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WOENSDAG 9 JANUARI

U bent van harte uitgenodigd om op 
woensdag 9 januari het glas te hef-
fen op het nieuwe jaar. 

Aansluitend organiseren wij de 
Tweede Dante Nijmegen Pubquiz, 
met vragen over Italië in de ruimste 
zin van het woord, maar met een na-
druk op de Italiaanse cultuur. Er zal 
gestreden worden om een bronzen 
sculptuur van Dante Alighieri van de 
hand van de vermaarde kunstenaar 
Cor Litjens. 

Aanmelden kan per groepje of indivi-
dueel. Van de individuele aanmeldin-
gen zullen op de avond zelf groepjes 
worden geformeerd. 

Nieuwjaarsbijeenkomst en 
pubquiz

WANNEER
Woensdag 9 januari, 19.45 u

WAAR
Filmhuis O42
Oranjesingel 42
6511 NW Nijmegen

AANMELDEN
Aanmelden kan vooraf door een 
e-mailbericht te sturen naar  
novita@dantenijmegen.nl of op de 
avond zelf. 

Cin cin! 
Nieuwjaarsbijeenkomst
en Pubquiz

Info
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DONDERDAG 31 JANUARI

Op donderdag 31 januari organise-
ren wij in samenwerking met Film-
huis O42 een extra Italiaanstalige 
lezing over accenten en gebaren in 
de Italiaanse taal met aansluitend 
de film Tre uomini e una  
gamba.

De lezing wordt gegeven door Giamomo Tartaro 
(foto). Hij is afgestudeerd in de Psychologie in Mi-
laan en heeft kort geleden de master Neurolinguïs-
tiek aan de Radboud Universiteit afgerond met het 
proefschrift ‘Hoe leren Italianen Engelse woorden’. 
Momenteel werkt hij als onderzoeker aan het Don-
ders Instituut waar hij gebruik maakt van fMRI, een 
speciale MRI-techniek om de relatie tussen taal en 
hersenen te begrijpen. 

In zijn lezing komen de volgende onderwerpen aan 
bod: 

- Neurolinguistiek
- Redenen voor accenten en gebaren in het 
 Italiaans
- Soorten gebaren
- Italiaanse gebaren

Aansluitend wordt de film Tre uomini e una gamba 
uit 1997 vertoond. In deze hilarische komedie gaan 
drie stuntelige jongemannen op weg van Milaan 
naar Sicilië, waar één van hen gaat trouwen met de 

Lezing en film ‘Tre uomini e una 
gamba’. 

WANNEER
Donderdag 31 januari. De lezing be-
gint om 19.00 u, de filmvoorstelling 
begint om 20.30 u. 

Let op: de aanvangstijd voor deze 
lezing is eerder dan voor de regu-
liere lezingen

WAAR
Filmhuis O42
Oranjesingel 42
6511 NW Nijmegen

TOEGANG LEZING
De lezing is gratis toegankekijk voor 
iedereen

Italiaanse gebaren 
Extra Italiaanstalige lezing
met film

Info
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DONDERDAG 31 JANUARI

dochter van een maffiabaas. De andere twee zijn al 
getrouwd met twee andere dochters van dezelfde 
oude maffioso. Eén grote gelukkige familie dus!

Wanneer de oude gangsterbaas de drie klunzen 
vraagt een kostbaar kunstobject mee te nemen, een 
sculptuur in de vorm van een been, in dat het begin 
van een krankzinnige trip waarbij van alles mis gaat.

TRE UOMINI E UNA GAMBA
Italië, 1997, 98 minuten
Italiaans gesproken, Nederlands 
ondertiteld
Regie: Aldo, Giavanni e Giacomo, 
Massimo Venier
Met: Aldo, Giovanni e Giacomo, Ma-
rina Massironi, Carlo Croccolo

TOEGANG FILM
Dantesoci kunnen kaarten kopen 
voor de film tegen een gereduceerd 
tarief van €7 op vertoon van het 
Dantepasje. De kaartverkoop start 
op donderdag 10 januari



NOVITÀ JANUARI 2019 5

Informeel samenzijn en het Italiaans blij-
ven oefenen! We bieden de mogelijkheid 
aan studenten en liefhebbers, soci en 
niet-soci van Dante Alighieri om elkaar te 
ontmoeten en Italiaans te spreken.

Caffè
Ken je iemand die Italiaans spreekt en wil blijven 
oefenen? Neem hem/haar mee naar het Caffè in 
lingua... italiana.

Ongedwongen
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 gestu-
deerd. Het is geen les, dus geen boek en geen huis-
werk. 

