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2Woensdag 20 november

1001 Italianen in 
Nederland
Lezing door Daniela Tasca over vijf 
eeuwen Italiaanse immigratie in de 
Nederlanden
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Daniela Tasca
Daniela Tasca is de 
initiatiefnemer en artistiek 
coördinator van de stchting 
Culturissima.

Wanneer en waar
Woensdag 20 november, 
19.45 u
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.

Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog, toen 
groepen arbeiders naar Nederland werden gehaald 
om hier in de mijnen, de industrie en de hoogovens 
te werken. Een mijlpaal in deze zaak was de wer-
vingsovereenkomst die de regeringen van Neder-
land en Italië met elkaar aangingen op 6 augustus 
1960. Nederland stond te springen om arbeids-
krachten, veel jonge Italianen zaten in een uitzichts-
loze situatie zonder werk. 

De overeenkomst was niet de eerste van deze aard 
tussen de beide landen, wel de eerste in EEG-ver-
band. De ‘gastarbeiders’ kwamen als pioniers naar 
Nederland. Ze waren de wegbereiders van de gro-
te mediterrane migratie, stonden aan de wieg van 
onze multiculturele samenleving. 

Project 
Met het meerjarenproject 1001 Italianen stelt stich-
ting Culturissima zich ten doel de geschiedenis van 
de Italiaanse aanwezigheid in Nederland in kaart te 
brengen en breed toegankekijk te maken. Wie zijn 
de Italianen in Nederland? Hoe verging het de pi-
oniers en hun nazaten? Wat is hun bijdrage aan de 
Nederlandse geschiedenis, de economie en de Ne-
derlandse cultuur? Wat bindt hen vandaag aan Ne-
derland? 

LEZING / ITALIANEN IN NEDERLAND

Al eeuwenlang komen Italianen naar Nederland; 
als bankiers, instrumentenmakers, stucwerkers, 
schoorsteenvegers, terrazzowerkers of ijsmakers. 
Ze kwamen op eigen gelegenheid, als individu. 
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Cultureel programma  
Dante Nijmegen

Lezing
Daniela Tasca: 1001 Italianen in 
Nederland
wo 20 nov 2019, 19.45 u
Filmhuis O42

Film
Italiaanse film
nov/dec 2019, 19.30 u
Filmhuis O42

Lezing
Diederik Schönau: De kerst-
gedachte bij Franciscus van Assisi
wo 18 dec, 19.45 u
Filmhuis O42

Italiaanstalige lezing
Gaia Salvatori: L’Italia in copertina. 
Una storia per immagini attraverso 
le tavole a colori de ‘Il Mattino 
Illustrato’ (1924-1943) 
wo 5 feb 2020, 19.45 u
Filmhuis O42

Lezing
André Stufkens: Joris Ivens en Italië
wo 11 mrt 2020, 19.45 u
Filmhuis O42

Film
Italiaanse film
apr/mei 2020, 19.30 u
Filmhuis O42

Lezing
Roald Dijkstra: Petrus in Rome  
Lezing in samenwerking met het 
Nederlands Klassiek Verbond
wo 15 apr 2020, 19.45 u
Filmhuis O42

Serata di fine stagione
Onderwerp wordt nog bekend 
gemaakt
wo 20 mei 2020, 19.45 u
Filmhuis O42
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Cultureel programma  
Dante Kleve

Bijeenkomst
Italiener im Kleverland
ma 11 nov 2019, 19.00 u
Kolpinghaus Kleve

Lezing
Sabine Sonntag: In fernem Land, 
unnahbar euren Schritten – Der 
Exotismus in der Musik oder Wie 
ein Italiener sich die Musik von 
Ägypten, China und Japan vorstellt
ma 16 dec, 19.30 u
Kolpinghaus Kleve 

Multimediavoorstelling
Dieter Freitag: Die italienische 
Riviera, Panorama-Diavortrag
jan 2020 

Lezing
Ermin Heinz: Die Mosaiken der 
Villa der Casale auf Sizilien
feb 2020 

Lezing
Kai Adrian Boesken: Unbekanntes 
Venedig – Magie und Mystik der 
Lagunenstadt
mrt 2020

