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Cari lettori 
 
 
Na een zuiderse zomer ligt hier voor u weer een 
nieuwe Notizie klaar.  
Nummer 117. Het eerste nummer van ons 33e 
werkjaar. 
Het najaar blijkt alvast goed gevuld te zijn… U 
leest er alles over in de “Che cosa faremo?”, 
met, als je ’t mij vraagt, een mooie mix aan acti-
viteiten. Maar er komt nog meer… 
We hopen u ook allemaal weer in levende lijve 
te ontmoeten… Anfiteatro telde vorig werkjaar 
meer dan 300 leden… Hopelijk ‘a presto’ op één 
van onze activiteiten. 
Het wordt zeker en vast een boeiend werkjaar 
en intussen tellen we af naar Puccini-putsch… 
Aan inspiratie voor activiteiten geen gebrek, 
maar we hebben niet altijd de nodige helpende 
handen om die activiteiten te trekken…  
Wie ziet het bij voorbeeld zitten om mee praat-
namiddagen te begeleiden? Of misschien ben jij 
wel de trekker voor die Nero-
stadskernwandeling? Of heb je nog andere idee-
ën?  
Neem contact op met het secretariaat of met 
één van onze bestuursleden. Hun gegevens 
vind je op de kaftpagina. 
Bekijk je ’t liever wat vanop afstand, maar heb je 
wel nog een mooi verhaal dat in ons papieren 
tijdschrift zou passen, één adres: secretari-
aat@anfiteatro.be 
Geniet nog van deze mooie nazomer en hopelijk 
‘a presto’. 
 
Karin Tavernier 
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Ugo Conti 
 
‘De tijd vordert ongenadig…’  
…. was de titel van een mail die in mijn inbox 
belandde, net nadat ik de post van zijn zonen op 
z’n FB-pagina gelezen had… 
Ik was even sprakeloos… Ben een goede vriend 
kwijt. Tegelijkertijd dankbaar om de vele mo-
menten die ik met hem en zijn familie mocht 
doorbrengen. Hoe dikwijls heb ik niet geslapen 
op de slaapbank in zijn bureau? 

De 93-jarige Ugo Conti uit Lucca is niet meer… 
 
----La Gazzetta di Lucca schreef op 12 juli 2022.  
‘Se ne è andato oggi Ugo Conti, un grande 
fotografo lucchese, vero e proprio maestro in 
questa arte, ma soprattutto una persona 
splendida, generosa e dall'animo sensibile che 
mancherà a tutti coloro che hanno avuto modo 
di conoscerlo. 
Classe 1929, nel suo sito ha spiegato come è 
nato l'amore per la fotografia: "Un giorno molto 
lontano, nel 1938, qualcuno mi pose in mano un 
apparecchio fotografico a soffietto, mi disse di 
inquadrare nel mirino una scena di paesaggio e 
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di abbassare una levetta. Poi mi fece assistere allo 
sviluppo della pellicola e, qualche sera dopo, alla 
stampa a contatto, mediante un torchietto.Sono 
convinto che la mia passione per la fotografia 
nacque proprio quella sera, quando vidi su un 
pezzetto di carta ancora bagnata, l'immagine del 
paesaggio che avevo ripreso". Negli anni '90 è 
stato docente, consulente e incaricato esperto di 
fotografia presso un istituto professionale di 
Lucca. 
 
Ha conosciuto e lavorato con personalità del 
mondo della fotografia italiana e straniera quali 
Frank Dituri, Franco Fontana, Joan Fontcuberta, 
Maurizio Galimberti, Joan Powers e molti altri. 
Le sue fotografie sono state molto apprezzate sia 
in Italia che all'estero. 
E' stato invitato in molti circoli fotografici toscani 
a parlare di fotografia all'infrarosso e fotografia 
stenopeica. E' stato socio del Fotoclub lucchese 
dal 1986, poi dal 2005 al 2010 ha ricoperto la 
carica di delegato della Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche per la provincia di 
Lucca e per alcuni anni è stato collaboratore 
esterno fotografico dell'Archivio Fotografico 
Lucchese del comune di Lucca. E' stato uno dei 
soci fondatori del "Labirinto dell'Immagine" La 
sua passione era fotografare su pellicola in bianco 
e nero ma la sua voglia di imparare sempre più di 
questa arte, gli ha permesso di aprirsi anche a 
nuove tecniche. 
I suoi figli Luca e Andrea hanno scritto un post su 
Facebook : "La sua è stata una vita meravigliosa 
anche grazie ai suoi amici con i quali ha condiviso 
momenti straordinari. Chissà che foto fantastiche 
starà facendo ora da lassù! Grazie a tutti voi e un 
carissimo saluto".’ 
 
 
----Ook bij ons in Sint-Niklaas stelde Ugo tentoon: 
1995 – ‘Lucca all’infrarosso’ met Fotokring Balder 
(Belsele)  
1999 - ‘Lucca all’infrarosso’ in de Salons en in de 
Stadsschouwburg van Sint-Niklaas  
2008 - ‘Giacomo Puccini, luoghi e suggesti-
oni’ (naar aanleiding van de honderdvijftigste ge-
boortedag van de componist) in het Sint-Niklase 
stadhuis   
----Dat we door covid en andere persoonlijke rede-
nen mekaar minder live zagen, maakte het contact 
niet minder intens. 
En omdat beelden vaak meer zeggen… twee typi-
sche beelden van Ugo, met telkens een tekst bij –
van zijn hand- die tot nadenken stemt… 
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Nelle strade della città c’è 
un silenzio che mi entra 
dentro, un silenzio pieno 
di sensazioni diverse, in-
solite, mi sembra di far 
parte di questo silenzio, di 
questa solitudine che sci-
vola lungo le facciate, 
rotola sul selciato delle 
vie, mi sembra di non ave-
re pensiero. C’è stata un-
esistenza in queste strade? 
Ci sarà futuro? Ora c’è so-
lo uno smisurato presente, 
ma tornerà il futuro, ne 
sono certo. Il silenzio si 
dileguerà, rintroneranno le 
domande e il futuro sarà 
meraviglioso. 
 
 

 
Soffiò il covid fra gli uomini  
come il vento fra gli alberi  
non se ne sentiva la voce 
ma se ne videro gli effetti 
qualcuno fu abbattuto 
altri rimasero curvi 
 
Dank je wel, Ugo, dat ik je mocht leren kennen. 
Dank je voor de kleurrijke foto waar ik elke och-
tend mag naar kijken. 
Ik blijf contact houden met je echtgenote Cristina 
en de zoons Luca en Andrea. 
Wil je Ugo en zijn werk graag beter leren ken-
nen, neem dan zeker een kijkje op: 
www.ugoconti.net/Ugo_Conti.html  
 
Karin Tavernier 
Met veel dank aan Herman Cole. 

Zoals je in “In Primo Piano” kon lezen zijn we nog 
volop bezig met de planning van ons 33e werk-
jaar. 
 
Deze data kan je alvast noteren. Schrijf tijdig in! 
En als het even kan, betaal vooraf, dat bespaart 
ons veel poespas aan het onthaal. 
Daarvoor krijg je alle details via Notizie via 
mail. 
'Rome, anders bekeken'  door Marc Van-
denbon vrijdagmiddag 16 september om 
14.30 u. 
  
Marc Vandenbon neemt je mee op weg door de 
Eeuwige Stad, maar dan steeds via de zijwegel-
tjes om hier en daar een kleine tip te geven die 
aan jouw city-trip dat vleugje meer geeft. 
Wat valt er bij voorbeeld nog te zien in de onmid-
dellijke omgeving van het Colosseum? Ooit de 
Vlaamse Kerk bezocht? Welk alternatief bestaat er 
voor de toeristenmarkt op de Campo de’ Fiori? 
Waar staan die leuke, kleine fonteintjes? 
De lezing is geen toeristische rondreis overstelpt 
met “mooie plaatjes” en saaie data, maar vertrekt 
vanuit zijn persoonlijke indrukken en ervaringen. 
Zonder spiekbriefje om het verhaal, ondersteund 
met eigen beeldmateriaal, boeiend mee te geven. 
Dit alles vanuit een verrassende invalshoek: zap-
pend, glimlachend, verbaasd en soms ironisch. 
Napraten kan achteraf in de  Wonderbar van de 
bib. 
 
Praktisch: Conferentiezaal van de Bib, 
H.Heymanplein, vrijdagmiddag 15 september om 
14.30 u. 
Wil je er graag bij zijn, schrijf dan in en stort uw 
bijdrage van 10 €. Leden betalen slechts 8 €, 
graag met vermelding ‘Rome’ 
 
Pentaglossa  Quiz  Maandag 26 sep-
tember 20 u. n.a.v. Giornata europea 
delle lingue  
Meer info via de website.  
Pentaglossa -een ludieke vijftalige quiz rond ver-
zustering- vindt plaats op maandag 26 september 
om 20.00 uur in de SOB op het Heymanplein te 
Sint-Niklaas. 
De inschrijvingen voor teams van 3 personen lo-
pen via internationalesamenwerking@sint-
niklaas.be  en sluiten op 20 september. 
 
Talencafé’  dinsdag 27 september 19.30 
u. n.a.v. Giornata europea delle lingue  
Op dinsdag 27 september zwaaien om 
19.30 u. de deuren van het ‘Talencafé’ 
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open; onder leiding van native speakers of ande-
re gasten met ruime ervaring wordt - bij een fijn 
glas - ronduit gekout in een waaier van talen… 
Schuif bij aan de tafel van je voorkeurstaal en… 
go!  De talentafels staan in SteM aan de Zwijgers-
hoek. 
 
 
Buttachicchi Vrijdag 14 oktober 19.30 u 
- Parochiezaal Belsele  
 
Nuova formula? Of “back to the 
roots”? 
 
Voor 14 oktober reserveerden we opnieuw de pa-
rochiezaal van Belsele voor de zoveelste editie 
van Buttachicchi.  En we willen graag terug naar 
de oorspronkelijke formule van heel lang gele-
den… waar alle aanwezigen wat lekkers mee-
brachten. Vooral een kwestie van het werk wat te 
verdelen… Wij zorgen voor de zaalschikking, zor-
gen dat de tafels gedekt zijn en zorgen voor 
brood en wijn.  Het bestuur biedt het aperitief 
aan. 
  
Hoe kan je deelnemen? Je betaalt 30 € en schuift 
je voeten onder tafel…Of je betaalt 15 € en brengt 
een schotel mee voor 10 personen:  
  –zo authentiek Italiaans mogelijk 
  – bij voorkeur naar Italiaans recept. 
Kies je voor antipasto? Primo? Secondo? Dol-
ce? Je laat vooraf weten (en uiterlijk voor 30 sep-
tember) aan secretariaat@anfiteatro.be wat je 
van plan bent om klaar te maken, zodat we het 
geheel een beetje kunnen ‘dirigeren’ (Lees: ver-
mijden dat we alleen een dessertenbuffet heb-
ben) 
Ter plaatse iets opwarmen is geen probleem. Ko-
ken kan je het best in je eigen keuken. 
  
Inschrijven kan vanaf nu! Opgelet: het aantal 
deelnemers is beperkt! 
 
 
'Elena Ferrante' door Prof. Carmen Van den Berg-
he Donderdag 20 oktober, 20 u  in de bib. 
 
Wie houdt van hedendaagse literatuur 
kan niet aan de naam van Elena Fer-
rante voorbij... 
 
Prof. Carmen Van den Berghe werkt 
aan de KU Leuven en Universiteit Leiden  
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Donderdag 20 oktober, Conferentiezaal van de 
Bib, H.Heymanplein, 20 u. 
Bijdrage: 11 €. Leden Anfiteatro: 8 €. Studenten in 
groep of leden van een leesclub van de bib: 10 € 
Graag inschrijven 
 
Boekbespreking de 'Decamerone' van 
Boccaccio    vorig jaar uitgesteld wegens 
Corona. 
Nu gepland op woensdag 23 november 
om 19.30uur in het STeM, Zwijgershoek 
14, Sint-Niklaas  
We bespreken dit meesterwerk van middeleeuw-
se Italiaanse literatuur samen met de leeskring 
van Davidsfonds Sint-Niklaas. 
 
 In de inleiding beschrijft Boccaccio hoe de pest 
toeslaat in Firenze. Drie mannen en zeven vrou-
wen gaan in quarantaine in een buitenverblijf in 
Fiesole. Om de tijd door te brengen tijdens hun 
isolement vertellen ze elkaar niet minder dan 
honderd, al dan niet pikante, verhalen.   
  
De bespreking wordt geleid door onze voorzitter 
Romain Van Hautekerke. Frans Denis-
sen, vermaard vertaler van Italiaanse en Frans-
Belgische literatuur, vertaalde ook de Decame-
rone en woont de bespreking bij. Zelf zegt Frans 
Denissen over zijn vertaling: ‘Het was een huza-
renstuk omdat het enerzijds leesbaar moest zijn 
voor de moderne Nederlandstalige lezer, maar 
anderzijds een ietwat ‘Middelneder-lands” (of 
“Middelitaliaans”) karakter’ moest hebben. 
  

Verschillende leden van de leeskring hebben het 
boek reeds gelezen in 2020 of hebben het zelf in 
hun bezit. Om te voorkomen dat hij teveel boeken 
bestelt, had Roland graag geweten wie een boek 
wenst. Nog ter info: in de bibliotheek van Sint-
Niklaas is het boek beschikbaar, ook van andere 
vertalers. Dit laatste vormt natuurlijk geen be-
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zwaar om ook die vertaling te lezen. Het is ook 
beschikbaar in het Italiaans. 
Bijdrage: leden Anfiteatro en DF 3 euro, niet-
leden 5 euro. 
 