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

Italiaans oefenen
Il caffè in lingua... 
italiana 

MAANDAG 14 JANUARI

WANNEER
Maandag 14 januari van 10.00-11.00 
uur

WAAR
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen

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

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

Zodra het minimum aantal bereikt is 
ontvang je van ons een bericht

Info



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

Enig agent van de 

Touring Club 

Italiano buiten 

Italië. Leden van 

Dante krijgen 10% 

korting op het 

lidmaatschap van 

de TCI

Boekhandel 
Emporio

Jan B. Buijs 
’s-Gravendijkwal 48, 
3014 ED  Rotterdam

Open op afspraak
Bel 010-4362859 of mail 
info@emporiolibri.nl
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Cultureel programma  
Dante Nijmegen 

AGENDA

Nieuwjaarsbijeenkomst
Pubquiz
wo 9 januari 2019, 19.45 u
Filmhuis O42

Italiaanstalige lezing + film
Giacomo Tartaro: Lingua degli angeli 
o lingua dei itseg ? Aansluitend de film 

"abmag anu e inimou erT"
do 31 januari 2019, 19.00 u (lezing) en 

02 3. 0 u (film)
Filmhuis O42

Lezing
Martje de Vries: Schatzoeken in het
Romeinse ommeland
wo 6 februari 2019, 19.45 u
Filmhuis O42 

Lezing
Anne Nies Keur: Leonardo da Vinci -
lichtend voorbeeld
wo 13 maart 2019, 19.45 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

Film
Italiaanse film in samenwerking met
Filmhuis O42
april/mei 2019, 19.30 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 

Film
Denis Mandon: Le ciné-club
wo 23 januari 2019, 19.30 u
Logegebouw

Muziek
Sterre Konijn & Yvo Staudt: Le voyage de 
la chanson
di 12 februari 2019, 20.00 u
Thiemeloods

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 Neder-
landse keuken
zo 14 april 2019, 15.00 u
Logegebouw
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Het Italiaanse bureau voor de statistiek Censis heeft 
haar jaarlijkse rapport uitgebracht. De conclusie: 
Italianen hebben het vertrouwen verloren. 
Tekst: Rob Kamp

De staat van Italië 
eind 2018

Zoals in Nederland het Centraal Bureau 
voor de Statistiek ieder jaar een rapport 
uitbrengt over de staat van Nederland, 
zo doet het Censis dat in Italië. De Cor-
riere della Sera meldt dat het onlangs 
verschenen rapport weinig licht en veel 
schaduw bevat. Om kort te gaan: de Ita-
lianen hebben het vertrouwen verloren; 
er zijn geen mythen en sterren; er is een 
overschot aan singles. Het sleutelwoord 
in het rapport is slechtheid/boosaardig-
heid. Vorig jaar was dat nog wrok. 

De Italianen zijn boos omdat de eco-
nomie niet groeit, het sociale pakt niet 
meer functioneert, de sociale ladder niet 
meer werkt. 23% van de Italianen denkt 
een betere positie te hebben dan hun 
ouders. 98% van de mensen met een 
lage opleiding en 89% van de mensen 
met een laag inkomen is ervan overtuigd 
dat hun toekomst niet beter zal zijn. 56% 
denkt dat er niets ten goede is veranderd 
in het land dat niet alleen haar mythen 
maar ook haar helden en heiligen kwijt is 
geraakt.  

Een op twee Italianen denkt slechts door 
internet beroemd te kunnen worden. De 

bestaande modellen ter inspiratie wer-
ken echter niet meer. 

In de beschrijving van de sociale situatie 
in het Italië van 2018 schrijft Censis dat 
Italianen op zoek zijn naar instituties die 
voor stabiliteit kunnen worden. De so-
ciale ladder is gebroken, of misschien is 
dat nooit anders geweest. De salarissen 
stijgen niet. De economie groeit niet. De 
afgelopen 17 jaar is het gemiddelde sala-
ris van de Italiaanse werknemer met 400 
euro gestegen. In Frankrijk was dat in 
dezelfde periode ongeveer 6.000 euro en 
in Duitsland ongeveer 5.000 euro. 

Pessimisme
Het is goed te begrijpen dat deze cijfers 
voor pessimisme zorgen bij de Italianen. 
36% van hen ondervindt angst en teleur-
stelling. Slechts 33% is optimistisch. De 
mensen gaan op zoek naar een zonde-
bok. Vreemdelingen ontgaat de steeds 
vijandiger houding waarmee ze bejegend 
worden niet. 63% staat openlijk vijan-
dig tegenover migranten, het Europese 
gemiddelde is 52%. In Italië staat 45% 
zelfs vijandig tegenover Europese im-
migranten. 60% is ervan overtuigd dat 
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er binnen 10 jaar geen goed niveau van 
integratie zal zijn tussen verschillende 
bevolkingsgroepen en culturen. 

49,5% van de Italianen zegt dat alle poli-
tici hetzelfde zijn. Van de jongeren onder 
de 35 jaar denkt 73% dat. In de laatste 
50 jaar is het aantal niet-stemmers ver-
drievoudigd; het percentage is nu 28,4%. 
Voor de Kamer en de Senaat stemden 
respectievelijk 13,7 en 12,6 miljoen men-
sen. 

Singles
Italië telt veel singles. Het aantal afgeslo-
ten huwelijken is de laatste 10 jaar met 
17,4% gedaald, terwijl het aantal schei-
dingen is gestegen met 14%. Het aantal 
alleenstaanden is gestegen met 50%. In 
absolute aantallen zijn het er 5 miljoen. 

Als er economische groei is, dan zet deze 
niet door. Er is geen nieuw economisch 
wonder. De directeur van Censis ver-
klaart: ‘Italië heeft een sterk verhaal, we 
moeten onze identiteit uitbouwen om 
tot welzijn en bloei te komen. We weten 
niet precies hoe we dat moeten doen 
maar alles begint bij werk, werk, werk.’ 

*

Columnist Dario di Vico van de Corrie-
re della Sera wijdde zijn column aan het 
Cansis-rapport. Volgens Di Vico is het 
laatste rapport aanleiding om het beeld 
van de Italiaanse samenleving bij te stel-
len. 