Voorleesmarathon
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il 
Gattopardo
mrt 2020

Lezing
Huub Kurstjens: Das mittel- 
alterliche Apulien
apr 2020

Lezing
Ulrich Forster: Raffael
mei 2020
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Cultureel programma  
Alliance Française 
Nijmegen

Muziek
Concert door Davine
vr 8 nov 2019, 20.00 u
Thiemeloods, Nijmegen

Film
Recente Franstalige film
di 19 nov 2019, 19.15 u
Lux, Nijmegen

Muziek
TNT Théâtre: Monsieur Ibrahim et 
les Fleurs du Coran
wo 29 nov 2019, 15.30 u
Lux, Nijmegen

Lezing
Chloé Perrin: Les années folles à 
Montpernasse
do 12 dec, 20.00 u
Rozenhof, H. Landstichting

Spel
Sylvain Lelarge: Les 100 pas
ma 27 jan 2020, 19.30 u
Kandinsky College, Nijmegen

Lezing
Willy Atema: Het Tapijt van Bayeux
do 13 feb 2020, 20.00 u
Rozenhof, H. Landstichting

Lezing
Niek Pas: Macron en de nieuwe 
revolutie
di 10 mrt 2020, 20.00 u
Rozenhof, H. Landstichting

Film
Recente Franstalige film
di 24 mrt 2020, 19.45 u
Lux, Nijmegen

Muziek
Les Copains: Franse Chansons
di 14 april 2020, 20.00 u
De Muse, Malden
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Il caffè in lingua...  
italiana
Informeel samenzijn en Italiaans oefenen voor 
studenten en liefhebbers, soci en niet-soci van 
Dante Nijmegen

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

Ongedwongen
Elke tweede maandag van de maand                                                         
zal gedurende een uur, in een gezellige, ongedwon-
gen 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. 

Wanneer & waar
Maandag 11 november van 
10.00 tot 11.00 uur
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen

Aanmelden 
Aanmelden via de website: 
www.dantenijmegen.nl
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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

ARCHITECTEN & ADVISEURS

ITALIAANSE BEGELEIDING EN DESIGN

NEDERLANDS MANAGEMENT

 

www.spazioarchitecten.nl
info@spazioarchitecten.nl

N.L. Panetta  & J. Koudijs
Zijpendaalseweg 53 6814CD Arnhem 
+39 339 6503172     +31611190695    +31630174638

Voor Nederlanders die in Italië een huis willen kopen, laten bou-
wen of verbouwen.

Italiaans en Nederlands tweetalige ontwerpers & adviseurs, ge-
vestigd in Nederland en Italië. Uitstekende kennis en advies over 
bestemmingsplannen en   Italiaanse regelgeving . 
Ontwerp voor nieuwbouw en verbouwing,  restauratie, interieur,  
technische keuringen, tekenwerk, bouwvergunningen, begrotin-
gen,  aanbestedingenen, bouwbegeleiding.  

Een transparante,  plezierige en snelle dienstverlening.

Graag bespreken wij in een vrijblijvend gesprek de mogelijkhe-
den voor het realiseren van uw plannen  
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Vaders gondelwerf gered
Toen Roberto Tramontin vorig jaar na een ziekte op 
64-jarige leeftijd overleed, wisten zijn dochters zich 
geen raad met diens gondelwerf.  
Tekst: Rob Kamp
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Na enig onderling overleg besloten de 
zussen toch zelf aan de slag te gaan met 
de werf; er lag ten slotte nog een op-
dracht voor een gondel. Het personeel 
was er nog, inclusief Tommaso Tamassia, 
de assistent van vader en gediplomeerde 
meesterbouwer. Samen konden ze direct 
aan de slag. 

Elisabetta, 29 jaar, nam het verfproces 
onder haar hoede. Elena, 31 jaar, de pu-
blic relations, de klantencontacten en de 
rondleidingen voor toeristen. 