Noteer alvast ook deze data. Details volgen 
later via Notizie via mail. 
 
Week van de smaak 2022: 
Op maandag en donderdagnamiddag 21 en 24 
november, twee bakworkshops met originele re-
cepten van Domenico Ghirardelli uit Rapallo. Wie 
dit is, lees je verder in deze Notizie. 
 
Zondag 27 november: Alessandro Cervino, (° Ca-
tania) enthousiast docent piano (hoofdvak) aan 
LUCA – School of Arts, Campus Lemmensinsti-
tuut Leuven. over ‘Note’, de ontstaansgeschiede-
nis van de muzieknoten. 
 
Vrijdag 13 januari, 20.00 u: nieuwjaarsconcert 
 
8 maart 2023: Puccini#youtoo - Muzikale beelden-
babbel in het raam van Internationale Vrouwen-
dag door Herman Cole; hij vertelt in Fiatgarage 
De Maeyer aan de Heidebaan 116 over de com-
ponist, zijn muziek, zijn vrouwen en zijn auto’s.   
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Caccia al tesoro 
fiammingo 
 
Parma è una città meravigliosa e i suoi abitanti 
davvero bella gente. 
 Mi spiego: ci sono sempre stati i ricchi che erano 
troppo ricchi e i miserabili che potevano dire in 
dialetto, ad alta voce: “Quand a sèmma dvintè 
povrett èmma fat fésta !”  
(Quando siamo diventati poveri abbiamo fatto 
festa). 
 Si chiama “ sperequazione sociale” o “ mancanza 
di un equo criterio distributivo”  che, invece, non 
esiste per la salute e la malattia. Gli abitanti di 
Parma dimostrano saggezza anche in questo 
campo.  Qualcuno disse incontrando un amico: “I 
m’an ditt ch’a gh’ò un tumor e i m’an anca ditt 
ch’a pòss anca morir. A gh’ò otant’an, son sempor 
ste onést, chi s’nin frega!” ( Mi hanno detto che 
ho un tumore e posso anche morire. Ho 80 anni e 
sono sempre stato onesto. Chissenefrega.) 
Torniamo ai ricchi, ricchissimi. Ci interessano 
anche quelli di oggi, che sono le eccellenze 
italiane nel mondo come chi  fa prosciutti (che 
ringraziamo di cuore) o il signor Guido Barilla, re 
della pasta .  
Ma un posto d’onore merita  una nobildonna ricca 
ricchissima, di alcuni secoli fa. 
Margherita d’Austria era figlia naturale di Carlo V 
( vostro illustre concittadino: era nato a Prinsenhof 
di Gent e fu imperatore di tutta Europa) , moglie di 
Ottavio Farnese e duchessa di Parma e Piacenza. 
Dal 1559 fu governatrice delle Fiandre. Vi rimase 8 
anni e in quella lontana provincia, in rivolta contro 
la dominazione spagnola e insanguinata dalla 
repressione religiosa, riuscì a dedicarsi 
all’acquisto di opere di pittura fiamminga. Portò in 
Italia 30 dipinti di grandi firme, da Hans Holbein a 
Jan Brueghel il Vecchio. Sono rimasti nascosti 
fino ad oggi. Li hanno restaurati e restituiti ai 
visitatori di Parma. 
Dove andarli a vedere? Alla Pilotta, che ha aperto 
una sezione permanente di pittura fiamminga. 
Ma che cos’è il Complesso monumentale della 
Pilotta? 
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La Pilotta, imponente palazzo simbolo del potere 
ducale dei Farnese, centro storico e civile della 
città di Parma, è oggi un Complesso 
Monumentale unico. Comprende: il Teatro 
Farnese, la Galleria Nazionale di Parma, il Museo 
Archeologico Nazionale e la Biblioteca Palatina. 
Da agosto 2022 siete arrivati voi fiamminghi. 
Evviva. Vi abbiamo trovato un posto importante! 
Fra le tante opere di questa sezione, occupa un 
posto d’onore il ritratto di Erasmo da Rotterdam, 
capolavoro di Hans Holbein  secondo una 
fisionomia e un abbigliamento che costituiscono 
lo status symbol del magister umanista.  
Qui mi fermo e ringrazio le Fiandre ed Erasmo, un 

tesoro fiammingo, che ha scritto “ Elogio della 
follia”, un libro che si può leggere oggi in chiave 
moderna. 
La follia produce le guerre, che sono “origine e 
campo delle imprese più lodate, affidate non a 
caso a parassiti, ruffiani, briganti, sicari, contadini, 
imbecilli, indebitati e simile feccia umana”. 
Non faccio nomi. Ma se ci fosse un dizionario che 
traducesse il dialetto di Parma in russo, metterei 
in grande evidenza tre vocaboli, che in italiano 
sono: tumore, onesto, chissenefrega. 
 
Ornella Neri Ziccardi  
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Fonti del Clitunno 
 
De Fonti del Clitunno zijn de bronnen van de ri-
vier Clitunno in Campello sul Clitunno in de pro-
vincie Perugia (Umbrië). De Fonti del Clitunno 

bestaan uit een prachtig idyllisch en magisch vij-
vercomplex met overal eilandjes en treurwilgen, 
gelegen ten zuiden van het stadje Trevi. Het wa-
ter van de vijvers en van de meertjes is kristal-
helder. Rond de oevers van de vijvers buigen de 
populieren en de wilgen over het water en wor-
den weerspiegeld in de heldere meertjes. De 
bronnen danken hun reputatie aan de profeti-
sche gaven van de god van de rivier Clitunno. 
Het orakel is door de eeuwen heen vaak geci-
teerd door dichters en verschillende schrijvers. 
Al sinds de Romeinse tijd hadden deze bronnen 
een grote bekendheid: Vergilius en Plinius de 
Jongere schreven erover; de Romeinse keizer 
Caligula kwam zich hier ontspannen. Later wer-
den de bronnen ook door de dichters Byron en 
Carducci op lyrische wijze verheerlijkt. Giosuè 
Carducci schreef in 1876 een lang gedicht over 
de Fonti del Clitunno, een ode. De Franse land-
schapsschilder Jean-Baptiste Camille Corot, 
voorloper van de impressionisten, schilderde de-
ze bronnen. Het is een wonderschone plek om 
enkele uren in harmonie met de natuur te vertoe-
ven. De meertjes hebben een buitengewone 
transparantie waarin de populieren en de treur-
wilgen zich prachtig spiegelen. In het zeer helde-
re water zie je de bronnen opborrelen in een in-
tens blauwe bodem. Zwanen en eenden zwem-
men in het rond en je kan zelf ook zwemmen in 
de meertjes. Toen ikzelf de Fonti del Clitunno be-
zocht, was het er een oase van rust. De Romei-
nen kwamen hier om de god Clitumnus te aan-
bidden; hun tempeltje is nog altijd te bezichti-
gen. Het was ook een orakelplek waar heilige 
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antwoorden gegeven werden. Zelfs keizers vroe-
gen graag om raad aan het orakel. Niet ver er-
vandaan verrezen dan ook tempels, badhuizen en 
villa’s ter ere van de god Clitumnus. Ook de na-
bije omgeving is een bezoek waard. Op een af-
stand van 1 kilometer van de bronnen staat de 
Tempietto del Clitunno, een vroegchristelijk tem-
peltje met Korinthische zuilen en een gebeeld-
houwd fronton. In de onderbouw, onder de zui-
len van het tempeltje, bevindt zich een rond-
boogdeurtje dat toegang geeft tot een kleine T-
vormige ruimte met resten van fresco’s erin.  
Men meent dat het tempeltje gebouwd is tussen 
650 en 750 n. C. Een mooie weg met haarspeld-
bochten voert van de bronnen naar Monteluco, 
gelegen op 850 meter hoogte. In de oudheid was 
Monteluco een heilige plaats. Nu is het een kuur-
oord waar nog een klooster te zien is dat werd 
gesticht door Franciscus van Assisi. Onderaan de 
weg staat de Chiesa di San Pietro, uit de vijfde 
eeuw, gebouwd op een voormalige villa. De kerk 

heeft een romaanse gevel, versierd met reliëfs. 
De kerk werd doorheen de eeuwen meerdere ma-
len gerestaureerd. Voor wie dit jaar op vakantie 
gaat naar Umbrië: probeer om de Fonti del Cli-
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tunno niet te missen! Ga erheen in de maand mei 
of eind september, oktober of april en kies een rus-

tig tijdstip uit tijdens de dag, zodat je de bronnen 
zo mogelijk voor jou alleen hebt!  
https://www.laportavacanze.nl/proef-het-echte-
italie/kunst-en-cultuur/proef-umbrie.html 
 
P.S. Ik heb geen informatie gevonden over de in-
vloed van de huidige droogte in Italië op de Fonti 
del Clitunno. Laten we hopen dat in deze mooie 
bronnen nog voldoende water opborrelt… 
 
Anne-Marie Neckebroeck 
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Gangi 
 
Gangi (niet zo ver van Palermo) is een van de 
mooiste, vakkundig gerestaureerde, rustige dorp-
jes van Sicilië, idyllisch gelegen op een heuvel. 
Eentje waarin we 
uren kunnen flaneren 
en af en toe de tijd 
stilzetten op een café-
terras. Gelukkig wordt 
het middeleeuwse 
burchtdorp niet plat-
gelopen door horden 
toeristen, vandaar on-
ze voorkeur. 
Hetgeen ons in Italië 
ook zo aantrekt, is de 
spontane verweven-
heid van “het am-
bacht” met de woon-
straat. Daar heb je 
nog schoenmakers 
met (halfduistere) 
werkplaats, meubelherstellers/-makers, naai-
ateliers, warme bakkers. Mij ga je niet horen zeg-
gen dat het overal om florissante bedrijfjes gaat – 
verre van - maar ze zijn er wel. En ja, overleven 
kunnen ze enkel omdat er nog trouwe, oudere 
inwoners zijn, klanten van moeder-op-dochter, 
vader-op-zoon.  
In Gangi bleven we voor het raam staan van een 
bijzonder vakman, trommelmaker Fabrizio Fazio.  
Deze ondernemende dertiger heeft vanuit zijn re-
latief kleine rijwoning (met atelier in de voor-
plaats, een “piccola bottega”) een sterke reputa-
tie opgebouwd. “Enig in zijn soort”, alleszins in 
Sicilië en stilaan ook “in de hele wereld” naar 
verluidt. Elke trommel of tambourijn heeft zijn 
eigen klank, is uniek. Hij gebruikt geitenhuid als 
vel en bewerkt zelf het hout. 
De man weet alleszins goed zijn PR te verzorgen, 
want hij neemt rustig de tijd om een en ander uit 
te leggen en te tonen. Op Youtube zijn er overi-
gens ook wat filmpjes terug te vinden van de re-
gionale TV, met Fabrizio “en vedette” [Enkele da-
gen geleden las ik trouwens dat hij inmiddels of-
ficieel cultureel ambassadeur is geworden van 
het oude Siciliaanse ambacht, dat zelfs uitgeroe-
pen is tot immaterieel werelderfgoed] 
En wat kon mooier zijn dan hetgeen wij met ei-
gen oren en ogen hebben kunnen meemaken, op 
weg naar ons laatste terrasje van de dag? De 
stadstrommelaar, die als  een soort lokale belle-
man (geen gebel, wel getrommel) in alle straten 
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het nieuws van de dag omroept.  
Wat kan het gelukkig toeval heerlijk zijn.  
 
