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Anne Nies Keur
Lezing over Leonardo
da Vinci
Leonardo da Vinci - lichtend
voorbeeld
Leonardo da Vinci, van wie we in 2019 het 500ste
sterfjaar herdenken, leefde in een tijd waarin een
kunstenaar vooral gewoon goed moest luisteren
naar zijn opdrachtgever. Kunstwerken waren gebruiksartikelen, ze kregen een functie in de kerk
of de politiek. Maar Leonardo was een bijzonder
geval. Hij ontwikkelde een werkwijze die voor zowel ergernis als bewondering zorgde. Eeuwenlang
werden zijn aanbevelingen door kunstenaars nagevolgd. Je zou kunnen stellen dat hij de verre voorvader is van de moderne kunst.

Artistieke oeuvre

Het verhaal vangt aan bij Vinci, een klein plaatsje
nabij Florence. Vanuit daar gaan we kijken naar het
artistieke oeuvre van Leonardo da Vinci, aan de
hand van talloze voorbeelden.

Info
ANNE NIES KEUR
Anne Nies Keur is vrij gevestigd
kunsthistorica
WANNEER
Woensdag 13 maart, 19.45 u
WAAR
Filmhuis O42
Oranjesingel 42
6511 NW Nijmegen
TOEGANG
Dantesoci, leden van Dante Kleve
en Alliance Française hebben vrij
toegang tot de lezingen. Introducés
betalen €5
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WOENSDAG 20 MAART

Lazzaro felice
Dantefilm van regisseur
Alice Rohrwacher
Voorpremière voor Nederland,
exclusief voor Dantesoci. Let op:
deze film is Italiaans gesproken en
Engels ondertiteld!

Info
LAZZARO FELICE
Italië 2018, 125 minuten
Italiaans gesproken, Engels ondertiteld
Regie: Alice Rohrwacher (foto)
Met: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Nicoletta Braschi, Sergi Lopéz

De film vertelt het verhaal van een ontmoeting tussen Lazzaro, een plattelandsjongen met zo’n goede
inborst dat hij het stempel ‘simpel van geest’ krijgt,
en Tancredi, een jonge edelman die regelmatig het
slachtoffer is van zijn eigen verbeelding. Het leven
in het geïsoleerde plattelandsdorp Inviolata wordt
gedomineerd door Marchesa Alfonsina de Luna, de
koningin van de sigaret.

WANNEER
Woensdag 20 maart, 19.30 u

Ontvoering

TOEGANG
Vanaf woensdag 6 maart kunnen
soci van Dante kaarten kopen tegen
een gereduceerd tarief van €7 op
vertoon van hun Dantepasje. Introducées betalen het reguliere tarief
van €10

Wanneer de jonge edelman Tancredi hulp vraagt
aan de goedgelovige Lazzaro bij het in scène zetten
van zijn eigen ontvoering, ontstaat er een bijzondere band tussen de twee. Hun uitzonderlijke vriendschap zorgt voor een opmerkelijke verplaatsing in
tijd en ruimte in dit prachtige moderne Italiaanse
sprookje.

Filmfestival van Cannes

De film won de prijs voor het Beste Scenario in
Cannes en is in meerdere categorieën genomineerd
voor de European Film Awards.

WAAR
Filmhuis O42
Oranjesingel 42
6511 NW Nijmegen
024 - 303 11 11

VOORPREMIÈRE
DANTEFILM
LAZZARO FELICE
20 MAART
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7 LESSEN IN APRIL EN MEI

Cursus vakantie-Italiaans
Vergroot uw redzaamheid
op vakantie
Info
In 7 lessen van 2 uur op beginnersniveau worden thema’s aan de orde
gesteld die de praktische redzaamheid in Italië vergroten
De volgende zaken komen onder meer aan bod:
uitspraakregels, tellen, omgangsvormen, boodschappen doen ook als er geen supermarkt in de
buurt is, overnachten, uit eten en wat daarbij te
eten, openbaar vervoer, ziekte en gezondheid.

Praktische tips

Niet de grammaticale correctheid staat voorop,
maar het leren hanteren van eenvoudige zinnetjes.
Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor praktische tips.
Aanmelden kan tot 22 maart.

WANNEER
Woensdagen 10, 17, 24 april en 8, 15,
22, 29 mei. Van 19.30 tot 21.30 u
WAAR
Wijkcentrum Titus Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386,
6542 VJ Nijmegen
KOSTEN
De kosten voor Dantesoci bedragen
€90. De kosten voor niet-Dantesoci
bedragen €130. U kunt Dantesocio
worden voor €25
AANMELDEN
Aanmelden kan vóór 22 maart via
het formulier op de website:
www.dantenijmegen.nl
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MAANDAG 11 MAART

Italiaans oefenen
Il caffè in lingua...
italiana
Informeel samenzijn en het Italiaans blijven oefenen! We bieden de mogelijkheid
aan studenten en liefhebbers, soci en
niet-soci van Dante Alighieri om elkaar te
ontmoeten en Italiaans te spreken.

Info
WANNEER
Maandag 11 maart van 10.00-11.00
uur
WAAR
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen

Caffè

AANMELDEN
Let op: vooraf aanmelden is verplicht! De activiteit gaat door met
minimaal vier deelnemers

Ongedwongen

Aanmelden kan via de site:
www.dantenijmegen.nl/il-caffe-in-lingua

Ken je iemand die Italiaans spreekt en wil blijven
oefenen? Neem hem/haar mee naar het Caffè in
lingua... italiana.
Gedurende een uur, een keer per maand, zal er in
een gezellige, ongedwongen sfeer met elkaar in
het Italiaans gekletst worden of over een bepaald
thema gesproken worden. Een van de docenten zal
altijd aanwezig zijn.

Geen huiswerk

Je moet minimaal een jaar Italiaans hebben gestudeerd. Het is geen les, dus geen boek en geen huiswerk.

Kosten

Elke bijeenkomst kost €5 en je betaalt de docent(e)
als je binnenkomt.