Censis had de afgelopen jaren evengoed 
gerapporteerd over de matige aanpas-

singsbereidheid van de Italianen; de 
moeite die ze hebben met het moder-
niseringsproces van het land. Maar het 
deed dat op een toon die de verdenking 
op zich laadde dat het te toegeeflijk was 
inzake deze Italiaanse luiheid. 

Hoe het ook zij, dit jaar gaat het roer om. 
In het rapport wordt vaak en in verschil-
lende betekenissen het woord ‘cattivo’ 
(slecht, gemeen, boosaardig) gebruikt. 
Het gemoed van het land is niet meer 
traag of lusteloos, maar boosaardig. Er is 
een toename van egoïsme, bekrompen-
heid, afgunst. Het rapport meldt: ‘Opi-
nies en gedragingen die tot voor enkele 
jaren onuitsprekelijk en onbestaanbaar 
waren zijn heden ten dage normaal.’ En 
ook: ‘Verscheidenheid wordt ervaren als 
gevaarlijk, als iets waarvoor men zich 
tegen moet wapenen.’

Wortels
Het is lastig de bevindingen van Censis 
niet te delen. Wie de media volgt, wordt 
er dagelijks mee geconfronteerd. Censis 
waakt ervoor een al te politieke lezing 
aan de bevindingen te geven. De aanzet 
voor veel ontwikkelingen wordt niet van 
bovenaf gegeven, door bewuste acties 
van partijen als de Lega of de Movimento 
Cinque Stelle. De wortels van de trans-
formatie moeten veel lager worden ge-
zocht.

Waar komt de transformatie dan van-
daan? 

Op de eerste plaats van de slechte eco-
nomische situatie, die heeft gezorgd 
voor uitsluiting, lijden en ontbering. Het 
economische herstel heeft niet door-
gezet, de consumptie neemt niet toe, 
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investeringen blijven achter, evenals de 
export, en er is vooral geen werk. Het 
zwarte schaap is dan snel gevonden in 
de vorm van de immigratie. 

Hoe kwetsbaarder burgers zich voelen, 
hoe meer ze zich afkeren van een open 
samenleving en opinies over immigratie 
laten wantrouwen zien. 

Sprong in het duister
Op de tweede plaats is er de gehoopte 
verandering die de nieuwe regering met 
zich zou meebrengen en de realiteit. 
Het rapport is niet mals met oordelen 
over de regering. Niet eens vanwege de 

incompetentie, maar vooral omdat het 
al een voorschot neemt op de verande-
ringen die de regering heeft beloofd en 
die niet waargemaakt zullen worden. Het 
gevolg zou kunnen zijn dat de Italianen 
hun boosheid bij de volgende verkiezin-
gen zullen uiten door een sprong in het 
duister te wagen.
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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
●     persoonlijk en deskundig advies

Tel. 0345 520 152 ■ info@italstudio.nl ■ www.italstudio.nlTel. 0345 520 152 

Leer
Italiaans

in Italië
Vraag onze 
brochure aan!

Taal- & Cultuurcursussen voor alle leeftijden
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Wat en voor hoeveel geld consumeren de Italianen 
met de kerstdagen en met oud en nieuw? 
Tekst: Rob Kamp

De cijfers van Kerst en 
Nieuwjaar

Ondanks de problemen die Italië teiste-
ren laten de cijfers zien dat negen van de 
tien Italianen de kerst thuis of bij vrien-
den heeft doorgebracht. Met oud en 
nieuw zijn veel Italianen juist weg, voor 
zo’n 150 tot 200 euro per nacht. Duizen-
den gaan op cruise, naar het buitenland 
of naar de stad of naar zee. 

Aan eten en drinken voor de kerstdagen 
hebben de Italianen alles bij elkaar 2,4 
miljard euro uitgegeven, 4% minder dan 
een jaar eerder. 

Op Kerstavond wordt meestal vis gege-
ten. Op Eerste Kerstdag meestal vlees, 
gestoofd, gebakken of geroosterd, van 
lam tot kalkoen. Het bereiden van de 
kerstmaaltijd kost gemiddeld 3,5 uur. 
Aan de dis schuiven gemiddeld acht per-
sonen aan. 

Spumante
87% van de mensen neemt een spuman-
te als aperitief. De panettone wint het 
van de pandoro (73% om 67%), verder 
worden ook veel lokale zoetigheden 
genuttigd. Op het kerstmenu staan ook 

vooral nationale producten. Een aantal 
cijfers van de feestdagen: 
Er wordt voor 900 miljoen aan vis, vlees 
en salumeria uitgegeven; voor 430 mil-
joen aan spumante en andere dranken.; 
voor 280 miljoen aan zoetigheden zoals 
panettone; voor 480 miljoen aan groen-
ten en fruit (ook gedroogd); voor 180 
miljoen aan deegwaren en brood; voor 
130 miljoen aan eieren en kaas.

Onder de kerstboom ligt dit jaar een 
nieuw geschenk in de vorm van een reis 
voor oud en nieuw. 

Alle lezers een voorspoedig en gezond 2019 
toegewenst! 



