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2Bestuursmededeling 

Dante Nijmegen en het 
coronavirus
De gevolgen voor de activiteiten en taallessen van 
Dante Nijmegen. 

Activiteiten 
De COVID-19 crisis heeft een grote impact op het 
sociale en culturele leven in Nederland en zo ook op 
onze vereniging.

Begin maart hebben we besloten, in het licht van de 
toen geldende richtlijnen, om André Stufkens’ le-
zing over Joris Ivens en Italië uit te stellen. Gelet op 
de nieuwe maatregelen die de regering op 23 maart 
bekend heeft gemaakt, zullen alle activiteiten van 
dit seizoen, te weten de lezing over Petrus in Rome, 
de filmavond en de Serata di fine stagione, worden 
afgelast. We vertrouwen op uw begrip en we zullen 
ons best doen om voor het jaar 2020/2021 u een 
extra rijk en gevarieerd programma aan te bieden.

Taallessen
Ook de taallessen kunnen in hun traditionele vorm 
niet doorgaan, maar alle docenten hebben in over-
leg met de cursisten een manier gevonden om de 
cursussen af te ronden.

Namens het bestuur van Dante Nijmegen, 
Carla Rita Palmerino, voorzitter

Colofon
Novità is een uitgave van 
Dante Alighieri Nijmegen. 

www.dantenijmegen.nl. 
novita@dantenijmegen.nl

Dante Alighieri Nijmegen 
is aangesloten bij Dante 
Alighieri Nederland.

www.dantenederland.nl 



3Maandag 13 april

Il caffè in lingua gaat 
online door!
Online samenzijn en Italiaans oefenen voor 
studenten en liefhebbers, soci en niet-soci van 
Dante Nijmegen

Online platform
De maandelijkse fysieke bijeenkomsten van de Caffè 
in lingua kunnen helaas niet doorgaan vanwege het 
coronavirus. Toch willen we de komende tijd deze 
activiteit voortzetten, online via een speciaal plat-
form. Het sociale aspect van onze activiteit gaan we 
missen, maar Italiaans spreken is ook belangrijk.

Voor de Caffè online heeft u een, computer, laptop 
of tablet nodig met een microfoon en het liefst met 
een camera. Voor de koffie moet u nu zelf zorgen… 
De betaling voor de “caffè online” doet u ook “onli-
ne” met online bankieren.

Inschrijven
U schrijft zich in op de gewone manier via onze 
website www.dantenijmegen.nl/maandag-il-
caffe-in-lingua. Na inschrijven ontvangt u een link 
om mee te doen aan de conversatie.

Wanneer 
Maandag 13 april, van 10.00 
tot 11.00 u.

Kosten
Deelnemen aan een bijeen-
komst kost €5. 



4Vanaf nu inschrijven

Korte cursus ‘Eenvoudig 
Italiaans’
In 7 lessen van 2 uur worden op beginnersniveau 
thema’s aan de orde gesteld die de praktische 
zelfredzaamheid tijdens de vakantie in Italië 
vergroten. 

Denk daarbij aan tellen en de klok, kennismaken en 
begroeten, boodschappen doen en winkelen, over-
nachten, eten en drinken, openbaar vervoer en de 
weg vragen. 

Niet de grammaticale correctheid staat op de voor-
grond, maar het spreken en het leren hanteren 
van eenvoudige zinnetjes. Aan de orde komen de 
uitspraakregels, lidwoorden en zelfstandige naam-
woorden, regelmatige en een aantal onregelmatige 
werkwoorden, vraagwoorden en basisvocabulaire. 
Ook zullen praktische tips centraal staan.      

Lesmateriaal
Lesboeken worden door de docent aangeschaft. De 
kosten bedragen ongeveer €12. Hierover wordt vóór 
de eerste les nadere informatie gegeven. 

Cursusgeld
Dantesoci betalen €90 aan de docente en €25 aan 
Dante Nijmegen als bijdrage nieuwe socio. Niet-soci 
betalen €130. U dient het cursusgeld vooraf over te 
maken op de bankrekening van de docent (wordt na 
inschrijving bekend gemaakt).

Inschrijving
U kunt vóór 3 mei inschrij-
ven via het inschrijfformu-
lier op de website: 
www.dantenijmegen.nl 

Bij overtekening wordt een 
tweede groep gestart. 
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Locatie
Gezien de huidige situatie ziet het er naar uit dat de 
cursus geheel of gedeeltelijk digitaal gegeven gaat 
worden, via Skype of Zoom. In dit geval kunnen, af-
hankelijk van het aantal aanmeldingen, de lessen die 
gepland staan in Arnhem, ook op maandag worden 
gevolgd. 

Mocht de situatie wijzigen, dan vinden de lessen 
(gedeeltelijk) plaats in het centrum van Nijmegen en 
in het centrum van Arnhem. De locaties worden zo 
snel mogelijk bekend gemaakt. 

Inschrijving
Ga direct naar het inschrijfformulier op de website:
www.dantenijmegen.nl/aanmeldingsformulier.

Nijmegen
In Nijmegen wordt de cur-
sus op maandagavond 
gegeven, op 11, 18, 25 mei,
8, 15, 22 juni. 

Er is geen les op 1 juni in 
verband met Tweede Pink-
sterdag. In overleg met de 
cursisten zal in die week 
een andere datum worden 
geprikt.

Arnhem
in Arnhem worden de cur-
sussen op woensdagavond 
gegeven, op 13, 20, 27 mei, 
3, 10, 17 24 juni. 

De lessen beginnen om 
19.00 u.

INSCHRIJVEN / CURSUS EENVOUDIG ITALIAANS



Leer
Italiaans

in Italië

45 bestemmingen
in heel Italië

het hele jaar door
vanaf 1 week tot
een tussenjaar

specials  gastronomie, 
wijn, kunst & cultuur

mode- &
designopleidingen
in Milaan & Rome

Taal- & Cultuurcursussen voor alle leeftijden

0345 520 152         info@italstudio.nl         www.italstudio.nl
VRAAG ONZE
BROCHURE AAN!

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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ITA’s Decamerone
Acteurs uit het Nederlandse theater lezen dagelijks 
één verhaal uit Boccacio’s Decamerone. Elke dag een 
nieuw verhaal. Als ode aan het leven.

 www.ita.nl/decamerone

John William Waterhouse: A Tale from the Decamerone (1916)
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25 maart is Dantedag
De Italiaanse regering heeft 25 maart uitgeroepen 
tot nationale Dantedag (‘Dantedì’), omdat Dante en 
Vergilius op Goede Vrijdag, 25 maart 1300, aan hun 
tocht zouden zijn begonnen. 

De initiatieven die voor die dag gepland waren kon-
den uiteraard geen doorgang vinden. In plaats daar-
van zal de dag online gevierd worden. 

Selva oscura
Daarnaast heeft onder andere de Accademia del-
la Crusca de Italianen opgeroepen om op 25 maart 
om 18.00 u vanaf het balkon de eerste en de laatste 
verzen van de Hel van de Goddelijke Komedie voor te 
lezen (zie volgende bladzijde). De selva oscura staat 
symbool voor de duistere coronatijd en in de laatste 
verzen laten de mensen de hel achter zich en gaan 
ze naar buiten om de sterren weer te zien: ‘e quindi 
uscimmo a riveder le stelle’. 

Nel giorno in cui Dante iniziava il suo cammino...
Alle ore 18 recitiamo i versi della Commedia dai nostri balconi

Nel mezzo del cammin di
nostra vita
mi ritrovai per una selva
oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è
cosa dura                  
esta selva selvaggia e aspra e
forte
che nel pensier rinova la
paura!
Tant' è amara che poco è più
morte;
ma per trattar del ben ch'i' vi
trovai,
dirò de l'altre cose ch'i' v'ho
scorte
 
(Inferno, canto I, vv 1-7)

Lo duca e io per quel cammino
ascoso,
intrammo a ritornar nel chiaro
mondo;
e sanza cura aver d'alcun
riposo,                           
salimmo sù, el primo e io
secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle
che porta 'l ciel, per un
pertugio tondo.  
E quindi uscimmo a riveder le
stelle.
 