Zodra het minimum aantal bereikt is
ontvang je van ons een bericht
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Boekhandel
Emporio
Italiaans aantiquariaat – boeken uit of over Italië:
Literatuur (origineel en vertaald), geschiedenis,
kunst, muziek, van Dante en Boccaccio tot
Casanova en Pinocchio, van Adorno en Bassani tot
Ungaretti en Zucconi
Jan B. Buijs
’s-Gravendijkwal 48,
3014 ED Rotterdam

Open op afspraak
Bel 010-4362859 of mail
info@emporiolibri.nl

Enig agent van de
Touring Club
Italiano buiten
Italië. Leden van
Dante krijgen 10%
korting op het
lidmaatschap van
de TCI
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AGENDA

Cultureel programma
Dante Nijmegen

Lezing
Anne Nies Keur: Leonardo da Vinci lichtend voorbeeld
wo 13 maart 2019, 19.45 u
Filmhuis O42
Dantefilm - Première voor Nederland
Lazzaro felice (Let op: de film is Italiaans
gesproken en Engels ondertiteld)
wo 20 maart 2019, 19.30 u
Filmhuis O42

Lezing
Pietro Delcorno: Caronte, Gerione e
Satana: i mostri infernali di Dante nella
predicazione del Quattrocento
wo 10 april 2019, 19.45 u
Filmhuis O42
Serata di fine stagione
Peter Adema en Willem Mook: Met Dante
van Hel tot Hemel. Tekst en luitmuziek
wo 22 mei 2019, 19.45 u
Filmhuis O42
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AGENDA

Cultureel programma
Alliance Française Nijmegen
Dante Kleve
Lezing
Renske Langebeek: Muséum national
d’Histoire naturelle (Jardin des Plantes)
di 12 maart 2019, 20.00 u
Cafè Zaal Groenewoud
Lezing in het Nederlands
Manon Henzen: Frankrijk in de Nederlandse keuken
zo 14 april 2019, 15.00 u
Logegebouw

Lezing
Sabine Sonntag: Italiens Opernhäuser –
einst und jetzt
vr 29 maart 2019, 19.30 u
Kolpinghaus, Kleve
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● 45 bestemmingen in heel Italië
● het hele jaar door vanaf 1 week tot een tussenjaar
● specials gastronomie, wijn & kunst
● mode- & designopleidingen in het Engels in Milaan
● géén administratiekosten

Leer
Italiaans
in Italië

Vraag onze
brochure aan!

Tel. 0345 520 152

■

info@italstudio.nl ■ www.italstudio.nl

Taal- & Cultuurcursussen voor alle leeftijden

www.italstudio.nl

● persoonlijk en deskundig advies
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VERSLAG

Little Italy?

Verslag van een middag rondkijken op het Little Italy
in Amsterdam. Tekst: Jeanette en Piet Timmermans

Little Italy, het Italië event 2019, taste &
travel; de beurs in Italiaans eten, drinken en vakantieadressen kan blijkbaar
niet zonder Engels jargon. Misschien wat
weinig vertrouwen in de belangstelling
van de beursbezoekers voor de italiaanse
taal en cultuur?
Prima sfeer
Via Dante Alighieri Nijmegen hadden we
twee kaartjes gewonnen en op vrijdag 1
februari liepen we op het Westergasterrein in Amsterdam naar de Zuiveringshal, al enkele jaren de locatie van deze
jaarlijkse Italië-beurs. Het was een plezierige middag, rond de zeventig kraampjes met een ruim scala aan heerlijke
kazen, vleeswaren, olijfolies, likeur en
wijnen, koekjes en verse hapjes. Daartussendoor informatie over de toeristische
mogelijkheden in de (nog) wat minder
door het grote publiek bezochte provincies: Umbria, Marche, Puglia, Sardegna
en Sicilia waren op sterkte vertegenwoordigd. Het was er gezellig druk, en
de sfeer binnen in de hoge en ruime,
industriële hal was prima.

Een rondgang over de de hele beurs
leverde een een enorme selectie aan
lekkere hapjes en proefdronkjes op, en
al rondgaande koop je daar ook nog het
een en ander van, om thuis na te genieten. Natuurlijk ontbrak de laatste
culinaire mode ook niet: het Pioppi-dieet met Pioppi-kookboek werd gepresenteerd met een royale hoeveelheid
Pioppi-hapjes en de Pioppi-auteur was
er natuurlijk om de boeken te signeren.
Of je er ook de leeftijd van 100 jaar mee
haalt - die in Pioppi gangbaar lijkt - blijft
natuurlijk verborgen in de schoot van de
toekomst, maar lekker waren ze wel die
Pioppi-hapjes.
Pioppi
De transformatie van de door armoede gevormde arme keuken van Pioppi
tot een dieethype voor de welgestelde
Westeuropese stedelingen vormt maar
een detail binnen de op een breed front
gaande zijnde omvorming van de cucina
povera van het Italiaanse platteland tot
de cucina ricca van de beschaafde stedelingen. Italie als staat is een relatief
jonge uitvinding uit de tweede helft van
de 19e eeuw. Een echte eenheidsstaat
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is het nooit geworden en de regionale
keukens hebben zeer krachtige wortels.
Soms lijkt het alsof alleen in de keuken
een gezamenlijke identiteit is gegroeid,
de contadini op zoek naar werk hebben
hun regionale keuken meegenomen van
streek naar de stad en van zuid naar
noord. Daardoor zijn de boter, kaas, rijst,
hammen en worsten van het noorden
een gelukkig huwelijk aangegaan met de
pasta, olijfolie, tomaten en zeevruchten

uit het zuiden; de cucina ricca die velen
nu als de echte Italiaanse keuken zien.
Kennismaking
Hoe dat ook moge zijn, Little Italy, het
Italie Event 2019, taste & travel bood een
fraaie en plezierige kennismaking met de
resultaten van dat huwelijk.
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Venetië wil einde maken aan
zwerfafval in de stad
In Venetië en de Veneto zijn nieuwe regels ingevoerd
om zwerfafval tegen te gaan en de hygiëne te
verbeteren. Tekst: Rob Kamp