Onderdelen
Een gondel bestaat uit 280 verschillende 
onderdelen die worden vervaardigd uit 8 
verschillende houtsoorten. De bouwtijd 
van een gondel is ongeveer een jaar. Een 
gondel is zo’n 11 meter lang en tussen 1,4 
en 1,6 meter breed en weegt schoon aan 
de haak zo’n 350 kilo. De kam voor op 
de gondel, die zorgt voor de stabilisatie, 
heet een dolfin of een ferro di prua.

De werf van de zusters, die is gevestigd 
in de Rio Ognissanti in de Dorsoduro, 
bestaat sinds 1884. Elena heeft Fotografie 
gestudeerd in Turijn en had voor ze in de 
werf aan de slag ging een souvenirwin-
kel. Elisabetta was beeldhouwer. 

Geen van de zussen had enige ervaring 
qua gondelbouw, al waren ze zeker in 
hun jonge jaren vaak op de werf te vin-
den. Als hun ouders aan het werk waren 
werden ze meestal in een gondel gepar-
keerd, die dan als box fungeerde. Wat 
later waren ze hamer en spijkers in de 
weer; tot grote bewondering van hun 
klasgenoten wisten de zussen een spij-

ker met twee klappen in een stuk hout te 
slaan. Verjaardagen werden gevierd aan 
lange tafels die tussen de gondels wer-
den opgesteld. 

Gondelwerven
In Venetië zijn nog maar 4 gondelwerven 
in bedrijf. Zowel de gemeente als de gon-
delvereniging waren daarom blij dat de 
werf niet werd opgedoekt. 

Zonder Tommaso Tamassia was het ech-
ter niet mogelijk geweest om de activi-
teiten te continueren. Tamassia is 47 jaar 
en sinds het jaar 2000 officieel mees-
terbouwer. Hij werkte eerder bij de Crea 
scheepswerf, voordat hij bij Tramontin 
aan de slag ging. ‘Ik ben de laatste die de 
oude methoden heeft geleerd. Ik kon de 
werf daarom niet in de steek laten’, zo 
verklaart Tamassia. ‘Er zit 1000 uur werk 
in een gondel. Er worden 8 verschillen-
de houtsoorten gebruikt: eik, iep, lariks, 
spar, linde, mahonie, kersen en kornoelje. 
Elke houtsoort heeft zijn specifieke ei-
genschappen als het gaat om buigzaam-
heid, robuustheid en flexibiliteit.’

Het timmerwerk neemt 3 maanden in 
beslag en het schilderwerk nog eens 6 
maanden. Elisabetta verricht wonderen 
als het om het schilderen aan komt. Va-
der zou zeker trots zijn op zijn dochters 
als hij hen bezig zou zien. 
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Luca Zingaretti is Salvo 
Montalbano
De tv-serie Montalbano, naar de detectives van de 
onlangs overleden Siciliaanse schrijver Andrea Ca-
milleri, is ongekend populair, en niet alleen in Italië. 
De rol van de commissaris wordt vertolkt door Luca 
Zingaretti.  
Tekst: Rob Kamp

Luca Zingaretti
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De tv-serie wordt in meer dan 60 landen 
uitgezonden, maar niet in Nederland.
Mede daardoor is acteur Zingaretti in 
ons land minder bekend dan in veel an-
dere landen. 

Zingaretti is na de scheiding van zijn 
eerste vrouw nu getrouwd met de 45-ja-
rige actrice Luisa Ranieri. Samen hebben 
ze twee dochters. Zingaretti heeft zijn 
vrouw leren kennen bij de opnames van 
de film Cefalonia. Voor de opnames had 
Ranieri aangegeven absoluut geen relatie 
te willen beginnen met iemand anders op 
de set. Uiteindelijk klikte het pas tussen 
de twee na lang aandringen en veel over-
redingskracht van de kant van Zingaretti. 

Auschwitz
De overgrootmoeder van Zingaretti, Es-
ter, is omgekomen in Auschwitz. Op 16 
oktober 1943 is zij in Rome opgepakt en 
gedeporteerd toen ze toevallig thuis was 
om een vergeten horloge op te halen. 
Haar zoon, de grootvader van Zingaretti, 
wist te ontkomen. Zingaretti’s moeder 
was nog maar een kind maar heeft leven-
dige herinneringen aan de oorlog. Het is 
mede vanwege de oorlogservaringen dat 
Zingaretti een zeer warme belangstelling 
heeft voor de geschiedenis van zijn land. 