(Inferno, canto XXXIV, vv 133-139)
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Federico Fellini
Ook in 2020 zijn talloze beroemde Italianen 50 jaar 
geleden overleden, 500 jaar geleden geboren of iets 
er tussen in. Rob Kamp licht er elke maand een voor 
u uit. Vorige keren Rafaël en Tiepolo, deze keer de 
cineast Fellini.

Tekst: Rob Kamp

Federico Fellini in 1959
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Honderd jaar geleden geboren: de be-
roemde cineast Federico Fellini. Hij zag 
het levenslicht in Rimini op 20 januari 
1920. Hij overleed in Rome op 31 oktober 
1993. 

Licht en kleur
In zijn carrière ontving hij vier Oscars 
voor Beste Buitenlandse Film en twaalf 
individuele nominaties. Zijn bekendste 
films zijn La dolce vita, met de beroemde 
Trevi Fontein-scène, en La strada, met 
zijn vrouw Giulietta Masina in de hoofd-
rol.  

Fellini’s films zijn doorgaans psychologi-
sche of sociale drama’s waarin persona-
ges, vaak gemodelleerd naar Fellini zelf, 
op zoek zijn naar de betekenis van het 
leven. De zoektocht wordt verbeeld door 
herinneringen, dromen, fantasieën en 
obsessies. Zijn films zijn in de regel geen 
duidelijke, lineaire vertellingen, maar be-
staan uit een opeenvolging van situaties 
en (vreemde) gebeurtenissen. De scènes 
zijn dikwijls extravagant vormgegeven, 
qua decors en kostuums. 

De films zijn maatschappijkritisch. De 
personages komen in botsing met de 
schijnwereld van de Italiaanse aristocra-
tie, de decadentie van de bourgeoisie, 
het gesloten leven van het platteland of 
de schijnheiligheid van de kerk. 

Aan het begin van zijn carrière schreef 
Fellini scenario’s voor radio-uitzendin-

gen, sketches voor een komiek en maak-
te hij filmaffiches. 

Hij was assistent van de regisseur Rober-
to Rosselini, met wie hij werkte aan de 
film Roma, città aperta (1946) en andere 
films. 

In 1950 maakte Fellini samen met Alber-
to Lattuada zijn eerste eigen film, Luce 
di varietà. Hij was verantwoordelijk voor 
het scenario en de regie. 

Rota
In zijn tweede film speelde de grote Itali-
aanse komiek Alberto Sordi de hoofdrol. 
Het scenario was van Michelangelo An-
tonioni, een andere vermaarde cineast. 
Tijdens de filmopnamen maakte hij ken-
nis met componist Nino Rota, met wie hij 
zou blijven samenwerken. 

Voor de film La strada uit 1954 won hij 
zijn eerste Oscar. Zijn film Otto e mezzo 
wordt algemeen beschouwd als een van 
de meest vitale films van het modernis-
me. In de film worstelt regisseur Guido, 
een rol van Mastroianni, met zijn gewe-
ten en is hij op zoek naar ideeën voor een 
nieuwe speelfilm. 

In 1993 krijgt Fellini een Oscar voor zijn 
gehele oeuvre. Hij is in dat jaar 50 jaar 
getrouwd met zijn vrouw Giulietta Masi-
na. Uit het huwelijk wordt een zoon ge-
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boden die echter op jonge leeftijd over-
lijdt. 

Behalve bepaalde personages en thema’s, 
keren ook sommige locaties in veel van 
zijn films terug. Wegen, pleinen, het cir-
cus, de kust zijn belangrijkste plaatsen 
van handeling. 

Fellini zei zelf: ‘Ik kan mijn films niet van 
elkaar onderscheiden. Voor mijn gevoel 
heb ik altijd dezelfde film gemaakt.’ 

Fellini tijdens de opnamen van Le notti di Cabriria ()

Hij zei ook: ‘Ik geloof in het licht en dat 
moet zo zijn dat het mij helpt, zoals mijn 
fantasie dat verlangt.’

Oscars
Fellini won Oscars voor La strada, Le 
notti di Cabiria, La dolce vita (beste kos-
tuums), Amarcord en voor zijn gehele 
oeuvre. 
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Alberto Arbasino  
1930-2020
Op 90-jarige leeftijd overleed onlangs de Italiaanse 
schrijver Alberto Arbasino. 

Tekst: Rob Kamp

Giuseppe Pontiggia (links) en Alberto Arbasino in 1994
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Een van de eerste Italiaanse boeken die 
ik las was Fratelli d’Italia van Alberto Ar-
basino. Korte hoofdstukken met verhalen 
over mensen die op reis zijn, als ik het mij 
goed herinner. Alberto Arbasino is af-
gelopen 22 maart overleden in Voghera, 
de plaats waar hij 90 jaar geleden ook is 
geboren. 

Dagblad La Repubblica kopte bij zijn 
overlijden: Arbasino verhaalde van het 
Italië buiten het conformisme. Arbasi-
no maakte onderdeel uit van de Grup-
po 63, een groep neo-avantgardistische 
schrijvers die afstand wilde nemen van 
de bestaande, 20e-eeuwse avant-garde. 
Schrijvers als Vasco Pratolini en Giorgio 
Bassani hielden volgens de leden van de 
Gruppo 63 teveel vast aan de traditionele 
manier van schrijven uit de jaren ’50. 

Gruppo 63
De Gruppo 63 werd in 1963 in Paler-
mo opgericht, tijdens een conferentie 
waarop de oude garde werd bekritiseerd 
en nieuwe, moderne literaire vormen 
werden gepropageerd. Naast Arbasi-
no maakten ook Umberto Eco, Edoardo 
Sanguinetto, Sebastiano Vassalli en, in de 
marge, Luigi Malerba onderdeel uit van 
de groep. 

De inspiratie haalde de Gruppo uit het 
marxisme en het structuralisme. Er was 
geen gezamenlijk manifest, maar het 
werk moest inhoudelijk volkomen vrij 
zijn en plotloos, maar met een duidelijke 
sociaal-militante inbreng, gericht tegen 
de typische formuleringen van de ne-
orealistische roman en de traditionele 
poëzie. Gruppo-leden deden experimen-

teel onderzoek naar nieuwe linguïstische 
vormen. 

Vanuit literair-kritische hoek was er 
belangstelling voor de Gruppo 63, voor-
namelijk vanwege de kritiek op de ge-
vestigde orde. De Gruppo ondernam een 
poging het tamelijk gesloten bastion van 
de Italiaanse literatuur open te breken en 
te vernieuwen. 

Door het grote publiek werd de Gruppo 
63 goeddeels genegeerd. De beweging 
werd als elitair ervaren en de boodschap 
als te complex. In 1969 werd de Gruppo 
63 weer opgeheven. 

Alberto Arbasino werd in 1930 geboren in 
Voghera als oudste kind van drie zoons. 
Hij ging naar het Liceo Ginnasio Grattoni 
in Voghera. In 1948 ging hij studeren aan 
de Medische faculteit van de universiteit 
van Pavia. In 1951 switchte hij naar Rech-
ten aan de Università Statale van Milaan. 
Daar werd hij de assistent van professor 
Ago. 

Zijn eerste verhalen worden gepubli-
ceerd in 1955 in L’Illustrazione Italiana en 
Officina & Paragone. Terugkerende the-
ma’s zijn de Italiaanse provincie van na de 
Tweede Wereldoorlog en haar beperkte 
wereldbeeld en een kwaadsprekende en 
beperkte stedelijke maatschappij. 

In 1957 volgde Arbasino Ago naar Rome 
waar hij aan La Sapienza Politieke we-
tenshappen ging doceren. Als begin-
nende schrijver kreeg Arbasino door 
de uitgeverij Italo Calvino als redacteur 
toegewezen. 
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In 1950 verschijnt La bella di Lodi als 
vervolgverhaal in dagblad Il Mondo. De 
verhalen zullen worden verfilmd door re-
gisseur Mario Missiroli. In 1963 verschijnt 
Fratelli d’Italia. In de loop van de jaren zal 
Arbasino het boek twee keer aanpassen, 
zodat er drie versies circuleren. 
Vanaf 1965 is Arbasino voltijds schrijver. 
Twee jaar later treedt hij als redacteur in 
dienst bij de Corriere della Sera. Hij zal 
daar blijven totdat hij in 1976 overstapt 
naar het pas opgerichte dagblad La Re-
pubblica. 