NOVITÀ JANUARI 2019 14

CULTUUR

In Utrecht is een tentoonstelling gewijd aan schilders 
uit Utrecht en Europa, die zich hebben laten 
inspireren door Caravaggio. 
Tekst: Rob Kamp

Caravaggio-tentoonstelling 
in Utrecht

Koning Willem-Alexander opende op 15 
december de tentoonstelling Utrecht, 
Caravaggio en Europa in het Centraal 
Museum in Utrecht. Op de tentoon-
stelling zijn twee Caravaggio’s te zien; 
de nadruk ligt op de kunstenaars uit 
Utrecht en Europa die door zijn werk zijn 
beïnvloed. Er zijn genretaferelen, stille-
vens en religieuze voorstellingen te zien, 
met de voor Caravaggio kenmerkende 
licht-donkercontrasten en zijn realisme. 

Rond 1600 is Rome in de ban van Cara-
vaggio, al hebben ook de schilders uit 
Bologna, de broers Carracci, Dome-
nichino en Lanfranco veel succes. Zij 
schilderen paleizen, kerken en worden 
beschouwd als de voorlopers van de ba-
rok. In zijn Nederland zien we rond 1600 
de overgang van het manierisme naar 
de Gouden Eeuw, een periode waar het 
Rijksmuseum in de jaren ’90 de tentoon-
stelling De dageraad van de Gouden Eeuw 
aan wijdde. 

Caravaggio leefde van 1571 tot 1610. Aan 
het begin van zijn carrière was er be-
hoorlijk wat kritiek op met name zijn 
levenswandel. Tijdgenoot Carel van 

Mander, schilder en schrijver, meldt ‘Van 
een kaetsbaan in de ander seer geneeg-
hen tot vechten [heerschap]’ die in 1606 
iemand bij het kaatsspel doodde en 
moest vluchten, naar Napels, Malta en 
andere plekken. Tegelijk prees Van Man-
der de schilderkunst van Caravaggio, die 
navolgendwaardig waren voor de ‘schil-
derjeught’. 

Vieze voeten
Tien jaar na zijn dood werd Caravaggio 
door een verzamelaar verweten dat hij 
voor Maria een smerige hoer had uitge-
kozen als model. Criticus en Caravag-
gio-biograaf Bellori verweet hem dat hij 
decorum miste. Bellori was van mening 
dat vieze voeten of oude koppen niks 
op een schilderij hadden te zoeken. Het 
afbeelden van de werkelijkheid zonder 
die werkelijkheid te idealiseren was zeer 
twijfelachtig. Wel waardering had Bello-
ri voor het naturalistische kleurgebruik 
van gezichten en stoffen. Daarnaast wijst 
Bellori op de sterke licht-donkercon-
trasten. In 1599 ging Caravaggio coloriet 
met uitgesproken schaduwen rijkelijk 
zwart weergeven om de lichamen reliëf 
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te geven, zoals goed is te zien bij De roe-
ping van Mattheus. 

De bewaren tegen Caravaggio en zijn 
navolgers zijn lang van kracht gebleven. 
Pas aan het einde van de 18e eeuw werd 
het onverbloemd navolgen van de natuur 
weer prijzenswaardig geacht. Veel schil-
ders profiteerden van de veranderende 
waardering maar niet de Hollendse cara-
vaggisten, die als on-Hollands en acade-
misch werden weggezet. 

Caravaggio-tentoonstelling
In 1952 werd de eerste Caravaggio en 
Europa-tentoonstelling georganiseerd, 
in Utrecht, Amsterdam en Antwerpen. Er 
waren twaalf Caravaggio’s te zien. In 1987 
was er een tentoonstelling met caravag-
gist Hendrick Ter Brugghen in de hoofd-
rol. Nu is er een derde tentoonstelling.  

In deze tentoonstelling zien we hoe de 
thema’s die Caravaggio gebruikte terug 
te zien zijn bij zijn navolgers, zoals De 
roeping van Mattheus. We zien de muzi-
kant als half-figuur of luitspeler bij Ter 
Brugghen en Van Baburen. De Emmaus-
gangers bij Ter Brugghen. De kaartspe-
lers. Naast de werken van de Hollandse 
caravaggisten zijn er ook werken van de 
Italiaan Manfredini en de Fransen Vouet 
en Regnier.  

Het tijdperk waarin Caravaggio werkte 
tot ongeveer 1625 wordt tegenwoor-
dig het maniërisme of de vroegbarok 
genoemd. Kenmerken zijn sprekende 
kleuren en abnormale lichamelijke hou-
dingen. De idee in de geest van de kun-
stenaar is belangrijker dan de natuurge-
trouwe weergave. In Utrecht is Abraham 
Bloemaert de belangrijkste maniëristi-

sche schilder. Naarmate de bekendheid 
van Caravaggio toenam, beïnvloedde zijn 
werk steeds meer andere schilders.

Een van de vroegste caravaggistische 
schilderijen in Nederland is een kopie 
van Maria Magdalena van de hand van 
Louis Fison. Hij schilderde het werk in 
Napels in 1608. Bij zijn dood in 1616 had 
hij drie Caravaggio’s in bezit, waaronder 
Maria met de Rozenkrans. 

Twee van Bloemaert’s leerlingen gin-
gen naar Rome: Hendrick ter Brugghen 
en Gerrit van Honthorst. Ter Brugg-
hen (1588-1620) is in 1615 weer terug 
in Utrecht. In het Rijksmuseum en het 
Mauritshuis zijn werken van hem te zien 
en in Deventer het werk De vier apos-
telen. Ter Brugghen was in de leer bij 
Bloemaert maar miste diens zwierigheid. 
Hij staat bekend om zijn expressieve 
intensiteit, te zien in talloze rimpels en 
plooien. Zijn onderwerpen had hij vaak 
afgekeken bij andere grote schilders als 
Giorgione. 

