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Agenda
De lezingen worden gehouden in de taal waarin ze zijn aangekondigd.
Let op de locaties, die zijn verschillend!
Vrijdag 31 maart
Plaats: ROC Mondriaan, Koningin Marialaan 9, Den Haag.
Vanaf 17:15 Inloop
17:30 Italiaans buffet (zie voor opgave pag.4!)
18:45 Koffie in de zaal
19:00 Algemene Ledenvergadering
20:00 Wegbereiders van Caravaggio: de schilders
van de Renaissance in Brescia (Moretto, Romanino,
Savoldo)
Lezing in het Nederlands door Stefano Giani

Vrijdag 19 mei 20:00 uur
Plaats: De Haagsche Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag
Optreden van toneelgezelschap
Voorheen Piccolotheater Dario Fo
Monologen, muziek en liederen
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Vrijdag 31 maart
Italiaans buffet
Algemene Ledenvergadering
Lezing door Stefano Giani
Om 17:30 uur Italiaans buffet
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering en de
lezing op 31 maart kunt u deelnemen aan een Italiaans
buffet, dat geserveerd zal worden in het ROC Mondriaan in Den
Haag. De ontvangst is vanaf 17:15 uur en het buffet vangt aan om
17:30 uur; we besluiten de maaltijd rond 18:45 uur met een kopje
koffie of thee in de conferentiezaal.
Wilt u deelnemen aan het buffet, dan dient u zich met duidelijke
vermelding van naam en adres op te geven bij Anneke Sewandono, via
e-mail: conferenze@dante-alighieri.nl of per post: Leuvensestraat 38,
2587 GH Den Haag.
De kosten van de maaltijd zullen ongeveer € 18 bedragen, contant te
voldoen bij de zaal vóór aanvang van het buffet. Het precieze bedrag
komt in de komende nieuwsbrief te staan.
Opgave is mogelijk tot uiterlijk 19 maart 2017. We vragen er uw
begrip voor dat we degenen die zich hebben opgegeven, maar die na die
datum van deelname afzien, toch de kosten in rekening moeten
brengen.
Om 19:00 uur Algemene Ledenvergadering
Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 8 april 2016
Het concept-verslag van deze ALV leest u hierna in het Bollettino.
3. Jaarverslag over 2016 van de secretaris
Het concept-jaarverslag 2016 leest u hierna in het Bollettino, na het
verslag van de ALV.
4
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4. Jaarverslag over 2016 van de penningmeester
a) Op de gebruikelijke wijze zal dit jaarverslag ter vergadering
worden uitgereikt. Dit jaarverslag is ook vanaf begin april per e-mail
op te vragen bij onze penningmeester. Zijn e-mailadres is:
lvanraaij@kpnmail.nl
b) Verslag kascommissie
5. Bestuurssamenstelling
a) Het bestuur bestaat uit Jan Spoelstra (voorzitter), Lex Plompen
(secretaris), Léon van Raaij (penningmeester en vice-voorzitter),
vacature cursuscoördinator (wordt tijdelijk vervuld door de
voorzitter), Coralie van Nes (Il Bollettino en website) en Anneke
Sewandono (lezingen). Het bestuur wordt ondersteund door Ad Spliet
(beurzen) en Marèse Röselaers en Gerard Schelvis (Il Bollettino).
b) Overeenkomstig de statuten worden bestuursleden benoemd voor
een periode van maximaal twee jaar. De bestuursleden treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bestuursleden zijn
onmiddellijk herbenoembaar. Dit jaar treedt Jan Spoelstra af; hij stelt
zich opnieuw verkiesbaar.
c) Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot twee weken vóór de
ALV bekendmaken bij het bestuur. De kandidaatstelling dient volgens
artikel 1, lid 2 van het huishoudelijk reglement ondersteund te worden
door een schriftelijke verklaring van ten minste tien leden.
d) Er is een vacature voor de functie van cursuscoördinator. Het
bestuur doet een klemmend beroep op de leden om suggesties te doen
voor de vervulling van deze vacature, die nu al gedurende acht jaar
wordt waargenomen door de voorzitter Jan Spoelstra. Dankzij de
toegenomen automatisering van de administratie is de werklast sterk
verminderd. De nieuwe cursuscoördinator hoeft ook niet meteen
volledig aan de slag te gaan; hij of zij kan gedurende een nader af te
spreken periode meelopen met de huidige functionaris.
e) Hoewel het bestuur het zeer waardeert dat de penningmeester al
zeven jaar als zodanig werkzaam is, is het dringend gewenst dat ook
voor zijn functie wordt uitgezien naar een opvolger. Ook in dit geval
kan de opvolger gedurende een af te spreken periode met de huidige
penningmeester meelopen voordat hij of zij het werk geheel
overneemt.
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N.B. Omdat de ervaring leert dat het aantrekken van nieuwe
bestuursleden niet eenvoudig is, heeft de Algemene Ledenvergadering
in 2016 besloten de aantrekkelijkheid van een bestuursfunctie te
vergroten door nieuwe bestuursleden aan te bieden gratis één cursus
naar keuze te volgen.
6. Mededelingen over de cursusorganisatie 2016-2017
7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
8. Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering 8 april 2016
Aanwezig zijn ongeveer 15 leden. Van het bestuur zijn aanwezig Jan
Spoelstra, voorzitter en cursuscoördinator; Léon van Raaij,
penningmeester en vice-voorzitter; Anneke Sewandono, conferenze;
Lex Plompen, secretaris; Coralie van Nes (Bollettino en website).
1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 18.45 uur met een woord van
welkom aan de ‘harde kern’ van de leden. De bescheiden opkomst is
vermoedelijk te wijten aan het ontbreken van het buffet, waarvan dit
keer is afgezien met het oog op het royale onthaal bij de aanstaande
viering van het 100-jarig jubileum op 28 mei a.s. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 17 april 2015
De vergadering stemt in met het verslag.
3. Jaarverslag over 2015 van de secretaris
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de
secretaris.
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4. Jaarverslag over 2015 van de penningmeester
4a) Jaarverslag. De penningmeester licht het jaarverslag toe.
Ondanks de teruggang van de vraag naar cursussen en daarmee van
de inkomsten valt het resultaat over 2015 toch mee. Het beeld is
vrij stabiel. Wat de docentenhonoraria betreft lijkt er ondanks een
daling van de activiteiten een forse kostenstijging te zijn
opgetreden, maar dat komt omdat wij bij de verantwoording het
kassysteem hanteren, dus op basis van de dagafschriften van de
bank, waardoor verschuivingen tussen inkomsten en uitgaven
kunnen optreden: zo is in 2015 een bedrag van €8.000 aan
honoraria betaald dat betrekking heeft op 2014; ook de
kostenstijging van het Bollettino is zo te verklaren. Bij de
lokaalhuur is de kostendaling te danken aan de lagere huur- en
cateringkosten in het Aloysiuscollege, meer dan de helft lager dan
in het Mondriaancollege. Omdat er nauwelijks vaste lasten zijn en
de activiteiten naar gelang de behoefte worden uitgebreid of
verminderd, met bijbehorende schommeling in de inkomsten,
zullen winst en verlies altijd beperkt blijven. Daar kunnen we
tevreden over zijn.
Vanuit de vergadering worden geen opmerkingen gemaakt. Het
jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan de
penningmeester
4b) Verslag kascommissie
Namens de kascommissie leest Bea Bijl de goedkeurende
verklaring voor, waaruit blijkt dat het financieel verslag toereikend
en correct is bevonden.
Bij acclamatie verleent de Algemene Ledenvergadering daarop het
bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. De
kascommissie - Bea Bijl en Rob Alblas - wordt bedankt voor haar
werkzaamheden. Beide leden worden onder dank voor hun
bereidheid herbenoemd.
5. Bestuurssamenstelling
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van
Coralie van Nes, Anneke Sewandono, Lex Plompen en Léon van
Raaij als bestuursleden. De voorzitter onderstreept daarbij wel de
opmerking die in de agenda is gemaakt over de wenselijkheid van een
opvolger voor de penningmeester die inmiddels zes jaar in die functie
werkzaam is. De opvolger hoeft niet meteen volledig aan de slag te
7
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gaan, maar kan voor een nader af te spreken periode met de huidige
functionaris meelopen. Dezelfde opmerking geldt met nog meer klem
voor de functie van cursusorganisator, die nu al meer dan zeven jaar
wordt waargenomen door de voorzitter zelf; er was een lid dat
belangstelling toonde, maar zich terugtrok toen duidelijk werd dat het
zwaartepunt van het werk in de zomervakantieperiode ligt. Voor beide
functies roept de voorzitter de leden op te overwegen zich zelf
beschikbaar te stellen of suggesties voor mogelijke opvolgers te doen.
Om de aantrekkelijkheid van een bestuursfunctie te vergroten doet het
bestuur aan de Algemene Ledenvergadering de suggestie nieuwe
bestuursleden aan te bieden vanaf het volgende seizoen gratis één
cursus naar keuze te volgen. De leden stemmen met dit voorstel van
harte in.
6. Mededelingen over de cursusorganisatie 2015-2016
Als waarnemend cursusorganisator meldt de voorzitter dat de
kennismakingsavond voor nieuwe cursisten met de mogelijkheid voor
het afleggen van een niveautest in september jl weinig belangstelling
heeft getrokken. Daarom wordt de aparte kennismakingsavond
vervangen door – zoals voorheen – een combinatie van de niveautestgelegenheid met de eerste lezing van het seizoen, begin september.
Op 26 september werd in Den Haag voor het eerst de Dag van de
Europese Talen georganiseerd, een initiatief van de Raad van Europa.
Deelgenomen werd tezamen met onze Duitse, Spaanse en Franse
zusterorganisaties; de laatste stelde haar lokaliteit ter beschikking. De
uitvoering van onze zijde was in handen van de docenten Monica
Gatti, Patrizia Nanni, Patrizia Mignano en Giovanni Lacava. De
bezoekers werden behalve op nationale hapjes en dranken ook
getrakteerd op een voordracht over Inferno Canto 5 van Dantes
Commedia door Giovanni Lacava en – hoogtepunt van de middag –
een aantal aria’s, gezongen door onze cursiste Estelle Estublier. Naar
het oordeel van de voorzitter al met al een geslaagde bijeenkomst, die
weliswaar geen nieuwe cursisten opleverde, daarvoor lag het tijdstip te
laat, maar wel herhaling verdient.
Zoals uit het schema in het jaarverslag blijkt loopt de belangstelling
van cursisten licht terug, maar het is wel een gestage ontwikkeling
naar beneden. Intussen is het cursusprogramma voor het aanstaande
seizoen 2016-2017 vrijwel gereed. Evenals dit jaar zal voortaan in
Noordwijk geen les meer worden gegeven, wegens teruglopende
8
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belangstelling en gebrek aan docenten voor die locatie. Een lastig
probleem is echter de huisvesting voor de avondlessen. Het
Aloysiuscollege wordt opgeheven en het gebouw wordt tijdelijk
gehuurd door het VCL. Maar door bestuurlijke onduidelijkheid is het
nog steeds niet gelukt zaken te doen met de nieuwe huurder met wie
wij als onderhuurder te maken hebben. Ook terugkeer naar het
Mondriaancollege wordt overwogen, eventueel alleen voor de
lezingen, maar de huurprijs voor avondlessen ligt daar aanzienlijk
hoger (€ 27 per uur versus € 10 bij het AC!). Bij zo’n lage prijs als in
het AC is het soms verantwoord cursussen te laten doorgaan die net
niet het minimum aantal deelnemers halen. De onzekerheid over de
locatie maakt het lastig het nieuwe cursusprogramma af te ronden en
bekend te maken, zoals gewoonlijk rond deze tijd gebeurt. Hopelijk
lukt het toch om het programma rond 1 mei uit te brengen, eventueel
met een voorbehoud.
7. Stand van zaken voorbereiding 100 jaar Società Dante Alighieri
di Leida e dell’Aia
Anneke Sewandono meldt dat, zoals uit de nieuwsbrieven en
berichtgeving op de website al bleek, de belangstelling voor de
jubileumviering annex Giornata onverwacht groot is. Het programma
is kennelijk erg aantrekkelijk. Gelet op de aanwezigheid bij de
lezingen, de ervaringen van andere comitati met een Giornata en
natuurlijk de te maken kosten was gerekend met mogelijk een
honderdtal deelnemers, maar het worden er meer dan 130. Ook de
Sede Centrale heeft belangstelling getoond. Op de vraag hoe de
begroting voor de Giornata zich verhoudt tot de bijdrage van de
deelnemers antwoordt de penningmeester dat de begroting, waarvoor
enkele jaren (of eigenlijk honderd jaar!) is gespaard, € 12.500
bedraagt, dus circa € 100 per deelnemer, die zelf tussen de € 30 en €
65 bijdraagt, afhankelijk van de gekozen programma-onderdelen.
Coralie van Nes deelt mee dat een extra mooi verzorgd ‘Bollettino del
Giubileo’ in voorbereiding is dat begin mei aan alle leden en de
deelnemers van buiten zal worden toegestuurd.
8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Op de vraag of al een opvolger is gevonden voor Marisa Miglioli als
redacteur van het Bollettino antwoordt Coralie van Nes dat die nog
wordt gezocht; het moet natuurlijk iemand zijn die het Italiaans
9
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perfect beheerst; wellicht is een tussenoplossing mogelijk waarbij de
taak van Marisa wordt verlicht door technische ondersteuning te
bieden bij de samenstelling van het Bollettino. (Marisa is vandaag
wegens ziekte verhinderd en laat zich verontschuldigen; ze ontvangt
de beste wensen van de vergadering.)
Op de vraag of volgend seizoen gewerkt wordt met dezelfde docenten
luidt het antwoord van de voorzitter bevestigend.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.25 uur.