In 1969 publiceert hij Super Eliogabolo, 
gebaseerd op het leven van de Romeinse 
keizer. De controversiële roman wordt 
gemengd ontvangen. In 1977 maakt hij 
een televisieprogramma voor de Rai. In 
1980 ontvangt hij van de stad Milaan een 
belangrijke prijs. In 1985 verschijnt Il me-
raviglioso, anzi. De derde herziene versie 
van Fratelli d’Italia verschijnt bij uitgeve-
rij Adelphi, die vanaf dat moment al zijn 
werken zal uitgeven of herdrukken. 

Arbasino is naast romanschrijver ook 
schrijver van essays, reisverhalen en 
poëzie. Zijn gedichtenbundel Rap! Wordt 
gevolgd door de bundel Rap 2. 

Van het werk van Arbasino bestaan twee 
bloemlezingen uit 2009. De redacteur die 
voor deze bloemlezingen verantwoorde-
lijk was, Raffaele Manica, heeft ook een 
drundruk-editie van het werk gemaakt 
voor de serie I Meridiani. Voor zijn ge-
hele oeuvre ontving Arbasino in 1994 de 
Premio Campiello en in 2004 de Premio 
Chiara. 

Tussen 1983 en 1987 was Arbasino parle-
mentariër voor de Partito Repubblicano 
Italiano.

In de romans van Arbasino wordt de 
intrige of het avontuur van de traditio-
nele roman vervangen door citaten. Zijn 
romans zijn avonturen naar bekende of 
minder bekende of onbekende werelden. 
Arbasino was een groot bewonderaar 
van de schrijver Carlo Emilio Gadda, over 
wiens werk hij verschillende verhande-
lingen schreef. 

Memoralista
Roberto Calasso, de directeur van uitge-
verij Adelphi, noemt Arbasino een ‘gran-
dioso memoralista’, iemand die op een 
uitmuntende manier een andere schrij-
ver kan neerzetten.

Arbasino had een polemische kant. Hij 
was nietsontziend in zijn aanvallen. Hij 
attaqueerde hen die vereerd en geres-
pecteerd waren, maar ook hen over wie 
werd gezwegen en grote tekortkomingen 
hadden. Middelmatigheid pakte hij altijd 
aan. 

Arbasino schroomde ook niet zichzelf 
en zijn eigen intelligentie op de korrel te 
nemen. Hij wist dat hij op latere leeftijd 
gerespecteerd en vereerd was maar diep 
in zijn hart was hij altijd een oneerbiedige 
jongen gebleven. 

Bron: La Repubblica, Wikipedia
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Italiaanse kunst in 
Nederland in de 19e eeuw
De abdij van Montecassino en de Ciociaria: een 
reisdoel met een interessante geschiedenis.

Tekst: Rob Kamp

Antonio Mancini: Lo scugnizzo
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In Assen was afgelopen najaar een ten-
toonstelling over Italiaanse 19e-eeuwse 
kunst en in Museum Mesdag is nu een 
tentoonstelling over Antonio Mancini 
(1852-1930). Hendrik Willem Mesdag was 
de mecenas van Mancini. Hij verzamelde 
circa 140 van zijn werken, die hij verwierf 
in ruil voor de stipendi die hij aan Man-
cini schonk. In Nederlandse musea en 
collecties bevinden zich nu nog ongeveer 
40 van zijn werken. 

Den Haag
Een stimulans voor de verwerving van 
Italiaanse kunst in Nederland in de twee-
de helft van de 19e eeuw was de oprich-
ting in 1876 van de Hollandsche Teek-
enmaatschappij (HTM), vanuit Pulchri 
Studio in Den Haag. Pulchri Studio was 
een jaar eerder opgericht ter stimulering 
van het werk van Haagsche schilders als 
Hendrik Willem Mesdag, Jacob Maris en 
Anton Mauve, die, met andere schilders, 
de Haagsche School zouden vormen.  

De HTM had als belangrijke doelstel-
ling het onder de aandacht brengen van 
de aquarel als zelfstandige kunstvorm. 
Daaraan lagen niet alleen artistieke re-
denen ten grondslag. De aquarel was ook 
commercieel interessant voor zowel de 
kunstenaar als de koper omdat de prijs 
aanzienlijk lager lag dan de prijs voor ge-
wone schilderijen. 

In het eerste jaar werden kunstenaars 
uitgenodigd om lid te worden. Daarna 
konden zij zich tot lid laten voorstellen 
door twee of drie aquarellen in te bren-
gen. Het lidmaatschap was voorbehou-
den aan Haagse schilders. Anderen kon-

den erelid worden. Onder de ereleden 
waren vijf Italianen. Van hen is Vincenzo 
Cabianca, lid van de Macchiaioli-groep, 
waarschijnlijk de bekendste. 

Het contact met de Italiaanse schilders 
werd grotendeels onderhouden door de 
schilder Willem Johan Martens. Hij was 
lid van de Società degli Acquarellisti in 
Rome, waar hij woonde van 1878 tot 1881 
en in 1887. Antonio Mancini werd in 1911 
lid van de HTM. Hij was voorgesteld door 
zijn vriend John Singer Sargent, die een 
jaar eerder lid was geworden. 

Goupil & Cie.
Op de exposities van de HTM werden 
veel werken vertoond die afkomstig wa-
ren van kunsthandel Goupil & Cie. Goupil 
leverde ook schilderijen aan de Neder-
landse Etsclub in Amsterdam, waar de 
Italianen Mose Bianchi en Luigi Conco-
ni exposeerden. Het beste aanbod aan 
Italiaanse kunstwerken was te zien op 
de expositie Levende Meesters die elke 
twee jaar wisselend in Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag gehouden werd. Op 
die expositie waren werken van Vittorio 
Matteo Corcos. Antonio Mancini, Alberto 
Pasini en Giovanni Segantini te zien. 

Naast schilderijen waren er ook beeld-
houwwerken te zien, onder meer van 
Francesco Barzaghi. Het Stedelijk Mu-
seum in Amsterdam heeft sinds 1875 het 
beeld Mozes uit het water gered in de 
collectie. In 1874 was hij op de Levende 
Meesters-expositie zijn werk Het Blin-
demannetje te zien. Het was destijds te 
koop voor 300 gulden. 
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Nederlandse particuliere collecties be-
vatten in de tweede helft van de 19e 
eeuw meerdere Italiaanse schilderijen. 
Naast werken van de eerder genoemde 
kunstenaars waren er ook werken van 
Domenico Morelli, Federico Zandome-
neghi en Francesco Paolo Michetti. Er 
waren in Nederland ongeveer tien verza-
melaars. De meesten in Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag. Het grootste deel 
van de werken bestond uit aquarellen of 
schilderijen in klein formaat. 

Schilderijen werden via commissionairs 
bij kunsthandelaren verkocht. Een van 
die commissionairs was Vittore Grubicy 
di Dragon. Grubicy di Dragon was van 
Hongaarse adel maar geboren in Milaan. 
In 1871 reisde Grubicy di Dragon naar 
Den Haag. Als gevolg van de Frans-Duitse 
oorlog kon hij niet naar Parijs. In plaats 
daarvan ging hij naar Londen, waar hij 
kennismaakte met en geïnteresseerd 
raakte in de kunsthandel. 

Kunsthandel
Terug in Milaan begon hij samen met zijn 
broer zijn eigen kunsthandel. Hij begon 
met het verkopen van aquarellen, die hij 
in Italië liet maken, in Londen. Al gauw 
breidde hij de handel uit tot Parijs en Ne-
derland. De broers voelden zich thuis in 
de Nederlandse kunstkringen. Ze voelden 
zich vooral verbonden met Jozef Israëls, 
Hendrik Willem Mesdag en vooral Anton 
Mauve. Met name de landschappen van 
de Haagsche School konden hem beko-
ren. 