De grootvader van Zingaretti was afkom-
stig uit Jesi. Hij was groot, 1,87 meter. Hij 
werkte als karussier en fietste achter de 
koning aan. Later ging dat op de motor. 
Uiteindelijk werkte hij voor de Senaat. Hij 
woonde met zijn familie op de bovenste 
etage van Palazzo Giustiniani in Rome 
waar hij de beschikking had over een 
magnifiek dakterras. In de oorlog hield 

de familie er kippen en konijnen. Uitein-
dekijk zou de familie met veel opofferin-
gen een mooi huis kopen in Rome. 

Magliana
Luca Zingaretti is nu 56 jaar. Hij groeide 
op in de Magliana-wijk in Rome. Destijds, 
in de jaren ’60, was dat een roerige wijk. 
Speculanten hadden woningen gebouwd 
onder het niveau van de Tiber. Toen de 
bouw daarom werd stopgezet werden de 
woningen bezet door krakers. Er werden 
jeugdgroepen gevormd waarvan ook Zin-
garetti deel uitmaakte. 

‘Ik hield mij zeker niet afwijdig’, zegt Zin-
garetti. Samen met zijn vier jaar jongere 
broer Nicola, tegenwoordig de secreta-
ris-generaal van de Partito Democratico 
(PD) en de president van de regio Lazio, 
was hij vaak op straat te vinden. ‘Met de 
bende van de Magliana heb ik nooit te 
maken gehad. Wel was ik bevriend met 
Antonio Mancini, een van de oprichters 
van de bende. Mancini, die Acatone werd 
genoemd naar een film van Pasolini, zou 
later met de politie samenwerken. 

Van Mancini heeft Zingaretti een en an-
der geleerd over de Italiaanse geschiede-
nis: over de dood van Pasolini, de dood 
van Moro. Over de huidige politiek zegt 
Zingaretti: ‘Links heeft in Italië vaak zijn 
verantwoordelijkheid moeten nemen en 
telkens betalen ze daarvoor een hoge 
prijs, al vanaf de Compromesso Storico, 
via de regering Amato tot die van Mario 
Monti. Hij begrijpt niet waarom de hui-
dige PD in zee is gegaan met de Vijfster-
renbeweging. 
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Andrea Camilleri was Zingaretti’s docent 
op de toneelschool. ‘Ik was bij toeval naar 
een auditie gegaan’, zegt Zingaretti. Ik 
had een tekst van G.B. Shaw en een liedje 
van Bice Valori voorbereid. Ik werd aan-
genomen vanwege mijn vertolking van 
het liedje. Daardoor moest ik mijn carriè-
re als profvoetballer bij Rimini opgeven. 
Een groot offer was dat echter niet. De 
aantrekkingskracht van het toneel, de 
politiek en de liefde in Rome waren gro-
ter.’

Camilleri
Camilleri onderwees televisieregie. Om-
dat de onderwijsinstelling geen geld had 
om camera’s in te huren, gaf hij hoorcol-
leges. ‘Op een dag zag in zijn eerste boek, 
Il birraio di Preston’ in de boekhandel lig-
gen. Ik kocht het en las het en vond het 
buitengewoon. Ik had de rechten graag 
gekocht, maar had het geld niet. Toen de 
roman werd verfilmd besloot ik auditie 
te doen. Uiteindelijk kreeg ik de rol. Ca-
milleri zei me: “Ik had niet verwacht dat 
jij het zou worden maar ben er wel blij 
mee”.’

Als theateracteur droomde hij altijd van 
filmrollen. Zijn voorbeelden zijn Robert 
de Niro, Al Pacino, Gian Maria Volante en 
Marcello Mastrioanni. 

