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In dit nummer
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aan artikelen; hopelijk helpen ze de quarantainedagen op een 
goede manier door te komen. 
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Gianni Rodari
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, Tiepolo en Fellini, 
deze keer pedagoog en schrijver van kinderboeken 
Gianni Rodari.

Tekst: Rob Kamp

Gianni Rodari
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Gianni Rodari wordt geboren bij het Lago 
d’Orta als zoon van een bakker. Als Gi-
anni 8 jaar oud is overlijdt zijn vader. Zijn 
moeder keert daarop met Gianni en zijn 
twee broers terug naar Gavirate bij Vare-
se, waar ze vandaan kwam. 

Na de lagere school wordt Gianni door 
zijn moeder naar het seminarie in Seve-
so gestuurd, maar dat blijkt al gauw geen 
gelukkig keuze. Gianni haalt desondanks 
een diploma, waarna hij naar het gymna-
sium gaat, dat hij in 1938 afrondt. 

Rodari heeft dan een jaar een betrekking 
als huisleraar bij een gevluchte Joodse 
familie. Na dat jaar schrijft hij zich in aan 
de katholieke universiteit Sacro Cuore 
in Milaan. Ondanks zijn Joodse afkomst 
slaagt hij er in 1942 in zijn bul te behalen. 

Oorlog
In de oorlog heeft Rodari het zwaar. Zijn 
twee beste vrienden komen om en zijn 
broer belandt in een krijgsgevangenkamp 
in Duitsland. Rodari neemt contact op 
met het verzet en wordt lid van de Com-
munistische Partij PCI. 

Na de oorlog wordt hij journalist, van-
af 1947 schrijft hij voor L’Unità, de par-
tijkrant van de PCI. In 1949 verzorgt hij de 
bekende rubriek La Domenica dei Piccoli 
voor de krant, een rubriek voor kinderen. 
Vanaf dat moment staat zijn arbeidzame 
leven in het teken van de pedagogiek.  

In 1950 richt hij het tijdschrift voor kin-
deren Pioniere op. De kerk doet het blad 
in de ban en parochies verbranden het 
openlijk omdat Rodari communist is. 

Vanaf 1954 schrijft Rodari voor veel ver-
schillende bladen, onder meer voor Paese 
Sera. Hij is ook op de televisie actief, bij 
de Rai en ook bij de BBC. Tot 1977 is hij 
directeur van de Giornale dei Genitori. 
In 1970 krijgt hij de prestigieuze Hans 
Christian Andersen Prijs. Tot op heden is 
hij de enige Italiaan die deze prijs in de 
wacht wist te slepen. 

Fantasia
Het belangrijkste werk van Rodari is de 
Grammatica della fantasia. Introduzione 
all’arte di inventare storie, saggi uit 1973. 
In de Sovjet-Unie zijn de boeken ver-
plichte kost op de lagere scholen. Rodari 
maakt meerdere reizen naar de Sov-
jet-Unie. Hij is nog altijd actief als schrij-
ver en als spreker op conferenties als hij 
in 1980 overlijdt aan een hartaanval. 

Rodari is bekend en beroemd vanwe-
ge zijn fantasie en originaliteit. Met zijn 
poëzie en andere, inmiddels klassieke 
teksten heeft hij de jeugdliteratuur ver-
nieuwd. Andere bekende werken van 
hem zijn Il libro degli errori, Favole al 
telefono en Cipollino, waar in de Sov-
jet-Unie een ballet van is gemaakt. 

Rodari wilde kinderen stimuleren hun 
fantasie te gebruiken om anderen te hel-
pen en om hun eigen werk te verbeteren. 
Naar aanleiding van de 100e geboortedag 
van Gianni Rodari is de website  
100giannirodari.com gelanceerd.
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Het paasei
De oorsprong van paaseieren met en zonder 
verrassing: van de Perzen, via Lodewijk VII en  
Lodewijk XIV naar Turijn. 