In 1885 volgde Grubicy di Dragon lessen 
in de schilderkunst in Amsterdam. In 

Parijs het Grubicy di Dragon contact met 
Jean-François Millet en de opkomende 
impressionisten.
De verkoopboeken van Goupil uit Den 
Haag tonen ons hoe de handel destijds 
in zijn werk ging. Goupil & Cie was een 
internationaal opererende kunsthandel 
uit Parijs met filialen in Londen, Brussel, 
New York en Den Haag. De broer van 
Vincent van Gogh werkte bij Goupil. Aan-
vankelijk verkocht de firma gravures van 
bekende werken, voornamelijk in Angel-
saksische landen. Grubicy di Dragon had 
van 1881 tot 1882 een overeenkomst met 
Goupil. Daarvoor en daarna werkte hij 
voor zijn eigen kunsthandel of voor weer 
andere kunsthandelaren. 

Tussen 1880 en 1910 zijn in totaal 200 
werken van Italiaanse kunstenaars te 
koop aangeboden op exposities van de 
HTM of op die van Levende Meesters, 
waar alleen buitenlandse kunstenaars 
exposeerden. Andere internationale ex-
posities waren in Pulchri Studio en Arte 
et Amicitiae in Amsterdam. De werken 
kwamen grotendeels van Goupil, dat in 
Den Haag werd geleid door Vincent van 
Gogh, een oom van de schilder. De broer 
van de Schilder, Theo, werkte van 1871 
tot 1891 bij Goupil in Den Haag, al was 
de naam intussen gewijzigd in Boussod, 
Valadon & Cie. 

Na het succes met Mariano Fortuny 
zocht Goupil contact met Italiaanse 
kunstenaars in Parijs. De firma nam een 
aantal van hen onder contract, maar niet 
elke kunstenaar wilde dat. Aan Domenico 
Morelli had Goupil gevraagd of het een 
van zijn werken op klein formaat mocht 
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reproduceren, maar hij was daar niet van 
gediend. Hij bleef naar eigen zeggen lie-
ver kunstenaar. 

Commissie
De schilderijen uit het Parijse hoofd-
kwartier konden in alle filialen op com-
missiebasis worden getoond. Als ze bin-
nen een vooraf overeengekomen periode 
niet waren verkocht, gingen ze terug 
naar Parijs. Een groot deel van de Itali-
aanse kunstwerken bevonden zich op 
deze commissiebasis in Den Haag. De 
verkoopboeken van Goupil tonen ons 
wat er in Den Haag was en wat er werd 
verkocht. 

Tussen 1870 en 1880 was het aanbod het 
grootste. Na die tijd waren Haagsche 
School en School van Barbizon meer in 
de mode. Alles bij elkaar zijn circa 300 
schilderijen van 75 verschillende kunste-
naars en 350 aquarellen van 65 verschil-
lende kunstenaars te koop geweest. Het 
aanbod was derhalve groot. De vraag was 
een stuk geringer. Slechts 40% werd in 
Nederland verkocht. De rest ging weer 
terug naar Parijs. 

Niet alleen Goupil verkocht schilderij-
en. Er waren andere kunsthandels, zoals 
Buffa in Amsterdam of Hendrik W. van 
Gogh in Rotterdam of Cornelis van Gogh 
in Amsterdam. 

De klantenkring in Den Haag bestond 
voornamelijk uit andere schilders, zoals 
Johan Hendrik van Mastenbroek en The-
odoor Soeterik, en leden van het Konink-
lijk Huis, waaronder koning Willem III. 

De Italiaanse schilderijen van Goupil be-
stond in latere jaren bijna alleen maar uit 
stadsgezichten van Rome, Napels en Ve-
netië en oriëntaalse voorstellingen met 
vrouwen in traditionele oosterse kledij. 
Voor kunstenaars die nu gezien worden 
als belangrijke Ottocento-kunstenaars, 
zoals Giuseppe De Nittis, Francesco Pao-
lo Michetti en Antonio Mancini was na-
genoeg geen belangstelling. Van De Nittis 
gingen zeven van de zeven schilderijen 
weer terug naar Parijs. 

Van Vittorio Corcos had Goupil 25 wer-
ken in de prijscategorie 450 tot 1.750 
gulden. Koning Willem III kocht drie 
werken en nog twintig andere werken 
werden verkocht. Corsos was een goede 
vriend van Theo van Gogh, het Van Gogh 
Museum heeft een werk van Corcos in de 
collectie. 

Oriënt
De artiest met het grootste aantal aan-
geboden werken was Alberto Pisani met 
48 schilderijen en 4 aquarellen. Een der-
de van de werken werd verkocht, de rest 
ging terug. Pisani maakte schilderijen 
op zijn lange reizen in de Oriënt. Deze 
schilderijen lagen in de prijsklasse van 
1.000 tot 8.000 gulden. Van Mastenbroek 
betaalde 4800 gulden voor een schilderij 
met een Moskee. 

In de categorie Oriëntaalse schilderijen 
waren we ook schilderijen van Attilio Si-
monetti. Hij zat in een goedkopere prijs-
klasse. Een werk van hem was al voor 70 
gulden verkrijgbaar. Voor stadsgezichten 
op Napels kon men terecht bij Aleste 
Campriani. Schilderijen van hem waren 
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te koop voor bedragen tussen 150 en 
1.000 gulden. Ook zijn schilderijen wer-
den lang niet allemaal verkocht. 

Een uitschieter was de aankoop door Van 
Mastenbroek van een werk van Fortuny, 
Binnenplaats in Tetuan, voor 16.000 gul-
den. De prijs was een stuk hoger dan die 
voor een goed werk van Boldini, dat al 
voor 3.000 euro verkrijgbaar was. 

Er is weinig bekend over het persoonlijke 
contact tussen de Italiaanse kunstenaars 
en hun Nederlandse collega’s. Onder 
meer Boldini en Morelli zijn in Nederland 
geweest maar daar is niets over terug te 
vinden. 

Meer is bekend over Lorenzo Delleani 
die naar Nederland was gekomen om 
de klassieken van de Gouden Eeuw te 
leren kennen. Hij ontdekte er de kleur 
van de Hollandse Meesters, die in zijn 
eigen werken terug is te zien. Delleani 
was in Amsterdam, Den Helder, Leiden, 
Den Haag en Scheveningen, Rotterdam 
en Dordrecht. In Amsterdam bezocht hij 
het Rijksmuseum en Rembrandt’s Nacht-
wacht. De oogst van zijn werk waren 
meerdere doeken en schetsen die hij in 
zijn atelier verder uitwerkte. 

Wie in die tijd ook naar Nederland reis-
de, was schrijver Edmondo de Amicis. Hij 
was hier vanwege een boek over Neder-
land, Olanda, vertaald als Nederland en 
zijn bewoners. Hij was behalve in Amster-
dam, Haarlem, Den Haag, Delft en Leiden 
ook in de Noordelijke provincies. In zijn 
beschrijvingen benadrukt hij het beeld 
van Nederland als modelsamenleving die 

een voorbeeld is voor Italië. De Amicis 
prees de vaderlandsliefde, het gezins-
leven, de volharding, de eerlijkheid, het 
arbeidsethos en de solidariteit tussen de 
verschillende klassen. 

Het beeld van De Amicis van Nederland is 
een geïdealiseerd beeld. Anderen waren 
verrast door de steden die niet waren 
aangetast door de moderne industriali-
satie. Nederland leek een land waar de 
dromen van schilders nog realiteit kon-
den worden. 

Boudoirkunst
Maar wat vonden Nederlandse schilders 
van hun Italiaanse vakgenoten? Ridder 
Anthon van Rappard had niet veel met 
hen op. Boudoirkunst, geen degelijke, 
ernstige kunst, zo oordeelde hij in 1886. 
Eerder had hij de oppervlakkigheid van 
de Italiaanse aquarellen gehekeld: ‘Soms 
geven zij meesterschap in de behande-
ling van stoffen en voorwerpen te zien 
die verbaast, maar zij missen in het al-
gemeen de diepte, de innigheid van de 
Nederlandse aquarellen.’