Jaarverslag secretaris 2016
Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Cursusorganisatie
Lezingen en beurzen
Il Bollettino en website

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

Ondersteuning bestuur
Beurzen

Ad Spliet

Leden
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 1 september. Op 1
september 2016 had de vereniging 757 leden, inclusief 3 ereleden.
Precies een jaar daarvoor was het ledenaantal 775 en het jaar daarvoor
783. De daling is te verklaren door een terugloop van het aantal
cursisten, maar ook door fluctuatie in de datum van inschrijving voor
een cursus.
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Bestuursvergaderingen en andere verenigingsactiviteiten
Het bestuur heeft in 2016 vier keer vergaderd, op 18 januari, 21 maart,
3 mei en 6 september. Naast de bestuursvergaderingen hebben alle
bestuursleden tussentijds contact met elkaar, voornamelijk per e-mail.
Ook hield het bestuur nauw contact met het comité dat hard heeft
gewerkt aan de organisatie van het 100-jarig bestaan van ons comitato
op 28 mei. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 8 april.
Honderdjarig jubileum en Giornata
De vereniging kan terugzien op een druk bezochte en naar algemeen
gevoelen bijzonder geslaagde viering van het honderdjarig jubileum
van het comitato Leiden-Den Haag op 28 mei. De viering had tevens
het karakter van een Giornata, waarvoor alle Dante-comitati uit
Nederland en Vlaanderen waren uitgenodigd. Er waren 145
deelnemers van wie 25 uit andere comitati. Het ochtendgedeelte
speelde zich af in Sociëteit De Witte. De bijeenkomst werd geopend
met een welkomstwoord van voorzitter Jan Spoelstra, waarna
Consigliere Tarek Chazli namens de ambassadeur van de Italiaanse
Republiek een gelukwens uitsprak en nauwere samenwerking van de
ambassade met de comitati in het vooruitzicht stelde. Briljant was
vervolgens de feestrede die oud-voorzitter en erelid Paul van Heck
uitsprak. Na een fijnzinnig ironische schets van de geschiedenis van
de vereniging legde hij een virtuoze verbinding met de toekomst die
hij ons comitato toewenste, aan de hand van een gevelsteen die hij
ooit op een winterwandeling in een dorp hoog in de Apennijnen had
aangetroffen, luidende:
DEI GRATIA STET
DOMUS HAEC DONEC
PARVA FORMICA
MARINOS FLUCTUS
EBIBAT ET TARDA
TESTUDO TOTUM
PERAMBULET ORBEM

(In vertaling: Moge dit huis door Gods genade blijven staan totdat de kleine
mier de golven van de zee heeft opgedronken en de trage schildpad de hele
aardbol is overgewandeld.)

De ochtend werd verder gevuld met een optreden van acteur Peter
Adema die passages uit de Divina Commedia voordroeg, afgewisseld
met oude muziek gespeeld door luitist Willem van Mook.
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Het middagprogramma bestond naar keuze uit rondleidingen in het
Mauritshuis, het Eschermuseum, het Binnenhof en een
filmprogramma rond het trio Lescano in theater Branoul. De
deelnemers troffen elkaar weer in de Haagse Kunstkring voor borrel
en diner, muzikaal opgeluisterd door het ensemble Cantar d’Amore.
Het bestuur is het organiserend comité, bestaande uit Willy van
Ophem, Eddy Visser en Anneke Sewandono, dat sinds 2014 druk in
de weer is geweest, zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de
geslaagde jubileumviering, evenals de vrijwilligers die op de dag zelf
hun aandeel aan het succes hebben geleverd (Marjolijn van Delft,
Marianne Havermans, Loes Kamperman, Mieke Rekkers, Ad Spliet,
Maaike Tiemstra en Marja Uil), en Marisa Miglioli die als redacteur
optrad van het prachtig uitgevoerde extra nummer van het Bollettino
(Bollettino del Giubileo). Als blijk van dank heeft het bestuur hun
allen een kookworkshop aangeboden, geleid door dezelfde koks die
ook het jubileumdiner hadden verzorgd: Federica Meneguzzo en
Antonella Petrai.
De Sede Centrale della Società Dante Alighieri in Rome gaf blijk van
haar waardering voor het werk van ons comitato door onze voorzitter
Jan Spoelstra op 24 mei aldus te berichten:
Gentile Presidente, illustre Ammiraglio Jan Spoelstra,
a nome del Presidente della Società Dante Alighieri e mio personale, in
occasione dei 100 anni del Comitato di Leida e L’Aia sono lieto di partecipare a
questo importante evento consegnando alla Sua persona un diploma di
benemerenza di I classe con medaglia d’oro. (…)
Con i migliori auguri,
Il Segretario Generale (Dott. Alessandro Masi)