Hubert De Clercq 
YouTube links: https://www.youtube.com/watch?
v=AKS7sQeFPAc 
https://www.youtube.com/watch?
v=VNQVtyNQQ9A 
https://www.youtube.com/watch?v=E7UvLwfIeM4 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_vVnTCBDRk 
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“ I Belgi ” 
Waarom onze driekleur dag en nacht wappert op 
Sicilië 
[eerder reeds gepubliceerd in het Italië-magazine 
Buonissimo] 
 
Gastvrouw Mima van B&B Al Giardino in Monrea-
le had ons aangeraden om niet alleen Palermo 
maar ook  de “seaside” van de Siciliaanse hoofd-
stad te bezoeken. Het badstadje Mondello met 
name. Volgens haar “Het Miami Beach van Paler-
mo”. Waarom?  “Omdat er zoveel sjieke, stijlvolle 
villa’s staan, en je er heerlijk kunt wandelen langs 
de palmbomen en het strand!”. Haar man Theo-
doro leek iets minder enthousiast maar omdat 
Palermo zelf nog niet in vakantiemodus was, 
waagden we toch de trip. Vanuit de randstad, met 
bus 806. 
Hotspot opgerezen uit een moeras 
Mondello, ooit was het gewoon een vissersdorp 
met versterkte burcht. Tot het eind van de 19de 
eeuw was het erg moerassig, een uitstekende bio-
toop voor de malariamug die voor vele sterfge-
vallen zorgde... Jarenlang werd er gebakkeleid 
over de sanering van het gebied tot senator-prins 
Francesco Lanza Spinelli eindelijk echt schot in de 
zaak bracht. Deze edelman had bijzonder grote 
plannen voor zijn heimat en sloeg aan het lobby-
en bij de elite van de Siciliaanse hoofdstad. Met 
veel succes trouwens, want na korte tijd werden 
de moerassen drooggelegd mede door de bouw 
van een ondergrondse watercollector. 
Het was de vastberaden prins immers niet ont-
gaan dat Palermo eind 19de-begin - 20ste eeuw  
een echte trekpleister geworden was voor heel 
wat bekende Italiaanse en buitenlandse VIP’s. 
Meer dan ooit snakten stedelingen en bezoekers 
naar ontspanning en vertier, op en langs de stran-
den. En op een steenworp van al die palazzi 
(Mondello ligt amper op 11 km van Palermo) 
bleek het zeewater  dank zij de waterwerken zo-
waar zeer helder te zijn en het fijne zand opval-
lend wit.  De rijkere Palermitanen sloegen aan het 
dromen en hoopten te kunnen flaneren langs een 
eigen, indrukwekkende promenade onder de 
palmbomen, dicht bij huis. En het moest,  zo luid-
de het,  minstens zo indrukwekkend worden als 
de  lungomare van Nice/Nizza! 
De Belgen ( “I Belgi” ) slepen de opdracht in de 
wacht 
De démarches van de prins leidden in 1906  tot 
een officieel besluit: Palermo koos resoluut voor 
de opwaardering  van het buitengebied. Een inge-
nieur uit Milaan die zijn liefde voor Mondello niet 
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onder stoelen of banken stak, had al snel een se-
rie plannen klaar voor een mondaine badplaats. 
Maar het stadsbestuur lonkte ook naar buiten-
landse investeerders, want de ambities waren bij-
zonder groot.  België genoot in die tijd  veel aan-
zien in Europa als een van de meest geïndustriali-
seerde landen. Zo was het vóór W.O.1, naast 
Frankrijk,  een van de grootste (stabiele)  inves-
teerders in Italië. In de mijnbouw bijvoorbeeld. 
Daarnaast had België een stevige reputatie op het 
vlak van spoor- en tramwegen, waardoor tal van 
grote Italiaanse steden voor hun openbaar ver-
voer beroep deden op Belgische ondernemingen 
(Napels, Livorno, enz.) Het was dan ook geen gro-
te verrassing  dat “de Belgen” in 1909 ( notabene 
het jaar van overlijden van koning Leopold II – zie 
kaderstukje) het contract naar zich toe konden 
trekken voor de ontwikkeling van de satelliet-
badstad Mondello, het “Palermo aan zee”. In 
Brussel werd, speciaal voor dit project, een ven-
nootschap naar Belgisch recht opgericht:  “Les 
Tramways de Palerme”.  
Mega-project 
“Les Tramways”… Eigenlijk dekt deze benaming 
als vlag  de lading niet, want haar opdracht was 
heel wat ruimer dan gewoon een tramspoor leg-
gen tussen Mondello en Palermo. Terloops: sinds 
1933, jaar waarin de stad zelf de exploitatie van 
het spoor in handen kreeg, werd de naam conse-
quent gewijzigd in  “Mondello Immobiliare Italo 
Belga”. En deze immogroep bestaat nog steeds! 
Buiten de aanleg en de uitbating van een spoor-
verbinding, had de Compagnie ook nog volgende 
engagementen aangegaan: de aanleg van een 
serie nutsvoorzieningen,  de bouw van  een 
Grand Hotel, een ‘Kursaal’, een badinrichting op 
het strand, een grote kerk, en een openbaar park. 
En voor de nieuwe residenten moesten ook nog 
eens 300 riante villa’s gebouwd worden. Van een 
ambitieus totaalproject gesproken! 
Een van de eerste realisaties was het Stabilimen-
to balneare,  zeg maar het “Staketsel van Mondel-
lo”. Het werd een prestigieuze structuur in Art 
Nouveau-stijl die dezer dagen nog altijd dé blik-
vanger is. En zeggen dat de Engelse architect Stu-
alker aanvankelijk het bouwwerk  getekend had 
voor… ons eigenste Oostende! Daarna vond hij 
dat zijn geesteskind beter tot zijn recht zou komen 
in het mediterrane Mondello. Vanop het terras 
dat deel uitmaakt van een top-restaurant , heb je 
een mooi zicht op de baai  met aan de zuidkant 
Montepelligrino en aan de noordzijde Monte Gal-
lo. Ook nu nog doet de “Charleston”, zoals het 
geel geschilderde Stabilimento in de volksmond 
heet, een beetje denken aan gelijkaardige land-
marks elders aan onze Europese kusten. Met dit 
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verschil dat hier, onder een wapperende Belgi-
sche driekleur, de Liberty-style de plak zwaait. Een 
architectuurstijl die trouwens typisch is voor Pa-
lermo en die je eveneens terugvindt bij heel wat 
(oudere) villa’s achter de kustlijn. Die vormen sa-
men een redelijk homogeen en stijlvol complex, 
exclusief gebouwd voor de rijke elite. Jammer 
voor hun eigenaars, maar het aanpalende golfter-
rein dat al in de jaren 1920 werd aangelegd (het 
1ste op Sicilië overigens), ging tijdens WO II teloor 
omdat het zowel door de bezetters als de bevrij-
ders gebruikt werd als parking voor de pantser-
voertuigen. 
Een hoek van het aards paradijs? 
Mondello, 11 km ten noorden van Palermo, ligt 
aan de baai tussen Monte Gallo (560 m) en Monte 
Pellegrino (600 m). Goed voor 1,5 km kustlengte. 
In reisfolders wordt graag koning Ferdinand de 
Bourbon geciteerd die de plek  “een hoek  van het 
aards paradijs” heeft genoemd. Italianen hebben 
altijd veel van overdrijving gehouden. Maar toch 
heeft de promenade , met als absolute blikvanger 
het erg opvallende en beslist mooie Stabilimento, 
wel iets. In tegenstelling tot het dorp zelf dat om 
een echt moderne  “mondaine” badplaats te zijn, 
toch enigszins ontgoochelt. Je hebt wel het dorps-
plein met de fontein van de zeemeermin, en er 
zijn heel wat restaurantjes, streetfoodventers, ge-
lateria’s… En ja, een oude toren deed ooit dienst 
als tonnara. Zuidoostwaarts, bij de Punta di Priola, 
zijn er ook nog grotten met prehistorische rotste-
keningen (bv. de Addauragrot). Maar of dit alles 
de grandeur geeft van een exclusieve badplaats? 
Het accent ligt in Mondello duidelijk meer op de  
strandbeleving want drukke lido’s aan de ene kant 
van het Staketsel, en heel wat watersportactivitei-
ten aan de andere kant (zeilen, surfclubs, pedde-
len, kajak). Tijdens de weekends, en zeker in au-
gustus, is het er merkelijk drukker. Dan geven 
duurdere blinkende wagens en mooi uitgedoste 
Palermitanen aan het dorp een visuele boost. Be-
gin juni viel er van dit alles nog maar weinig te 
bespeuren...  
© Hubert De Clercq 
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Italië en La Belgique van koning Leopold II 
  
Was het puur toeval dat Belgische ondernemin-
gen onder Leopold II sterk aanwezig waren in Ita-
lië? Feit is dat de vorst bijzonder goede banden 
had met Italiaanse vooraanstaanden en dat hun 
regering de initiatieven van Leopold II, die uitein-
delijk geleid hebben tot de creatie van “Congo 
Vrijstaat”, zeker niet ongenegen was. Die goede 
banden hebben er alleszins toe geleid dat  tal van 
Italiaanse militairen en burgers  de oversteek heb-
ben gemaakt naar ’s konings privé-kolonie. Niet 

zelden namen die ex-
pats zelfs de dubbele 
nationaliteit aan. Zo 
kwamen een 80-tal 
Italiaanse technici te-
recht in de spoorweg-
maatschappij die de 
kolonie op het vlak 
van  transport moest 
ontsluiten. Ook in de 

magistratuur zaten er Italianen, tot in de hoogste 
rechtbanken. De gezondheidsdienst bestond voor 
2/3 uit Italiaanse dokters en in de beruchte Force 
Publique dienden er anno 1904 evenveel Italianen 
als Belgen… 
Opmerkelijk ook dat Rome in die dagen relatief 
snel ter plekke een consulaat opende. En zelfs 
wanneer de kritieken op Leopolds aanpak als-
maar toenamen (niet enkel vanuit die andere ko-
loniale mogendheid Engeland doch eveneens 
vanuit Italiaans-koloniale kringen) dan nog bleef 
Rome zijn  vertrouwen uitspreken in de Congo-
Vrijstaat. De omgeving van Leopold II, die zo sluw 
was een PR-dienst op de Laars te installeren, 
kwam op een bepaald moment zelfs met het 
voorstel voor de pinnen dat Italië zijn eigen deel 
van het immense gebied zelf zou kunnen gaan 
koloniseren, wat op veel bijval kon rekenen bij tal 
van geïnteresseerde Italianen. 
Op de achtergrond van die bijzondere goede ban-
den tussen beide landen, valt het allicht ook beter 
te begrijpen dat “I Belgi“ in Mondello aan de slag 
konden gaan. 
  
HDC 
  
Meer lezen: 
Piccolino,G, Il Congo, l’Italia e Leopoldo II del  Belgio, Parte I: 
una relazione  pericolosa all’epoca del colonialismo https://
www.academia.edu/10103499/
IL_CONGO_L_ITALIA_E_LEOPOLDO_II_DEL_BELGIO_PARTE_
I_UNA_RELAZIONE_PERICOLOSA_ALL_EPOCA_DEL_COLON
IALISMO 
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Peccati sul Lago di 
Garda 
 
In cima al Monte Baldo ad un’altezza di quasi 
ottocento metri sopra la Val d’Adige e circondato 
da ‘una corona’ di monti ( ecco perché si chiama 
così) troviamo il famoso Santuario Madonna della 
Corona che sembra magicamente costruito in 
bilico nella roccia, incastrato da una parte e 
sporgente dall’altra. 

Il Santuario Madonna della Corona è uno 
spettacolo architettonico oltre che un luogo 
mistico da visitare per i turisti che si trovano nella 
zona del Lago di Garda; la Scala Santa che porta 
alla chiesa (una riproduzione di quella che si trova 
a Roma vicino alla Basilica di San Giovanni in 
Laterano), in passato, è stata oggetto di 
‘penitenza’ da parte dei pellegrini pronti a risalirla 
in ginocchio chiedendo perdono dei peccati. 
L’anima non ha un colore definito, si sa; oggi si 
usano molto le “sfumature”, soprattutto in 
letteratura ma il peccatore che decideva di 
rovinarsi le ginocchia doveva avere una nuance 
vicina al nero! Io non commento perché amo la 
filosofia epicurea. “Siamo nati una sola volta, e 
non potremo essere nati una seconda volta. Ma 
tu, benché non abbia padronanza del domani, stai 
rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, 
ed ognuno di noi muore senza aver goduto una 
sola giornata.” 
Ancora oggi al Santuario si celebrano le messe 
(anche in tedesco). Achtung, achtung, alla chiesa, 
per sentir Messa, si arriva solo a piedi perché Gott 
über alles. 
Una leggenda racconta la storia del Santuario 
della Madonna della Corona. 
 Si narra che intorno al XVII secolo, tra le rocce del 
Monte Baldo, furono visti dei fuochi prodigiosi. 
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Alcuni coraggiosi accorsero per spegnere 
l’incendio, facendosi calare con delle corde. Nel 
punto esatto in cui erano stati visti i bagliori, 
venne trovata una statua della Madonna. La 
statua venne  spostata in una zona più comoda e 
divenne oggetto di culto, ma per quanto i fedeli la 
spostassero e la venerassero quotidianamente, la 
statua tornava sempre al suo luogo di origine. 
Ecco perché si decise di realizzare un sentiero che 
permettesse di raggiungere la Madonna, ma un 
nuovo ostacolo si presentò sulla via dei fedeli. Un 
tumultuoso torrente interrompeva il percorso, ma 
anche in questo caso un evento soprannaturale fu 
provvidenziale. Nella notte un albero cadde a 
bloccare il torrente, rendendo possibile la 
realizzazione del sentiero che ancora oggi i fedeli 
possono percorrere per arrivare al Santuario della 
Madonna della Corona. 
Allora, riprendiamo dall’inizio del nostro 
raccontino: “In cima al monte Baldo…” 
Che si può fare? E andiamo per ordine lasciando 
la santità sulla vetta: 

Visitare il santuario  della Madonna e farci 
perdonare i peccati, 

Ammirare uno splendido panorama dopo 
esserci medicati le ginocchia, 

Smaltire un’ubriacatura di vino Valpolicella 
bevuto la sera prima sul Garda, 

Decidere se Epicuro è nostro amico e lanciare 
palloncini alle nuvole, 

Andare per erbe aromatiche sognando tisane 
di lunga vita, 

Semplicemente leggere qualche pagina di 
“Anfiteatro” che ci siamo portati in tasca 
durante la lunga salita e decidere che è un 
notiziario davvero interessante. 