Van Honthorst was in Rome in een tijd 
dat Caravaggio’s zijn algemeen werd 
nagevolgd. De Earl van Arundel kreeg 
een werk van Van Honthorst cadeau en 
schreef aan een vriend dat de stijl meer 
Italiaans dan Hollands was en het colo-
riet veel weg had van dat van Caravaggio. 

Ook Van Honthorst was een leerling van 
Bloemaert. Hij verbleef in Rome van 1612 
tot 1620 en verkreeg in die tijd talloze 
belangrijke opdrachten, onder ande-
re van kardinaal Scipione Borghese en 
Vincenzo Giustiniani, die al meerdere 
Caravaggio’s in bezit had. Voor de Santa 
Maria della Scala-kerk maakte hij een 
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schilderij van de onthoofding van Jo-
hannes de Doper. In dezelfde kerk hing 
overigens ook Caravaggio’s Sterfbed van 
Maria. 

Gherardo della Notte
In tegenstelling tot Ter Brugghen lijkt 
Van Honthorst er wel op uit te zijn ge-
weest om, zoals Van Mander het zou 
hebben gezegd, ‘t schoonst te leven, uyt 
het schoonst te onderscheyden en uyt te 
kiezen. Van Honthorst kwam op het idee 
om de caravaggistische donkerte te sys-
tematiseren door een kaars of een toorts 
in beeld te brengen. Hij verkreeg er zijn 
Italiaanse bijnaam Gherardo della Notte 
mee. Zijn kaarslichteffecten makten ook 
vandaag de dag nog indruk, zoals we in 
Utrecht kunnen zien.

De derde Utrechter die naar Rome toog 
was Dirk van Baburen (1595-1624). Hij 
was een leerling van Paul Moreelse, een 
bekende portrettist. Tussen 1615 en 
1621 verbleef hij in Rome. Net als Van 
Honthorst mocht hij kardinaal Scipione 
Borghese en Vincenzo Giustiniani tot 
zijn opdrachtgevers rekenen. Van Babu-
ren kreeg de opdracht om drie doeken 
te maken voor de Cappella della Pietà in 
Montorio. Met name in het schilderij van 
de graflegging zijn duidelijke caravaggis-
tische invloeden te zien. 

Dat Van Horthorst en Van Baburen di-
rect belangrijke opdrachten kregen en 
Ter Brugghen niet, kwam waarschijnlijk 
doordat zij katholiek waren. 

Uiteindelijk is te zien dat de schilders al-
lemaal een eigen handschrift ontwikkel-
den. Vincenzo Giustiniani was in Rome 
in die tijd niet alleen de belangrijkste 

verzamelaar maar ook een kunstkenner. 
In een brief in 1617 over schilderkunst 
noemt hij twaalf gangbare schilderstij-
len en specialismen. En hij noemt de 
drie Utrechtse schilders bij naam: Enrico 
(Hendrick), Teodoro (Dirk) en Gherardo. 

In Rome woonden in die tijd kunste-
naars uit alle windstreken dicht bij elkaar 
rondom het Piazza del Popolo, de Spaan-
de Trappen en San Lorenzo in Lucina. De 
thema’s die in het werk van Caravaggio 
te zien zijn, zijn ook terug te vinden in 
het werk van de caravaggisten.  

Het lijkt er op dat Caravaggio in zijn 
latere werk een zo groot mogelijke ver-
scheidenheid in gezichten, expressies 
en leeftijden heeft willen afbeelden. De 
Utrechters waren met name gegrepen 
door het leeftijd-contrast. Zij gingen dat 
in hun eigen schilderijen ook toepassen. 

Caravaggio had uiteraard ook navolgers 
in zijn eigen land. Een aantal van hen is 
in Utrecht vertegenwoordigd. De meest 
bekende daarvan is Orazio Gentileschi, 
de vader van Artemisia, die een belang-
rijke rol speelde bij de verspreiding van 
Caravaggio’s motieven. Daarnaast is er 
werk te zien van Bartolomeo Manfredi. 

De bekende Britse kunsthistoricus Be-
nedict Nicolson heeft een omvangrijke 
lijst opgesteld van alle caravaggistische 
invloeden in zijn boek The Caravagge-
sque Movement. Uit het boek blijkt dat 
Caravaggio invloed had op de hele Euro-
pese schilderkunst, zoals in de Utrechtse 
tentoonstelling uitstekend wordt gede-
monstreerd. 



Umbrië is de enige Italiaanse regio 
die niet aan de zee grenst. Deze rus-
tige 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 Tra-
simeno 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 klas-
siek 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 Sibbi-
lini, een walhalla voor natuurliefheb-
bers, 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 vakantie-
huizen in Umbrie:  
www.villainumbria.com/nl. 

Wij spreken Nederlands.