Helaas moest de heer Masi zich op het laatste moment wegens
dringende besprekingen met bewindslieden verontschuldigen, de
eervolle onderscheiding heeft echter per post haar bestemming
bereikt. Daarnaast heeft de Sede Centrale in het voorjaarsnummer van
haar tijdschrift Pagine della Dante ruime aandacht aan ons comitato
geschonken.
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Lezingen en bijeenkomsten
Er werden dit jaar 8 lezingen gehouden, evenals de vorige jaren
afwisselend in het Italiaans en in het Nederlands. Anders dan andere
jaren was er in de maand mei geen speciale lezing in verband met de
viering van het honderdjarig jubileum. Het eerste half jaar vonden de
lezingen plaats in het Aloysius College aan de Oostduinlaan. Vanaf
september zijn we weer terug op de oude locatie aan de Marialaan, bij
het geheel verbouwde ROC Mondriaan. Deze verhuizing heeft
duidelijk gevolgen gehad voor het bezoek aan de lezingen: was op de
Oostduinlaan een aantal van 50 personen een zeer goede opkomst, in
het meer centraal gelegen gebouw aan de Marialaan konden we elke
keer weer rekenen op ongeveer 70 bezoekers. Daarmee zijn we weer
terug op het gemiddelde aantal bezoekers dat de lezingen bezocht in
de jaren voordat we het Mondriaan moesten verlaten. Waarschijnlijk
werd de opkomst bij het Aloysius College nadelig beïnvloed door de
omstandigheid dat er vanaf die locatie na 20:00 uur slechts om het half
uur een bus terug richting centrum rijdt, terwijl de tram een groot deel
van deze periode in het geheel niet reed. In september konden we,
hoewel de verhuur nog niet officieel was gestart, toch gebruik maken
van de nieuwe zaal. Aanvankelijk hadden we na terugkomst bij
Mondriaan voor de techniek nog te kampen met kinderziekten en dit
vergde nogal wat improvisatievermogen, niet alleen van de
organisatie, maar ook van de spreker. Een punt van zorg is dat het niet
meer mogelijk blijkt elke maand een zaal te reserveren bij Mondriaan.
In december werd de zaal vrijgehouden voor kerstvieringen en in
januari volgend jaar is de zaal niet beschikbaar in verband met
examens. In december zijn we uitgeweken naar de Haagse Kunstkring
aan de Denneweg, wel centraal gelegen, maar helaas met nauwelijks
parkeergelegenheid in de omgeving. Toch werd ook daar de lezing
bijgewoond door meer dan 60 personen.
De volgende lezingen hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden:
Vrijdag 22 januari
Vrijdag 13 februari
Vrijdag 18 maart

Geschiedenis van de Italiaanse wijn
Lezing door Marie Florence van Es
Turijn in beeld, woord en klank
Lezing door P.Schiozzi en P.A.Bakker
Aan tafel met de Romeinen: het belang van
dineren in de Romeinse tijd
Lezing door Wendelijn van der Leest
13
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Vrijdag 8 april

Zaterdag 28 mei
Vrijdag 9 september
Vrijdag 14 oktober
Vrijdag 18 november
Vrijdag 16 december
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Om 18:45 Algemene Ledenvergadering; om
20:00 L’influenza dell’Italia sulla carriera
artistica di Picasso
Conferenza tenuta da Stefano Giani
Landelijke Giornata in den Haag, viering 100
jaar bestaan van ons Comitato
Le Quattro Stagioni
Lezing door Marjolijn van Delft
Oriana Fallaci, toscanamente unica e gigante
Conferenza tenuta da Luigi Barone
Fra Bartolomeo & De Goddelijke Renaissance
Lezing door Hoo Man Chan
1001 Italiani; Storia e storie di italiani nei Paesi
Bassi
Conferenza tenuta da Daniela Tasca

Nieuwsbrief en website
Enkele dagen voor de maandelijkse lezingen werd ook dit jaar steeds
een nieuwsbrief gemaild aan alle leden die deze wensen te ontvangen.
De nieuwsbrief heeft als eerste doel de aandacht te vestigen op de
komende lezing. Dit biedt ook de gelegenheid melding te maken van
activiteiten - veelal in de omgeving - die iets te maken hebben met de
Italiaanse cultuur of taal. Zo is aandacht besteed aan uiteenlopende
onderwerpen, zoals films, tentoonstellingen, muziek, zangbijeenkomsten, toneel, literaire prijzen, een inzameling van geld voor herstel
van een fontein in Amatrice, een boekenzolder en jubilea van andere
comitati. Naast de nieuwsbrief is ook de website een belangrijk
communicatiemiddel, juist ook voor belangstellenden buiten de
vereniging; belangrijke berichten worden daarom ook op de website
geplaatst.
Il Bollettino
Het Bollettino is het contactorgaan van de vereniging en verschijnt vier
maal per jaar, één uitgave per seizoen. De redactiecommissie bestond
voor het grootste deel van het jaar uit Coralie van Nes (tevens
contactpersoon in het bestuur) en Marisa Jansen-Miglioli. In elk van de
nummers kwam de agenda aan de orde met nieuws over de te
verwachten lezingen en andere activiteiten van de vereniging. Verder
was er plaats voor meldingen en recensies van publicaties,
tentoonstellingen en dergelijke die met Italië of met de Italiaanse taal en
14
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cultuur te maken hadden. Veel leden stuurden een eigen bijdrage in,
zoals een verslag van een cursus of een reis in Italië, een boekrecensie of
een bespreking van een interessant, aan Italië gerelateerd onderwerp. Er
werden rond de 750 exemplaren gestuurd aan de leden en relaties.
De Giornata in mei was aanleiding voor de samenstelling van een
speciale, kleurrijke, uitgave: Giornata del Giubileo. Hierin verschenen,
naast het programma van de Giornata, een stukje geschiedschrijving
over de Società Dante Alighieri van de hand van Marisa JansenMiglioli, een literair verslag van Lex Plompen over de inspiratie die
andere dichters putten uit de Divina Commedia, en een hoofdstuk over
Den Haag uit de Fantasie olandesi van Marino Moretti vertaald door
Willy van Ophem.
Voorts produceerde de redactie in mei in samenwerking met de
cursusorganisator het Programmaboekje waarin het nieuwe
cursusprogramma werd gepresenteerd.
Er is dit jaar geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het
Bollettino te adverteren.
Na vele jaren deel te hebben uitgemaakt van de redactie, heeft Marisa
Jansen-Miglioli aangegeven haar werkzaamheden aan het samenstellen
van het blad te willen beëindigen. Wel kunnen wij nog blijven genieten
van haar rubriek L’italiano divertente en bij het corrigeren van
Italiaanse teksten altijd een beroep op haar doen. Op deze plek dan ook
dank aan Marisa voor haar werk in de afgelopen jaren! Voor het
volgend jaar hebben we hulp kunnen vinden in de personen van Marèse
Röselaers en Gerard Schelvis, die vanaf het Bollettino Primavera de
redactie komen versterken.
Beurzen
Verschillende Italiaanse instituten en scholen hebben in 2016 een
studiebeurs of korting op het cursusgeld gegeven aan leden van onze
vereniging. Zij bezochten taleninstituten in Napoli (Centro Italiano),
Roma (Torre di Babele), San Severino (Edulingua), Venezia (Istituto
Venezia) en Trieste (Istituto Venezia).
Cursussen
Na het gereed komen van het cursusprogramma in april bleef
onzekerheid bestaan over de locatie van de avondcursussen. In juni
meldde het Aloysius College definitief niet meer beschikbaar te zijn
15
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en er moest indringender dan daarvoor naar andere opties worden
gekeken. Dat dit plaats vond tijdens de zomervakantie van de scholen
maakte het er niet gemakkelijker op; gelukkig liet het Zandvliet
College ‘op de valreep’ in augustus weten dat de avondcursussen daar
konden plaatsvinden. Zoals vorig jaar aangekondigd vond de Open
Avond met gratis niveautest plaats op 9 september in ROC
Mondriaan, vóór de eerste Conferenza van het seizoen. Het
bezoekersaantal was redelijk te noemen. De vorig jaar in september
georganiseerde Dag van de Europese Talen, een initiatief van de Raad
van Europa, had dit jaar niet genoeg deelnemende ‘taalinstituten’ om
door te kunnen gaan.
De cursusinschrijvingen via onze website verlopen inmiddels routineus. Evenals vorig seizoen heeft de cursusorganisator in een beperkt
aantal gevallen assistentie moeten verlenen.
Er is in het verslagjaar een docentenvergadering gehouden
(gezamenlijk overleg van docenten en één of meer leden van het
bestuur). In mei heeft het jaarlijkse diner van bestuur met docenten
plaatsgevonden.
Er hebben in het verslagjaar 14 kandidaten een PLIDA examen
afgelegd; de verdeling was als volgt: 5 kandidaten in mei (hiervan 4
van ons comitato) en 9 in november (3 van ons comitato). Onze
vereniging is als enige Nederlandse Dantevereniging bevoegd tot het
afnemen van deze examens. Het door de Sede Centrale beheerde
PLIDA programma (PLIDA staat voor Progetto Lingua Italiana Dante
Alighieri) staat in onze vereniging onder leiding van de docenten
Patrizia Nanni en Patrizia Mignano, zo nodig met steun van Giovanni
Lacava.
Op de volgende bladzijde vind u een vergelijkend overzicht van het
cursusbestand van het lopende cursusjaar en de twee daaraan
voorafgaande jaren. Hierin zijn zoals gebruikelijk alle cursussen die in
het verenigingsjaar zijn begonnen meegeteld; ook zijn cursisten
meegeteld die meer dan één cursus volgen. De doorstroming naar de
‘hogere’ cursussen (Thema-, Literatuur- of Cultuurcursussen met
Italiaans als voertaal) is enigszins teruggelopen, maar het aantal
eerstejaarscursisten is beduidend toegenomen. Zoals is te zien heeft
het totaal aantal cursisten zich de laatste jaren gestabiliseerd rond de
330.
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Vergelijkend Overzicht Cursisten
2014-2015
Cursustype
Aantal
Aantal
cursisten groepen
1e jaar incl. spoed 1+2
70
5
Semispoed 1e jaar
16
1
vanaf januari
2e jaar
22
3
3e jaar
39
4
e
4 jaar
44
4
Taal jaren 1-4
191
17
5e jaar
8
1
e
6 jaar
7ejaar
18
2
Intensief/extra
9
1
Taal (jaren 5-7)
35
4
Grammatica
10
1
Thema cursussen
79
9
Literatuurcursussen
6
1
Cultuurcursussen
12
2
Th+Lit+Cult +Gr
107
13
TOTAAL