 
Ornella Neri Ziccardi 
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Una montagna di 
emozioni 

La Grotta Turistica Antro del Corchia, vicino a 
Lucca,  oggi rappresenta il più grande ambiente 
ipogeo (sotto terra) conosciuto d’Italia e uno dei 
più grandi di tutta l’Europa.  
Si tratta di un complesso di gallerie, pozzi e 
saloni scavato dall’acqua in milioni di anni 
dentro il cuore di marmo del Monte Corchia.  
Ad oggi sono stati esplorati e mappati circa 70 
km di grotte e ben 20 entrate diverse, da ogni 
lato della montagna, ma le esplorazioni sono in 
continuo divenire e gli speleologi continuano 
inesorabili a scoprire nuove sale e nuove bellezze 
nascoste nel marmo. 
Il percorso turistico si snoda, attraverso una 
passerella di acciaio, per circa due chilometri, 
passando per alcuni dei luoghi più suggestivi 
della grotta, attraversando boschi di stalattiti e 
saloni alti decine di metri.  
L'Antro del Corchia rappresenta un ambiente 
ipogeo talmente enorme che oggi, a secoli dalla 
sua scoperta, è ancora teatro di esplorazioni e 
continua a rappresentare una frontiera esaltante 
per speleologi ed esploratori degli abissi. 
Il primo ingresso fu scoperto nel 1847 dal 
naturalista Emilio Simi. 
Oggi gli ingressi conosciuti sono venti. 
Dall'inizio del XX sec. l'Antro è stato esplorato da 
gruppi speleologici di tutta Europa; mitici sono 
stati gli esploratori britannici, che hanno 
esplorato per primi parte del percorso che oggi 
ospita la galleria turistica. 
Negli anni '80, esplorazioni diverse, partite da 
diverse entrate, si sono incontrate all'interno 
della montagna, scoprendo che stavano 
esplorando un unico gigantesco complesso 
carsico. 
. 
Ma siccome l’Italia è la patria del cibo e del vino, 
che emozioni  hanno inventato per attirare i 
turisti? Le  “degustazioni in grotta”.  Mi spiego:  
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durante le sere d'estate il monte Corchia offre gli 
aperitivi  più alti e più freschi di tutta la Versilia. 
Sulla terrazza davanti all’ingresso della grotta, 
immersa nel fresco e nel verde delle montagne e 
affacciata sulla vallata che degrada fino al mare, si 
possono degustare bottiglie di Vino Ipogeo 
affinate in grotta. Si tratta di tre tipi di vino: 
Rosso, Bianco e Spumante, provenienti da piccole 
cantine artigianali, poste ad affinare in una 
cantina ricavata in una nicchia di pietra all’interno 
dell’Antro del Corchia, oltre centro metri dentro la 
montagna. 
 
 

Sorgono spontanee alcune considerazioni  e una 
domanda.  
Le sere d’estate sono tante. 
I sommellier speleologi sono davvero pochissimi. 
I visitatori assetati sono molti. 
Cento metri il percorso per raggiungere le 
bottiglie di riserva in cantina. 
Domanda: nell’ospedale di Lucca c’è un reparto 
per speleologi corridori sommellier malati di 
cirrosi epatica? 
Se così fosse, un  altro motivo tutto italiano per 
entrare nel Guiness dei primati. 
 
Ornella Neri Ziccardi 
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Zes meren rond  
Rome 
De Noord-Italiaanse meren ken je, maar ook in 
het midden van Italië, rond Rome, zijn er meren 
om prettig te resideren en soms zelfs te kampe-
ren. Dit zijn zes meren rond Rome. 
Lago di Albano 
We beginnen met het Lago Albano. Dit is een 

prachtig kratermeer met helder water en volop 
water- en zwemvertier. Voor de Romeinen zijn de 
pittoreske stadjes langs het meer een populair 
vakantie-uitje. Een van de leukste plaatsjes is 
Castel Gandolfo. Daar staat ook het zomerpaleis 
van de paus waar de huidige paus Franciscus 
trouwens nooit komt. De sobere Franciscus vindt 
een zomerpaleis maar overdreven luxe. Omdat er 
toch geld in het laatje moet komen zijn de tuinen 
niet lang geleden voor publiek geopend. Aan de 
andere kant van het meer ligt Palazzolo, een villa 
die in 1920 werd gekocht door het Engelse Colle-
ge in Rome en waar je nu stijlvol kan overnach-
ten. Aan de westkant van het meer is een strand-
je met restaurants en amusement. Vanuit Rome 
ben je in 45 minuten bij het meer met de trein 
want het heeft een eigen station (Castel 
Gandolfo). Vlieg je bijvoorbeeld op Ciampino dan 
ligt het meer ook om de hoek en vormt het een 
mooie uitvalsbasis om Rome te bezoeken. Onze 
redactie bracht ooit een paar mooie dagen door 
in Albergo Lucia Pagnanelli met vanuit de kamer 
een fantastisch uitzicht op het meer, zie foto. 
Lago di Bolsena 
De tweede van de zes meren rond Rome is ook 
gevormd door een vulkaan. Lang, lang geleden 
was de Vulsini-vulkaan de veroorzaker van een 
grote krater waar nu water in staat. Wees niet be-
vreesd want in tegenstelling tot de Etna slaapt 
deze vulkaan al sinds het jaar 100 voor Christus. 
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In het meer liggen twee eilandjes en het is omge-
ven door mooie glooiende heuvels en groen. 
Wijnliefhebbers kennen het gebied rond Monte-
fisascone aan de zuidoostkant van het meer van 
de Est! Est!! Est!!! wijn.  
La festa di Santa Cristina 
Bolsena is een erg leuk toeristisch stadje met daar 
omheen een aantal campings, zie ook dit verslag. 
Rond 24 juli moet je echt een kijkje nemen in Bol-
sena want dan wordt een groot spektakel opge-
voerd waar jong en oud aan meedoen. Het heet 
La festa di Santa Cristina en is het hoogtepunt 
van het jaar. Santa Cristina is de beschermheilige 
van de stad. Ieder jaar wordt haar verhaal op een 
grootse manier uitgebeeld door middel van le-
vende schilderijen. Dat is een fantastisch gezicht 
want de hele stad doet mee, van jong tot oud. 
Verschillende delen van het verhaal worden op 
een aantal podia in de stad vertolkt terwijl het 
beeld van Christina door de stad wordt gedragen. 
Jongens zijn al maandenlang in training voor een 
gespierde borstkas, de meisjes maken zich we-
kenlang zorgen over hun haar. Het is een fraai 
feest waar iedereen samenkomt en je als bezoe-
ker de echte Italiaanse sfeer beleeft. 24 juli is de 
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naamdag van Christina (iedere dag van het jaar in 
Italië heeft een naam). Christina van Bolsena stief 
in het jaar 304 en wordt niet alleen in de katholie-
ke maar ook in de Oosters-orthodoxe kerk als de 
Grote Martelares vereerd. Haar afkomst is niet 
duidelijk. Het zou Tyrus (in het huidige Libanon) 
of Perzië zijn. De legende gaat dat haar vader 
haar op 11-jarige leeftijd in het meer wilde gooien 
omdat ze niet wilde toegeven aan de heidense 
goden maar dat ze vasthield aan de bijbel. Ze 
werd gered door engelen maar uiteindelijk stierf 
ze toch een gruwelijke dood… 
Lago di Bracciano 
Het Lago di Bracciano is een van de mooiste me-
ren van Italië want het is een belangrijk drinkwa-
terreservoir voor Rome. Daarom mogen er ook 
geen motorboten varen. Zwemmen, zeilen en ka-
noën is echter geen probleem. Mooie kerkjes en 
andere historische bezienswaardigheden vind je 
in de plaatjes Bracciano, Trevignano en Anguilla-
ra rond het meer. Campings zijn er ook volop, wij 
telden er wel tien! Het prachtige 15e-eeuwse kas-
teel Orsini-Odescalchi in Bracciano is een popu-
laire locaties voor trouwpartijen van welgestelde 
Italianen. In Vigna di Valle is een luchtmachtmu-
seum. 
Lago di Martignano 
Het Lago di Martignano is het hele kleine en rusti-
ge broertje van het meer van Bracciano. Het ligt 
er vlakbij en ook dit is weer door een vulkaan ge-
vormd. Schoon water treffen we ook hier met 
schattige strandjes. Dit is echt een plek voor rust-
zoekers. Er zijn slechts enkele agriturismi rond het 
meer maar geen campings. Het meer staat be-
kend om de sportieve mogelijkheden zoals paard-
rijden, wandelen, mountainbiken en zwemmen. 
Je kan ook met een kano of zeilboot het meer op. 
We noemen ook nog even Caldara di Manziana, 
een restant van de Monte Sabatino vulkaan die 
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zeshonderdduizend jaar geleden huishield. Hier 
borrelen geisers, ruik je het zwavelmoeras en 
spuit het water uit de plassen af en toe omhoog. 
Een mystieke ervaring tussen de berkenbossen 
die goed groeien op de vulkanische grond. 
Lago di Nemi 
Het Lago di Nemi is weer het iets kleinere broertje 
van het Albanomeer. Ook dit is weer een krater 
van een oude vulkaan. Hier is het rustig, er zijn 

een paar kleine plekjes waar je te water kan. Het 
is ongeveer 33 meter diep. Rond het meer zijn 
geen campings maar wel een paar hotels en 
B&B’s. Interessant is dat de Romeinen een tunnel 
maakten van meer dan anderhalve kilometer om 
water uit het meer af te tappen voor het gebruik 
in de landbouw. Een waar meesterwerk. In de 19e 
eeuw haalde men twee grote schepen van de bo-
dem die gebouwd waren door de Romeinse kei-
zer Caligula. Ze zaten vol kunstwerken en schat-
ten. De echte schepen gingen na een brand tij-
dens de Tweede wereldoorlog verloren maar ge-
lukkig zijn er replica’s gemaakt die je kan zien in 
het plaatselijke museum. Een andere attractie zijn 
de grotten rond het meer. Verder noemen we 
voor de fijnproevers nog even de unieke soort 
wilde aardbeien dat hier groeit. De oude Romei-
nen beschouwden het zelfs als afrodisiacum. Ter-
racina heten ze. Begin juni is in het dorpje Nemi 
(2.000 inwoners) aan het meer altijd een groot 
aardbeienfestival. 
Lago di Vico 
Het Lago di Vico is de laatste in deze serie van zes 
meren rond Rome. Volgens de legende is het Vi-
comeer gemaakt door de god Hercules, maar in 
werkelijkheid werd het 100.000 jaar geleden ge-
vormd in een krater van de Vicovulkaan. Het meer 
ligt tussen meer nummer 2 en 3 van dit artikel. 
Het natuurgebied is bekend om zijn beukenbos, 
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een van de meest zuidelijke van Europa. Dat kan 
overleven omdat het gebied hoger gelegen is en 
daardoor wat koeler dan de omgeving. Het meer 
ligt op 510 meter boven zeeniveau. De hazelaar 
en kastanje doet het ook goed en die worden dan 
ook in grote getale verbouwd rond dit meer. De 
fuut is het symbool van het natuurgebied. Er le-
ven veel bijzondere dieren waaronder wilde kat-
ten. Aan het meer zijn geen dorpen of steden ge-
legen maar we zien wel een paar kleine strandjes 
en restaurants direct aan het water. Een echte 
camping is er niet maar ‘bij de boer’ mag je wel 
een tentje opzetten. De stadjes Ronciglione en 
Caprarola zijn de moeite waard. In laatstgenoem-
de ligt de recent gerestaureerde Villa Farnese. 
Bron: https://www.ilgiornale.nl/zes-meren-rond-
rome/ 
Ingestuurd door Anne-Marie Neckebroeck 
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ALS IK TERUGKOM 
 
 
Psychiaters in Oost-
Europa noemen de 
burn-out van huis-
houdelijke hulpen 
‘Italiaanse ziekte’ (of 
‘syndroom van Ita-
lië’). Om hun kin-
deren te laten stude-
ren werken miljoenen 
vrouwen uit bijvoor-
beeld Ecuador, de 
Filipijnen en Oost-
Europa in het buiten-
land. Daar krijgen ze 
de zorg over patiën-
ten met gecompli-
ceerde aandoeningen 
als Parkinson of 
Alzheimer, bejaarden, 
kinderen en nemen 
ze nog het hele huishouden voor hun rekening.  
In Als ik terugkom (oorspronkelijke titel : Quan-
do tornerò, vertaald door Edwin Krijgsman) ver-
telt Marco Balzano over de Roemeense Daniela, 
getrouwd en moeder van een zoon en een doch-
ter. Om Angelica en Manuel te laten studeren, 
fatsoenlijk eten te geven en hun huis op te knap-
pen, gaat ze als badante (inwonende ouderen-
verzorgster) werken in Milaan. Manuel lijdt erg 
onder de afwezigheid van zijn moeder en het 
overlijden van zijn grootvader. Voor school doet 
hij helemaal niets meer. Op een dag krijgt hij 
een brommerongeval en geraakt in coma. Het 
gezin dat door de lange afwezigheid van Daniela 
barsten vertoont valt nog verder uiteen. 
Schrijnende, psychologische, geëngageerde ro-
man over vrouwen die meer dan ooit in de ge-
schiedenis naar elders trekken, ver van huis, op 
zoek naar een vaste baan, hun kinderen niet zien 
opgroeien en nooit meer terugkeren naar hun 
gezin. Over vrouwen die in de meeste gevallen 
werk aannemen dat niet strookt met hun oplei-
ding en ambities. Over vrouwen die vaak goed 
zijn opgeleid en in hun thuisland typische beroe-
pen van de middenklasse uitoefenden, al was 
het dan slecht betaald. Over vrouwen die in de 
vergetelheid zijn geraakt! 
Een absolute aanrader! 
ISBN 978 90 295 44139 – Uitgeverij: De Arbei-
derspers 
Linda Crivits 
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ANTONIA’S DOCHTER 
 
 
 
‘We wonen in 
een buurt die 
mijn moeder 
liever niet als 
buitenwijk be-
stempelt, want 
om buitenwijk 
te zijn moet je 
weten wat je 
centrum is en 
wij zien dat cen-
trum nooit, ik 
heb nog nooit 
het Colosseum 
gezien, de Six-
tijnse Kapel, het 
Vaticaan, de 
Villa Borghese 
of de Piazza del 
Popolo, wij 
gaan niet mee 
op schoolreis-
jes en als ik al 
ergens naartoe 
ga dan is dat met mijn moeder naar de markt 
hier in de wijk. Van het huis, vijf meter breed en 
vier meter lang, herinner ik me vooral het beton-
nen voorplein en de bloemperken met alleen 
gras erin, het is nooit bij iemand opgekomen er 
bloemen in te zetten en ook mijn moeder heeft 
ervoor bedankt, want iets planten betekent blij-
ven’, dixit Gaia, de roodharige dochter van de 
eveneens roodharige Antonia.  
 