De Italianen blonken volgens hem uit in 
een bepaalde charme, die het oog ver-
rukt, maar het hart niet aanspreekt. 

Van Rappards kritiek viel niet bij iedereen 
in goede aarde, vooral niet bij het be-
stuur van de HTM die zich ervan distan-
tieerde. Met name nadat hij werken van 
Achini en Conconi oppervlakkig en zwak 
had genoemd. 

Verzamelaar Salomonson uit Rotterdam 
kwalificeerde de woorden van Van Rap-
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pard als een slachting in plaats van een 
recensie. Vincent van Gogh echter, een 
vriend van Van Rappard, was het met 
hem eens. Hij vond de Italiaanse wer-
ken wel heel knap maar het liet bij hem 
een leeg gevoel achter: ‘Ik was net zo lief 
bijvoorbeeld kelner in een hotel dan zo’n 
soort aquarellenfabrikant als sommige 
Italianen.’

Van de 19e-eeuwse Italiaanse kunst is in 
Nederland vrij weinig overgebleven. De 
meeste werken zijn in de loop van de tijd 
verdwenen of verkocht. 

Bronnen 
Hanna Pennock: Schitterende Pauwenv-
eren, in: Ottocento/Novecento. John Sil-
levis: Tussen Divisionisme en de Haagde 
School, in: Incontri. Fred Leeman: Vittore 
Grubicy, in: Ottocento/Novecento
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Het eerst wat Gabriele D’Annunzio doet 
als hij in Fiume arriveert is slapen. Het 
werk laat hij over aan zijn assistent Giudo 
Keller. Keller spreekt met het Nationale 
Bestuur van Fuime. Hij meldt het Bestuur 
dat het de werkzaamheden gewoon kan 
voortzetten, maar dat het zich dient te 
onderwerpen aan D’Annunzio en zijn ka-
binet, het ‘Commando’. 

Als hij in de middag wordt gewekt, vindt 
D’Annunzio het maar merkwaardig dat hij 
wordt geacht de stad te besturen. Bij de 
inname van de stad was dat iets waar hij 
niet aan had gedacht. Hij resideert in het 
gouvernementspaleis, dat prachtig is ge-
legen aan het centrale plein van de stad. 
Het is een 19e-eeuws gebouw in renais-
sancistische stijl, met een groot balkon 
dat uitstekend kan dienen als auditori-
um voor zijn toespraken. Die middag al 
houdt hij zijn eerste toespraak.

‘Italianen van Fiume. Hier ben ik. Hier is 
de man. Ecce homo.’

Messias
Hij is de nieuwe messias, de god van de 
nieuwe cultus en dit is zijn aankondiging. 
D’Annunzio heeft de vlag bij zich die hij 
naar de Tamaro had gedragen, die om de 
kist van Randaccio was gedrapeerd en 
die in de zomer nog over het balkon op 
het Capitool in Rome had gehangen. 

Hij vraagt de bevolking om de volkstelling 
van oktober 1918 te bevestigen, toen de 
meerderheid voor aansluiting bij Italië 
had gestemd. Het plein lijkt op een vul-
kaan die uitbarst. 

De volgende dag draagt generaal Pit-
taluga het bestuur van de stad over aan 
D’Annunzio. De generaal vraagt de geal-
lieerden, de Allied Forces, om hetzelfde 
te doen: ze konden dit het beste als en 
interne Italiaanse aangelegenheid be-
schouwen. De geallieerden stemmen toe 
en daarmee is D’Annunzio de onbetwiste 
leider van de stad. Giurati wordt pre-
mier, Venturi de militaire leider en Keller 
wordt Action Secretary; hij moet acties 
aanjagen. 

D’Annunzio zegt dat ze tot op de laatste 
druppel bloed in de stad blijven. Premier 
Nitti is woedend en slaat in het parle-
ment met de vuist op tafel. Generaal Diaz 
zegt dat het leger een grote mate van 
discipline bezit maar dat de insubordi-
natie van D’Annunzio die discipline in 
gevaar brengt en een gevaar is voor de 
staat. 

De premier draagt admiraal Badoglio op 
de zaken te regelen, maar die komt niet 
verder dan het sturen van vliegtuigen 
die boven de stad pamfletten uitstrooien 
met het bevel aan de militairen om direct 
terug te keren naar de basis. Zo niet, dan 
zullen ze worden beschuldigd van ver-
raad. 

Vanaf het balkon worden ze door D’An-
nunzio geen verraders genoemd. ‘De 
verraders, dat zijn zij die niet in een Itali-
aans Fiume geloven. Het ware leger is nu 
hier en ik heb ze allemaal in mijn macht. 
Ze gehoorzamen mij en dagelijks komen 
soldaten naar de stad om zich bij mij aan 
te sluiten.’ 
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De beroemde oorlogskreet van die dagen 
luidt ‘Eia, eia, eia, alala’. 

Fiume is voor kunstenaars, intellectuelen 
en romantici een lichtpunt in het naoor-
logse Europa, ondanks de verschillende 
doelen die zij nastreven. Giurati, de pre-
mier van Fiume, ziet de verovering van 
de stad als een eerste stap op weg naar 
een Groot-Italië. Anderen komen voor 
een heel nieuwe wereldorde. En weer 
anderen worden aangetrokken door het 
avontuur en de opwinding. 

Ornamentalismo
Op 23 september moet D’Annunzio be-
sluiten de stad te sluiten voor nieuwko-
mers. Het zijn er teveel die zich willen 
aansluiten. Circa 9.000 rekruten van 
allerlei pluimage hebben zich dan al ge-
meld, en ook talloze officieren, voor wie 
echter geen onderdelen zijn waaraan ze 
leiding kunnen geven. In plaats daarvan 
flaneren ze langs de boulevard. Om ont-
sporingen onder de militairen te voorko-
men neemt D’Annunzio zijn toevlucht tot 
‘ornamentalismo’. Hij decoreert militairen 
die hem zijn gevolgd met titels, liedere n 
en ceremonies. 

Weinig soldaten hadden het bevel van 
Badoglio om de stad de rug toe te keren 
gevolgd, alleen wat oudere, plichtsge-
trouwe militairen, die gewend waren te 
gehoorzamen. D’Annunzio zegt dan: ‘Op 
de rand van de ouderdom ben ik hier 
herboren als een jeugdige prins met een 
snelle tred, snelle bewegingen en een 
levendig gezicht.’ D’Annunzio voelt zich 
weer 20, even oud als de meeste soldaten 
die hem omringen. 

Spionnen en ambassadeurs zijn na zijn 
succesvolle intocht in Fiume bezig van 
D’Annunzio de nieuwe heerser van Ita-
lië te maken. Geheel ten onrechte is 
dat niet. D’Annunzio spreekt met Ricar-
do Zanella, het hoofd van de autonome 
partij van Fiume en de president van de 
Vrijstaat Fiume. Hij heeft een masterplan: 
Fiume annexeren en bij Italië voegen. In 
Italië zou dan een oproer ontstaan; Rome 
zou bezet worden, het parlement ont-
bonden, de koning afgezet en uiteindelijk 
zou er een nieuwe regering komen met 
Zanella als dictator. ‘Ik zou een mars naar 
Rome kunnen houden met 300.000 man’, 
aldus Zanella. 

Premier Nitti kent D’Annunzio al 25 jaar. 
Hij erkent zijn capaciteit om iets teweeg 
te brengen, maar neemt hem niet erg 
serieus als bestuurder. Badoglio vindt 
het organisatievermogen van D’Annunzio 
minimaal. Hij is goed in het opjutten van 
mensen maar daarna moeten anderen 
het werk doen. 