333

34

2015-2016
Aantal
Aantal
cursisten groepen
47
3
-

2016-2017
Aantal
Aantal
cursisten groepen
56
4
14
1

44
21
31
143
31
7
8
46
9
103
6
17
135

4
2
3
12
3
1
1
5
1
11
1
2
15

21
47
31
169
16
7
9
11
43
6
94
10
15
125

2
3
3
13
2
1
1
1
5
1
11
1
2
15

324

32

337

33

Om 20:00 uur

Wegbereiders van Caravaggio:
De schilders van de Renaissance in Brescia (Moretto,
Romanino, Savoldo)
Lezing door Stefano Giani

Chiaroscuro, naturalisme en volksdevotie: dat zijn de belangrijkste
elementen die Caravaggio verbinden met de drie voornaamste
schilders van de Renaissance in Brescia, Alessandro Moretto,
Gerolamo Romanino en Giovan Gerolamo Savoldo. Net als bij
Caravaggio zelf, ontwikkelde de kunst van de drie Renaissance
artiesten zich niet in een vacuum, maar in de zeer concrete culturele
en historische omstandigheden van Lombardije in de 16 e eeuw. Juist
Noord-Italië was vaak het theater van de Italiaanse oorlogen, de reeks
opeenvolgende conflicten – van 1494 (invasie van Karel VIII) tot
1559 (vrede van Cateau-Cambrésis) – zag met name Frankrijk en de
17
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Habsburgers vechten om de suprematie in het Schiereiland. Gekoppeld aan
de religieuze onvrede en onrust, die tot de Reformatie had geleid en
mede verantwoordelijk was voor de oorlogen, bepaalden deze grotere
historische gebeurtenissen het kader waarin we Moretto, Romanino en
Savoldo met hun oeuvre kunnen
plaatsen. Zonder te vergeten – en daar
ligt de nadruk van de lezing, evenals
op de eerder genoemde punten van
chiaroscuro, naturalisme en volksdevotie
– dat de ligging van Brescia, onderdeel
van de Republiek van Venetië maar
cultureel ook nauw verbonden met
Milano (waar onder andere Leonardo Giovanni Girolamo Savoldo - Portret
van een jonge fluitist
lang actief was geweest) en met een
illustere lokale (Lombardijse) traditie van religieuze schilderkunst,
ook bijdroeg aan de ontwikkeling van de drie schilders uit Brescia. De
referentiepunten van Leonardo in Milano, van Giorgione en Tiziano in
Venetië, en van de Duitse kunst die – vaak juist samen met de
buitenlandse troepen – steeds vaker circuleerde in Noord-Italië, zullen
daarom ook besproken worden.
Stefano is kunsthistoricus en is in Milaan geboren. Daar is hij met een scriptie
over de 16e eeuwse Venetiaanse schilder Lorenzo Lotto cum laude
afgestudeerd. Daarna heeft Stefano jarenlange ervaring opgedaan met
wetenschappelijk onderzoek en het geven van lezingen en cursussen op het
gebied van de kunstgeschiedenis. Zijn publicaties zijn onder andere verschenen
in Arte Lombarda en Venezia Cinquecento en het Nederlandse Incontri, terwijl
de Accademia Carrara in Bergamo, de National Gallery of Art in Washington,
het Van Gogh Museum, de Vrije Academie in Amsterdam, de Volksuniversiteit
in Amstelveen en diverse Nederlandse Dante Alighieri comités horen bij de
instellingen waarmee Stefano samen werkt of heeft gewerkt. Stefano is verder
werkzaam als Subject Librarian op de bibliotheek van de Universiteit van
Amsterdam.

*****
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Piccolotheater Dario Fo

Tot en met september 2014 heeft het Piccolotheater Dario Fo onder de
bezielende leiding van Frans Roth tal van voorstellingen op de
planken gezet, vaak stukken van Dario Fo, maar ook van Goldoni,
Feydeau, Labiche en Molière. Met het plotselinge overlijden van
Frans Roth kwam daaraan een einde. Het Piccolotheater is daarmee
opgehouden te bestaan. Niet veel later is ook Dario Fo overleden.
Op het repertoire van het Piccolotheater hebben ook altijd
verschillende monologen gestaan, meestal
van Dario Fo. Sommige daarvan waren nog
maar recent in het programma opgenomen
en nog niet of nauwelijks gespeeld. Bij
wijze van afsluiting van een mooie
theaterperiode brengt een aantal van de
spelers van het voormalige Piccolotheater
nog eenmaal deze monologen op de
planken. Dat doen ze gelardeerd met
muziek en liederen (deels ook van de hand
van Fo). De meeste van deze monologen
zijn geheel in de stijl van Fo bijna kluchtig
van aard, al dan niet met een knipoog naar de
(huidige) werkelijkheid. Eén is serieuzer van aard: ‘De verkrachting’, een
monoloog van Franca Rame, de vrouw van Dario Fo.
De spelers zijn: Tinkie Danner, Wim van Ham, Art Klandermans, Julie Koch en
Hans van der Velden. Voor de muzikale omlijsting aangevuld met Willem
Bannink en Henk Bezuijen. De techniek is in handen van Maarten Groot en
Michel Bolhuis.
*****
Korte biografie: Dario Fo werd in 1926 geboren en was toneelregisseur, acteur
en toneelschrijver. In zijn stukken baseerde hij zich op de aloude commedia
dell’arte, het komische theater dat ook dikwijls een klacht inhield naar
hoogwaardigheidsbekleders. Ook was hij politiek actief; hij had veel kritiek op
Berlusconi en ambieerde een carrière als burgemeester van Milaan. Dit laatste
heeft hij niet kunnen verwezenlijken.
In Nederland was hij succesvol als regisseur van Rossini’s Il barbiere di Siviglia
van De Nederlandse Opera. In 1997 kreeg hij de Nobelprijs voor de Literatuur.
Hij overleed in 2016.
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Een PLIDA-certificaat (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) is
een van de 4 types certificaten die officieel erkend worden door de
Italiaanse overheid op basis van een verdrag met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het wordt ook erkend door de Ministeries van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs als geldig
bewijs om zich in te schrijven op een Italiaanse Universiteit. Als u lid
bent van Dante Alighieri in Nederland, kunt u een examen afleggen.
Er zijn verschillende niveaus
in het Italiaans aangegeven met:
A1 livello di contatto
A2 livello di sopravvivenza
B1 livello di soglia
B2 livello di progresso
C1 livello di efficacia
C2 livello della padronanza

in het Nederlands omschreven als:
A Basisgebruiker
B Onafhankelijke gebruiker
C Vaardige gebruiker