Aangezien Rome almaar duurder èn onverschil-
liger wordt moet Gaia met haar familie al vroeg 
naar het Meer van Bracciano verhuizen. Daar, 
zestig kilometer van de hoofdstad, waar het le-
ven goedkoper is, betrekken ze een kelder in af-
wachting op een sociaal huis. Gaia deelt een ka-
mertje met haar oudere, geadopteerde, anar-
chistische broer, alleen gescheiden door een op-
gehangen laken. Ze hebben geen mobieltjes, 
geen televisie, geen computer, zijn van alles ver-
stoken, van alle communicatiemogelijkheden en 
zitten vast in het verleden van een wereld die 
voortgaloppeert, hun inhaalt, hen verplettert on-
der zijn harde hoeven.  
 
In Antonia’s dochter (oorspronkelijke titel : L’ac-
qua del lago non è mai dolce, vertaald door Hil-
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da Schraa) zijn de familieverhoudingen duidelijk 
uitgestippeld: de noeste, gedreven maar emotie-
loze moeder die geen compromissen sluit, maakt 
huizen van anderen schoon, veegt hun kont af, 
betaalt de rekeningen  en zorgt voor eten op tafel. 
Maar vooral eist ze dat Gaia die de slimste is, 
leest, studeert, een echte baan zoekt, een contract 
krijgt en carrière maakt. De vader van Gaia, een 
bouwvakker in het zwart die na een val van een 
steiger verlamd blijft, kijkt toe. Net als de tweeling 
die nog te klein is om te beseffen wat er rondom 
hen gebeurd.  
 
Gaia, met flaporen en slecht gekleed, wordt op 
haar achttiende nog steeds gepest op school. Om 
niet te doen wat anderen van haar verwachten of 
aanraden, schrijft ze zich in voor een studie filoso-
fie.  Ze werkt zich te pletter om aan de eisen van 
haar moeder te voldoen,  handelt uit woede om 
tegenwicht te bieden en wringt zich in alle boch-
ten die geen oplossingen bieden.  Als ze beseft 
dat haar studies niks gaan opleveren, gooit ze al 
haar boeken weg. ‘Wat is een betere toekomst, 
als je aan de verkeerde kant van de rivier bent ge-
boren? En het leven een continue smeekbede is.’ 
Giulia Caminito (°1988) beweert dat haar roman 
geen biografie noch een autobiografie noch een 
autofictie is. Dit verhaal bevat fragmenten van 
heel veel levens. Ze heeft geprobeerd er een ver-
telling van te maken. Het verhaal van de jaren 
waarin ze is opgegroeid, van het leed dat ze 
slechts zijdelings heeft meegekregen en het leed 
dat ze zelf heeft doorgemaakt. 
 
Ze doordrenkt haar erg realistische roman over 
eenzaamheid en sociale ongelijkheid, vol wrok en 
sterke emoties in een virtuoze schrijftaal. Het 
boek werd bekroond met de prestigieuze Premio 
Campiello. De vertaalrechten werden verkocht 
aan eenentwintig landen en het wordt verfilmd. 
ISBN 978 94 6452 0071 – E-ISBN 978 94 6452 088 
– Uitgeverij Cossee 
 
Linda Crivits 
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ZUIDERKRUIS 
 
 
‘In een autobiografische aantekening uit 1946 
vroeg Janez Benigar zich af of iemands vaderland 
– de plek die als een 
thuis voelt in het le-
ven en waar de kleu-
ren, landschappen en 
windstromen de ver-
trouwde muziek van 
het bestaan vormen – 
het land is waar zijn 
kinderen leven of dat 
waar zijn ouders be-
graven zijn.’  
Zo begint Zuiderkruis 
(oorspronkelijke titel: 
Croce del Sud, ver-
taald door Linda Pen-
nings), een denkbeel-
dig reisverslag, waar-
in de Italiaanse auteur/filosoof Claudio Magris in 
het kielzog treedt van drie bijzondere personen 
die aan het einde van de 19de eeuw en het begin 
van de 20ste eeuw naar Zuid-Amerika reizen: de 
Sloveense in Zagreb geboren etnoloog/avonturier 
Juan Benigar (verblijft vele jaren in Araucanië en 
Patagonië), de Franse advocaat Orélie-Antoine de 
Tounens (kroont zichzelf tot koning van Araucanië 
en Patagonië) en de Italiaanse non Angela Vallese 
(door de bevolking van Patagonië als een pinguïn 
aangezien.  
Via anekdotische legendes, poëtische bespiegelin-
gen en bijzondere wetenswaardigheden beschrijft 
Magris hun gedrevenheid om de inheemse vol-
keren van Araucanië, Patagonië en Vuurland te 
beschermen tegen de bedreigingen van buitenaf. 
Claudio Magris (°1939)is vooral bekend van zijn 
adembenemend reisverslag Donau. Met Zuider-
kruis brengt hij een eerbetoon aan alle personen 
die zich onvoorwaardelijk inzetten voor het recht 
en het behoud van inheemse culturen. 
ISBN 978 94 031 5711 5 – Uitgeverij: De Bezige Bij 
Linda Crivits 
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LUCHTIG LEESLIJSTJE:   
 
voor wanneer de avonden wat frisser worden 
maar de ernst van de winter het hart nog niet 
beroert. 
”Ik vertrouw je” , Francesco Abate : een smake-
lijke thriller die zich afspeelt in het horecamilieu. 
 
“Jij bent mijn schat”, Niccolo Ammaniti : humor, 
sensatie en spanning. 
 
- “De leeuwen van Sicilië”, Stefania Auci : het 
verhaal van de familie Florio, over de opbouw 
van een zakenimperium en de neergang ervan in 
de 20ste eeuw. Een stukje Italiaanse geschiedenis. 
 
“Marina Belleza”, Silvia Avallone: Marina en An-
drea, twee tegengestelde dromen, maar beiden 
verlangen te ontkomen aan hun verleden. Een 
sociaal bewogen verhaal over de huidige crisis-
tijd in Italië en het ondanks blijven najagen van 
een droom. 
 
- “Je zal geen kwaad doen”, Barbara Baraldi: po-
litiethriller met natuurlijk een op te lossen 
moord. 
 
“Oceaan van een zee”, Alessandro Baricco : over 
een schilder die pogingen doet de zee te schil-
deren, over een prof die aan een encyclopedie 
werkt en over een admiraal die verhalen over de 
zee verzamelt. En de zee is in deze roman het 
bindend element. 
 
- “Waar ik ook heen ga”, Fioly Bocca: over twee 
vrouwen die tijdens de pelgrimstocht naar Santi-
ago de Compostela verlies en gemis een plaats 
weten te geven. 
 
- “De trage glimlach”, Caterina Bonvicini: een 
vriendschap die wreed wordt afgebroken maar 
waarvan het verhaal op het einde een trage glim-
lach van weemoed aan de lezer ontlokt. 
 
- “De geheime bed-en breakfast”, Federica Bru-
nini: een mix van spanning, mysteries, roman-
tiek en speelse ontspanning. 
 
Ingezonden Daniëlle Van Gael 
 



 

 

35 

De zaak Mortara  
  
Volgens het katholiek recht moet iedere gedoopte 
ook katholiek worden opgevoed. Vooral in vroe-
gere tijden was dit een hoofdzaak al was het enkel 
maar om zoveel mogelijk zieltjes te winnen. Bo-
vendien moest het risico op afvalligheid ook wor-
den vermeden. 
Zo hebben ontelbare “ontvoeringen” plaats ge-
vonden van kinderen uit niet-katholieke gezinnen, 
die bij de geboorte gedoopt werden door dienst-
personeel, geburen, hoe dan ook door personen 
uit de omgeving die op eigen initiatief handelden.  
Zo ook in Bologna. In 1858 viel in de maand juli 
de pauselijke politie binnen bij een joodse familie 
in Bologna. De toen zesjarige zoon van de familie 
Mortara, Edgardo, werd tegen de wil van ouders 
en hemzelf door de pauselijke gendarmen in op-
dracht van de curie meegenomen. Dit nadat ter 
ore van de Romeinse inquisitie was gekomen dat 
zes jaar eerder de huishoudster van het gezin, An-
na Morisi, die zelf katholiek was, het kind had ge-
doopt toen het ernstig ziek was. Zij had dit ge-
daan om “zijn zieltje te redden”. Het was in die 
tijd verboden aan Joden om in de kerkelijke staat 
katholieken op te voeden. Hij werd meegenomen 
naar een huis voor doopleerlingen. Deze huizen 
bestonden al eeuwenlang maar Edgardo kwam 
terecht in een door Ignatius van Loyola nieuw op-
gericht huis ter bekering van joden en moslims. 
Hij zou in een Romeins college verdere opvoeding 
krijgen. Na wekenlang afgezonderd te zijn moch-
ten zijn ouders hem slechts onder toezicht af en 
toe bezoeken. Naar de curie liet weten, konden 
Momolo en Marianna Mortara hun zoon enkel te-
rug krijgen indien ze zich tot het christendom be-
keerden, wat ze weigerden. Ze moesten zich vol-
gens de curie geen zorgen maken, hun zoontje 
stond onder de hoge bescherming van paus Pius 
IX, ‘himself’. 
De Mortara’s lieten dit niet zomaar rusten, ze stel-
den alles in het werk om hun zoon terug te krij-
gen. Joodse geloofsgenoten in Frankrijk, Enge-
land, Amerika zetten de regeringen onder druk 
om hiertegen op te treden. Kortom het hele Wes-
ten stond op stelten. Vanwege deze enorme be-
roering kreeg vader Mortara tenminste het recht 
zijn zoon te bezoeken, wat normaal niet toegela-
ten was om de doopleerlingen niet te hinderen bij 
hun bekering. Ondertussen was Edgardo volledig 
‘bekeerd’ en weigerde hij zelf nog in de familie-
schoot terug te keren. Hij werd monnik en noem-
de zich uit dankbaarheid jegens paus Pius IX, 
padre Pio. Hij trad toe tot de orde der Augustijnen 
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en werd in 1878 priester gewijd. Na zijn wijding 
hernam hij met mondjesmaat het contact met zijn 
familie.  
    
Hij legde zich toe op het verspreiden van het ka-
tholieke geloof en werd in heel Europa een ge-
geerd spreker. In 1878 woonde zelfs zijn moeder, 
die hem in twintig jaar niet had gezien, zo’n preek 
bij. Aan het einde van WO I, woonde hij in Bou-
hay in het klooster 
van de Reguliere Ka-
nunniken van Latera-
nen. Hij overleed op 
11 maart 1940 in 
Bressoux in de buurt 
van Luik.  
Deze zaak verstevig-
de de mening dat de 
wereldlijke macht 
van de paus moest 
worden ingedamd. In 
een tijd van liberali-
satie was deze macht 
een inbreuk op de 
mensenrechten. Zes 
jaar na de ontvoering 
van Edgardo, in 
1864, werd een ander joods jongetje, Giuseppe 
Coen ontvoerd. Het leidde tot de terugtrekking 
van de troepen van Napoleon III uit Italië. Nog zes 
jaar later in 1870 werd de pauselijke garde onder 
de voet gelopen en vluchtte de paus het Vaticaan 
in en kwam er dus een einde aan de wereldlijke 
macht van de paus.  
Tot op heden is in de onstabiele relatie tussen het 
Jodendom en de Kerk de zaak Mortara nog 
steeds van invloed. Stemmen gaan op om de za-
ligverklaring van Pius IX ongedaan te maken en 
vragen ‘verontschuldigingen’ voor het 
‘onmenselijk’ gedrag van de katholieke kerk ten 
opzichte van vele kinderen, vooral joodse, die uit 
religieuze overwegingen van hun ouders en fami-
lie gescheiden zijn.  
Pius IX:  °1792 - +1878: in 1854 kondigde hij het 
dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria 
af en tijdens het concilie van 1869-1870 werd het 
dogma van de onfeilbaarheid van de paus goed-
gekeurd.   
 
Daniëlle Van Gael  
( aanbevolen lectuur : The kidnapping of Edgardo 
Mortara – David I.Kertzer, Knopf New York, 1997, 
ook verkrijgbaar in e-book) 
 
 



 

 

37 

DONNE DONNE!  (1) 
 
Kabaal in de straat. Echt rustig is het weliswaar 
nooit daar beneden - het verkeer produceert de 
nodige decibels - maar dit is een nieuw element 
in het scala van geluiden. En het DONNE DONNE 
komt er dan nog moeiteloos bovenuit. Weer 
eens DONNE DONNE, nu duidelijk dichterbij. Een 
onverstaanbare blikken stem ratelt een litanie af 
waar ik geen touw aan kan vastknopen.  Een 
goed verstaander heeft maar een half woord no-
dig, maar hier moet ik passen. De geluidsinstalla-
tie komt, zo lijkt het, derdehands rechtstreeks uit 
de kringwinkel en de muziek die als adempauze 
over ons wordt uitgestrooid kan vergeleken wor-
den met die van de bakelieten grammofoonpla-
ten uit de jaren dertig. 
Maar wat speelt zich daar op straat eigenlijk af? 
In onze gedigitaliseerde hightech wereld is de 
scharensliep opgedoken. 
 