Het is een alledaags beeld in Venetië: een
stelletje dat op een bankje kebab eet. Of
een familie die op de kade van de Rialtobrug iets consumeert. Of een iets meer
eisende toerist die op de trappen van
een kerk een pasta al sugo eet uit een
bakje, dat we daarna op straat terugzien,
of in het water, drijvend tussen andere
kartonnen of plastic voorwerpen.
Zwerfafval
Venetië wil een eind maken aan het
zwerfafval. Er komen regels die de vestiging van nieuwe afhaalrestaurants verbieden en bestaande aan banden leggen.
Alles in de strijd tegen de ‘eendagsvliegen’, de toeristen die weinig besteden en
weinig geïnteresseerd zijn. In dat kader
wordt er ook een dagticket ingevoerd
voor toeristen.
De nieuwe regels zijn mede tot stand
gekomen door druk van de Unesco. De
organisatie had gedreigd Venetië op de
zwarte lijst van bedreigde steden te zetten als er geen actie zou worden genomen om de voortdurende groei van het
toerisme en het daarmee gepaard gaan-

de verlies van het stadskarakter tegen te
gaan.
Hygiëne
De nieuwe regels hebben ook betrekking op de hygiëne. Horecazaken dienen
over een toilet te beschikken en er moeten afvalbakken geplaatst worden om
de omgeving schoon te houden. Verder
worden de afmetingen van de panden en
de percelen gereguleerd.
De nieuwe regels zijn niet alleen van toepassing op Venetië maar de hele Veneto
en gelden niet alleen voor afhaalrestaurants, maar ook voor bars en andere
zaken die afhaalvoedsel zoals broodjes
verstrekken. De enige categorie waarvoor het niet geldt zijn ijscozaken, die tot
een aparte categorie behoren, met eigen
regels.
De nieuwe regels gelden vooralsnog voor
drie jaar.
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Caspar van Wittel alias
Gaspare Vanvitelli
In Venetië en de Veneto zijn nieuwe regels ingevoerd
om zwerfafval tegen te gaan en de hygiëne te
verbeteren. Tekst: Rob Kamp

De letter W is in het Italiaans een
vreemde letter die in origineel Italiaanse woorden niet voorkomt. Italianen
hebben moeite de letter, die ze ‘doppio
v’ noemen, uit te spreken. Daarom verandert de schilder Caspar van Wittel bij
zijn aankomst in Rome zijn achternaam

Castel Sant’Angelo visto da sud

in Vanvitelli. De Italianen kennen hem
alleen onder deze ‘Italiaanse’ naam. Zijn
zoon Luigi zal onder dezelfde Italiaanse
achternaam grote bekendheid verwerven als architect van onder andere het
Palazzo Regia in Caserta.
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De schilder Vanvitelli is verbonden aan
het Vedutismo, een schilderstijl die rond
1700 populair is en zich kenmerkt door
de uitbeelding van landschappen en steden; vooral Venetië, Rome en Dresden.
De schilderijen zijn in die tijd populair bij
met name adellijke reizigers die de steden bezoeken op hun Grand Tour.
Vedutismo
Veel schilders van het Vedutismo zijn
Italianen die afkomstig zijn uit Venetië.
Tot de bekendste schilders horen Canaletto, Carlevarijs, Guardi en Bellotto. De
laatste werkt vooral in Dresden.
Nederlandse vertegenwoordigers van
het Vedutismo zijn, naast Wittel, Jan
Frans van Bloemen, Jan van der Heyden
en Gerrit Berckheyde, die veel in Haarlem schildert.

correct zijn. De kunstenaars maken om
die reden graag gebruik van een ‘camera
ottica’, waarmee via licht en een spiegel
een af beelding op de muur wordt geprojecteerd. Zo kunnen ze een ‘wetenschappelijk’ en ‘objectief’ schilderij maken.
Jasper Adriaanszoon van Wittel wordt
in 1653 in Amersfoort geboren als zoon
van Adryaen Jasperszoon van Wietel, de
wagen- of radermaker, die kruiwagens
aan het stadsbestuur levert. In het protestantse Amersfoort wordt de katholieke familie als tweederangs burgers beschouwd. Desondanks kan de vader van
Van Wittel de burgerschapseed afleggen
en kon Jasper de Latijnse school bezoeken, wat later in Rome bijzonder nuttig
zou zijn.

Landschappen zijn al te zien op schilderijen van de 15e eeuw, onder meer bij
Bellini en Mantegna. Eerder echter was
het landschap altijd onderdeel van de
handeling. Caspar van Wittel is de eerste
die het landschap losmaakt van de handeling. Hij maakt atmosferische af beeldingen van de bekende plaatsen.

Rome
Jasper gaat in de leer bij Thomas van
Veenendael en later bij Matthias Withoos. Na het beleg van Amersfoort door
de Fransen in 1672 trekt hij met Withoos
naar Hoorn. Als hij later terugkomt in
Amersfoort is er in die geplunderde stad
geen emplooi meer voor hem vinden. Samen met zijn vriend Jacob van Staverden
trekt hij, grotendeels te voet, naar Rome,
waar hij rond 1675 arriveert. In Rome
maakt hij zijn eerste gesigneerde schilderij, een gezicht op het Piazza del Popolo, de toegangspoort tot de stad voor
reizigers afkomstig uit het noorden.

Naast Grand Tour-reiziger zijn de werken ook populair bij mensen die niet
kunnen reizen, hetzij vanwege gezondheidsredenen of een gebrek aan financiële middelen om de lange reizen te
maken. Voor beide doelgroepen is het
van belang dat de werken duidelijk en

In Rome wordt Jasper, of Gaspare, zoals hij in Rome heet, lid van de Bentvleughels, een gilde van Nederlandse en
Vlaamse schilders. Rond 1680 breekt hij
door als hij in contact komt met Marchese Sachetti, afkomstig uit een voorname
familie die twee kardinalen en een paleis

Een ‘vedute’ is een natuur- of stadsgezicht, werkelijk bestaand of fantasie. Een
fantasie-af beelding kennen we ook als
een ‘capriccio’. Bekende schilders van capricci zijn Marco Ricci en Giuseppe Zais.
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aan de Via Giulia telt. Gaspare zal samen
met Van Staverden zes jaar in het paleis
aan de Via Giulia, dat aan de achterkant
uitkijkt op de Tiber, wonen. Een andere
mecenas is de familie Colonna, die heden ten dage nog 40 werken van Wittel
in bezit heeft. Naast werk in opdracht
maakt Wittel ook veel werk voor de vrije
verkoop.

de Spaanse onderkoning, voor het aanzienlijke salaris van 140 dukaten.