Een van de eerste films waarin Zingaretti 
meespeelde was Il branco uit 1994, die op 
het Filmfestival van Venetië werd ver-
toond. De jury, met daarin Uma Thurman 
kraakte film af en er klonken fluitconcer-
ten bij de vertoning. Zingaretti vluchtte 
naar het hotel, in Malamoco omdat hij 
zich geen hotel op het Lido kon veroor-

loven. Even dacht hij dat zijn kansen om 
als acteur door te breken verkeken wa-
ren. Hij zou echter nog in veel films mee-
spelen, waaronder in Tu ridi van de ge-
broeders Taviani. Andere bekende rollen 
zijn die van Paolo Borsellino in de film 57 
giorni en die van Andrea Olivetti, de in-
dustrieel, in de film La forea di un sogno. 

Vanaf 1999 speelt hij de rol van Salvo 
Montalbano in de tv-serie die is geba-
seerd op de detectives van Camilleri. 
Camilleri baseerde het personage op zijn 
fascistische vader, die nog had meege-
daan aan de Mars op Rome in 1922. ‘Ik 
ben links’, verklaarde Zingaretti, die in 
zijn jeugdjaren lid was van de communis-
tische PCI. 

Momenteel werkt Zingaretti aan een 
Italiaanse versie van Deep Blue Sea, naar 
een toneelstuk van Terence Rattigan. De 
vrouw van een rechter krijgt een relatie 
met een RAF-piloot. De vrouw van de 
rechter wordt gespeeld door Luisa Ra-
nieri, zijn eigen vrouw. 
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Fiume 1919
Deel 1/3. Italië en de Eerste 
Wereldoorlog
De stad Fiume, die tegenwoordig Rijeka heet en 
in Kroatië ligt, werd honderd jaar geleden, in 
1919, bezet door Gabriele D’Annunzio met zijn 
nationalistische troepen.  
Tekst: Rob Kamp



17GESCHIEDENIS / FIUME

D’Annunzio beoogde met de bezetting de 
stad onderdeel te laten zijn van het Itali-
aanse koninkrijk. 

Inleiding
In april van 1919 waren twee compagnons 
van D’Annunziuo, Giovanni Horst-Venturi 
en Giovanni Giurati, begonnen met het 
ronselen van vrijwillige leden voor een 
militie die Fiume moest helpen te be-
schermen tegen de Fransen en Joegosla-
ven. D’Annunzio’s hield intussen verschil-
lende toespraken in Rome om mensen 
ervan te overtuigen Fiume onderdeel te 
laten blijven van het Italiaanse koninkrijk. 

Op 12 september 1919 trok D’Annunzio 
vanuit Ronchi met zo’n 2600 nationalis-
tische partizanen op naar Fiume. Bij de 
stad aangekomen zagen de daar gelegen 
geallieerde troepen zich gedwongen zich 
terug te trekken waardoor D’Annunzio 
en de zijnen de stad konden innemen. 
D’Annunzio verklaarde dat de stad onder 
de Reggenza italiana del Carnaro viel, het 
Italiaanse Regentschap van Carnaro, met 
hemzelf als duce aan het hoofd. Hij zou 
tot het einde van 1920 in Fiume blijven. 

Italië en de Eerste Wereldoorlog
Italië had in de Eerste Wereldoorlog neu-
traal willen blijven. Het zat met Duits-
land en Oostenrijk sinds 1882 in de Triple 
Alliantie. Maar omdat de Oostenrijkers 
de Italianen niet hadden bijgestaan in 
de oorlog met Servië in 1914, voelden de 
Italianen zich niet langer geroepen het 
verdrag na te leven. Toen Europa zich als 
gevolg van de oplopende dreiging ging 
bewapenen, kondigde premier Giolitti, 

met steun van een meerderheid van het 
parlement, aan neutraal te blijven.

In feite kon Italië zich een oorlog ook 
helemaal niet veroorloven, en premier 
Giolitti wist dat. De Italiaanse inval in 
Libië in 1911-1912 had niet alleen veel 
mensenlevens maar ook veel geld gekost. 
Giolitti stelde voor om met Frankrijk en 
Engeland te onderhandelen om buiten de 
oorlog te blijven. De inval was in feit een 
mislukking, maar hij werd door de rege-
ring als een groot succes gepresenteerd. 
Door dit zogenaamde succes nam de 
steun toe voor deelname aan de oorlog.  