Tekst: Rob Kamp

Piero della Francesca: Pala Montefeltro
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Heeft u met Pasen misschien nog eie-
ren verstopt? Kent u de herkomst van de 
paaseieren? Volgens de traditie waren 
het de Perzen die ze bij het begin van 
de lente uitwisselden bij wijze van ge-
lukswens. De traditie is voortgezet door 
Egyptenaren, Grieken en Romeinen. 

Daarna moeten we wachten tot 1176. De 
abt van de abdij Saint Germain des Prés 
in Parijs geeft een ei aan Lodewijk VII bij 
diens terugkomst in de stad na deelge-
nomen te hebben aan een kruisvaart. Hij 
krijgt het ei, tezamen met andere pro-
ducten van het land, als teken van nieuw 
leven. 

Symbool
Het christendom nam de symboliek over. 
Het ei ging symbool staan voor de we-
deropstanding van Christus die gevoerd 
wordt met Pasen. Zoals een ei nieuw 
leven in zich herbergt, zo verrijst Chris-
tus op de derde dag na zijn dood aan het 
kruis. 

In de christelijke kunst is het ei als sym-
bool geregeld te zien. Bijvoorbeeld in het 
schilderij van Piero della Francesca, Pala 
Montefeltro. Het kind op de arm van de 
Madonna draagt een koraalrode hanger, 
die verwijst naar het bloed van de passie. 
Boven de familie hangt aan een draad uit 
een schelp een struisvogelei. Volgens de 
traditie worden struisvogeleieren ont-
sloten door de warmte van de zon, waar-
door ze gezien worden als symbool voor 
de onbevlekte ontvangenis van Maria. 

Lodewijk XIV was volgens de overle-
vering de eerste die een chocolade ei 

cadeau deed. In de 19e eeuw was de Ru-
dolf Lindt de eerste die op grote schaal 
chocolade eieren produceerde. Lindt 
was een Zwitser maar Duitsland was zijn 
grootste afzetmarkt. 

Het eerste niet-commerciële surprise-ei 
staat op naam van de juwelier Peter Carl 
Fabergé. Vanaf 1885 maakte hij iedere 
Pasen een gevuld ei voor Maria Fjodor-
ovna, de vrouw van tsaar Alexander III. 
Hij zette deze traditie daarna voort voor 
tsaar Nicolaas II en zijn vrouw Alexandra 
Fjodorovna. In 1917 kwam er een einde 
aan de traditie. 

Er zijn alles bij elkaar 69 eieren gemaakt. 
De Britse koningin heeft er 5 in bezit. 
Haar voorvader George V was een neef 
van de tsaar. 

Turijn
Het commerciële surprise-ei heeft zijn 
oorsprong vermoedelijk in Turijn. Daar 
werden in de 18e eeuw kleinigheden in 
de eieren gedaan. In 1875 werd de tra-
ditie op grote schaal aangepakt door de 
Engelsman Thomas Cadbury. 

Bron
Corriere della Sera
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De besmettelijke pest. 
Een Roomse oplossing en 
lichtende voorbeelden
Tekst: Peter van Alem

Viktor Vasnetsov: De vier ruiters van de Apocalyps (1887)
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De besmettelijke ‘pest’ was – onder ve-
lerlei namen en ziekten – altijd al een 
machtige en onzichtbare vijand van mens 
en dier. Geregeld waarde het noodlot 
rond, onder het masker van oorlogen, 
misoogsten, overstromingen en vuil wa-
ter. Zo niet hier, dan wel daar. Weinigen 
ontkwamen aan boog, zwaard, weeg-
schaal en zeis van de vier apocalyptische 
ruiters van Johannes.

Besmettelijke ziekten waren sluipmoor-
denaars: radicaal, onontkoombaar, on-
verwacht, zonder aanwijsbare reden, 
onbepaald in tijd of plaats. Kennis en 
middelen ter voorkoming waren er niet. 
Medicijndokters (tegelijk ook barbier of 
chirurgijn) kenden geen soelaas.