Het examen toetst de vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en
schrijven. Alle onderdelen vinden op dezelfde dag plaats.
Afgelopen november hebben 9 kandidaten het PLIDA-examen
afgelegd. Binnenkort zal de voorjaarsessie plaatsvinden.
Voor de PLIDA-examens van het voorjaar 2017 is inschrijving nog
mogelijk tot 4 april. De examens vinden plaats op:
woensdag 5 april: B2 en C1 (inschrijving tot 4 april)
woensdag 17 mei: A1, A2, B1 en C2 (inschrijving tot 16 mei)
De najaarssessies 2017 vinden plaats op:
woensdag 29 november: A1, A2 en B1 (inschrijving tot 28 november)
donderdag 30 november: B2, C1 en C2 (inschrijving tot 29 november)
Zie voor kosten, uitgebreidere informatie en inschrijving onze
website: www.dante-alighieri.nl, onder het kopje Cursussen.
Om uw kennisniveau te toetsen en te bepalen en een eerder
afgenomen examen te bekijken verwijzen wij u naar de site van de
20
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Dante Alighieri te Rome: www.plida.it/plida. U kunt ook mailen naar
plida2014@gmail.com.Dante.
De Commissie
Patrizia Nanni
Patrizia Mignano
*****

Dankbrief uit Amatrice
Geacht Bestuur en soci,
Graag dankt het Bestuur van Dante Groningen voor de verleende
steun aan Amatrice.
Wij zullen af en toe een update sturen aangaande de verdere voorgang.
In elk geval hebben wij contacten ter plaatse via ons lid Maria Luisa
Vincenzoni, journaliste en haar dochter, die eveneens journaliste is.
Helaas is Amatrice opnieuw getroffen, nu door sneeuwstormen. De
campanile van de S. Agostinokerk is nu ook
ingestort zoals de televisie liet zien. Het is
voor de inwoners een zeer zware tijd, maar
de burgemeester laat ons via een
ingesproken boodschap weten dat hij
dankbaar is voor de steun uit Nederland.
Het is begrijpelijk dat onder deze
omstandigheden er nog geen uitgewerkt
De Orsini fontein
restauratieplan voor de Orsini fontein
beschikbaar is, maar dat zal er zeker komen. Zoals gezegd, wij houden
alle geïnteresseerden graag op de hoogte.
Intussen grazie mille,
Namens Dante Groningen,
Lies Ast-Boiten, secretaris
N.B. Op de website vindt u een link naar een slideshow over de
reddingsoperaties bij de recente lawineramp. Hierin ook een boodschap van de
burgemeester van Amatrice.

21

Primavera 2017

Il Bollettino, 150

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 2016 contact heeft gehad, met de daarbij geldende korting
(kijk op de websites voor meer info over het instituut).
Stad

Instituten en Websites

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

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

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

De websites van deze scholen staan, met een doorklikmogelijkheid,
ook op onze website: www.dante-alighieri.nl, onder het onderwerp
Studiebeurzen.
Inschrijfprocedure
Op de websites van de hierboven genoemde scholen informeert u zich
over de opleiding, het programma, de voorwaarden, etc. U vult het
digitale inschrijfformulier van de gekozen school in en mailt dat, in
overleg met Ad Spliet (borse@dante-alighieri.nl), naar de school. Ten
behoeve van de beurs/korting zal hij een begeleidende brief sturen.
Verdere contacten met de school betreffende huisvesting, betaling,
etc. onderhoudt u zelf. Ook de reis regelt u zelf.
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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 2017 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 geeft hiermee geen
oordeel over de kwaliteit en inhoud van de cursussen.
Heeft u zelf weleens een cursus in Italië gevolgd en
heeft u hier goede ervaringen mee, ontvangen wij
graag ‘recensies’ van de door u bezochte instituten!
Dit kan andere leden enthousiast maken voor het
volgen van zo’n cursus en hen helpen bij hun keuze!
Graag uw verhaal naar bollettino@dante-alighieri.nl.
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Twee nieuwe redactieleden stellen zich voor:
Als nieuw redactielid van Il Bollettino wil ik me graag voorstellen:
Marèse Röselaers, nu ruim drie jaar met
pensioen. Na een zeer afwisselend
beroepsleven in het teken van doceren en
vertalen, in eerste instantie van het Frans,
later ook het Spaans, kwam ongeveer acht
jaar geleden het Italiaans op mijn pad, dat ik
vooral door de cursussen en de hulp van een
aantal bekwame docenten van Dante tot
enig niveau heb weten te brengen. Wat een
feest om weer een heel nieuwe literatuur in
originele versie te kunnen lezen. Ook mijn
man Lex volgt al jarenlang met veel plezier de cursussen van Dante in
Den Haag.
De liefde voor Italië kwam pas laat opzetten, omdat we decennialang
vooral op Frankrijk waren geörienteerd. Steeds vaker werd echter
Italië onze reisbestemming en steeds meer voelden we ons
aangetrokken tot dit land, vanwege de rijke kunstgeschiedenis, de
keuken, het klimaat, de gevarieerde natuur maar zeker ook de
toegankelijkheid van de Italianen. Daarom besloten we in 2010 een
huis te kopen aan het Iseomeer, bekend o.a. door het Christoproject
afgelopen zomer. Hier voelen we ons thuis, tussen de vriendelijke
bewoners van ons dorpje Riva di Solto, omringd door olijfbomen en
de bergen van de Vooralpen, waar we de dagen wandelend en lezend
doorbrengen. Niet alleen zijn Verona, Venetië en Milaan binnen
handbereik, ook is het een mooie uitvalsbasis om andere delen van
Italië beter te leren kennen.
Het lijkt me leuk om regelmatig een bijdrage te mogen leveren aan het
Bollettino, in het bijzonder over zaken die de taal en de cultuur raken,
maar ook over andere evenementen die de moeite waard kunnen zijn
voor de leden van onze Dantevereniging.
*****
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Mijn naam is Gerard Schelvis.
Als pensionado dacht ik bij het
lezen van de oproep van
Coralie, twee Bollettino’s terug,
dat hand- en spandiensten voor
Dante gemakkelijk zouden passen
tussen mijn andere vrijetijdsbestedingen. Bovendien heb ik
jaren lang mogen profiteren en
genieten van de lectuur van Il
Bollettino.
Mijn eerste confrontatie met het Italiaans dateert uit de tijd dat ik met
een vriend een trek- en klimtocht maakte op de vie ferrate van de
Brenta Dolomieten. Na een dag klauteren wilden we overnachten in
een berghut. In het matrassenlager van de vorige rifugio was het ’s
nachts een komen en gaan geweest van luidruchtige klimmers en
daarom wilden we nu in een aparte kamer slapen. Ik vroeg aan de
huttenwaardin een kamer voor één nacht’, maar uit mijn moderne
potjeslatijn verstond de vrouw: ‘Wij zoeken een kamer voor een
bruiloft’, waarop ze uitbarstte in luid gelach.
In september van hetzelfde jaar vroeg ik aan de directeur van mijn
school, waarom studiereisjes naar Rome uitsluitend voorbehouden
waren aan classici en historici. Hij begreep dat ik graag een keer mee
wilde en vroeg of ik Italiaans sprak, hetgeen ik, om de waarheid niet
te veel geweld aan te doen in uiterst vage bewoordingen bevestigde.
De volgende dag schreef ik me in voor een K&O-cursus. Er zouden
nog vele cursussen volgen, waaronder een in Verona en een in Tropea.
Na in 2012 met FPU te zijn gegaan, ter afsluiting van een 38-jarige
loopbaan van docent Nederlands en CKV (literatuur en drama),
speelde ik voor rondleider in de Keukenhof en het Boerhaavemuseum.
Ergens bleef er een verlangen aan me knagen om eens langere tijd
naar Italië te gaan. Die wens werd al snel vervuld: in het schooljaar
2015-2016 fungeerde ik als leraar Nederlands aan de Scuola per
l’Europa in de mooie stad Parma. Na mijn terugkeer meldde ik me
weer in Leiden en binnenkort zal ik opnieuw tussen de tulpen en
hyacinten lopen palaveren en daarna als stadsgids in het Gilde van de
Sleutelstad. En dan blijft er genoeg tijd over om met plezier mee te
werken aan Il Bollettino.
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Pari Opportunità?
L’umanità è fatta di uomini e donne e deve essere rappresentata da entrambi i
sessi.
Rita Levi-Montalcini (19092012)