Giolitti’s opvolger Salandra en zijn mi-
nister van Buitenlandse zaken Sonnino 
overlegden in het geheim met de Fransen 
en de Engelsen om te kijken wat er voor 
hen in het vat zou zitten. Tegelijkertijd 
overlegden de Italianen met de Duitsers 
en de Oostenrijkers. De Fransen en de 
Engelsen bleken toegeeflijker waren slo-
ten de Italianen met hen in 1915 het Pact 
van Londen. In het verdrag stond dat 
Italië de volgende gebieden erbij zou krij-
gen: Zuid-Tirol, Trentino, Istrië en grote 
delen van Dalmatië. 

De Italiaanse regering had het pact gete-
kend in het diepste geheim, zonder dat 
het parlement daarvan op de hoogte was. 
Toen het pact in mei 1915 bekend werd, 
brak dan ook de hel los. Een meerder-
heid was nog altijd tegen de oorlog en 
premier Salandra trad af. Het lukte Gio-
litti echter niet om een nieuwe regering 
te vormen en het verdrag ongedaan te 
maken. De Triple Alliantie was inmiddels 
namelijk opgezegd. Bovendien was het 



18GESCHIEDENIS / FIUME

Pact van Londen mede ondertekend door 
de koning, het zou voor hem een afgang 
zijn als hij op zijn schreden zou moe-
ten terugkeren. Met tegenzin werd het 
verdrag uiteindelijk door het parlement 
goedgekeurd. Alleen de socialisten stem-
den tegen.  

Intussen gingen velen tienduizenden 
mensen de straat op. Nationalisten, vak-
bondsmensen en afvallige socialisten 
onder leiding van Mussolini demon-
streerden voor deelname aan de oor-
log. Mussolini was een jaar eerder uit de 
socialistische partij gezet vanwege zijn 
radicale denkbeelden. Hij verklaarde in 
een toespraak dat een revolutie de beste 
manier was om het land in een oorlog te 
storten. 

Redevoering
In Rome hield D’Annunzio een pro-oor-
logsredevoering. Neutralisten waren 
voor hem verraders die gedood moesten 
worden. Het bloed van de neutralisten 
zou even gezegend zijn als het bloed van 
de soldaten die zouden vallen in de loop-
graven. 

Behalve voor de oorlog werd er gede-
monstreerd tegen het parlement en het 
hele politieke systeem die de hoop en 
verwachting van het Risorgimento had-
den verraden. De nationalistische krant 
Idea Nazionale schreef: ‘Het parlement is 
Giolitti en Giolitti is het parlement. Dit is 
het Oude Italië, dat het Nieuwe, Ware en 
Heilige Italië niet kent dat opdoemt aan 
de horizon. De strijd is dodelijk. Ofwel 
het parlement doodt de natie en zal zich 
opnieuw overgeven aan buitenlanders, 

ofwel de natie zal het parlement om-
verwerpen, de banken en de bedriegers 
vernietigen en met ijzers en met vuur de 
boudoirs van de ijdelen schoonvegen.’

Giolitti trok zich terug en Salandra 
werd door koning Vittorio Emanuele 
III opnieuw tot premier benoemd. Het 
parlement stemde nu over een oorlogs-
verklaring. Met 407 voor en 74 tegen (de 
socialisten) werd de verklaring aangeno-
men. Op 24 mei 1915 werd Duitsland de 
oorlog verklaard. 

Veel Italianen zagen de oorlog als een 
bevrijdingsoorlog. De oorlog werd ook 
wel ‘de witte oorlog’ genoemd omdat hij 
zich voornamelijk afspeelde in de ber-
gen, tussen Trento en de rivier de Isonzo. 

Giovanni Giolitti
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Antonio Salandra

GESCHIEDENIS / FIUME

Ook in de zomer waren veel Alpentoppen 
besneeuwd. 