Huwelijk
In 1693 maakt Wittel een lange reis door
Italië. In Florence ontmoette hij Cosimo
III de’ Medici. Naast Florence bezoekt hij
Venetië, Milaan en Napels. Als hij terug
is in Rome treedt hij in het huwelijk met
Anna Lorenzani, de dochter van een
belangrijke literator en verzamelaar. Het
echtpaar krijgt drie kinderen, waaronder
Luigi, de architect. Luigi wordt geboren
in Napels als zijn vader er in dienst is van

In 1736 overlijdt Caspar van Wittel op
83-jarige leeftijd.

La Bacino di San Marco e una fregata veneta

In 1711 wordt Gaspare lid van de Accademia San Luca, een enorme eer voor een
buitenlander. Op latere leeftijd krijgt hij
last van zijn ogen en moet hij een bril
dragen. Aan zijn bril dankt hij zijn bijnaam Vanvitelli degli Occhiali.

In de Kunsthal Kade in Amersfoort is tot
en met 5 mei een tentoonstelling gewijd
aan Van Wittel. Meer informatie op
www.kunsthalkade.nl

16

— ADVERTENTIE —

Umbrië en Muziekfestivals
Umbrië is de enige Italiaanse regio
die niet aan de zee grenst. Deze rustige regio van Italië waar de tijd lijkt
stil te staan, heeft bergen, heuvels,
authentieke dorpen en een heerlijke
lokale keuken.
Wat veel mensen niet weten is dat er
in Umbrië iedere zomer een aantal
muziekfestivals van wereldfaam
worden georganiseerd.
Perugia is de hoofdstad van Umbrië
en een levendige studentenstad.
Ieder jaar wordt hier in de maand
juli Umbria Jazz georganiseerd, een
groot en bekend Jazz festival waar in
het verleden al grote namen optra-

den, zoals Miles Davis, Sting, George
Benson, Santana, Mark Knopfler, BB
King, Herbie Hancock.
Eind juli wordt ieder jaar de Trasimeno Blues georganiseerd. De
concerten van veelal beroemde blues
muzikanten hebben allemaal plaats
in de omgeving van het Trasimeense
meer. Er zijn betaalde voorstellingen,
maar ook iedere avond een gratis
voorstelling veelal op een dorpsplein
of in het plaatselijk park.
In Spoleto wordt ieder jaar een klassiek muziek festival gehouden: het
Festival dei 2 Mondi Dit festival is
ieder jaar eind juni, begin juli. Spoleto

is een middeleeuws stadje op 1,5 uur
van Rome en vlakbij de Monti Sibbilini, een walhalla voor natuurliefhebbers, wandelaars en liefhebbers van
een goede lokale keuken.
Kom naar Umbrie op vakantie en
geniet van dit alles.
Lees meer over Umbrie op de blog:
www.villainumbria.blog/nl.
Voor meer informatie over vakantiehuizen in Umbrie:
www.villainumbria.com/nl.
Wij spreken Nederlands.
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De Campana-collectie.
Deel 6/6 (slot)
Historie Opbouw en verspreiding van de
Campana-collectie.
Tekst: Rob Kamp
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Intussen zijn ook de Fransen wakker
geworden. De Franse regering stuurt
Adrien de Longperier naar Rome. Hij is
de conservator van de afdeling Klassieken en hij gaat kijken wat er nog over is
van de Campana-collectie. De Longperier stuurt vreemd genoeg een negatief
rapport naar Parijs, waarin hij aanraadt
de collectie niet aan te kopen. Hoewel
hij bekend staat als een briljante oudheidkundige die meerdere talen spreekt
en een goed geheugen heeft, lijkt hij niet
goed op te hoogte te zijn van de meest
actuele wetenschappelijke publicaties.
Er wordt daarnaast gefluisterd dat hij lui
is en opziet tegen het catalogiseren van
alle voorwerpen. (Hij zal later ontslagen
worden omdat hij zijn administratie niet
op orde heeft.) Zijn oordeel kan ook zijn
ingegeven door berichten dat Napoleon
III onverschillig staat tegenover de collectie.
Desinteresse
Als de directeur van de Académie
Française in Rome, Victor Schnetz, hoort
van het negatieve advies en de desinteresse van de keizer, komt hij in actie. Hij
schrijft een brief aan de keizer waarin hij
zegt dat de aankoop van de collectie als
een grote slag kan worden gezien. Daarnaast zal hij na de verwerving van de
collectie in achting stijgen bij alle kunstliefhebbers die hun hart hebben verpand aan Frankrijk als leidende artistieke
mogendheid. Hij suggereert ook dat het
bezoek van de prins van Wales aan Rome
gezien kan worden als een signaal van
Engelse belangstelling. En de Engelsen
waren de collectie toch niet waardig?!
Volgens Schnetz kan de collectie belangrijke lacunes in het Louvre opvullen; met
de voorwerpen uit de Campana-collectie