Ook de pasbenoemde premier van Fiu-
me, Giurati, heeft geen erg hoge pet op 
van D’Annunzio’s praktische bestuurlijke 
kennis. Financiële zaken, budgetteren 
acht D’Annunzio beneden zijn waardig-
heid; hij spreekt er altijd met een licht 
ironische toon over. Volgens Marinetti 
ontbreekt het D’Annunzio aan politieke 
intelligentie. Hij vindt hem wel slim, maar 
ook erg vol van zijn eigen betekenis. Hij is 
argeloos; hij vergeet maatregelen te ne-
men tegen spionnen, verraders en on-
verschilligen. 
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Als nationalisten uit Rome Giurati ko-
men polsen of D’Annunzio dictator kan 
worden in Rome raadt hij het hun af. Niet 
omdat het idee hem niet aanspreekt, 
maar omdat hij D’Annunzio niet geschikt 
acht; het ontbreekt hem aan het charis-
ma om een revolutie uit te lokken. 

Premier Nitti, in Rome, beveelt de elek-
triciteit in Fiume uit te schakelen en de 
stad te blokkeren. Nog geen drie dagen 
later komt hij daar echter al op terug. Hij 
vindt het een te zware maatregel en ver-
soepelt de elektriciteitsban. 

Piraterij
D’Annunzio, ondertussen, heeft geen 
enkel plan voor het voeden van alle toe-
gestroomde vrijwilligers. Fiume heeft 
geen eigen inkomsten aan belastingen. 
De enige bron van inkomsten is de pira-
terij. Onder leiding van Guido Keller is 
er een kring van overvallers opgezet die 
met motorboten havens binnenvaren en 
legerdepots plunderen. Ze maken voed-
sel, wapens en paarden buit en nemen 
soms soldaten in gijzeling. Uit andere 
depots nemen ze laarzen mee. Ze hoeven 
meestal geen geweld te gebruiken. De 
bewakers zijn D’Annunzio goedgezind en 
knijpen vaak een oogje toe. 

Arditi die sympathiseren met D’Annunzio 
monsteren aan op schepen die daarop 
worden gedwongen naar Fiume te varen 
om daar de lading te lossen. Als motto 
gebruiken de arditi ‘me ne fredo’, het kan 
me niet schelen. D’Annunzio heeft een 
wandkleed met het motto boven zijn bed 
hangen. Mussolini is er ook zeer over te 

spreken. Hij vindt het het toppunt van de 
fascistische levenshouding. 

Op 25 september 1919 heeft de koning 
een onderhoud met de Geheime Raad. 
Besloten wordt dat de annexatie van Fi-
ume niet kan worden geaccepteerd. Nitti 
laat daarop het parlement ontbinden en 
schrijft nieuwe verkiezingen uit op 16 
november. 

Op 7 oktober storten twee piloten neer 
die een verkenningsvlucht uitvoeren. 
D’Annunzio grijpt de gebeurtenis aan om 
de eerste twee martelaren voor Fiume 
te eren. De bloemenzaken en de stads-
parken worden ontdaan van bloemen en 
de rouwstoet, met de gestolen bloemen, 
trekt door de stad. 

De interne strijd in de stad tussen de 
bevolkingsgroepen wordt steeds hevi-
ger. Reeds bij zijn installatie richt D’An-
nunzio een Bureau voor Informatie op, 
dat volgens Giurati wordt bevolkt door 
betrouwbare lieden. Het Bureau moet 
toezien op het gedrag van mensen, niet 
zozeer de Italianen, als wel de Joegosla-
ven. De Italiaanstalige krant van Fiume, 
La Vendetta, vindt dat de Joegoslaven 
eenvoudigweg moeten oprotten omdat 
ze er niets te zoeken hebben. Ze zijn al 
lang genoeg getolereerd. 

Mede door een teruglopende handel 
ontstaan er voedseltekorten. De Italianen 
geven de Joegoslaven daarvan de schuld. 
Kroatische slagers verkopen hun waar 
alleen aan Kroaten die door de Italianen 
uit hun huis zijn gezet. De spanningen 
tussen D’Annunzio en de Raad lopen 
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steeds verder op totdat D’Annunzio half 
oktober uit zijn functie wordt gezet. 

Er worden nieuwe verkiezingen uitge-
schreven waaraan Commandante D’An-
nunzio ook meedoet. Hij roept de be-
volking op om met het hart te stemmen, 
uit hartstocht en uit liefde. Hij wint de 
verkiezingen met 70% van de stemmen. 
Daar zijn behalve de hartstocht goede 
redenen voor aan te wijzen. Veel stem-
men komen van vrouwen, die net nieu-
we rechten hebben gekregen. Drugs zijn 
vrijgegeven, prostitutie is niet illegaal. 

In oktober komen twee hoge militairen 
naar de stad om D’Annunzio te assiste-
ren. Een ervan is generaal Ceccherini, 
een oude bekende van D’Annunzio, een 
schermer met vierkante schouders en 
een fijne mond met grijze snor. Hij wordt 
de commandant van het Eerste leger van 
Fiume.

De economie ligt dan echter steeds meer 
op zijn gat. De stad is afgesloten en dat 
geldt ook voor de haven. Fabrieken zijn 
gesloten. Er is geen rijst. Niemand weet 
wie te vertrouwen is, wie tot welke factie 
behoort. Er zijn vier verschillende valuta 
waarmee betaald kan worden, maar het 
is onduidelijke wie welke valuta accep-
teert en welke niet. 

Mussolini bekijkt de situatie vanaf de 
zijlijn, benieuwd wat het wordt. In 1919 
heeft hij een vijfstappenplan geschreven 
voor de omverwerping van de monar-
chie. In datzelfde jaar doet hij ook een 
oproep aan de lezers van zijn krant om te 
doneren voor Fiume. Het is niet duidelijk 

of de donaties de stad ook daadwerke-
lijk hebben bereikt of dat het geld ergens 
anders voor is gebruikt. 

Mussolini is op 7 oktober in Fiume, waar 
hij twee uur spreekt met D’Annunzio. 
Twee dagen later is hij in Florence op het 
Eerste Nationale Congres voor de Fas-
ci. Zijn beweging zou naar eigen zeggen 
sinds maart gegroeid tot 150 afdelingen 
met 40.000 leden. In werkelijkheid liggen 
de aantallen een stuk lager. 

Stembus
Op 15 november 1919 gaan de Italianen 
naar de stembus. Ook Fiume kan iemand 
afvaardigen naar het parlement. Luigi 
Rizzo wordt in Fiume gekozen, maar zal 
het parlement nooit bereiken. De fascis-
ten van Mussolini verliezen en worden 
nagenoeg weggevaagd. De liberalen ver-
liezen de meerderheid omdat de socialis-
ten en de christendemocraten winnen. 

De uitslag is een schok voor D’Annunzio, 
maar ook voor Mussolini en Marinetti. In 
Milaan wordt een doodskist met Musso-
lini meegedragen in een processie. Nit-
ti blijft aan als premier met een groter 
mandaat dan daarvoor. Hij doet D’Annun-
zio een voorstel om te komen tot een op-
lossing voor het conflict. In het voorstel 
krijgen de inwoners van Fiume het recht 
om te beslissen over hun eigen lot. De 
stad zelf wordt een onafhankelijk Corpus 
Separatum onder bescherming van Italië.  

De Nationale Raad met Giurati is voor en 
dat geldt ook voor de meerderheid van 
de bevolking. D’Annunzio is echter tegen, 
omdat het Legioen van Fiume ontman-
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teld dient te worden en hij, D’Annunzio, 
de stad dient te verlaten. 

D’Annunzio schrijft: ‘Een mooi iets is op 
zijn eind, een licht gaat uit.’ Hij wil het 
verdrag torpederen door onrealistische 
tegenvoorstellen te doen. Zijn troepen 
hebben maandenlang ‘Italië of de dood’ 
geroepen. Zij willen hun avontuurlijke 
leven niet inruilen voor somberheid en 
werkloosheid. 

Maar de inwoners van Fiume willen rust. 
Op 12 december stemt D’Annunzio dan 
toch in met het voorstel, onder de voor-
waarde dat de Nationale Raad dat ook is. 
Drie dagen later, op 15 december, verga-
dert de Nationale Raad. D’Annunzio ver-
schijnt juist op dat moment op het cen-
trale plein voor het bestuursgebouw. Hij 
komt vertellen dat hij de stad zal moeten 
verlaten tezamen met zijn legioen. Zijn 
medestanders trekken door de straten. 
Het lijkt op een georganiseerde rel om de 
stemming te beïnvloeden. 