— A D V E R T E N T I E  —

Umbrië en Muziekfestivals



NOVITÀ JANUARI 2019 19

Historie Opbouw en verspreiding van de  
Campana-collectie. 
Tekst: Rob Kamp

De Campana-collectie.  
Deel 4/6
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Ondanks dat bleef Campana gewoon aan 
het hoofd staan van de Monte di Pietà, 
zonder dat hem verdere beperkingen 
werden opgelegd. Tijdens een onder-
houd in 1857 met de paus en kardinaal 
Antonelli dacht Campana dat er een 
doorbraak was in de onderhandelingen 
over zijn collectie en dat alles goed zou 
aflopen. Zijn collectie zou aan de Ro-
thschilds verkocht worden.

De kardinaal had echter helemaal niet 
met de Rothschilds over de collectie 
gesproken, maar over een lening van 
6 miljoen voor de herkapitalisatie van 
de bank, die mede nodig was omdat de 
leningen van Campana niets opbrach-
ten. De paus ging akkoord met de lening, 
maar voegde er een geheim protocol aan 
toe. Daarin werd opgeroepen alle mo-
gelijke wettige maatregelen te nemen 
tegen hen die misbruik maakten van de 
gelden van publieke instellingen. Daar-
naast moesten alle nodige maatregelen 
worden genomen om de belangen van de 
Monte di Pietà te beschermen.

Vervolging
Op basis van het geheime protocol werd 
Campana vervolgd. Omdat veel zich in 
die dagen achter gesloten deuren af-
speelde, is lastig aan te geven wat de 
precieze beschuldigingen waren. Fer-
rari, de minister van Financiën vond dat 
Campana hem beter had moeten infor-
meren, maar de ministerraad wist geen 
eensluidend antwoord te formuleren op 
de vraag of Campana strafbare feiten 
had gepleegd. Staatssecretaris en kardi-
naal Antonelli trok zijn handen af van de 
zaak en verwees hem door naar de pro-
cureur-generaal, Benvenuti, die afkom-
stig was van de politie. 

Benvenuti zag wel brood in de zaak, 
waarschijnlijk om er zelf beter van te 
worden. Hij beschuldigde Campana, zon-
der overtuigende bewijzen te overleg-
gen, van verduistering. Op 28 november 
1857 werd Campana om 10 uur ’s och-
tends in zijn kantoor gearresteerd. Van 
de arrestatie was een groot spektakel 
gemaakt. Een grote groep politiemannen 
en carabinieri onder leiding van de pro-
cureur-generaal had de Monte di Pietà 
en de omliggende straten en pleinen 
omsingeld alsof er een grote misdadiger 
moest worden gepakt.

Benvenuti kwam in het gezelschap van 
rechter Laurenti, de hoofdboekhouder 
en het hoofd van de carabinieri het kan-
toor van Campana binnengevallen. Om 
de achterdocht van Campana niet te 
wekken, gaven ze aan dat hij werd ver-
wacht bij de minister van Binnenland-
se zaken Mertel. Eenmaal in zijn rijtuig 
gestapt werd hij evenwel onder politie-
begeleiding naar het politiebureau bij de 
Monte Citorio gebracht. Daar zei Ben-
venuti dat de minister hem die dag niet 
meer zou ontvangen. 

Intussen was een hevige ruzie uitgebro-
ken over de legitimiteit van Campana’s 
gevangenneming tussen de procu-
reur-generaal en het hoofd van de poli-
tie. Deze laatste wilde van Benvenuti een 
officiële ondertekende verklaring met de 
aanklacht. Die weigerde dat echter. Hij 
probeerde de verantwoordelijkheid door 
te schuiven naar de kardinaal-staatsse-
cretaris, die er ook niets voor voelde en 
de verantwoordelijkheid weer teruggaf 
aan Benvenuti, met als aantekening dat 
hij ofwel een aanklacht kon formuleren 
of aftreden.
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Uiteindelijk gaf Benvenuti de opdracht 
een aanklacht op te stellen wegens ver-
duistering. Rechter Laurenti stelde de 
aanklacht op. Nadat Campana de aan-
klacht had gelezen gaf hij de papieren 
die hij bij zich had af alsmede vijf sleu-
tels. Een politieman verzamelde alle 
spullen en verzegelde ze met een officië-
le stempel. 

Nachthemd
Voordat hij naar de gevangenis werd 
afgevoerd schreef Campana nog een 
briefje voor zijn vrouw waarin hij haar 
vroeg spullen te komen brengen zoals 
een nachthemd en kousen. Het briefje 
werd echter niet bij zijn vrouw bezorgd, 
maar wel in het dossier opgenomen. In 
het Journal des Debats was een verslag 
te lezen van de arrestatie van Campana: 

‘Op 28 november hebben de autoriteiten 
een man gearresteerd die een belangrij-
ke positie had en wiens collecties hem 
een zekere roem hebben bezorgd. Het 
is onnodig zijn naam geheim te houden: 
het is markies Campana, de algemeen 
directeur van de Monte di Pietà. Het 
motief voor zijn arrestatie is gelegen in 
onregelmatigheden van de ergste soort 
in de boekhouding van de bank. U zult 
begrijpen dat wij alle veronderstellingen 
uit het geruchtencircuit hier niet zullen 
herhalen.’

In Rome kwam de arrestatie hard aan. 
De ongeruste regering verdubbelde de 
patrouilles en een eskader soldaten hield 
de pleinen in de gaten, met name in 
Trastevere, waar Campana wegens zijn 
liefdadigheid de grootste populariteit 
genoot. Al gauw verspreidde de regering 
ook valse geruchten. Intussen was de 
vrouw van Campana nog nergens van op 

de hoogte. Zij liep alle ministeries af voor 
nieuws. Uiteindelijk was het de Franse 
ambassadeur die haar ervan op de hoog-
te bracht dat haar man was gevangenge-
zet in de San Michele-gevangenis. 