wordt het Louvre een Frans Kensington
Museum.
De brief van Schnetz wordt gepubliceerd
in de Gazette des Beaux Arts, maar heeft
niet het gewenste effect. De keizer lijkt
nog steeds niet geïnteresseerd, zelfs niet
nadat hij door Schnetz is bezocht. Pas als
hij hoort dat de Russen zijn geïnteresseerd komt de keizer in actie. Hij stuurt
Leon Renier en Sebastien Cornu in het
geheim naar Rome om te onderhandelen.
Op 20 mei 1861 ondertekenen zij een
contract over de aankoop van het overgebleven deel van de Campana-collectie.
De prijs die zij betalen bedraagt 812 duizend scudi of 4.360.440 francs.
Het hoofd van de Franse Musea, de Conte de Nieuwkerke, is woedend omdat
hij niet is gekend in de operatie. Zijn
aankomst in Rome is als mosterd na de
maaltijd. De Campana-collectie wordt
een afgezonderd onderdeel van het
Louvre, dat onder de supervisie staat van
graaf Alexandre Walewski, een buitenechtelijke zoon van Napoleon I. Het is
een onderdeel waar De Nieuwkerke geen
gezag over heeft.
In Rome zijn de burgers van de stad
woedend. Zij hadden gehoopt dat het
restant van de Campana-collectie voor
de stad behouden zou blijven. Het Vaticaan hult zich intussen in stilzwijgen
over wat er precies is verkocht en wat
niet. De Fransen hadden niet alle voorwerpen kunnen bekijken voordat ze tot
de aankoop overgingen en zo blijkt de
Lydische graftomber er niet bij te zitten
– die is heden ten dage te bezichtigen in
het museum van de Villa Giulia.
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De Campana-collectie was geen uitgekiende selectie van meesterwerken maar
een grote verzameling voorwerpen van
zeer wisselende kwaliteit. Desondanks
is de Franse aankoop van het restant
van de Campana-collectie wel de meest
prestigieuze sinds de aankoop in 1806
van de antieke beeldencollectie van prins
Borghese. In Frankrijk leeft het besef
dat het Louvre onderdeel moet zijn van
de vooruitgang die de laatste jaren in
andere belangrijke Franse instituten is
te zien. Het Engelse gebruik van kunstvoorwerpen als voorbeeld voor de industrie, moet een voorbeeld zijn voor
Frankrijk en het Louvre moet daar een
belangrijke rol in spelen.

poleon I voortzet. Hij zou dus logisch zijn
om de Campana-collectie in het Louvre
onder te brengen.

Opschudding
Naast de Campana-collectie kopen de
Fransen in Rome nog bijna 12 duizend
andere kunstvoorwerpen, waaronder
een 15e eeuws schilderij van de Venetiaanse schilder Crivelli. Deze aankoop
zorgt voor opschudding in Franrijk. Als
argument voor de koop wordt aangevoerd dat de collectie van het Louvre
hiaten vertoont die moeten worden aangevuld. Wat overigens hetzelfde argument is als Campana zelf aanvoerde voor
zijn museum: om de hiaten op te vullen
van andere Italiaanse musea.)

Uit Rome komen via de haven van Marseille 860 kratten met kunstvoorwerpen.
De voorwerpen gaan van daaruit naar
het Palais de l’Industrie op de Champs
Elysées in Parijs, dat daar voor de wereldtentoonstelling was gebouwd (maar
nu niet meer bestaat). De kosten voor de
collectie inclusief de verscheping komen
uit op 4,8 miljoen francs. Het parlement
geeft toestemming voor het bedrag.

Nadat de senaat de aankoop goedkeurt,
rijst de vraag of de collectie moet worden ondergebracht in het Louvre of in
een apart Musée Napoléon III. De keizer
was altijd al gesteld op het Louvre; in
1852 had hij nog de opdracht gegeven
om een verbinding tussen het Louvre en
de Tuileriën tot stand te brengen, voor
het astronomische bedrag van 25 miljoen
francs. Met het bouwproject toont hij dat
hij de traditie die was begonnen bij Na-

Anderzijds kan hij de collectie onderbrengen in een nieuw Musée Napoléon
III. Daarmee zet hij eveneens een traditie
voort, aangezien zijn oom Napoleon I
de eerste was die een grote collectie uit
Rome had laten komen.
De Campana-collectie is ook om patriottische redenen aangekocht. Het Louvre
had eerder veel kunst die door Napoleon in Europa had gestolen, in 1815 weer
terug moeten geven aan de rechtmatige
eigenaars.

Er is een verschil met de eerste door
Napoleon I verworven kunstvoorwerpen.
Destijds werden experts naar verschillende landen gestuurd om topstukken
uit te zoeken. De Campana-collectie bevat voorwerpen van wisselende kwaliteit.
Desondanks is de blijdschap als de collectie in Parijs aankomt vergelijkbaar met
de aankomst van de topstukken onder
Napoleon I.
In de winter van 1861 en 1862 worden in
het Palais de l’Industrie alle kratten met
kunstvoorwerpen uitgepakt en bekeken.
In mei 1862 opent het Musée Napoléon
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III zijn deuren in het Palais, op dezelfde
dag als in Londen de opening is van de
Wereldtentoonstelling. De toegang is
gratis. Op dinsdag kunnen alleen wetenschappers, kunstenaars, schoolhoofden
en door hun bedrijf geselecteerde mensen naar binnen.
Napoleon heeft bijzondere aandacht
voor de werkende klasse, met name de
arbeiders. Dat is in lijn met zijn illustere
voorganger, die het museumbezoek onder de arbeiders stimuleerde. De betrokkenheid van Napoleon lijkt op die van
de Britse sir Henry Cole, de stichtende
directeur van het South Kensington Museum.
De Campana-collectie is aangevuld met
andere Italiaanse voorwerpen om zo het
idee te geven van een alles omvattende
kunstcollectie, waarin de groei van de
industriële vormgeving in verschillende
media te zien is. Het museum opent met
beelden, aardewerk en juwelen, waarvan
de conservator, Desjardin, opmerkt dat
ze zeker invloed zullen hebben op de
juweliers van die dagen.
Er is ook 14e- en 15e-eeuwse kunst, die
immers een groot deel van de collectie
omvat. Deze vroeg-Italiaanse kunst, de
Primitieven, geniet op dat moment nog
weinig bekendheid.
Desjardin is van mening dat het tonen
van een serie kunstvoorwerpen uit dezelfde periode noodzakelijk is vanwege
redenen van integriteit; anders gaat de
educatieve waarde verloren.
In een artikel in de Gazette des Beaux
Arts schrijft Louis Ronchaud dat het
Louvre graag voorwerpen uit het Musée