DONNE! 
E’ ARRIVATO L’ARROTINO 
ARROTA COLTELLI, FORBICI, FORBICINE, FORBICI DA 
SETA E COLTELLI DA PROSCIUTTO 
DONNE! 
E’ ARRIVATO L’ARROTINO E L’OMBRELLAIO 
AGGIUSTIAMO GLI OMBRELLI 
RIPARIAMO LE CUCINE A GAS 
ABBIAMO TUTTI I PEZZI DI RICAMBIO PER LE 
CUCINE A GAS 
SE AVETE PERDITE DI GAS 
NOI LE AGGIUSTIAMO 
SE LA VOSTRA CUCINA FA FUMO 
NOI TOGLIAMO IL FUMO DALLA VOSTRA CUCINA A 
GAS 
 
LAVORO SUBITO ED IMMEDIATO  
 
De scharensliep! Maar die was toch al jaren 
geleden uitgestorven en alleen nog in het muse-
um te bewonderen, samen met de melkboer met 
zijn hondenkar en de ‘handelaar in lompen en 
metalen’, kortweg voddenboer?  
Niet dus. Hier rijdt hij nog springlevend rond en 
hij brengt zijn blijde mare met zoveel elan alsof 
hij nog jaren tegoed heeft. 
Dus DAMES DAMES!! Rep u naar beneden met 
het versleten leertje van de lekkende kraan, met 
het huishoudmesje van oma zaliger en met uw 
onmisbare huishoudhulp, die verroeste al-
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lesknipper. En vergeet het halsbandje van Fikkie 
niet want dat ondier heeft er alweer op gesab-
beld, en vooral uw paraplu niet waarmee u al zo 
menig herfststorm heeft getrotseerd. Ruikt het bij 
u naar gas? Laat me het even controleren. Ik los 
het op. Uw arrotino brengt raad en daad!                                 
DAMES  DAMES haast u, haast u, want de dag is 
niet ver meer dat dit fenomeen, dit relict uit lang 
vervlogen tijden, de straat uitrijdt om nooit, maar 
dan ook nooit meer, terug te keren. 
 

DONNE DONNE (2) 
  
‘…en ga, als je daar dan toch in de buurt bent er 
eens een kijkje nemen want ze heeft ergens in een 
van de zijstraten gewoond…. 
Nee, nee, reis- en verblijfkosten worden nooit ver-
goed ook al schrijf je de hele editie van Notizie 
vol. Wat denk je eigenlijk wel? 
Wat zeg je? Businessclass?? Toe maar, ben je wel 
goed bij je hoofd? 
Lees maar eens wat er vroeger over haar is ver-
schenen in de Notizie van het eerste kwartaal van 
2019 en ga nu maar.’ ‘Goede reis’. 

En zo zat ik een paar dagen later in de tram in Mi-
laan, onbezoldigd, freelancer, zonder contract 
dus, om op zoek te gaan naar het adres waar de 
dichteres Alda Merini de laatste jaren van haar 
leven doorgebracht heeft. Het kwam eigenlijk 
goed uit. Alda Merini wordt ook wel ‘la poetessa 
dei Navigli’ genoemd en voor mij behoren die Na-
vigli tot de favoriete wijken van Milaan. Altijd een 
bezoek waard, hoewel er nu zo flink gerestaureerd 
wordt dat er van de voorheen rommelige buurt 
weinig dreigt over te blijven. Maar goed; voor zo-
ver ik weet zijn MacDonalds of Burger King er nog 
niet opgedoken. 
Een beetje zoeken en een korte wandeling leverde 
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de Spazio Alda Merini op in de via Magolfa. Dat 
blijkt een bescheiden expositieruimte te zijn, waar 
een aantal vrijwilligers de schaarse bezoekers 
rondleiden. Het oorspronkelijk door haar gehuur-
de woonhuis is een paar straten verder, maar 
kennelijk had de eigenaar na het overlijden van 
zijn huurster zo schoon genoeg van haar, dat daar 
nu niets meer naar de oorspronkelijke bewoon-
ster verwijst. Ze maakte het er misschien te bont. 
In de Spazio hebben ze de voordeur kunnen recu-
pereren en die is door haar met alle soorten 
schrijfsels als een soort agenda vol gekalkt met 
namen, telefoonnummers, citaten, enzovoorts. 
Een van de vertrekken is haar spartaans ingerich-
te woon-, slaap- en bureauruimte. Haar meeste 
gedichten schreef ze terwijl ze rokend in bed zat. 
De vloer ligt er bezaaid met sigarettenpeuken, 
maar er werd ons verzekerd dat het maar een 
fractie was van wat na haar overlijden werd aan-
getroffen.   
Het oogt natuurlijk niet spectaculair; in het atelier 
van een schilder of beeldhouwer staat misschien 
nog iets dat half afgewerkt is. Hier wat verstrooid 
papier met aantekeningen. Dichten is schrijven en 
schrappen, schrappen tot de essentie overblijft. 
En dan maar hopen dat er iets tussen de oren 
blijft nazinderen. 

 
DONNE DONNE (3) 
 
Het MUDEC ligt op een halfuurtje stappen van de 
Navigli, min of meer om de hoek dus, en we 
besluiten dan ook maar de fotoexpositie van 
Assunta Adelaide Luigia (Tina) Modotti 
Mondini te gaan bekijken. We hebben de 
prospectus gelezen en 
omdat we hier eerder al 
een paar interessante 
tentoonstellingen zagen 
lijkt ons dit een goede 
keus. Een schot in de 
roos! Tina Modotti was 
een geëngageerd 
fotografe die, op z’n 
zachts gezegd, een 
turbulent leven leidde. Ze 
werd geboren in Udine op 
16 augustus 1896 en 
overleed in Mexico-Stad 
op 5 januari 1942. De 
foto’s zijn een neerslag 
van haar reizen door 
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Europa, de VS, Midden-Amerika, naar Cuba en 
Moskou. Na een verblijf en huwelijk in de 
Verenigde Staten verhuist ze naar Mexico waar ze 
ook weer haar minnaar de fotograaf Edward 
Weston ontmoet. Ze verkeren beide in 
kunstenaarskringen rond Frida Kahlo, waardoor 
hun fotografie zoals dat nu zou heten ‘een boost’ 
krijgt. Rond deze tijd sluit ze zich aan bij de 
Communistische Partij waarvoor ze begint te 
publiceren. Ze steunt ook actief de Cubaanse en 
Nicaraguaanse communisten en revolutionairen. 
Tijdens een demonstatie tegen de executie van 
de vermeende anarchisten Nicola Sacco en Barto-
lomeo Vanzetti leert ze de Cubaanse revolutionair 
Antonio Mella kennen. Een jaar later wordt Mella 
op straat vermoord terwijl hij met haar naar huis 
loopt. In 1929 organiseert ze de "Eerste Revolutio-
naire Fototentoonstelling", maar door toenemend 
conservatisme in de Mexicaanse politiek moet ze 
het land verlaten. Ze komt uiteindelijk in Moskou 
terecht en sluit zich - hoogstwaarschijnlijk - aan 
bij de geheime politie van de sovjets. Hiervoor is 
ze actief in verschillende 
Europese landen, tot ze 
uiteindelijk bij de republi-
keinen in de Spaanse Bur-
geroorlog belandt. Ze ont-
vlucht Spanje na de over-
winning van de Franquis-
ten. Ze mag weer terugke-
ren naar Mexico waar ze in 
1942 overlijdt. Terug naar 
de foto’s. Tina Modotti fo-
tografeert voornamelijk het 
dagelijkse, harde en armza-
lige bestaan van arbeiders 
en boeren. De vrouwen krijgen veel aandacht van 
haar en ze geeft ze op een sobere manier een 
hoofdrol in haar werk. Haar portretfoto’s zijn 
ronduit indrukwekkend. Tina zelf mag overigens 
ook gezien worden. Ze lijkt een vrouw met ..….
(gecensureerd, redactie). Een knappe vrouw die 
in niets lijkt op de melancholisch kijkende vrou-
wen uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Ze 
werkte als model en speelde in enkele films voor-
dat de fotografie haar volledig opeiste.  
In haar geboortestad Udine is de voormalige 
Mercato del Pesce nu aan haar gewijd onder de 
naam Galleria Tina Modotti. Een terecht eerbe-
toon aan de internationaal bekende stadsgenote 
die eigenlijk maar kort hier gewoond heeft.  
MAX 
Ps: Het internet schoot zo hier en daar en zo nu 
en dan te hulp. Waarvoor dank. 
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Geschiedenis en  
verhaaltjes over  
Italiaanse liederen 
 
Beste lezeressen en lezers, jullie zijn regelmatig 
met Italiaanse muziek bezig. Wel, wij ook. Ik be-
doel de actiefsten in Anfiteatro die samen een 
zanggroep gecreërd hebben, la Piazzetta, zoals 
jullie weten. Ondanks Covid zijn we actief geble-
ven, zo goed en zo kwaad als het kon en vroeger 
of later zullen jullie ons nog eens bezig horen.  
Een niet te verwaarlozen karakteristiek van vele 
Italiaanse liederen is dat zij een geschiedenis 
hebben, of toch een verhaal dat eraan verbon-
den is. Sommige van deze verhalen wil ik jullie 
vertellen, ook op basis van de woorden van de 
liederen zelf, dikwijls poëtisch, dikwijls roman-
tisch, soms bombastisch, altijd merkwaardig. 
 
Ik zal beginnen met een Napolitaanse klassieker: 
Torna a Surriento. Op YouTube te beluisteren 
indien je het niet op CD hebt. In YouTube sugge-
reer ik deze versie, zacht geïnterpreteerd, door 
een vrouw voor de verandering, Francesca Ma-
resca, met een perfecte Napolitaanse uitspraak: 
https://www.youtube.com/watch?
v=sHe0VixxWv0   
Een persoon verlaat Sorrento en een andere 
persoon schrijft romantische woorden om te 
proberen de andere te beletten te vertrekken. Zo 
klinkt het: "Zie hoe mooi de zee is, het inspireert 
zoveel gevoelens, zoals jij, wat heb je in je ge-
dachten, om wakker te dromen. Kijk naar deze 
tuin, ruik eens deze sinaasappelbloemen, zo'n 
fijne parfum zakt tot in het hart. Maar je zegt: 'ik 
vertrek, vaarwel', je gaat weg van onze harten, 
naar dit land van de liefde heb je de moed om 
niet terug te komen. Maar verlaat me niet, geef 
me niet zo'n verdriet, kom terug naar Sorrento, 
laat me leven. Zie de zee van Sorrento, welke 
schatten liggen er op haar bodem, wie de hele 
wereld heeft rondgereisd, heeft nergens iets 
dergelijks gezien. Kijk rond, die meerminnen kij-
ken naar jou in verwondering, en zij houden zo 
van jou, zij zouden jou willen kussen... Maar je 
zegt: 'ik vertrek, vaarwel... 'enz. enz.  
En nu de verrassing: deze o zo zoete woorden 
werden niet voor een geliefd iemand geschre-
ven maar... ter gelegenheid van het officieel be-
zoek van de eerste minister van toen! 
 
La Montanara: gecomponeerd in de Westerse 
Alpen maar in Trentino echt beroemd gewor-
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den, eenvoudige woorden maar prachtige harmo-
niërend, luister er maar naar op YouTube in een 
chorale uitvoering: https://www.youtube.com/
watch?v=1eBDmMsGp-A 
"Daarboven op de bergen, tussen bossen en gou-
den valleien, tussen de steile klippen weerklinkt 
een liefdeslied. Men hoort la montanara, het berg-
meisje, zingen, laten we la montanara zingen, wie 
kent het niet? Daarboven op de bergen met zilve-
ren rivieren is er een hut overstelpt met bloemen. 
Het was de kleine, zoete woning van Soreghina, 
de dochter van de zon". Niet veel meer dan een 
eenvoudige droom dus: Soreghina is een fee, een 
denkbeeldig schepsel waarvan berglui dromen.  
Het werd in het Duits vertaald en via het Duits 
werd het wereldberoemd en wordt nu wereldwijd 
per uitstek als "Het lied van de bergen" be-
schouwd. Geen enkel ander Italiaans deuntje is in 
148 talen vertaald geweest ! 
 