Ook de pastoor kon tijdens zijn rondgang 
niet meer doen dan handopleggend en 
troostend bidden, zegenen en de Laatste 
Sacramenten toedienen, niet wetend of 
en waarom hij zelf dat wel zou overleven.

De kerk wist het wel. Rome verhief een 
zevental van zijn talloze heiligen tot ‘pro-
tector’. Sommigen met aantoonbare ‘pes-
tervaring’ zoals Carolus Borromeus, die 
in 1576 de pestlijders in Milaan bijstond, 
en Rochus, die in de 14de eeuw hetzelf-
de deed. Anderen – van ouder datum - 
werden er met de haren bijgesleept: de 
tweeling Cosmas en Damianus die in de 
2de eeuw geneesheer zouden zijn ge-
weest, Antonius Abt, de kluizenaar wiens 
klokje de boze geesten zou verdrijven, 
Sint Sebastiaan die een beschieting met 
pest-pijlen door Apollo overleefde. En 
de Siciliaanse kluizenares Rosalia die in 
1624, zo’n 500 jaar na haar dood (hoe bij-

zonder!)  Palermo zou hebben verlost van 
de pest. En Paus Cornelius, wiens naam 
genoeg reden was om hem te promoten 
tot beschermer van het hoornvee.

Dat concept – pestheiligen dus – was 
een succes. Angstige smekelingen kwa-
men, met velen. Donkere tijden, nood 
leert bidden. En de kerk – zonder blaam, 
kosten en oplossing – voer er wereld-
wijd wel bij: door de hoop op vrijwaring 
of genezing en door de verkoop van pel-
grimsaflaten die – mocht het toch fout 
gaan – alsnog eeuwig zielenheil en gena-
de zouden brengen.

De heilige Rochus (San Rocco)
Zijn hagiografie meldt dat Rochus werd 
geboren in Montpellier. Na de dood van 
zijn ouders – eind 13e eeuw -  schonk hij 
zijn goederen weg en trok als pelgrim 
naar Rome. Onderweg verpleegde hij 
zieken, waaronder pestlijders, en hij ver-
wierf spoedig faam omdat hij sommigen 
genas door een kruisteken over hen te 
maken.

Op de terugreis naar Montpellier werd 
hij zelf te Piacenza door de pest aange-
tast. Hij trok zich terug in een bos, maar 
hij genas op miraculeuze wijze: dagelijks 
kwam een hond hem een brood brengen.

Na terugkeer in Montpellier werd hij – 
door de pest getekend - niet herkend 
en als spion gevangengezet. Tot aan zijn 
dood verbleef hij in de gevangenis, vijf ja-
ren lang. Toen hij stierf verscheen er een 
engel in glanzend licht die verkondigde, 
dat allen die Rochus aanriepen tegen de 
pest genezen zouden worden. Hij zou 
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Peter Paul Rubens: 
De Heilige Rochus 
door Christus 
aangesteld tot 
patroon van de 
pestlijders (1623-
1626)
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voortaan de patroon zijn van de pestlij-
ders.

In de Sint Martinuskerk te Aalst vind 
je een schilderij van Peter Paul Rubens 
waarop de aanstelling  tot patroon door 
Christus wordt afgebeeld (afbeelding op 
de vorige bladzijde). 

De heilige Carolus Borromeus
Kind van adel, geboren in 1538. Als twee-
de zoon volgens gewoonte voor een 
kerkelijke loopbaan bestemd; hij werd 
aartsbisschop van Milaan. Tijdens een 
hongersnood stak hij zich in de schul-
den om voedsel te kunnen uitdelen. Hij 
won aller harten toen in 1576 de pest 

uitbrak, waarbij duizenden slachtoffers 
vielen.  De gouverneur en alle bestuur-
ders vluchtten de stad uit; Carolus ech-
ter verplichtte elke priester, monnik en 
non te blijven teneinde de pestlijders bij 
te staan. Hij was zelf dag na dag het lich-
tend voorbeeld.

