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20221212 comunicazione PUTSCH PUCCINI - FIAT DE MAEYER Herman Cole (8 marzo 2023) 

In het raam van Putsch Puccini  

19u00 (!) 

Mercoledì - 8/03/2023 - Woensdag  

FIAT-garage De Maeyer, Heidebaan 116,  

Sint-Niklaas  

Puccini#youtoo 2 
door Herman Cole  

Anfiteatro-amici della cultura italiana be-
kleedde in 2022 een plaats in het programma-
boekje van de Internationale Vrouwendag: 
Anfiteatro-lid Herman Cole -tot in 2007 lesge-
ver Italiaans bij LBC Volwassenenonderwijs, 
ereburger van zusterstad Lucca, Cavaliere 
dell’Ordine della Stella d’Italia en mede-
initiatiefnemer van Putsch Puccini presen-
teerde op 8 maart een muzikale beeldenbab-
bel rond het leven en de muziek van de we-
reldvermaarde operacomponist, geboren in 
Lucca in 1858 en gestorven op 29 november 
1924 in Brussel.  

Anfiteatro levert ook in 2023 een bijdrage tot 
de Giornata Internazionale della Donna. In 
een anderhalf uur durende muzikale beelden-
babbel zal Herman Cole het opnieuw hebben 
over Puccini en vrouwen -in zijn werk én in 
zijn leven. Sommige critici beschrijven de 
maestro ronduit als ‘wellicht de meest vrouw-
onvriendelijke componist die ooit geleefd 
heeft.’  

 

Puccini (foto Ugo Conti - Lucca)

Puccini had niet alleen een uitzonderlijke 
belangstelling voor het vrouwelijk geslacht: 
hij had ook iets met motoren. Hij bezat ach-
tereenvolgens de fraaiste bolides: Fiat, Ford, 
Lancia, Benz. En dan liefst nog de nieuwste 
modellen. Als hij niet vanuit Viareggio met 
zijn jacht de golven kliefde, zat hij met een 
krachtige motorboot op het meer van Mas-
saciuccoli. Op weg naar de première van zijn 
opera’s in binnen- en buitenland verkoos hij 
de auto boven de trein. In december 1902 
kreeg hij een bekeuring voor overdreven 
snelheid, één van de allereerste in Italië. 
Niemand was verwonderd dat hem enkele 
maanden later met zijn Clément-Bayard 11 
HP een bijna fataal auto-ongeval overkwam.  

Praktisch …….  
De taal van de beeldenbabbel is Nederlands, 
met ook toetsen Italiaans. Toegangsprijs 
€5,00. Na afloop biedt Fiat-garage De Maey-
er graag een glas Italiaanse wijn aan.   
Wie wil deelnemen stuurt een mail naar 
puccini100@anfiteatro.be. Doe het gauw, 
want er zijn niet meer dan 40 (veertig-
quaranta) zitplaatsen. Zet in het bericht dui-
delijk ’Fiat100’.  