Geruchten en speculaties omtrent de 
arrestatie waren er meer dan voldoen-
de. Sommigen dachten dat hij slecht lag 
bij de conservatieve regering omdat hij 
te uitgesproken ideeën had over libera-
le hervormingen. Anderen dachten dat 
hij het leenbedrag teveel had verhoogd 
en daarmee te populair was geworden. 
Weer anderen dachten dat de Banca di 
Roma erachter zat: Campana had de za-
ken bij zijn bank goed voor elkaar terwijl 
andere banken door slecht bestuur in 
zwaar weer verkeerden. En dan waren 
we nog mensen die meenden dat minis-
ter Mertel erachter zat. Hij zou woedend 
zijn omdat de Monte di Pietà de rechten 
voor het rooien van bomen, die aan de 
familie Mertel hadden toebehoord, had 
verkocht. 

De centrale figuur in de hele zaak te-
gen Campana was kardinaal Antonelli, 
de pauselijke staatssecretaris, die van 
1847 tot 1870 in functie was. De kardinaal 
werd gezien als een reactionaire man, 
zonder moraal en op geld belust. Langs 
autoritaire weg probeerde hij zoveel mo-
gelijk macht en geld te vergaren. 

Het Romeinse rechtssysteem was in de 
negentiende eeuw een behoorlijk puin-
hoop. De Amerikaanse historicus Thayer 
schreef over het rechtssysteem: ‘Er zijn 
veel en verschillende hoven. Er zijn uit-
zonderingen voor edellieden en geeste-
lijken. Er zijn verschillende strafmaten 
voor dezelfde overtredingen. Beklaagden 
worden vaak niet voorgeleid of op borg-
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tocht vrijgelaten. Er zijn grote vertragin-
gen. En de beloning van onder andere 
rechters is zo laag dat er steekpenningen 
worden aangenomen. Het hele systeem 
is corrupt.’

In Rome waren er drie hoge rechtban-
ken: de Rota, de Segnatura en de Con-
sulta. In alle drie de rechtbanken maakte 
geestelijken de dienst uit, die juristen 
in dienst hadden die de zaken voorbe-
reidden maar die zelf juridisch niet ge-
schoold waren.

Wraking
Campana verscheen op 30 november 
1858 voor rechter Laurenti. Hij begreep 
direct twee dingen: dat het een lang pro-
ces zou worden en dat het geen eerlijk 
proces zou worden. Hij gaf zijn advocaat, 
Marchetti, de opdracht de jurisdictie 
van het hof te wraken. Campana was van 
mening dat zijn zaak door een burgerlij-
ke rechter behandeld diende te worden 
omdat hem alleen maar te verwijten was 
dat hij een schuld had opgebouwd.

De hoorzitting zou op 10 december 
plaatsvinden, maar Marchetti vroeg om 
uitstel omdat hij Campana slechts twee-
maal had kunnen horen en omdat het 
hof hem geweigerd had de stukken over 
de leningen ter hand te stellen. De pro-
cureur-generaal, Benvenuti, compliceer-
de de rechtsgang nog verder door een 
verklaring op te vragen bij de rechter van 
de Sacra Consulta-rechtbank. 

Op 18 december, de nieuwe datum waar-
op de hoorzitting was vastgesteld, trok 
Campana zijn wrakingsverzoek weer in, 
omdat hij begreep dat het hof hem alles-
behalve welgezind was. Campana gaf aan 
dat hij een verzoek om barmhartigheid 

zou gaan indienen bij de paus. Hij wil-
de kwijtschelding, niet van de schulden, 
maar van het proces.

Het verzoek maakte Benvenuti woedend. 
Hij stelde twee condities aan het ver-
zoekschrift: het zou door hemzelf wor-
den beoordeeld en hij zou er veranderin-
gen in kunnen aanbrengen. 

In zijn verzoekschrift schrijft Campa-
na over zijn passie voor archeologische 
studies en voor de monumenten van zijn 
land, die hem zeer dierbaar waren. Door 
de opgravingen had hij een verzameling 
opgebouwd die bekendheid genoot in 
heel Europa. De grenzenloosheid van zijn 
passie had hem er helaas toe aangezet 
een misstap te begaan. Campana was 
van mening dat het hem was geoorloofd 
om geld te lenen van de bank die al meer 
dan twintig jaar geld had uitgeleend en 
voorschotten had betaald aan de schat-
kist. 

Voordat Campana het geld leende had hij 
de toestemming gevraagd en gekregen 
van Galli, de vorige minister van Finan-
ciën. Daarnaast had hij, aanvankelijk, ook 
de toestemming van de kardinalen Anto-
nelli en Ferrari. Hij begreep niet hoe zij 
hem plotseling konden beschuldigen van 
oplichting en verkwisting. 

Van de paus werd niets vernomen naar 
aanleiding van het verzoekschrift. Het is 
zeer goed mogelijk dat het hem helemaal 
nooit onder ogen is gekomen. 