Napoléon III wil hebben. Andersom kan
het Louvre voorwerpen uitlenen aan het
Musée om zo samenhangende tableaus
te maken.
De interesse van wetenschappers voor
het Musée is intussen niet zo groot. Ook
de publieke belangstelling valt tegen.
De buitenlandse pers is niet erg onder de indruk. In Frankrijk zelf is er een
tweestrijd tussen de Orleanisten van
Louis Philippe die positief zijn en de Legitimisten, de aanhangers van de Bourbons, die negatief zijn.
Bewerken
Tijdens de tentoonstelling is nog altijd
niet duidelijk wat er met de voorwerpen
gaat gebeuren. De besturen van de beide
musea hebben allebei een dame in het
bestuur met als taak het bewerken van
Napoleon III ten gunste van het eigen
museum. Aan de ene kant staat Madame
Cornu, aan de andere prinses Mathilde
Bonaparte, de dochter van Napoleon’s
broer Jerome, de koning van Westfalen.
Aan het hof bekleedt zij een belangrijke
functie. Daarnaast is zij de maîtresse van
de Comte de Nieuwkerke, het hoofd van
de afdeling Culturele zaken en bestuurder van het Louvre.
De tijdelijke tentoonstelling stopt op 31
oktober 1862. In de zomer van dat jaar
heeft Napoleon de knoop doorgehakt: de
collectie gaat naar het Louvre.
Een argument ten faveure van het Louvre is dat dat museum beter in staat is
om de collectie te verdelen over de regionale musea, hetgeen de keizer goodwill
oplevert. Uiteraard worden alleen die
voorwerpen afgestaan die voor het Louvre zelf niet interessant zijn.
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De provinciale musea waren een idee
van Napoleon I. Hij plaatste er schilderijen die hij op zijn veldtochten buitmaakte
en die niet in het Louvre of in Versailles
getoond konden worden. Tussen 1800
en 1811 was er echt werk gemaakt van
de musea. In 1850 werd er met de benoeming van een nieuwe bestuurder,
de Comte de Nieuwkerke, weer nieuw
leven in de regionale musea geblazen. In
1862 bepaalt Napoleon III dat de Campana-collectie kan worden verspreid over
de musea in de regio.
Een andere reden om de collectie in het
Louvre onder te brengen is de stabiliteit
van het Louvre en bestuurder, de Comte
de Nieuwkerke. De stabiliteit komt Napoleon goed van pas nu hij zijn handen
vol heeft aan de oorlog in Mexico. Rivaliserende musea kan hij daarbij niet gebruiken.
Huisvesting
Aan madame Cornu schrijft hij dat hij net
30 miljoen heeft gestoken in de huisvesting van het Louvre en het alleen al
daarom onzinnig zou zijn om de collectie
onder te brengen in een oud gebouw.
Als de Campana-collectie in het Louvre
arriveert wordt er een commissie opgericht die zich bezig gaat houden met
de verdeling van de voorwerpen. De
commissie wordt geleid door de Comte de Nieuwkerke. Prosper Mérimée, de
schrijver van onder meer de novelle Carmen, die aan de basis zou staan van de
beroemde opera, is de vice-voorzitter.
Architect Eugène Viollet-le-Duc is een
van de commissieleden.
De belangrijkste taak van de commissie
bestaat erin om de belangrijkste voorwerpen te selecteren. Deze zijn uiteraard

voor het Louvre bestemd. Longperier
van de afdeling Antieken weet zijn afdeling glans te geven door de toevoeging
van zo’n 300 marmeren beelden uit de
Campana-collectie. Verder krijgt hij 1000
inscripties, 600 bronzen voorwerpen en
1600 terracotta objecten. De terracotta
objecten toont hij bijna allemaal, vanwege de ornamentiek en als voorbeeld voor
de industrie.
Reuser, die verantwoordelijk is voor
de verdeling van de schilderijen, heeft
een beduidend minder gelukkige hand
van selecteren. Hij scheidt triptieken,
waarvan de verschillende onderdelen bij
andere musea terechtkomen. Naast de
schilderijen uit de Campana-collectie
worden nog zo’n 1000 andere schilderijen verdeeld uit het depot van het Louvre. In het jaar 1876 stuurt Reuser nog
380 schilderijen naar verschillende regionale musea.
Campana gaat in Napels wonen. Vanuit
Napels reist hij naar Florence, Parijs, Geneve. Voor zijn levensonderhoud krijgt
hij van Napoleon III een pensioenuitkering. Maar als Napoleon in 1870 wordt
afgezet, stopt ook zijn uitkering. Campana’s vrouw Emily scheidt van hem. Zij
gaat in 1864 eerst in Saint-Germain-enLaye wonen en later in Geneve, waar zij
in 1876 overlijdt.
Campana heeft het na de scheiding niet
breed. Hij leeft onder behoeftige omstandigheden in Geneve, met als enige
doel de rehabilitatie van het onrecht dat
hem is aangedaan. Hij wil dat wordt erkend dat de collectie hem onrechtmatig
is afgenomen en hij wil de winst ontvangen die met de verkoop van de collectie
is gemaakt.
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In 1866 poogt Campana via de rechter de
overdracht te herroepen, maar de rechtbank verklaart dat het daarover geen
jurisdictie heeft. Na de eenwording van
Italië probeert Campana het opnieuw, nu
bij de rechtsopvolger van de kerkelijke
staat. Na lang procederen lijkt er in 1886
een opening te zijn, maar niet lang daarna komt Campana te overlijden.
Postscriptum
In 1945, bij een reorganisatie van de
provinciale musea, wordt bedacht dat de
schilderijen van de Campana-collectie
weer bij elkaar gebracht moeten worden.
Jean Vergnet Ruiz meent dat Avignon
een mooie plek voor de schilderijencollectie. In 1956 worden de schilderijen
daar getoond als onderdeel van de tentoonstelling Da Giotto a Bellini, die is
georganiseerd door Michel Laclotte, die
in de jaren ’90 directeur van het Louvre
zal worden.