Vola vola vola: was Abruzzo een onafhankelijk 
land dan zou dit lied het nationale volkslied ervan 
zijn. Het is geïnspireerd door een spelletje van kin-
deren: iedereen houdt een hand op een tafel. De 
"leider" zegt "vliegt vliegt vliegt..." en noemt een 
dier of een voorwerp. Als die vliegt moet iedereen 
zijn/haar hand heffen, anders niet, maar de leider 
mag de anderen in verwarring brengen, b.v. 
vliegt ...de duif, en zijn hand op tafel laten, of b.v. 
vliegt... de schildpad, en zijn hand omhoog halen. 
Degenen die zich driemaal vergissen moeten een 
"boete" betalen.  
De woorden van het lied luiden als volgt: "Ik zou 
graag voor maar een uurtje de mooie tijd terug 
beleven van de blijdschap, toen we vola vola 
speelden en ik jou met kusjes en aaikes overstelp-
te. Vola vola vola, de pauw vliegt, als jij een goed 
hart hebt laat me nu nog eens proberen. Ooit 
werd ik als boete veroordeeld jou te kussen, jij 
bloosde en zei me eerst te knielen en dan jou te 
omhelzen. Vola vola vola de kapoen vliegt, nu als 
jij naar mij kijkt denk ik dat ik droom. Zoals de 
bloemen in de lente worden geboren, ontspringt 
de liefde uit de kindertijd. Maria, als jij me graag 
ziet zoals toen, neem deze droom en deze hoop 
van mij niet af. Vola vola vola, de vink vliegt, een 
ondeugend kusje mag je mij niet weigeren. https://
www.youtube.com/watch?v=LhinVfe33EE 
 
Achille Ziccardi 
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Onze dichters    
 
Guido Gezelle 1830 – 1899                             
Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti) 1845 – 1916 
 
Guido Gezelle, een Vlaams rooms-katholieke 
priester, was leraar, vertaler, ook wel eens journa-
list.  
Hoewel tijdgenoten, leunde Gezelle nog sterk aan 
bij de laat-romantiek, een periode die vooral een 
uiting van emotie was. De natuur, religie, dood en 
vriendschap waren de onderwerpen die hij ons 
naliet in onvergetelijke lyrische zinnen.  
Olindo Guerrini studeerde rechten, maar zijn lief-
de lag vooral bij de letteren. Hij werd dan ook zijn 
leven lang bibliothecaris van de universiteitsbib in 
Bologna. Behorend tot de post-romantici, werd hij 
al vlug de leider van het 
“verismo” (waarheidsgetrouw) in de Italiaanse 
literatuur samen met Verga en Capuana, dit in een 
periode dat de Romantiek moest plaats maken 
voor het Realisme. 
Maar ondanks het verschil in uiting van gevoelens 
lieten zij ons toch gelijk geïnspireerde verzen na: 
 
KERKHOFBLOMMEN 
Zo daar ooit een blomke groeide 
over ‘t graf waarin gij ligt, 
of het nog zo schone bloeide: 
zuiver als het zonnelicht, 
blank gelijk een lelie blank is, 
vonklende als een rozenhert, 
needrig als de needre ranke is 
van de winde daar m' op terdt, 
riekend, vol van honing, ende 
geren van de bie bezocht, 
nog en waar ‘t, voor die u kende, 
geen dat u gelijken mocht! 
 
QUANDO CADRAN LE FOGLIE 
Wanneer de blaren vallen zal je komen 
Zoeken naar mijn kerkhofkruis 
in een hoekje zal je het vinden, 
Met heel wat bloemen er omheen. 
Pluk dan voor je blonde haren 
Die bloemen uit mijn hart geboren, 
Het zijn verzen die ik dacht maar nooit schreef, 
Woorden van liefde die ik je nooit zei. 
(vertaling : W.Schuermans) 
 
En eveneens gelijklopende gedachten, volgens 
sommigen met een homoseksuele geladenheid: 
Orlindo : “Ho una ferita in cor che gitta sangue, 
Che a poco a poco mi farà morir. Trafitta dal dolor 
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l'anima langue;  Amo e il segreto mio non posso 
dir”. (uit Segreto) 
 
Guido: “… wanneer ik dicht bij u, dien avond, 
neêrgezeten, u spreken hoorde en sprak tot u 
wat onze zielen weten”. (uit ‘dien avond en die 
rooze’) 
Zoals Etty Hillesum (Middelbrug 1914 – Auschwitz 
1943) schreef: ‘In één leven is er plaats voor al-
les”. Laat ons dus focussen op wat werkelijk be-
langrijk is, nl de onsterfelijke poëzie die ze ons 
hebben nagelaten. 
Van Guido Gezelle één der mooiste liefdesgedich-
ten die we kennen en van Olindo Guerrini een 
vers waar alle verlangen naar liefde uit spreekt 
ondanks hij geen romanticus was. 
 
DIEN AVOND EN DIE ROOZE 
'k Heb menig menig uur bij u 
gesleten en genoten, 
en nooit en heeft een uur met u 
me een enklen stond verdroten. 
'k Heb menig menig blom voor u 
gelezen en geschonken, 
en, lijk een bie, met u, met u, 
er honing uit gedronken; 
maar nooit een uur zo lief met u, 
zoo lang zij duren koste, 
maar nooit een uur zoo droef om u, 
wanneer ik scheiden moste, 
als de uur wanneer ik dicht bij u, 
dien avond, neêrgezeten, 
u spreken hoorde en sprak tot u 
wat onze zielen weten. 
Noch nooit een blom zo schoon, van u 
gezocht, geplukt, gelezen, 
als die dien avond blonk op u, 
en mocht de mijne wezen! 
Ofschoon, zoo wel voor mij als u, 
- wie zal dit kwaad genezen? - 
een uur bij mij, een uur bij u 
niet lang een uur mag wezen; 
ofschoon voor mij, ofschoon voor u, 
zoo lief en uitgelezen, 
die rooze, al was ‘t een roos van u, 
niet lang een roos mocht wezen, 
toch lang bewaart, dit zeg ik u, 
't en ware ik 't al verloze, 
mijn hert drie dierbre beelden: u 
 
QUANDO TU SARAI VECCHIA 
Quando tu sarai vecchia e leggerai 
Questi poveri versi accanto al fuoco 
Rivedrai colla mente a poco a poco, 
I giorni in che t'amai. 
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E ti cadrà sul petto il viso smorto, 
Per la memoria del tuo tempo lieto: 
A me ripenserai nel tuo secreto, 
A me che sarò morto. 
 
E ti parrà d'udir la voce mia 
Nel vento che di fuor suscita il verno, 
E ti parrà d'udir come uno scherno, 
Una bieca ironia. 
 
E la voce dirà: Te ne rammenti, 
Te ne rammenti più? Com'eran belli 
I tuoi capelli d'oro, i tuoi capelli 
Sul bianco sen fluenti! 
 
Oh come il tempo t'ha mutata! Oh come 
T'ha impresso in viso i suoi deformi segni! 
Dove son dunque i tuoi superbi sdegni 
E le tue bionde chiome? 
 
Sola al tuo focolar siedi piangendo 
La giovanil tua morta leggiadria: 
Io piango solo nella tomba mia: 
Vieni dunque: t'attendo! 
 
Vieni e se in vita mi fallì la speme 
Di viver teco i giorni miei sereni, 
Ci sposeremo nella tomba. Vieni: 
Vi marciremo insieme. 
 
Tip : Frans Denissen zorgde voor mooie verta-
lingen van Olindo Guerrini.  
 
 
Ingezonden : Daniëlle Van Gael 
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Antico caffè greco    Roma, 

Via dei Condotti 

Dal 1870 

La mente di Roma vive qui da 

duecentocinquant’anni nella 

celeberrima saletta “omnibus”, dove 

passarono Liszt, Bizet, Wagner, Goethe, 

Casanova, Stendhal e persino Buffalo Bill. 

Gogol scrisse qui un romanzo; 

a Passini e Guttuso ispirò un quadro. 

È un monumento della Capitale, dove 

hanno fatto sosta tutti i grandi 

pensatori, artisti, letterati e patrioti, 

corroborati dallo scambio d’idee e 

dalla bevanda orientale e dove 

pulsò anche il cuore Risorgimentale. 

E se un cardinale siede al Greco? 

La leggenda vuole che diventi papa. 

Accadde a Gioacchino Pecci, 

divenuto Leone XIII. 
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Non rompermi le 
palle 
 
La galleria Vittorio Emanuele II è una galleria 
commerciale di Milano, un’isola pedonale 
coperta che collega piazza Duomo a piazza della 
Scala. Per la presenza di eleganti negozi e locali, 
fin dalla sua inaugurazione,  fu ritrovo della 
borghesia milanese 
tanto da essere 
soprannominata il 
"salotto di Milano". 
E’ costruita in stile 
neorinascimentale 
ed è tra i più celebri 
esempi di 
architettura del ferro 
europea. 
Milano fu la prima 
città in territorio 
italiano e 
dell'Impero 
austriaco, a dotarsi 
nell’Ottocento  di un 
passage come stava 
accadendo nelle 
principali capitali 
europee, dove si costruivano passaggi con 
copertura in ferro e vetro a carattere 
commerciale, come le galerie Vivienne di Parigi 
e Burlington Arcade di Londra. 
Fino a qui la parte artistica e un po’ romantica 
della storia. 
All’interno della Galleria Vittorio Emanuele, 
progettata dall’architetto Giuseppe Mengoni, è 
presente un toro rappresentato in un bellissimo 
e sfarzoso mosaico, come del resto lo sono tutti 
gli elementi che caratterizzano il salotto di 
Milano. 
Al centro della Galleria è situato sul pavimento il 
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simbolo araldico della famiglia Savoia, primi re 
d’Italia. con una croce bianca in campo rosso ed 
il famoso toro raffigurato con gli "attributi" in 
vista. 
 
La tradizione afferma che calpestare le palle  del 

toro ritratto sul pavimento porti fortuna. 
Tale rituale, ripetuto centinaia di volte al giorno 
principalmente da turisti, consuma velocemente 
l'immagine virile dell’animale  che deve essere 
ripristinata frequentemente da operai 
specializzati in mosaico. Infatti le palle del toro si 
consumano (non per le operazione cui la natura 
le aveva destinate) e al loro posto spesso si crea  
un buco! Immagino un bimbo di un quartiere di 
Milano che chiede al papà:” Tu che mestiere 
fai?” e lui risponde con orgoglio:” Lavoro in 
Galleria”., senza entrare nel dettaglio. 
I fiamminghi sventolano sulle bandiere il leone 
delle Fiandre, a Milano si calpestano le palle del 
toro che, però, se potesse parlare, direbbe a 
molti molestatori:” Non rompermi le palle, torna 
a casa tua”. 
Turisti da ogni parte del mondo arrivano a 
Milano e prima di visitare Duomo e Castello 
vanno a rompergli i suoi “gioielli”. Come gettare 
la monetina nella fontana di Trevi ma meno 
romantico. Allora la tradizione ha introdotto tre 
steps perché la fortuna diventi amica: 
 

compiere la rotazione sulle palle del toro ad occhi chiusi, 
fare perno solo sul tallone tre volte, 
usare esclusivamente il piede destro, 
a soprattutto il fatto deve avvenire alle ore 24 del 31 dicembre. 

 
E’ la rivincita della bestia che soffre, ma sorride 
per l’inganno. Intanto pensa:” In fondo, meglio 
farmi rompere le palle a Milano, che poi me le 
aggiustano che vivere il giorno di San Firmino a 
Pamplona.” 
 
Ornella Neri Ziccardi 
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ITALIAANSE 
TALISMANNEN 
 
De Galleria Vittorio Emanuele, kortweg Galleria, 
die Piazza del Duomo met Piazza della Scala te Mi-
laan verbindt, is jullie niet onbekend. Laten we de 
5 mozaïeken die op de vloer in het kruispunt van 
de 4 armen van de Galleria te bewonderen zijn 
eens nader bekijken : in het midden, het wapen-
schild van het koningshuis Savoye. Verder, dat 
van Milaan en verder van de drie - in chronolo-
gische volgorde - hoofdsteden van het herenigd 
Italië in de 19e eeuw: Turijn, Firenze en Rome.  
Het verreweg beroemdste van deze mozaïeken is 
in feite dat van Turijn. Waarom ? Ik zie een sardo-
nische glimlach verschijnen in het hoek van de 
mond van een paar onder jullie lezers: “Ik weet 
het”. Wel, dan vertel ik het voor degenen die het 
niet weten. Toen de Galleria werd gebouwd ont-
stond een traditionele gewoonte bij de bouwar-
beiders: met de hiel van de rechterschoen op de 
family jewels van de stier in het wapenschild van 
Turijn  (Stier = toro = Torino) draaiden ze driemaal 
op zichzelf rond en zij beweerden dat het geluk 
bracht.  Maar, dat mocht maar een keer per jaar 
gebeuren, op 31 december, en het zou geluk voor 
het hele volgende jaar hebben gebracht. Op de 
duur keken de Milanezen niet meer op de datum 
en het ceremonieel gebeurde iedere keer dat zij in 
de Galleria passeerden of gingen aperitieven. Het 
duurde niet lang of de toeristen hadden de curieu-
ze gewoonte in de gaten en ze namen het ook 
over. Wil je lachen, dan ga je in de buurt staan en 
wachten tot een paar Japanse juffrouwtjes dat 
gaan doen, al blozend en met hun vuistje voor 
hun mond. Nog altijd is het de gewoonte onder de 
echte Milanezen - waaronder jullie deze dienaar 
en zijn zus Ornella mogen rekenen – dat wanneer 
ze in stad afspreken, ze gewoon zeggen “ci vedia-
mo sulle palle del toro”, wij zien elkaar op de bal-
len van de stier.  
Die mannelijke attributen spelen blijkbaar een nog 
belangrijkere rol in het traditionele Italiaanse bij-
geloof. Jullie houden hout vast, Italianen toccano 
ferro, houden ijzer vast maar Italiaanse mannen 
zeggen ook “tocchiamoci le palle”. Ikzelf, wanneer 
ik een zwarte kat mijn weg zie oversteken, ga disc-
reet met een hand naar mijn onderbuik… 
Achille Ziccardi    
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Niet alleen Callebaut, 
Lindt, Ferrero-
Rocher….maar 
Ghirardelli  

 
 
Domenico Ghirardelli werd geboren in 1817 in Ra-
pallo. Als jonge teenager ging hij in de leer bij Ro-
manengo een bekende chocolatier in Geua. Toen 
hij twintig was verhuisde hij van Italië naar Zuid-
Amerika en opende een bakkerij in Lima, Peru. Hij 
veranderde meteen zijn naam in het Spaanse 
equivalent Domingo. Vandaar vertrok hij een tien-
tal jaren later naar Californië waar hij aanvankelijk 
een winkeltje opende met snoepwaren voor de 
mijnwerkers in de buurt van Stockton. Eens de 
Gold Rush taande, vestigde hij zich in 1852 defini-
tief in San Francisco, waar hij de Ghirardelli Cho-
colate Company oprichtte.  
 