In questi mesi a Roma, a Palazzo Braschi, si può visitare la mostra
‘Artemisia Gentileschi e il suo tempo’ che il museo ospita fino al 7
maggio 2017.
Essere pittrice in un mondo di pittori maschi nella prima metà del
XVII secolo non sarà stato molto semplice per Artemisia. Nasce a
Roma nel 1593; suo padre Orazio è un rinomato
pittore di scuola caravaggesca e lei impara l’arte
della pittura proprio da lui stesso seguendone le
orme. I suoi quadri diventeranno famosi e verrà
richiesta da diverse corti in Europa, non ultimo
dalla corte di Carlo I di Inghilterra. Ma questa
donna è anche famosa per essere stata vittima di
uno stupro: a soli diciasette anni viene violentata da
un amico di casa, il pittore Agostino Tassi,
Artemisia
Gentileschi
incaricato dal padre Orazio di insegnare ad
Artemisia le regole della prospettiva. Sarà il padre stesso a denunciare
il giovane e il processo che ne segue, di cui rimane esauriente
testimonianza documentale, colpisce per la crudezza del resoconto e
per i metodi inquisitori del tribunale. Artemisia viene sopposta, infatti,
alla tortura della sibilla, una ruvida corda che le viene stretta sempre
più intorno alle dita. La vergogna, il disprezzo, i commenti e i giudizi
del quartiere romano in cui lei viveva non piegheranno questa donna
che riuscirà brillantemente a perseguire la propria indipendenza e la
propria affermazione artistica. La sua reazione allo stupro è
considerata scandalosa per il suo tempo perché non va in convento e
non lascia il mondo, ma anzi lo conquisterà con la sua arte e grazie a
lei noi ora possiamo godere in pieno la bellezza e la luminosità dei
colori dei suoi quadri. Le femministe tireranno fuori la sua storia come
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caso esemplare di oppressione e violenza e negli anni settanta del
Novecento diventa un simbolo del femminismo internazionale, con
numerose associazioni e circoli ad essa intitolate.
Elena Lucrezia Cornaro non è solo una donna piccola, graziosa e
con una gran testa di riccioli neri, ma è anche la prima donna laureata
nel mondo. Nasce a Venezia nel 1646; grazie al
sostegno del padre, Giovan Battista Cornaro,
illuminato mecenate e discendente di una famiglia
con forti tradizioni intellettuali, può fare ciò che le
piace più di ogni cosa, cioè studiare. Non diventerà
così né moglie di un nobile veneziano né badessa in
uno dei tanti monasteri della Repubblica, ma studierà
per ben tredici anni seguita da precettori che il padre
stesso sceglie per lei in ambienti progressisti, Elena Lucrezia
imparando il latino, il greco antico e moderno, lo
Cornaro
spagnolo, l’ebraico, la matematica, la teologia,
l’astronomia e le filosofie naturali.
Ormai nota tra gli studiosi italiani per la sua erudizione, la Cornaro
viene accolta in diverse Accademie come quella di Padova, di Roma,
di Siena, di Brescia e naturalmente di Venezia. La sua fama si estende
anche all’estero: in Germania e in Svizzera. Dopo che Elena ha tenuto
a Venezia una pubblica disputa di filosofia in lingua greca e latina, il
padre chiede che l’Università di Padova assegni alla figlia la laurea in
teologia, ma il cardinale Gregorio Barbarigo, vescovo di quella città,
si oppone; sostiene infatti che sia uno sproposito dottorar una donna e
che sarebbe un renderci ridicoli a tutto il mondo. In Europa
l’università era nata e si era sviluppata come un mondo
esclusivamente maschile da cui le donne erano rigorosamente escluse.
Il conflitto tra il cardinale e papà Cornaro si risolve allora in un
compromesso: far laureare Elena in filosofia. E così il 25 giugno 1678
la Cornaro sostiene la sua dissertazione e viene accolta nel Collegio
dei medici e dei filosofi dell’Università di Padova, ma non potrà mai,
in quanto donna, esercitare l’insegnamento! Oggi a Venezia una targa
commemorativa, posta a pochi metri dalla Riva del Carbon, ricorda
tale eccezionale evento.
Ma l’università continuerà ad essere un mondo di maschi ancora per
tanti secoli. Arriviamo alla fine del XIX secolo: nel 1870 Roma
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diventa ufficialmente capitale d’Italia e nello stesso anno nasce Maria
Tecla Artemisia (puro caso?) Montessori, figlia unica di due
intellettuali della media borghesia, rappresentanti della nuova
generazione italiana. Maria cresce quindi in un ambiente dove la
tradizione e la modernità, il cattolicesimo e il sentimento liberale
spesso sono in conflitto. Ama lo studio e spronata dalla madre verrà
iscritta alla Real Scuola Tecnica Michelangelo Buonarroti, unica
ragazza in una scuola di soli ragazzi. Là incontra le prime difficoltà,
tipo un gabinetto solo per uomini: sarà costretta ad aspettare la pausa
per poterlo usare! La situazione si fa ancora più difficile quando Maria
decide di iscriversi alla facoltà di medicina. Solo grazie alla posizione
influente del padre ne otterrà il permesso; anche qui unica donna tra
studenti uomini, sarà costretta ad entrare come ultima in aula e sedersi
in prima fila per limitare al minimo il contatto con i suoi compagni!
Anche le prime lezioni di anatomia saranno un dramma: lei tutta sola,
visto che è inconcepibile che una donna insieme a
compagni maschi possa osservare un corpo nudo,
anche se appartenente ad un morto. Nonostante le
difficoltà e l’ostracismo della società diventa
medico e non solo; durante la sua specializzazione
nella clinica psichiatrica dell’Università di Roma
entra in contatto con bambini cosiddetti
‘deficienti’, piccoli selvaggi lasciati a loro stessi,
che cercano disperatamente con le loro manine di
Maria Montessori soddisfare il loro impulso a giocare con le poche
briciole di pane rimaste sul pavimento. Lo studio di osservazione che
ne nascerà marcherà l’inizio delle brillanti scoperte di Maria sulla
pedagogia infantile. Tutti infatti conoscono l’importante opera sua
riguardo l’educazione e lo sviluppo fisico e psicologo dei bimbi. La
sua fama corre per tutto il globo e sarà anche la prima donna in Italia
ad essere effigiata su una banconota da mille lire.
Queste donne e con loro numerosissime altre hanno fatto storia
nell’emancipazione e nell’affermazione dei diritti della donna. Oggi,
anno 2017, le porte di qualsiasi tipo di università sono aperte, direi
spalancate, visto che in questi ultimi anni si sta verificando un caso
curioso: il numero di studentesse iscritte ha superato leggermente
quello di studenti iscritti! Questo però non significa che le opportunità
future di lavoro per una laureata siano uguali a quelle di un laureato.
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Soprattutto nel campo scientifico questa lacuna
esiste ancora, anche se già nel 1998 ad una tavola
rotonda tenutasi a Bruxelles numerose scienziate e
ricercatrici, coordinate da Rita Levi Montalcini,
premio Nobel per la medicina, avevano messo in
luce come il contributo fornito dalle donne alla
ricerca fosse compromesso dal sessismo presente
nel settore scientifico e dalle numerose difficoltà
incontrate dalle donne nel proprio percorso
Rita Levi Montalcini
professionale.
In effetti la donna italiana è arrivata a godere delle pari opportunità
molto dopo e molto a rilento rispetto alle donne in altri paesi europei.
Fino alla fine della seconda guerra mondiale, conformemente
all’impostazione data dal Fascismo, la condizione giuridica della
donna era di forte inferiorità e così la sua posizione familiare. Il film
Una giornata particolare (1977) di Ettore Scola dà un’immagine più
che esauriente della situazione
femminile di quell’epoca:
Antonietta, impersonata da
Sofia Loren, è la casalinga
romana ingenua ed ignorante,
madre di sei figli, sposata con
un impiegato statale, fervente
fascista. È l’unica a dover
rimanere ad accudire la casa,
Sofia Loren in Una giornata particolare
mentre tutti corrono a vedere
la sfilata in onore di Hitler (6 maggio 1938). Quando alla sera, dopo
cena, in cucina tutta sola, con una pila di piatti ancora da lavare, si
mette a sedere per leggere il libro regalatole da Gabriele (Marcello
Mastroianni), è costretta ad interrompere la lettura e a raggiungere a
letto il marito-padrone, intenzionato a generare il settimo figlio e
magari dargli come nome Adolfo in onore dell’illustre alleato!
La donna italiana acquista il diritto a votare a partire dal 1946 (nei
Paesi Bassi dal 1919!) ed anche se la giovane Repubblica Italiana
(1946) poteva vantarsi di una carta costituzionale nuova e molto
avanzata, proprio a causa della resistenza degli apparati di potere il
processo per l’eguaglianza dei sessi comincerà a prendere piede
solamente a partire dagli anni Sessanta. Nel 1963 con la riforma del
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diritto del lavoro anche le donne possono accedere a tutte le cariche,
professioni e impieghi pubblici. La figura per eccellenza è senz’altro
Nilde Jotti (19201999), prima donna nella storia
dell’Italia repubblicana a ricoprire la presidenza della
Camera dei deputati, incarico che ha detenuto per ben
tre legislature tra il 1979 e il 1992. Oggigiorno due
grandi città italiane, Roma e Torino, vantano sindaci
donne e al Parlamento siedono fianco a fianco
ministri uomini e ministri donne.
Nel 1975 la riforma del diritto di famiglia estende
Nilde Jotti
anche alla madre la potestà nei confronti dei figli e
pone i coniugi in una situazione di parità di diritti e doveri reciproci.
In Italia le pari opportunità hanno percorso un lunghissimo cammino.
È vero che nella parte prima (Diritti e Doveri dei cittadini) della
Costituzione italiana l’articolo 51 già menzionava:
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge.

ma è anche vero che solamente con la legge costituzionale del 30
maggio 2003 (!) si aggiunge a questo articolo un’appendice dove sta
scritto:
A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.

