jaar op de eerste plek in de Britse lijst The World’s
50 Best Restaurants. Vorig jaar bezette dit restaurant al een tweede plaats!
Ben je dit jaar in Modena op vakantie en wil je hier
gaan dineren, bedenk dan wel dat er vóór oktober
geen plek is!
Als je dan eenmaal binnen bent, is het natuurlijk
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smullen geblazen. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan. De
Italiaanse nummer 1 van de wereld is nog relatief goedkoop; tussen de
50 en 70 euro voor een voorgerecht; € 80 voor een hoofdgerecht.
Het motto van chef-kok Massimo Bottura: Never trust a skinny Italian
chef ! (http://www.osteriafrancescana.it)

Giuseppe Penone in de Rijksmuseumtuinen in Amsterdam
Deze zomer is de jaarlijkse beeldententoonstelling in de tuinen van het
Rijksmuseum gewijd aan de Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone
(Garessio [Piemonte], 1947). Voor het eerst is hier, naast een aantal
vroegere iconische werken, ook nieuw werk van de kunstenaar te zien
zoals het Vene di pietra tra i rami (‘Steenaders tussen de takken’,
2015). Ook een wereldprimeur is het twaalf meter brede scherm dat
uit twee, ruggelings geplaatste kunstwerken bestaat die in het Atrium van
het Rijksmuseum hangen: Spine
d’acacia (‘Accaciadoorns’, 2016) en
Pelle di grafite-fronte (‘Huid van
grafiet’, 2016).
Giuseppe Penone stamt af van een
boerenfamilie en werkte veel in de
natuur in de omgeving van zijn
ouderlijk huis in Garessio. In die
omgeving bevinden zich veel bossen,
riviertjes en prehistorische grotten.
Hij maakt beelden en installaties van
natuurlijke materialen zoals steen,
hout, klei en delen van planten.
Vene di pietra tra i rami

De kunstenaar is gefascineerd door de natuur en specifiek in het
ingrijpen in het groeiproces van bomen. Zijn Alberi (bomen) zijn
beroemd. Door de jaarringen van boomstammen weg te schillen komt
de grillige levensvorm van de boom weer te voorschijnen. Het werk
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gaat steeds over de relatie van de mens (het menselijk lichaam) tot de
natuur (aarde). Zijn beelden worden ook in brons gegoten of als
keramische objecten getoond. Hij woont en werkt in Turijn en geeft les
aan de École des Beaux Arts in Parijs.
De tentoonstelling met 25 beelden is van 10 juni t/m 2 oktober 2016
te zien en gratis toegankelijk.

Extraordinary Visions. L’Italia ci guarda
Quaranta maestri della fotografia e 150 immagini per raccontare il Bel
Paese tra bellezza, contraddizioni e uno sguardo al futuro
In occasione del 70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana,
dal 2 giugno al 23 ottobre 2016 il MAXXI presenta una collettiva
con scatti dei maggiori fotografi italiani e internazionali che hanno
posato il proprio sguardo sull’Italia: un ‘atlante’ poetico e allo stesso
tempo documentario, sociale e istituzionale, dell’Italia degli ultimi
decenni che racconta paesaggi sublimi e compromessi dal degrado,
città ideali e periferie abusate, architetture d’autore e spazi urbani ai
margini.
MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Via Guido Reni 4A, 00196 Roma

Letizia Battaglia, Stabilimento balneare abusivo su spiaggia composta di materiale di risulta.
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I musei di Firenze aperti la sera
dal 20 giugno al 30 settembre 2016
Qui sotto l’elenco dei Musei di Firenze che saranno eccezionalmente
aperti di sera per tutta l’estate 2016:
- Galleria degli Uffizi, fino al 27 settembre, aperta il martedì fino alle
22:00.
- Palazzo Vecchio fino 30 settembre, aperto tutti i giorni fino alle
23:00, tranne il giovedì (aperto fino alle 14:00). La Torre di Arnolfo è
aperta, invece, tutti i giorni fino alle 21:00 e il giovedì fino alle 14:00.
- Museo Novecento, fino al 30 settembre, tutti i venerdì fino alle
23:00.
- Museo del Bargello, dal 1º agosto al 1º ottobre aperto il giovedì fino
alle 20:00.
- Museo delle Cappelle Medicee, fino al 31 luglio, aperto il giovedì
fino alle 20:00.
- Palazzo Davanzati, fino al 31 luglio, aperto il giovedì fino alle
20:00.
- Nuovo Museo dell’Opera del Duomo aperto tutto l’anno fino alle
21:00, il lunedì, il venerdì e il sabato.
- Galleria dell’Accademia, fino al 27 settembre, aperta il martedì fino
alle 22.

Gli Uffizi, il Bargello, Palazzo Davanzati

e … Buone vacanze 2016 dalla redazione!!
Marisa e Coralie
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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.

www.dante-alighieri.nl
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