De Raad laat zich echter niet intimideren 
en stemt in grote meerderheid voor het 
voorstel, met 48 stemmen voor en 6 te-
gen. Als D’Annunzio de uitslag verneemt, 
vraagt D’Annunzio het toegestroomde 
volk regel voor regel of zij ermee instem-
men. Nee dus. En dus komt er een volks-
stemming over de goedkeuring van de 
Raad. 

D’Annunzio verklaart dat hij nooit uit 
eigen beweging de stad zal verlaten en 
ook zijn wapenbroeders niet. In de stad 
worden posters geplakt met daarop de 
vraag of de stad bereid is hem en zijn wa-

penbroeders te ontslaan van de eed die 
zij aan de stad hebben gezworen: ‘Wij zijn 
gekomen om Fiume te dienen en zullen 
om dezelfde reden vertrekken. Laat uw 
stem horen!’ 

Nederlaag
De stemming op 18 december is een 
nieuwe nederlaag voor D’Annunzio. Hij 
weigert desondanks te vertrekken. In een 
toespraak vanaf het balkon zegt hij: ‘Wij 
zijn gekomen om te winnen. Dit verdrag 
betekent echter dat we moeten vertrek-
ken zonder overwinning. We moeten 
vaarwel zeggen en de bijl in de kist van 
het noodlot laten liggen. Nee.’

In januari 1920 verlaat Giurati de stad, te-
leurgesteld dat hij D’Annunzio niet heeft 
weten te overtuigen voor het voorstel te 
stemmen. Ook majoor Reina vertrekt, en 
met hem zeker 1.000 officieren die geen 
vertrouwen meer hebben in een goede 
afloop. Daarmee regeert D’Annunzio in 
feite door tegen de wens van de bevol-
king in. Zijn legioen bestaat steeds meer 
uit ongure types en avonturiers van het 
minder frisse soort. Het heeft gevolgen 
voor de sfeer in de stad. D’Annunzio en 
zijn legionairs gaan zich als bezetters ge-
dragen. Er komt censuur en tegenstan-
ders worden geïntimideerd. Socialisten 
worden aangevallen en uitgezet. 

In 1920 treedt premier Nitti opnieuw 
af. Hij wordt opgevolgd door Giolitti. 
Voor D’Annunzio is dat geen voordeel. 
Hij heeft Giolitti eerder beledigd door 
hem een verrader genoemd. Giolitti start 
prompt onderhandelingen met de Joego-
slaven. 
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Op 30 augustus wordt door D’Annunzio 
het Verdrag van Carnaro afgekondigd, 
een nieuwe grondwet voor de stad. Hij 
spreekt de bevolking ditmaal niet toe via 
het balkon maar in het Teatro La Feni-
ce in Fiume. ‘Het theater is als een oven 
waarin een nieuwe gemeenschap samen 
zal smelten.’ De tekst van de grondwet 
heeft hij gemaakt samen met een vak-
bondsman, D’Ambris. Zij stellen voor 
een pact te sluiten met Mussolini om te 
komen tot een opstand in Italië, waar-
bij D’Annunzio zijn intellect inbrengt en 
Mussolini de manschappen. Mussolini is 
echter niet overtuigd. 

Verdrag
Op 12 november 1920 wordt het Verdrag 
van Rapallo door Italië en Joegoslavië ge-
sloten. Fiume wordt een onafhankelijke 
stadsstaat. Italië blijft bereikbaar via een 
strook land. Italië krijgt verder de Juli-
sche Alpen, de Karst, Zara en nagenoeg 
heel Istrië. 

Giurati is niet tevreden met het verdrag. 
Hij vat het plan op om met legionairs op 
te trekken naar Zara om er samen met 
generaal Millo een opstand uit te lok-
ken. Ook D’Annunzio is niet gelukkig. Hij 
noemt Fiume als en stad die is veranderd 
in zijn eigen brandstapel. 

Op 21 december vergadert D’Annun-
zio met zijn officieren in de grote zaal. 
Schrijver Giovanni Comisso noteert dat 
D’Annunzio ook bij die gelegenheid weer 
de juiste woorden weet uit te spreken. 
Vanaf het balkon kondigt hij de broeder-
strijd tussen de verschillende Italiaanse 
strijdgroepen af. 

In de week voor Kerstmis nemen de re-
geringstroepen hun posities in. Ze stel-
len een ultimatum: voor 24 december 
moeten D’Annunzio en zijn legionairs de 
stad verlaten hebben. Dan kunnen ze op 
amnestie rekenen. Het ultimatum wordt 
echter door D’Annunzio genegeerd onder 
het motto ‘Semper Adamas’ (altijd hard). 
Daarop trekken de regeringstroepen 
de stad binnen. De strijd zal drie dagen 
duren, die D’Annunzio de meest glorieu-
ze dagen in de menselijke geschiedenis 
noemt. Hij is buiten zichzelf, roept dat hij 
klaar is voor het martelaarschap en dat 
hij zich nooit zal overgeven.  In werkelijk-
heid begeeft hij zich nooit in het strijd-
gewoel. Als hij aanstalten maakt wordt hij 
direct tegengehouden door zijn officie-
ren. 

Op Tweede Kerstdag schiet het oor-
logsschip een projectiel af op het gou-
vernementspaleis. Het projectiel slaat 
een verdieping boven D’Annunzio in. De 
Nationale Raad verzoekt D’Annunzio zich 
over te geven, teneinde meer bombar-
dementen te voorkomen. Die aarzelt. Hij 
laat uiteindelijk het lot beslissen door 
een munt op te werpen. Kop is blijven, 
munt is capitulatie. Het wordt munt. 
D’Annunzio zal vertrekken.

Eerst is hij nog aanwezig bij de uitvaart 
van de 33 mensen die zijn omgekomen 
bij de inname van de stad door de rege-
ringstroepen. Bij die gelegenheid is op-
nieuw een belangrijke rol weggelegd voor 
de vlag van Randaccio. Maar op 18 januari 
1921 vertrekt hij dan toch echt. Duizen-
den inwoners van de stad zijn aanwezig 
om hem uit te zwaaien. Het hoofd van de 
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Fascio van Triëst knielt voor hem neer in 
het stof. Alle eerbewijzen kunnen echter 
niet verhullen dat D’Annunzio een oude 
man is geworden. 

Fiume, ofwel Rijeka, zoals de stad nu 
heet, is dit jaar Culturele Hoofdstad van 
Europa. Academische Reizen organiseert 
eind augustus ene reis naar de stad met 
ook bezoeken aan Triëst, Lubjana en 
omgeving. 

Bronnen
Lucy Hughes-Hallett: The Pike. Gabriele 
D’Annunzio, Poet, Seducer and Preacher of 
War (2013). Michael Ledeen: D’Annunzio: 
The First Duce (1977). Claudia Salaris: Alla 
festa della rivoluzione. Artisti e libertari 
con D’Annunzio a Fiume (2002)
.



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
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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 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
Op zoek naar een interessant boek met een Italiaanse 
achtergrond heb ik alle edities van de Novità vanaf Janua-
ri 2018 doorgespit. Ik vond een  flinke hoeveelheid boek-
besprekingen.

Teneinde een overzicht te krijgen heb ik er een lijst van 
gemaakt, die zou kunnen dienen als hulp bij het ma-
ken van een keuze. De boeken zijn met één of een enkel 
steekwoorden gekarakteriseerd.

De betreffende boekbesprekingen zijn terug te vinden in 
de Novità-editie van de aangegeven maand. Heeft U ze 
niet bewaard (dat zou zonde zijn, er staat zoveel interes-
sants in!), dan is er over alle genoemde boeken informatie 
(en veelal ook recenties) terug te vinden op internet.

Eventueel kunt U de betreffende editie(s) ook nog opvra-
gen op novita@dantenijmegen.nl. 

Veel leesplezier!