Solamente in quel momento si raggiunge finalmente l’obiettivo di
assicurare ai due sessi eguali opportunità di accesso e di
partecipazione equilibrata alla vita economica, sociale e politica, con
l’eliminazione di qualsiasi ostacolo. Questa legge costituzionale è
firmata niente po’ po’ di meno che dal presidente del Consiglio dei
Ministri Berlusconi (!) e promulgata dal presidente della Repubblica
Ciampi.
Ogni anno all’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della
donna (comunemente definita Festa della donna) per ricordare sia le
conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le
discriminazioni e le violenze cui sono state e sono ancora oggetto, in
tutte le parti del mondo. In Italia nel 1946, quando l’U.D.I. (Unione
Donne Italiane) stava preparando il primo 8 marzo del dopoguerra si
cercava un fiore che potesse contraddistinguere e simboleggiare la
Giornata: si adottò allora la mimosa. Furono le donne italiane a
trovare nelle palline morbide e giallo acceso, che costituiscono la
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profumata mimosa, il simbolo della festa delle donne. In più questi
fiori avevano ed hanno il grande vantaggio di fiorire proprio nel
periodo della festa e di non essere troppo costosi.
La festa è senz’altro un’ottima occasione per rinforzare lo spirito di
lotta e per rendere le donne sempre più partecipi di questa lotta, ma
il cammino è ancora lungo…
Marisa Jansen Miglioli
Bibliografia
1- Susan Vreeland, La passione di Artemisia, Neri Pozza editore (2002).
2- Patrizia Carrano, Illuminata, Mondadori editore (2000).
3- Marjan Schwegman, Kind van haar tijd  Vrouw van de wereld,
Amsterdam University Press (1999).

De Vertaaltuin
Als er één spreekwoord is dat ik als leugen zou willen doodverven,
dan is dat het Italiaanse ‘Traduttore, Traditore’. Toegegeven, een
vertaling is altijd een magerder afkooksel van het origineel; er
verdwijnt altijd wel iets, ‘lost in translation’, maar zonder vertalingen
zouden wij verstoken blijven van een hoop mooie literatuur.
Bovendien, wie een tekst in de originele, vreemde taal leest, moet wel
van uitzonderlijk goeden huize komen wil hij niets van de essentie
missen. Ook daarbij gaat een boel verloren. Daarom hoeft zelfs een
wandelende talenknobbel zich niet te schamen voor het lezen van een
goede vertaling.
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Misschien moeten we dat ‘verraden’ anderszins interpreteren, meer in
de betekenis van: een geheim verklappen. Daar is niets verraderlijks
aan, integendeel. Aan geheimen die nooit aan het daglicht komen, heb
je helemaal niets. We moeten daarom alle goede vertalers van de
wereld heel dankbaar zijn.
En slechte vertalers? Die niet. Daar heb je niets aan. Maar je hoeft ze
ook niets kwalijk te nemen. Een slechte arts ga je uit de weg en een
stuntelige voetballer gun je zijn hobby. Bij een amateurvertaler doe je
dat ook, want vertalen is eveneens een tijdverdrijf of liefhebberij. Niet
voor niets organiseert het Prins Bernard Cultuurfonds jaarlijks de
wedstrijd ‘Nederland Vertaalt’, dat verbazend veel deelnemers trekt.
Vertalen is leuk. Men neme een niet al te lange, buitenlandse tekst,
bijvoorbeeld een gedicht, pakt pen, papier en een woordenboek en het
piekeren en puzzelen kan beginnen. En aangezien een goed voorbeeld
goed doet volgen, volgt hier een goed voorbeeld, dat overigens best
wel beter kan. Het origineel is van Trilussa (1873 – 1950).
Felicità

Geluk

C’ è un’ape che se posa
su un bottone di rosa:
lo succhia e se ne va…
Tutto sommato, la felicità
è una piccola cosa.

Het is een bij die neerdaalt op
de blaadjes van een rozenknop:
die leegzuigt en de vleugels spreidt…
Dit levert de conclusie op:
Geluk, dat is een kleinigheid.

Op deze vertaling valt heel wat af te dingen, bijvoorbeeld het
veranderen van rijmschema en metrum of het verfletsen van de
klankkleur. Daarom nodig ik alle geïnteresseerden uit om hun eigen
vertaling te leveren van dit gedicht. Wie weet wordt dit dan een aanzet
tot een nieuwe rubriek.
Inzenden aan het redactieadres bollettino@dante-alighieri.nl vóór 15
april, onder vermelding van ‘Vertaaltuin’.
Gerard Schelvis
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Piccola storia del Baccalà (alla Vicentina)
Sono nata e cresciuta a Vicenza. Alla fine degli anni ’70, nel centro di
Vicenza, si potevano trovare molte più rosticcerie e negozi di
alimentari e pescherie che ai giorni nostri. In inverno, passeggiando
sotto agli eleganti portici di Corso Palladio o passando accanto alla
gloriosa Basilica, si veniva investiti da un ‘odorino’ strano… Zaffate
in teoria sgradevoli che invece evocavano in tutti un’immagine
piacevole: un bel piatto di Baccalà alla Vicentina con polenta!!! Ma da
dove veniva quell’odore?
Veniva da alcune botti piene d’acqua, messe all’entrata delle
rosticcerie, dentro cui gli ‘stoccafissi’ erano immersi a testa in giù.
Lo ‘stoccafisso’ è un pesce essiccato, durissimo, che per poter essere
tagliato e cucinato deve rimanere in acqua per giorni poichè deve
reidratarsi…
Beh, mia mamma ogni tanto portava a casa uno di quei pesci, secchi o
già ammorbiditi, ed iniziava il lungo rito di preparazione del Baccalà
alla Vicentina.
Un momento! Baccalà? Stoccafisso? Ma qual è la differenza? Che
pesce è? Da dove viene?
Cominciamo con ordine. Stiamo parlando dello stesso pesce; il
merluzzo (Gadus). Il genere Gadus (famiglia Gadidae) è abbastanza
grande e nel Mediterraneo ne nuotano un paio di specie ma non sono
quelle che poi tornano sul nostro piatto sotto il nome di baccalà (o
bacalà, in dialetto veneto).
Quindi? Quello di cui vorrei parlare è il Gadus Morhua, il più grande
che vive nell’Oceano Atlantico, anche noto come Atlantic Cod.
I nomi ‘baccalà’ e ‘stoccafisso’ sono i nomi che questo merluzzo
prende quando viene lavorato per la sua conservazione:
Baccalà; quando il merluzzo viene essiccato un po’ e salato. Dallo
spagnolo bacalao che deriva a sua volta dal fiammingo bakkeliauv che
deriva a sua volta dall’olandese kabeljauw.
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Stoccafisso; quando il
merluzzo intero viene
diviso in due parti e
disseccato all’aria aperta
finchè diventa molto duro
e sembra un bastone.
Dall’olandese stocvisch.
Ecco, a Vicenza utilizziamo lo
stoccafisso ma chiamiamo la
pietanza ‘bacalà’ creando
un po’ di confusione fra i
Gli stoccafissi a seccare, Isole Lofoten
termini…
Il miglior tipo di merluzzo atlantico, per grandezza e compattezza
della carne, è lo skrei (che in norvegese significa ‘nomade’) che alla
fine di ogni anno arriva dal Mare di Barents fino alle Isole Lofoten, in
Norvegia.
È alle Isole Lofoten che questo pesce viene pescato, fra metà gennaio
e fine aprile, e poi messo ad essiccare.
Dopo l’essiccazione si procede con la selezione di ogni singolo pesce
(ci sono più di 20 diverse categorie di qualità ed il compito di
selezionarle viene affidato ad un esperto, il vrakeren).
Solo gli stoccafissi della qualità migliore, detti di ‘Qualità Ragno’ (da
Ragnar, il più famoso esportatore norvegese), vengono usati per la
ricetta vicentina. Si possono riconoscere perchè sulla loro pelle viene
impresso un marchio raffigurante un ragno, perchè hanno la carne
chiara e sono stati puliti molto bene all’interno, perchè sono
abbastanza grandi (lunghi più di 60cm) e perchè hanno un prezzo
elevato (dai 40 fino ai100 euro al chilo per pesci eccezionali).
Ma come e quando è arrivato sulla tavola italiana? In Italia il consumo
si è diffuso solo dopo il 1500 ma lo stoccafisso era già ben conosciuto
dai Vichinghi nel IX secolo che lo portavano con sè durante le lunghe
traversate oceaniche.
In Italia venne portato dal nobile commerciante veneziano Pietro
Querini. Partito da Candia nel 1431, Querini era alla ricerca di nuove
rotte commerciali e si diresse a nord con una nave carica di merci
preziose e molti marinai. A causa del maltempo sul Mare del Nord
egli perse la nave e con una decina di superstiti raggiunse l’isola di
Røst nelle Isole Lofoten. Qui rimase con i suoi marinai per circa tre
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mesi, ospitato dalla popolazione locale e quindi vivendo e mangiando
come loro.
Tornò a Venezia nel 1432 e raccontò la sua avventura, mostrò questo
pesce essiccato che abbondava in Norvegia, che così a lungo poteva
essere conservato e che così bene poteva venir trasportato a bordo
delle navi; l’ideale per combattere lo scorbuto che affliggeva i marinai
durante i lunghi viaggi. Per la storia della navigazione italiana questo
è stato un momento importante, una svolta.
Ma lo stoccafisso ebbe successo fra la popolazione? No.
Perchè consumare pesce seccato quando il Mar Mediterraneo ne
forniva di fresco?
La fortuna di questo alimento
in Italia (soprattutto nel
Veneto, in Liguria e a
Napoli) aumentò solo dopo
il Concilio di Trento, durato
dal 1545 al 1563, che fra le
altre
cose
impose
il
‘mangiar di magro’, ovvero
l’astenersi dal mangiare
carne per almeno 200 giorni
all’anno. Il mercato del pesce
La Confraternita del Bacalà durante la Festa del
Bacalà a Sandrigo, provincia di Vicenza
aumentò di conseguenza e lo
stoccafisso diventò il pesce da consumare durante l’inverno e durante
la Quaresima.
Nel territorio vicentino, a Sandrigo, ogni anno in settembre si celebra
la Festa del Bacalà. Presiede in pompa magna la Venerabile
Confraternità del Bacalà: fondata nel 1987 dall’avvocato Michele
Benetazzo, questa confraternita di buongustai è un sodalizio il cui
impegno è: “la stesura della ricetta per la preparazione del bacalà alla
vicentina, dare attestati ai ristoratori che si impegnino a servire con continuità
il tipico piatto locale, allacciare rapporti con altre regioni italiane che hanno
tradizioni culinarie legate allo stoccafisso, invitare esperti del settore
nutrizionale per approfondire ricerche sulle antiche ricette del baccalà, oltre
che sulle origini della pesca e del commercio del merluzzo nei secoli.”