In het Karstgebergte vochten de Itali-
anen met Slovenen, Kroaten, Serviërs 
en Bosniërs. Het kalkstenen plateau van 
het gebergte was geheel geërodeerd en 
zat vol gaten en scheuren. Een moeilijk 
gebied, in de zomer door de glans van 
de bergen, in de winter door verraderlij-
ke sneeuwstormen, in de lente door de 
snijdende Bora en een gebrek aan water. 
Om oorlog te voeren moesten de sol-
daten voortdurend bergen op met een 
bepakking van 30 kilo. Het gevaar kwam 
vaak van boven in de vorm van een do-
delijke gassen die hele compagnieën in 
hun loopgraven verrasten. Een ander 
probleem waren de soldatenlaarzen die 
houten zolen hadden zodat veel soldaten 
last hadden van bevroren voeten. 

Caporetto
In het begin deden 2,5 miljoen soldaten 
mee aan de oorlog. De grootste veldslag 
van de oorlog werd bij de plaats Caporet-
to uitgevochten tussen Italiaanse troe-
pen aan de ene kant en Duitse en Oos-
tenrijkse troepen aan de andere. De slag 
duurde van 24 oktober tot 12 november 
1917. De Italianen werden genadeloos in 
de pan gehakt. In dat jaar verloren de Ita-
lianen 570 duizend manschappen. In 1918 
verloren ze er 143 duizend. 

In dat jaar, 1918, konden de Italianen ein-
delijk een succesje vieren, toen de Oos-
tenrijkers bij het plaatsje Vittoria waren 
ingesloten en verslagen. Na Vittoria werd 
ook Trento ingenomen. Op 3 november 
werd een wapenstilstand gesloten. Italië 

claimde een van de overwinnaars van de 
oorlog te zijn. Tijdens de aansluitende 
vredesbesprekingen, in 1919 in Parijs eis-
ten de Italianen de toegezegde gebieden 
dan ook gretig op. 

Wordt vervolgd.





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

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



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
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BOEKEN
Fabbrico is een slaperig dorp tussen Parma en Bo-
logna. Het telt een viertal straten te midden van uit-
gestrekte velden. Iedereen kent elkaar, en het lijkt 
alsof de inwoners nooit zullen ontsnappen aan een 
saai en rustig leven in de provincie. Tijdens een lan-
ge hete zomer ontstaat er een driehoeksverhouding 
tussen de jonge vrienden Anela, Davide en Valerio. 
Uiteindelijk besluit Valerio Fabbrico te verlaten, en 
in de jaren die volgen realiseren de drie vrienden 
zich wat de gevolgen zijn van de keuzes die ze in 
hun jeugd hebben gemaakt.

De menselijke maat is een prachtige en hypnoti-
serende roman in verhalen, over vriendschap en 
liefde, over vertrouwen en verraad. Davide, Valerio 
en Anela worstelen allen met een onverklaarbaar 
schuldgevoel, en zoeken wanhopig naar de midde-
len om inhoud en vorm te geven aan hun leven.

Roberto Camurri (1982) woont en werkt in Parma. 
De menselijke maat is zijn debuutroman en was een 
bestseller in Italië. Het boek werd voor verschillen-
de literaire prijzen genomineerd en werd bekroond 
met de debuutprijs Premio POP 2018 en de Premio 
Procida-Elsa Morante.

Roberto Camurri:
De menselijke maat

€  21,99 (Ebook € 12,99)
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Een vredig dorp in een Zwitsers dal, Dichtersruhe. Toe-
risten komen er graag. Goethe heeft er ooit gelogeerd, de 
dorpelingen zijn er trots op. De bossen rond het dorp zijn 
prachtig. Wel zijn er vossen maar ze bijten niet.

Dan sluipt de duivel het dorp binnen. De komst van een 
indrukwekkende uitgever leidt eerst tot vreugde onder 
de schrijvende dorpelingen. Die verandert al spoedig in 
haat en nijd en woede. De dorpelingen gaan elkaar te lijf; 
de vossen huilen en sluipen naderbij. De duivel is in ie-
dereen gevaren.

Paolo Maurensig (Gorizia 1943) debuteerde na zijn vijftig-
ste als schrijver met De Lünenburger variant (1993). Deze 
roman werd een groot succes en is in meer dan 30 talen 
vertaald. De duivel in het laatje is zijn elfde roman.