Enkele panelen gingen daarna terug naar
Parijs, maar 300 schilderijen blijven in
Avignon. Ze komen terecht in het nieuwe Musee Calvet in het Petit Palais dat
opent in 1976.
Wat is er achtergebleven in Rome?
Campana had zijn muntencollectie mogen houden. Het gaat om 436 gouden
munten van Augustus tot Byzantium.
De munten belanden uiteindelijk in de
Capitolijnse Musea. Daarnaast had Campana enkele Griekse vazen achtergehouden, die hij verkocht aan musea in
Florence en Brussel, waar in 1863 een
Stamnos (een amfoor) gesigneerd door
Smikros en een drinkbeker van Douris
werden aangeboden.
In het najaar van 2018 organiseerde het
Louvre samen met de Hermitage een
grote overzichtstentoonstelling van
voorwerpen uit de Campana-collectie.
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TE HUUR: APPARTEMENT IN
CONVENTO SAN FRANCESCO
(UMBRIË)

In het zuiden van Umbrië, op de rand van het
Tiber-dal, ligt tussen wijn- en olijfgaarden Lugnano in Teverina: een prachtig middeleeuws
stadje met smalle straatjes waar duizend jaar
geschiedenis levend aanwezig is.
Aan de rand van Lugnano ligt het Convento San
Francesco, een voormalig franciscaner klooster dat uit de 13e eeuw dateert. Hier heeft St.
Franciscus volgens de overlevering een wonder
verricht. In het gebouw is nu een aantal appartementen gevestigd.
Het appartement La Scaletta bestaat uit vier
voormalige kloostercellen die prachtig uit zien
op het dorp en op de binnenplaats. Er is een
woonkamer, een keuken en badkamer, een
eetkamer en een slaapkamer op de verdieping.
Ruim genoeg voor twee personen. Er is een
slaapbank voor extra gasten.
Voor gemeenschappelijk gebruik van de gasten
is er, binnen de muren van het kloosterterrein,
een 25 meter lang zwembad, een heerlijke tuin,
tennisbaan en gelegenheid voor tafeltennis en
bocce (jeu de boules). Ook kunt u wegdromen
onder de olijfbomen in de olijfgaard en uw

benen strekken in het omringende bos. Wifi en
parkeren zijn gratis.
In overleg kan er in dit complex ook een reservering worden gemaakt voor een gezelschap
tot 12 personen. Informeer naar de mogelijkheden.
Het centrum van Lugnano in Teverina, met
winkels, een restaurant en de bushalte, ligt op
500 meter van het appartement. Het treinstation voor Rome en Florence ligt op 10 km. De
luchthaven van Rome is slechts 90 km verderop. Lugnano ligt halverwege Orvieto en Terni.
Beide steden zijn ongeveer 40 km van Lugnano
verwijderd.
Bekijk meer foto’s en een film van het klooster
op onze website: www.bofligt.nl/verhuur.html.
Daar vindt u ook meer informatie over verhuur.
Voor meer informatie:
E-mail: bofligt@tiscali.nl
Tel. + 31 24 388 80 43
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Libri
Thomas H. von der Dunk:
Zuid-Tirol is niet Italië!
€ 29,50

In de tv-serie Langs Romeinse wegen van presentator
Rick Nieman was onlangs een aflevering gewijd aan
Zuid-Tirol. Uitgeverij Van Tilt heeft pas een boek over
deze regio gepubliceerd van de hand van cultuurhistoricus Thomas von der Dunk: Zuid-Tirol is niet Italië! Ofwel: Südtirol ist nicht Italien!
Wie vanuit Oostenrijk over de Brennerpas Italië binnenrijdt, zal deze leus nog regelmatig op huizen of spandoeken aantreffen. Na de Eerste Wereldoorlog, waarbij
het eerste land tot de verliezers en het tweede tot de
overwinnaars behoorde, werd Tirol in tweeën geknipt
en werd de zuidelijke helft Italiaans, zonder dat de bevolking hierop enige invloed had. Mussolini streefde
vervolgens naar Italianisering, die uitmondde in de voor
Zuid-Tirolers onmogelijke keuze tussen het opgeven van
hun woongebied of hun identiteit.

Na de oorlog werd Tirol
in tweeën geknipt
Na 1945 leidde de onvrede met de Italiaanse weigering
om daadwerkelijk zelf bestuur toe te kennen tot radicalisering, die zelfs resulteerde in bomaanslagen. Pas
dankzij het autonomiestatuut van 1972, het afnemende
centralisme en het verdwijnen van de Europese binnengrenzen werd de angel uit het conflict gehaald. Als
Rome ver weg is en Innsbruck dichtbij, wordt de vlag die
op de Brenner wappert van minder belang.
In Zuid-Tirol is niet Italië! toont Thomas H. von der
Dunk dat gevoelens van eenheid en identiteit niet kun-
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nen worden opgelegd door een nationale
regering. Daarmee snijdt hij – denk aan
de strijd voor Catalaanse onafhankelijkheid – een uiterst actueel onderwerp
aan.
Eerder, in 2010, verscheen de roman Eva
dorme van Francesca Melandri over de
onafhankelijkheidsstrijd van de Zuid-Tirolers. Het boek is in het Nederlands
vertaald onder de titel Eva slaapt.
Thomas H. von der Dunk (1961) is cultuurhistoricus, publicist en politiek commentator. Na zijn studie kunstgeschiede-

nis in Amsterdam en promotie in Leiden
(1994) vestig- de hij zich als zelfstandig
publicist. Hij schrijft in wetenschappelijke vaktijdschriften over thema’s uit de
Nederlandse, Duitse en Europese architectuur- en cultuurgeschiedenis van
de zestiende tot de negentiende eeuw,
en in kranten en op internet over actuele onderwerpen uit de nationale en
internationale politiek. Sinds 2007 is hij
als gastonderzoeker verbonden aan de
vakgroep Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam.
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Giovanni Chiaramonte &
Francesco Moschini:
E42 EUR. Fotografia di un
quartiere
€ 65,00