Ma quante storie ancora sono legate allo stoccafisso e al
baccalà…Quanti aneddoti si possono raccogliere…Quante ricette per
tutta l’Italia…
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Io mi sono limitata a questo breve racconto introduttivo e vi lascio qui
la ricetta di casa mia che ancora faccio, una volta all’anno.
Riferimenti:
- Il sito della Confraternità del Bacalà:
www.baccalaallavicentina.it
- P. Petrone “Per la Gloria del Baccalà”, Alfredo
Guida Editore
- L. Cerini di Castegnate “Il grande libro del
baccalà”, Editore Idea Libri
- A. Sandri e M. Falloppi “La cucina vicentina”,
Editore Vicentini Massimo
- Dizionario della lingua italiana Devoto-Oli
- Mia mamma
Il simbolo della Confraternita del
Bacalà

BACCALÀ ALLA VICENTINA; una ricetta semplicissima dal
procedimento complicato.
Indispensabile:
- Uno stoccafisso qualità Ragno; provate l’acquisto online oppure
visitate Vicenza!
- Una grande bacinella di plastica o un tino di legno.
- La volontà di preparare la ricetta, che in totale vi occuperà per 2
o 3 giorni. Diffidare delle ricette online che promettono ottimi
risultati in 2 ore!
- Una giornata di pioggia, niente da fare; in cucina dovete prestare
attenzione alla pentola per 4 o 5 ore.
- Vestiti ‘da casa’ facili da lavare.
Ingredienti per 12 persone:
- Uno stoccafisso qualità Ragno (da 800g a 1kg)
- 1 kg di cipolle bianche
- 600ml di olio extra vergine d’oliva
- 250/300ml di latte intero
- Qualche filetto d’acciuga sotto sale (o sott’olio)
- Un po’ di farina
- Sale e pepe nero
Quando vi siete decisi ad iniziare, prendete lo stoccafisso e ‘battetelo’,
ovvero prendetelo a colpi di mattarello. La carne si sfibra e voi vi fate
un trattamento anti-stress.
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Mettete lo stoccafisso nella bacinella piena d’acqua fresca. L’ideale
sarebbe lasciare la bacinella sotto l’acqua corrente ma oggigiorno non
è un bene per l’ambiente. Infatti lo stoccafisso deve restare in
ammollo per almeno 2 giorni, crescendo di volume fino al 50%.
Limitatevi a mettere acqua fresca ogni 3 o 4 ore…
Suggerimento: appendete in cucina un post-it con la frase ‘cambiare
l’acqua al pesce’.
Dopo un paio di giorni tirate fuori lo stoccafisso dalla bacinella ed
iniziate a prepararlo: togliete la pelle, apritelo in due e togliete la lisca,
tagliate la coda, gettate le ossa della mascella. Tagliate la carne bianca
in pezzettini quadrati, di circa 4cm.
Infarinate leggermente i pezzi di stoccafisso e metteteli da parte.
Affettate le cipolle finemente e rosolatele in padella con un
bicchierino d’olio (100ml). Aggiungete le acciughe e fatele sciogliere.
Spegnete il fuoco.
Ora, l’ideale per la cottura è una pentola di coccio ma potete usare
anche una pirofila o una pentola di alluminio.
Sul fondo della pentola mettete un paio di cucchiai abbondanti di
cipolle e poi, sopra, i pezzi di stoccafisso, uno accanto all’altro.
Coprite con il resto delle cipolle.
Aggiungete una macinata di pepe nero, il sale e versate il latte.
Aggiungete l’olio rimasto, fino a coprire tutto.
Cottura: a fuoco molto basso, lentamente (nel mio dialetto si dice che
la pentola deve ‘pipàre’) per 4 o 5 ore. NON mescolate!
Ogni tanto muovete la pentola, datele una scossa e giratela in senso
orario: un pizzico di stregoneria…
L’esperienza insegna a capire quando la pietanza è veramente pronta.
Quindi iniziate con le prove…
Lasciate il tutto a riposo per 12-24 ore, date aria alla casa e mettete in
lavatrice i vestiti.
Scaldate prima di servire e potete preparare la polenta per mettere in
tavola il Bacalà alla Vicentina come si deve… È possibile mettere una
parte del preparato in freezer per un’altra occasione.
Federica Meneguzzo
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‘In het hart van de Renaissance’ vanaf 11 februari in
Rijksmuseum Twenthe.
Deze tentoonstelling is een primeur voor Nederland: niet eerder waren
er in ons land zoveel werken van grote
meesters uit de gloriejaren van de
Italiaanse schilderkunst te zien. Het
grootste deel van de getoonde werken is
afkomstig uit de Pinacoteca Tosio
Martinengo in Brescia, die de komende
jaren is gesloten vanwege een
verbouwing. Zo komen van Rafaël o.a.
de Zegenende Christus en een prachtig engelenhoofd uit 1501 (door
hem gemaakt op 18-jarige leeftijd) naar Enschede.
Naast de tentoonstelling worden er ook gratis lezingen georganiseerd, zoals ‘De
kunst van de Italiaanse Renaissance’, ‘Renaissance portretkunst’ en ‘Religieuze
voorstellingen in de Renaissancekunst’. Daarnaast worden rondleidingen
aangeboden op woensdag-, vrijdag-, en zondagmiddag.
Een bijzondere attractie vormen twee vrijdagavonden 3 en 17 maart, waarop het
museum in samenwerking met de Nederlandse Reisopera een exclusieve avond
biedt met operafragmenten tussen de Rafaëls en Tintoretto’s.
Voor meer info en boekingen zie:
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/1681/nl/de-eerste-engel-van-rafaelkomt-naar-enschede
*****

Ramón van der Ven in het NIKI
In het NIKI in Florence zijn tot 19 mei
werken te zien van de Nederlandse
kunstenaar Ramón van der Ven.
Hiernaast een voorproefje; geniet ook
vooral van het kleurgebruik, bijv. op
https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/
florence/verbluffende-italiaanseimpressies/
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De lommerd
Als je in vroeger tijden geld nodig had, kon je naar de lommerd (ook
wel het pandjeshuis) gaan. Je gaf daar bijvoorbeeld je sieraden als
onderpand en kreeg daar contant geld voor in de plaats. Als je dan
weer goed bij kas zat, ging je je sieraden
weer ophalen, natuurlijk na betaling van het
geleende bedrag met de nodige rente. Het
waren de Lombarden die al in de
Middeleeuwen een belangrijke rol speelden
in het bankwezen en die dit gebruik van
onderpand introduceerden! Lommerd is dus
eigenlijk een verbastering van Lombard!
Dus ook de vele straatnamen als Wijde
Lombardsteeg (Amsterdam) en Lombardkade
(Rotterdam) zijn verwijzingen naar de
bedrijven van deze Lombarden.
Trouwens, het woord bank stamt natuurlijk ook uit het Italiaans. Het
was oorspronkelijk de tafel waaraan de kredietverstrekkers zaten. En
als die tafel dan echt kapot ging, waren ze bankroet (banca rotta)!

Brindisi
La parola ci è arrivata dallo spagnolo, ma ha
origini germaniche: erano i temuti Lanzichenecchi
ad alzare il bicchiere pieno pronunciando le parole
‘ich bring dir ‘s’ , ovvero ‘lo porgo a te’ . Una
formula di saluto, insomma, equiparabile al latino
‘prosit’. Perché da sempre, e ben prima che
qualcuno inventasse gli aperitivi, nel mondo si festeggia bevendo in
compagnia. A votre santé!
(a cura di Alessandro Masi, Supplemento Sette del Corriere della Sera)
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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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