Giulia is tweeëndertig en verdient meer geld dan ze kan 
uitgeven. Ze werkt bij een grote bank in Londen, heeft 
geen tijd voor zichzelf, en haar vriendschappen gaan niet 
verder dan social media en wat casual seks. Ze verlangt 
hartstochtelijk naar zingeving in haar leven.

Wanneer de Brexit haar tot een keuze dwingt, besluit 
Giulia om terug te gaan naar haar geboortestad Milaan. 
Enerzijds is ze opgelucht dat ze een punt kan zetten ach-
ter haar verblijf in Londen, maar anderzijds beseft ze dat 
ze in Italië haar verleden onder ogen zal moeten komen. 
Want de heftige verhouding die ze tijdens haar studie had 
met een oudere getrouwde man, heeft ze nooit helemaal 
achter zich kunnen laten.

Letizia Pezzali (1979) werkte jarenlang bij een Londense 
zakenbank. Ze stelt de ervaringen die ze daar heeft opge-
daan centraal in Altijd, haar tweede roman en haar Ne-
derlandse debuut.

Paolo Maurensig:
De duivel in het 
laatje

€  18,90

Letizia Pezzali:
Altijd

€  20,99  
(Ebook € 9,99)

SUGGERIMENTI / BOEKEN
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Regie
Pietro Marcello

Cast
Luca Marinelli, 
Jessica Cressy, 
Vincenzo Nemolato

Duur
129 minuten

Taal
Italiaans gesproken, 
Nederlands 
ondertiteld

Première
21 november

Martin Eden
Martin Eden is een Italiaans-Franse historische dra-
mafilm uit 2019 onder regie van Pietro Marcello. Het 
is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1909 van de 
Amerikaanse auteur Jack London. De hoofdrollen wor-
den vertolkt door Luca Marinelli, Carlo Cecchi en Jessi-
ca Cressy.

Martin Eden is een zeiler en autodidact die tot de arme 
arbeidersklasse behoort. Op een dag wordt hij verliefd 
op Elena Orsini, die met haar familie deel uitmaakt van 
de rijkere middenklasse. Martin streeft een carrière als 
schrijver na, in de hoop om zo Elena’s hart te veroveren. 
Onder invloed van de intellectueel Russ Brissenden be-
landt hij vervolgens in socialistische kringen, waardoor hij 
in conflict komt met de bourgeoisie waartoe Elena be-
hoort. 

Suggerimenti 

FILM
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Croce e delizia
Italiaanse crowd-pleaser over de rijke kunsthandelaar 
Tony die zijn familie heeft uitgenodigd in zijn prachtige 
villa aan de Middellandse Zee. Het gastenhuis heeft hij 
verhuurd aan de weduwnaar Carlo en zijn familie.

Tijdens een gezamenlijk diner kondigt Tony aan dat hij 
opnieuw gaat trouwen. Dit nieuws wordt met grote 
vreugde ontvangen, maar dan wordt duidelijk dat hij met 
Carlo in het huwelijk wil treden. De kinderen reageren 
allen verschillend op dit nieuws...

SUGGERIMENTI / FILM

Regie
Simone Godano

Cast
Fabrizio Bentivoglio, 
Alessandro 
Gassmann, Filippo 
Scicchitano, Jasmine 
Trinca

Duur
100 minuten

Taal
Italiaans gesproken, 
Nederlands 
ondertiteld

Première
7 november



kijk voor meer informatie, reacties & prijzen op eetverleden.nl

Een exclusieve en unieke reis door de geschiedenis van de Italiaanse 
keuken. Tijdens een verblijf in een parel van een oud Italiaans landhuis 
wisselen inspirerende en leerzame kooksessies af met bezoeken aan 
uniek culinair erfgoed, proeverijen op eeuwenoude familiebedrijven, 
inkopen op lokale markt en maaltijden op bijzondere locaties. 

9 t/m 16 mei 2020

Unieke kookweek, bomvol 
historie, heerlijke maaltijden 
en bezoeken aan bijzonder 
culinair erfgoed & markt. 

2
KOOKREIS
TOSCANE

HISTORISCHE2