Door: Peter van Alem
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 2018
jan Termini, Cornerstone of Modern Italy (Weststeijn & Whitling)
 Uitgave van het Nederlands Instituut in Rome over het Romeinse  
 treinstation Termini

 I misteri dell’abbazia di Pomposa (Marcello Simoni)
 De abdij uitgelegd via de geheimen die in de fresco’s zijn verborgen

feb De dood zingt in Napels (Maurizio de Giovanni)
 Napolitaanse thriller

 De kinderen in de sleepnetten (Roberto Saviano)
 Napolitaanse roman over de ‘kindercamorra’

mrt De schoonheid van de nacht (Gabriele D’Annunzio)
 Dagboeken, ingeleid door vertaler Jan van der Haar

 Sabina. Vrouw van Hadrianus (Nynke Smits)
 Historische roman
 Nederlanders in Rome (Arthur Weststeijn)
 Reisgids langs Romeinse plekken met een Nederlandse geschiedenis
apr Al onze gisterens (Natalia Ginzburg)
 Klassieker uit de Italiaanse literatuur
 De kinderen in de sleepnetten (Roberto Saviano)
 Napolitaanse roman over de ‘kindercamorra’
 In de greep van de waanzin (Luca D’Andrea)
 Italiaanse thriller
 Intrigo italiano (Carlo Lucarelli)
 Italiaanse thriller
 De vereeuwigde stad (Van Luyn, Pieper, Oldenhave)
 Literaire reisgids door het antieke Rome
 Het orakel van Napels (Mark Blaisse)
 De alternatieve waarheid van Giambattista Vico
 Hoe word ik een Romein (M. Sidonius & J. Toner)
 Zelfhulpgids voor barbaren die zich Romeinse waarden en normen eigen  
 willen maken
 Bomarzo (Renate Vergeiner)
 Ein Garten gegen Gott und die Welt
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 2018 (vervolg)
mei Maffia Inside (Federico Varese)
 De echte wereld van de georganiseerde misdaad

jun De lange weg naar Rome (Francesca Melandri)
 Laatste deel van een trilogie over Italië’s verdringingsmechanismen: de 
 Italiaanse koloniale geschiedenis

 Levenslicht (Silvia Avallone)
 Roman gesitueerd in de betonnen ingewanden van Bologna

 Het onvolmaakte wonder (Andrea de Carlo)
 Feelgood-roman

sep Het meisje met de Leica (Helena Janaczek)
 Biografische roman over fotografe Gerda Taro

 Resto qui!/Ik blijf hier (Marco Balzano)
 Verzet van een Zuid-Tirolees dorp tegen de eigen verdrinkingsdood
 La corsara (Sandra Petrignari)
 Ritratto di Natalia Ginzburg
okt De voorproefster van Hitler (Rosella Postorino)
 Histrorische roman
 De katholieke school (Ediardo Albinati)
 Uitvoerige roman over het delict van Circeo
 Er is iets met de Lehmans (Stefano Massini)
 Roman over een familiegeschiedenis
 De nimf van Napels (Domenico Rea)
 Sociale roman
 De naakte vrouw (Elena Stancanelli)
 Roman
nov De mantel van Astrakan (Piero Chiara)
 Roman gesitueerd in het provinciale Italië en wereldstad Parijs
 Net van bescherming (Andrea Camilleri)
 Thriller met Montalbano
 De hemel verslinden (Paolo Giordano)
 Epische roman over verbondenheid, liefde, familie en zingeving
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 2019
jan Tussen twee werelden (Franco Faggiani)
 Roman gesitueerd in de Piemontese Alpen

feb Kind 39 (Ilaria Tuti)
 Friulaanse Thriller 

 De dood bedriegt in Napels (Maurizio de Giovanni)
 Napolitaanse thriller

 De mythe van de dood (Mirko Zilahy)
 Romeinse thriller

 Heimwee naar bloed (Dario Correnti)
 Thriller over een seriemoordenaar

mrt Zuid-Tirol is niet Italië! (Thomas von der Dunk)
 Ondertitel: Een honderd jaar oud Europees grensgeval
 E42 EUR. Fotografie di un quartiere (Chiaramonte & Moschini)
 Historische foto’s van de Romeinse wijk EUR
 Dante per immagini (Lucia Battaglia)
 Dalle miniature trecentesche ai nostri giorni
 Il rumore del mondo (Benedetta Cibrario)
 Historische familieroman
 M. De zoon van de eeuw (Antonio Scurati)
 Eerste deel van een documentaire romancyclus over Mussolini
apr De dans van de meeuw (Andrea Camilleri)
 Thriller met Montalbano
 Frantumaglia (Elena Ferrante)
 Een geschreven leven
 Venetië. De leeuw, de stad en het water (Cees Nooteboom)
 Dwaaltochten door de stad, vroeger en nu
jun De geheime bed & breakfast (Federica Bruni)
 Feelgoodroman
 De dromenweefster (Cristina Caboni)
 Roman gesitueerd in Parijs, Milaan, Como en op Sardinië
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 2019 (vervolg)
jun Ook jij zult stralen (Giuseppe Catozzella)
 Sociale roman

 Het geheim van Leonardo da Vinci (Francesco Fioretti)
 Historische detective 

 Verloren in Napels (Heddi Goodrich)
 Roman gesitueerd in de Spaanse wijk in Napels

 Waar ik nu ben (Jhumpa Lahiri)
 Roman

 Momentopnamen (Claudio Magris)
 Gebundelde columns, snapshots uit het leven

 Over de grens (Matteo Righetto)
 Roman gesitueerd in Zuid-Tirol
 De honderd levens van Nemesio (Marco Rossari)
 Roman over Italië van de laatste 100 jaar
 Wrede kus (Roberto Saviano)
 Vervolg op ‘De kinderen van de sleepnetten’ over de kindercamorra
 Kaf (Joep Stapel)
 Roman over het maken van keuzes in het leven
 Een fatsoenlijke familie (Rosa Ventrella)
 Roman gesitueerd in Bari
 Je zal geen kwaad doen (Barbara Baraldi)
 Thriller
 Dood de koning (Sandrone Dazieri)
 Thriller, laatste deel van een trilogie
 The Game (Alessandro Baricco)
 Over de digitale wereld
 Wegens vakantie gesloten (Jarl van der Ploeg)
 Ondertitel: Italië in augustus
 Napoli (Luc Veruyck)
 Anekdotische reisgids voor Napels e.o.
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 2019 (vervolg)
jun Italië (Onno Kleyn)
 Verhalen en recepten

 De Capitano (Totti & Condò)
 Autobiografie van Francesco Totti 

sep La straniera (Claudia Durastanti)
 Roman gesitueerd in Basilicata, Brooklyn, Rome, Londen

okt Madrigale senza suono (Andrea Tarabbia)
 Roman over de geschiedenis van Gesualdo

 Carnaio (Giulio Cavalli)
 Roman over de verhouding tussen westerlingen en vluchtelingen

 La vita dispari (Paolo Colagrande)
 Roman
 Il gioco di Santa Oca (Laura Pariani)
 Roman over rebellie en vrijheid
nov De menselijke maat (Roberto Camurri)
 Roman over vertrouwen en verraad in een klein Italiaans dorp
 De duivel in het laatje (Paolo Maurensig)
 Roman gesitueerd in een Zwitsers bergdorp
 Altijd (Letizia Pezzali)
 Roman gesitueerd in Londen en Milaan
 
 2020
jan Il colibrì/De kolibri (Sandro Veronesi)
 Roman over de relatie tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen
 De leeuwen van Sicilië (Stefania Auci)
 Historische roman over de familie Florio
 La mia ombra è tua (Edoardo Nesi)
 Roman en roadtrip
 Case museo in Lombardia (Villoresi & Volpato)
 Fotoboek over familiemusea in Lombadrije
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 2020 (vervolg)
feb De slapende nimf (Ilaria Tuti)
 Friulaanse thriller

 Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani)
 Historische roman met Japan als decor 

mrt De kindertrein (Viola Ardone)
 Sociale roman gesitueerd in Napels
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FOTO’S

De etalage van een Sardijnse slagerij

Foto: Peter van Alem