1865 werd een belangrijk jaar. Immers een van 
zijn arbeiders ontdekte dat, door een zak gemalen 
cacaobonen in een warme kamer op te hangen, 
de cacaoboter eraf droop en een residu achterliet, 
dat vervolgens kon worden omgezet in gemalen 
chocolade. Deze techniek werd bekend als het 
Broma-proces en is tot op de dag van vandaag de 
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meest gebruikte methode voor de productie van 
chocolade. 
 
Ghirardelli was ondertussen in 1837 gehuwd met 
een Italiaans meisje. Ze stierf echter al in 1846. Hij 
hertrouwde daarna in 1847 in Lima met Carmen 
Alvarado Martin. Haar man, een Franse dokter, 
was vermist op zee en liet haar met een kleine ba-
by achter. Met Ghirardelli zou ze zeven kinderen 
krijgen.  
 
Domenico Ghirardelli 
overleed in 1894 in Rapal-
lo aan de gevolgen van 
griep. Zoals ook zijn fami-
lieleden ligt hij begraven 
in Oakland, Californië. 
Vanaf 1884, toen drie van 
zijn zoons tot het familie-
bedrijf toetraden, begon 
de ‘Company’ internatio-
naal te gaan en zijn waren 
per schip naar het westen 
en oosten van Amerika uit te voeren en zelfs naar 
China, Japan en Mexico. 
 
In 1893, nog voor zijn dood, kocht Ghirardelli de 
Pioneer Woolen Building gelegen aan “the nor-
thern waterfront” van de stad, nu gelegen op 
Ghirardelli square. Tot op heden is de firma daar 
gehuisvest. Bij de grote aardbeving in 1906 wer-
den de gebouwen gelukkig niet beschadigd en 
reeds tien dagen na de ramp was men in de 
Ghirardelli-fabriek terug aan het werk. 
 
Sinds 1923 kunnen schepen die langs de Golden 
Gate varen vanuit de verte de lichtreclame van 
Ghirardelli zien. In 1962 komt er rondom een 
groot shoppingcenter en sinds 1965 is Ghirardelli 
Square officieel een ‘landmark’. Ook in Disneyland 
vindt men Ghirardelli; ze hebben de National his-
toric Register status en een jaarlijks chocoladefes-
tival wordt vanaf 1996 gehouden.  
 
Sinds 1998 maken ze deel uit van de Lindt-groep. 
Ook de 21ste eeuw brengt nog meer uitbreiding en 
in 2011 worden ze de n°2 ‘Baking Brand’ in de 
U.S. 
 
Of hoe een Italiaan de grote oversteek maakt en ’s 
werelds nummer drie van meest populaire-beste 
chocolademerken wordt. 
 
Ingezonden door Daniëlle Van Gael 
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De emotie van Mario 
Draghi weerspiegelde 
de etappes van de po-
litieke crisis in Italië 
 

De drie momenten waarop de donderdag demis-
sionair geworden Italiaanse premier Mario Draghi 
emotie toonde, weerspiegelden de etappes van 
de politieke crisis die binnen een week tot zijn af-
treden leidden. 
 
Moment één: ‘Ik heb totaal niet om absolute 
macht gevraagd, is dat duidelijk?’ Die sneer was 
bedoeld voor Giorgia Meloni, de fractieleider in 
de Kamer van Afgevaardigden (de Italiaanse 
Tweede Kamer) van de ‘Broeders van Italië’. Die 
Fratelli d’Italia is een extreemrechtse partij die net 
zoals de voorgangers in de traditie van Mussolini 
staat. De 74-jarige, partijloze politicus Draghi 
maakte in het Palazzo Montecitorio duidelijk dat 
hij nimmer macht of partijbelang voor ogen had 
gehad. 
 
Moment twee: ‘Zijn jullie klaar?!’ De in het Itali-
aans (‘Siete pronti?!’) bijna bruut kortaf klinkende 
woorden klonken in de Senaat van de Republiek, 
bijeen in het Palazzo Madama. Ze waren gericht 
aan de drie partijen die hun steun aan premier 
Draghi onthielden, door zich te onthouden van de 
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stemming, waarom hij juist had gevraagd. Door 
hun afhaken verdween het karakter van het 
‘nationale’ kabinet dat Draghi beoogde en ander-
half jaar leidde. Alleen links steunde hem nog. 
 
Moment drie: in de Senaat constateerde Draghi 
dat zijn boven de partijen staande hervormings-
koers niet meer werd gedragen. Hij bedankte 
toch geroerd voor de eveneens staande ovatie.  
 
‘Ook bankiers van centrale banken hebben een 
hart.’ En centraal bankier, dat is Draghi altijd ge-
weest: van 2006 tot 2019, in eigen land en in Eu-
ropa. Solide, maar lenig genoeg om financieel 
niet al te rechtzinnige landen voor rampspoed te 
behoeden. De Italiaanse president Sergio Matta-
rella accepteerde in het Palazzo Quirinale het ont-
slag van Draghi. Zijn politiek verscheiden is zeer 
te betreuren. Het betekent in ieder geval electo-
raal onzekerheid. In de voor 2023 geplande ver-
kiezingen zouden de groottes van Lagerhuis en 
Senaat worden teruggebracht tot twee derde van 
de huidige omvang. Het betekent hoe dan ook de 
komende maanden bestuurlijke stilstand en poli-
tieke polarisatie in een land dat worstelt met 
werkloosheid, inflatie en een enorme staats-
schuld, maar wel de derde economie in de euro-
zone is. Die kan zomaar een extra duw richting de 
volgende economische crisis krijgen. Italië moet 
dus in Europees belang op zoek naar een premier 
die ervoor zorgt dat economische en bestuurlijke 
hervormingen doorgaan en politieke transparan-
tie borgt. En tegen partijgekibbel kan. 
 
Maar waar vind je een tweede ‘super-Mario’? 
 
(Bron: Nederlands Dagblad) 
Ingestuurd door Herman Cole 
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Bollette da pazzi. 
 
Il "Caro bollette" spaventa giustamente le im-
prese!! 
Le bollette in arrivo sono più che raddoppiate 
rispetto agli stessi periodi dello scorso anno, es-
borsi che non sono, e non possono essere sos-
tenibili dai bilanci delle Piccole e Medie Imprese 
italiane. 
Nel corso questo anno, è bene ricordare, che il 
settore ricettivo e della 
ristorazione di ogni gene-
re si è fatto carico degli 
aumenti di: 
olio di girasole 100%, 
olio d'oliva 70%, 
latticini 30% 
farine robuste 30% 
farine nazionali 50% 
carburante che ha conse-
guentemente portato 
all'indiscriminato aumento generico di tutte le 
merci trasportate e consegnate nelle cucine di tut-
ta Italia. 
Non solo quindi ci accolliamo gli aumenti che 
direttamente ci vengono applicati, ma ci sobbar-
chiamo anche gli aumenti di tutte le aziende 
"energivore" che ruotano intorno alla produzione, 
alla lavorazione ed alla consegna delle nostre ma-
terie prime. 
Ritoccare i prezzi al pubblico? Sarebbe necessario, 
ma l'effetto ricadrebbe sulle famiglie già soggette 
a loro volta agli aumenti della spesa dei servizi di 
casa e dei generi alimentari. 
Aumentare i prezzi vorrebbe dire svuotare i locali. 
Il fotovoltaico? Certo, una delle soluzioni a lunga 
gittata, assieme alle centrali nucleari ed ai rigassi-
ficatori, ma adesso stiamo vivendo una nuova 
emergenza dopo quella sanitaria: un EMERGENZA 
ECONOMICA che come tale va trattata. 
Dico NO alla rateizzazione delle bollette come 
soluzione al problema, un sistema che rappresen-
ta SOLO un accanimento terapeutico sulle im-
prese mentre auspico soluzioni come la defiscal-
izzazione, la contribuzione a sostegno e la delega 
ai Comuni ed alle Regioni di porre in essere inter-
venti "a debito", extrabilancio, in maniera che tut-
to ciò che può essere fatto lo si possa fare in tem-
pi rapidi, prima che il "virus" delle chiusure si dif-
fonda e che il problema del trovare lavoratori non 
si trasformi di nuovo nel problema di trovare la-
voro. 
Samuele Cosentino (Lucca) op LinkedIn 
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https://www.facebook.com/groups/
casapappagallo:  
Beste vriend/inn/en,  
met deze man kunnen jullie een vrijwel goed uit-
gesproken Italiaans beluisteren en tegelijk interes-
sante recepten in de praktijk zien koken. 
Een voorwaarde: je moet in FaceBook zijn. Buon 
appetito ! 
AZ 
 
Tip: www.tervesten.be/nl/programma/canzoniere-
grecanico-salentino-it  
Beveren … fijne schouwburg… niet ver…. Interes-
sante groep…. 
Een stukje uit een lezersmail: Dikke proficiat voor 
de meer en meer interessante Anfiteatro. Ik ben 
een hele grote fan van de Italiaanse bijdrage van 
la signora Ornella Neri Ziccardi. Laat deze me-
vrouw  haar vele originele en plezante artikels 
maar schrijven. Haar Italiaanse woordenschat is 
rijk en leerrijk, haar onderliggende humor doet 
glimlachen! 
Via Herman Cole kregen we dit bericht van Eric 
Claes (SPQR) die uit Leuven seinde:  
 
 
”Completamento previsto per il 2023” 
https://cultura.gov.it/comunicato/23181  
“Era da tempo che si parlava di un museo della 
lingua italiana e la sede non poteva che essere a 
Firenze. Questo museo sarà un luogo di studio, 
ricerca, innovazione e si rivolgerà a studenti, stu-
diosi e stranieri. Il valore del nostro patrimonio 
linguistico è straordinario e va tutelato, e questo è 
uno dei modi per farlo”. 
Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Fran-
ceschini, intervenendo a Firenze alla presenta-
zione del Mundi, il museo nazionale dell'italiano, 
che sorgerà all'interno del complesso dell'ex 
monastero di Santa Maria Novella. All’evento era 
presente anche il sindaco di Firenze, Dario 
Nardella, il direttore della Dg Musei del MiC, Mas-
simo Osanna e il Segretario Generale del Ministe-
ro, Salvatore Nastasi. 
“Il passaggio dall'idea alla realizzazione pratica di 
questo luogo – ha continuato Franceschini - è 
stato veloce e nel prossimo futuro ci saranno ulte-
riori ampliamenti, fino al completamento nel 
2023. Vogliamo che questo sia lo spazio dove si 
incontrino tutti coloro che si occupano di lingua 
italiana e per questo, partendo delle scuole e delle 
università, coinvolgeremo tutti coloro che lo fan-
no da sempre, a partire dall'Accademia della Crus-
ca”, ha concluso. - Roma, 6 luglio 2022 - Ufficio 
stampa e comunicazione MiC 
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2025 wordt een Jubeljaar voor het Vaticaan. Dit 
wordt het logo: 
 
 
Het thema in 2025 is 'Pellegrini di speranza' of 
'Pelgrims van hoop’. Het logo toont vier figuren in 
verschillende kleuren als verwijzing naar de 
mensheid afkomstig uit de vier windstreken. De 
verstrengeling van de figuren drukt de solidariteit 
en broeder-
lijkheid uit, 
terwijl het 
eerste perso-
nage in de rij 
zich vast-
klampt aan 
het kruis. 
Bron: SPQR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de Nieuwsbrief van De Kunstvrienden mei 
2022 (vorige keer vergeten melden) 
Scossa Elettrica  
Hoe komt deze kort gebalde maar lichte en briljant 
klinkende concertmars op onze pupiter terecht? 
De tip kwam van Herman Cole, notoir Italië-
kenner uit onze stad en ere-burger van Lucca,onze 
zusterstad en geboorteplaats van Giacomo Pucci-
ni (1858-1924). 
De befaamde operacomponist schreef het oor-
spronkelijk voor piano ter gelegenheid van de her-
denkingsfeesten voor de uitvinding van de batterij 
door zijn landgenoot VOLTA. (Ah, vandaar komt 
die 230 V). Later herwerkte hij het zelf voor blaas-
orkest. Wij zouden niet graag ontbreken op het 
Puccini jaar in 2024. Het kan ons terug samen-
brengen met Anfiteatro. Het is alweer 10 jaar gele-
den dat we voor deze Italië-vereniging het memo-
rabel concert ALLEGRO VIVACE speelden met so-
praan Silvana Froli en Koen Crucke.  
2024 is ook een feestjaar voor ons, waarin we ons 
150 jaar bestaan herdenken. En laat nu net deze 
mars uit 1896 dateren van onze ontstaansperiode.  
Freddy De Leenheer 
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Lidgeld al betaald ?  

Dan vind je in deze Notizie je lidkaart  2022-2023 
Ontvang je geen mails meer ?   

Vul dan dringend onze privacyverklaring in,   
anders mogen we je geen mails meer sturen.  

Ergens een probleem?  
Contacteer  secretariaat@anfiteatro.be  
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