Ondertussen gaan de onderzoeken ver-
der. Aangezien Benvenuti niet tevreden 
is met de aanklacht, laat hij verder on-
derzoek doen. Campana’s administratie 
wordt binnenste buiten gekeerd op zoek 
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naar nieuwe vergrijpen en zijn huis in de 
Via del Babuino wordt doorzocht. 

Campana had in zijn huis een gehei-
me kamer waar hij stapels documenten 
bewaarde die voor het proces van be-
lang waren. Bij de huiszoeking wordt de 
geheime kamer door een van Campana’s 
meest trouwe bedienden geopend voor 
de onderzoekers. In de kamer is het zo’n 
chaos dat de onderzoekers aanvankelijk 
niet weten waar ze moeten beginnen. 

Maar het onderzoek gaat verder en ze 
gaan aan de slag. De onderzoekers boe-
ken een eerste succesje als ze een lening 
ontdekken van 5000 scudi bij de com-
missionair Tedeschi. Campana verklaart 
de lening te hebben terugbetaald maar 
daar twijfelen de onderzoekers aan. 

Ernstiger is een lening uit 1855 van 
89.500 scudi, wederom bij Tedeschi. De 
lening was bedoeld voor de aankoop 
van 218 schilderijen. Het was Campana 
destijd echter niet toegestaan om geld 
te lenen bij Tedeschi. Campana kreeg 
het geld van Canestrelli, bij de bank de 
bewaarder van de kunstvoorwerpen. De 
lening was alleen bekend bij Canestrel-
li en wat de zaak nog kwalijker maakte 
was dat er geen waardebepaling voor de 
schilderijen was afgegeven en dat ze bij 
Campana thuis en niet bij de bank waren. 

Hierover ondervraagd zei Campana dat 
slechts 8 van de doeken van hemzelf 
waren en de rest van andere mensen, 
waarvan hij echter de namen niet kon 
noemen. 

Ondertussen breidt Benvenuti zijn on-
derzoeken uit. Hij kijkt ook naar Campa-
na’s familiekapitaal, op zoek naar bewij-

zen voor verduistering. Hij kijkt naar de 
erfenis van vader Prospero en de bruids-
schat van echtgenote Emily. Hij kijkt 
naar de rekeningen voor het museum, de 
villa’s en zijn bedrijven. Uit de onderzoe-
ken komt naar voren dat Campana zijn 
financiën te optimistisch heeft ingeschat 
en te extravagant heeft geleefd. 

Procesdatum
Nu de onderzoeken zijn afgerond wordt 
er een datum voor het proces vastge-
steld. Intussen zijn buitenlandse hoven 
bezorgd over Campana’s gezondheid. 
Napoleon III, met wie Campana een 
goede verhouding had, bracht de onge-
rustheid over via de ambassadeur bij het 
Vaticaan. Ook de koning van Napels brak 
een lans voor de man die hij had vereerd 
met een officiële titel. 

Het Vaticaan laat zich in vage termen uit 
over de zaak. In het voorjaar van 1853 
wordt gesuggereerd dat indien Campana 
zou worden veroordeeld, de paus hem 
zou vergeven of anderszins met een par-
don zou komen. 

Op 30 maart 1858 is eindelijk de aan-
klacht klaar. Rechter Laurenti en pro-
cureur-generaal Benvenuti hebben een 
resume opgesteld van 86 pagina’s waarin 
Campana ervan wordt beschuldigd dat 
hij aan de Monte di Pietà een bedrag van 
983.995,25 scudi heeft onttrokken. 

Wordt vervolgd...



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 Lug-
nano 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 kloos-
ter dat uit de 13e eeuw dateert. Hier heeft St. 
Franciscus volgens de overlevering een wonder 
verricht. In het gebouw is nu een aantal appar-
tementen 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 reser-
vering worden gemaakt voor een gezelschap 
tot 12 personen. Informeer naar de mogelijk-
heden.

Het centrum van Lugnano in Teverina, met 
winkels, een restaurant en de bushalte, ligt op 
500 meter van het appartement. Het treinsta-
tion voor Rome en Florence ligt op 10 km. De 
luchthaven van Rome is slechts 90 km verder-
op. 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



SUGGERIMENTI

25NOVITÀ SEPTEMBER 2018

Libri
De vijftigjarige Leo worstelt met het verdriet om de 
dood van zijn vrouw Chiara. Dan ontmoet hij Martino: 
een eenkennige, autistische jongen. In leeftijd en af-
komst verschillen ze, maar hun zwijgzame en myste-
rieuze karakter is hetzelfde. Leo besluit de zorg voor 
Martino op zich te nemen. Om te ontsnappen aan hun 
problemen verhuizen ze samen van Turijn naar een 
afgelegen huis in de Piemontse Alpen. Daar leven ze 
in hun eigen tempo, ver weg van de stad. En juist in de 
eenzaamheid van de bergen ontwikkelen ze hun eigen, 
eenvoudige en oprechte leven.

Franco Faggiani woont in Milaan en is altijd al journalist 
geweest. Hij werkte als verslaggever in de meest kritieke 
gebieden van de wereld, schreef over economie, het mi-
lieu, sport en recent over eten en wijn. Faggiani schreef 
eerder sportboeken, biografieën en essays en wisselde 
zijn schrijven altijd af met lange, eenzame wandelingen 
door de bergen. Tussen twee werelden is zijn debuutro-
man.

Franco Faggiani:  
Tussen twee werelden

€ 19,99. Te koop vanaf 8 januari