EUR is een stadswijk in het zuiden van Rome, gebouwd
in de jaren ’30, tijdens het fascisme, in neoclassicistische
stijl. Sinds 2000 is de organisatie EUR Spa, waarvan de
aandelen voor 90% in handen zijn van het ministerie van
Financiën en voor 10% van de stad Rome, verantwoordelijk voor het beheer van de wijk.
Na de voltooiing van de restauratie van het immense fotoarchief met foto’s van de wijk, heeft EUR Spa besloten
de mooiste negatieven te publiceren in een fotoboek.
Het archief is in 2004 min of meer bij toeval onder het
stof van het Palazzo degli Uffici vandaan gekomen. Het
gaat alles bij elkaar om 16.182 foto’s, die het grote belang van de wijk laten zien op sociaal en architectonisch
gebied. De foto’s zijn onder meer gemaakt door de beroemde fotograaf Cartier Bresson. De fotografen, meer
en minder beroemd, hebben de totstandkoming van de
wijk vereeuwigd.
De president van EUR Spa, Roberto Diacetto, schrijft in
het voorwoord van het fotoboek: ‘EUR is een vondst, is
verbeeldingskracht, is een conceptuele en fysieke ruimte die daarvoor niet bestond.’
De naam van de wijk, EUR, is een afkorting van Esposizione Universale Romana. De wijk was bedoeld als locatie voor de wereldtentoonstelling van 1942. Vanaf 1935
is er gebouwd aan de wijk, maar uiteindelijk zou de wijk
nooit helemaal worden afgebouwd. Vanwege politieke
en ideologische redenen is er na de Tweede Wereldoorlog lang niet onbevooroordeeld over de wijk gesproken.
In de inleiding van het fotoboek schrijft Francesco Moschini: ‘EUR is een architectonisch en stedenbouwkundig
gebied dat de moderne geschiedenis van Rome vertelt.
Door de huidige meer afstandelijke beschouwing van
het gebied wordt het stedenbouwkundige en architectonische belang van het gebied onthuld en herontdekt.
We ontkomen er niet aan om het onderhoud en de restauratie van de specifieke gebouwen en de controle op
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de stedelijke vorm van de wijk ter hand
te nemen.’
Rome is de stad van de klassieke archeologie en de barok. Aandacht voor hedendaagse architectuur en stedenbouw
is daarom altijd wat als roeien tegen de
stroom in, ook als dat hedendaagse de
klassieke oervormen citeert en voordraagt voor vandaag.
Het meest bekende gebouw is de het
Palazzo della Civiltà Italiana, ook wel
bekend als het Colosseo Quadrato, een
ontwerp van Guerrini, Lapadella en
Romano. Het is gebouwd tussen 1938 en
1953. Van 2008 tot 2010 is het nog grondig gerestaureerd onder leiding van de
architect Marconi. Een ander karakteristiek gebouw is de Basiliek van Petrus en
Paulus, een ontwerp van de architecten
Foschini, Grassi en Rossi. De basiliek
roept de koepels van Rome in herinnering.
De grootste uitdagingen van het boek
zijn de beleving van de wijk overbren-

gen en het probleem van het onderhoud
zichtbaar maken. De vondst van de foto’s
was als het delven van een graf. De foto’s
tonen wat lang niet zichtbaar was, de
stadsaanleg in een belangrijke tijd voor
Republikeins Italië. Foto’s van nog lege
vlakten, maar ook van niet-gerealiseerde projecten, zoals de symbolische boog
E42, die het affiche moest sieren van
Adalberto Libera.
Maar wat wellicht het meeste aanspreekt
op de foto’s zijn de werkende mensen,
bouwvakkers en machinisten.
De foto’s lopen door tot in de jaren ’60.
Het congrescentrum van Fuksas werd
toen gebouwd, evenals de gebouwen
voor de Olympische Spelen van 1960
in Rome. Het ging om het Palazzo dello
Sport van Piacentini en Nervi en de wielerbaan van Ligini, Ortensi en Ricci dat
om onbegrijpelijke redenen in 2008 weer
is afgebroken en waar nu een open plek
is. (Rob Kamp)
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Lucia Battaglia:
Dante per immagini. Dalle
miniature trecentesche
ai nostri giorni
€ 60,00

Benedetta Cibrario:
Il rumore del mondo
€ 22,00 (Ebook € 10,99)

Ook heden ten dage komen we Dante nog vaak tegen.
Niet alleen in boeken, maar ook op fresco’s in kerken en
paleizen, op schilderijen en als standbeeld. Af beeldingen van Dante en van scènes uit de Divina Commedia
strekken zich uit over vele eeuwen. De Divina Commedia is geïllustreerd door kunstenaars van Botticelli in de
15e tot Dalì in de 20e eeuw. Daar tussenin door Flaxman,
Scheffer, Delacroix en Paladino. Het meest populaire verhaal uit de Divina Commedia, zeker vanaf de 19e
eeuw, is wel dat van Paola en Francesca. (RK)

Een roman over de familie Vignon. Prospero Vignon is
ambassadeur voor Piemonte in Londen. In de Engelse
hoofdstad trouwt hij met Anne Bacon, de dochter van
een zijdehandelaar. Als zij, nadat zij van de pokken is
genezen, aankomt in Turijn, is zij veranderd. Het huwelijkse leven is een hel. Als haar zwager vraagt haar het
beheer op zich te nemen van een landgoed, ontwikkelt
zich tussen hen een onvoorziene medeplichtigheid en
vat zij genegenheid op voor het leven op het land.
Benedetta Cibrario won in 2008 de Premio Campiello
met haar eerste roman Rossovermiglio, vertaald in het
Nederlands als De vrouw van de Rossovermiglio. (RK)
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Antonio Scurati:
M. Il figlio del secolo
€ 18,00 (Ebook € 14,99)

Hij is een beest; hij voelt aan welke tijd eraan komt. Hij
snuffelt. Wat hij ruikt is een uitgeput Italië. Moe van de
politieke kliek, de angstige democratie van de gematigde nietsnutten en hun handlangers. Dan zetten ze hem
aan het hoofd van de ongeregelden, de misdadigers, de
brandstichters, maar ook van de gevestigden, de preciezen en de woestelingen. In een rapport van de veiligheidsdiensten uit 1919 wordt hij omschreven als intelligent, gezond ofschoon gekweld door syfilis, emotioneel
en onverschrokken ambitieus op het sentimentele af.
Hij is Benito Mussolini, de ex-leider van de socialistische
partij, de partij waar hij uit is gezet. Hij is een ophitser
en de directeur van een kleine krant. Hij zou een romanfiguur kunnen zijn als hij niet de man was die meer
dan wie ook Italiaans bloed aan zijn handen heeft. Niemand heeft tot op dit moment de parabel van Mussolini
en het fascisme gebruikt voor een roman. Een roman
waarin niets verzonnen is en die ons leidt door de geschiedenis, die door hem voor altijd is veranderd. (RK)
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