Bronnen
Herman Jan van Cuijk: De besmettelijke 
pest was een onzichtbare vijand. Artikel 
in weekblad ‘de Stier’, overgenomen met 
toestemming van de auteur. Daarnaast 
Wikipedia en Wikiwand. 

Ludovico Carracci: De 
Heilige Borromeus deelt 
de communie uit aan 
pestlijders (1615-1616)
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Mancini, Mesdag en 
Nederland
Over de Italiaanse kunstenaar Antonio Mancini en 
Hendrik Willem Mesdag, naar aanleiding van de 
grote tentoonstelling over beiden in Den Haag 

Tekst: Rob Kamp

Antonio Mancini: Het zieke kind (1875)
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Als de beperkingen in verband met het 
coronavirus zijn opgeheven kunnen we in 
Den Haag naar de tentoonstelling Manci-
ni. Eigenzinnig & Extravagant in Museum 
De Mesdag Collectie. De tentoonstelling 
gaat over de Italiaanse kunstenaar An-
tonio Mancini en de Haagse schilder en 
verzamelaar Hendrik Willem Mesdag. 

Antonio Mancini wordt geboren in 1852 
in Rome, waar zijn vader kleermaker is. 
De familie heeft het er niet breed. Op 
zoek naar geluk en betere omstandighe-
den, verhuist de familie eerst naar Narni 
en later, in 1865, naar Napels.

Over de jeugd van Antonio Mancini is 
weinig bekend, al doet een gerucht de 
ronde dat hij op vijfjarige leeftijd, in Nar-
ni, een tekening maakte van circusar-
tiesten. Het is mogelijk dat de familie 
Narni heeft verlaten voor Napels om het 
tekentalent van Antonio te ontwikkelen. 
Waarschijnlijk waren echter ook hier de 
economische omstandigheden reden om 
te vertrekken. 

Hoe het ook zij, feit is dat Antonio wordt 
ingeschreven aan de Napolitaanse Ac-
cademia delle Belle Arti. Hij gaat er in de 
leer bij Stanislao Lista, een tekenende 
beeldhouwer die lesgaf naar naaktmodel-
len en gipsen beelden. 

De voornaamste schilders die in die tijd 
zijn verbonden aan de academie zijn 
Filippo Palizzi en Domenico Morelli. Bei-
den zijn zij vertegenwoordigers van het 
Verismo, de moderne schilderstijl die 
volgde op de romantisch-neoclassicis-
tische periode. Palizzi schildert land-

schappen en dieren, en zou prima bij de 
Haagse School hebben gepast. Morelli 
is een historieschilder van onder ande-
re bijbelse thema’s met een verbeeldend 
karakter, maar met een naturalistische 
of veristische inslag. Zijn schilderijen 
bevatten veel kleur naast een duidelijke 
licht-donkerwerking, zoals bij Caravaggio 
te zien was.  

Van Morelli neemt Mancini het kleurge-
bruik en het natuurlijke over. 

Behalve door zijn docenten en voorbeel-
den op de academie, wordt Mancini ook 
beïnvloed door het Napolitaanse artis-
tieke klimaat, dat nog sterk onder in-
vloed staat van de grote schilders van de 
17e eeuw: Bernardo Cavallino, Massimo 
Stanzione, José de Ribera en Caravaggio. 

Miserabel
Ondanks de talrijke exposities op de aca-
demie had Antonio Mancini in de begin-
jaren grote moeite zijn werk te verkopen. 
Vaak ruilde hij zijn werken bij verf- en 
doekverkopers. Het geldt dat hij wel ver-
dient gaat er even hard uit vanwege zijn 
onvermogen om met geld om te gaan. Hij 
leeft daardoor in miserabele omstandig-
heden. 

Op de salon in Parijs in 1870, het jaar van 
de Commune van Parijs, leert hij Albert 
Cahen kennen. Cahen is een Belgische 
componist en musicus, die hem uitnodigt 
om hem te vergezellen bij een studiereis 
naar Venetië om kerken en musea te be-
zoeken. 
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Terug in Napels gaat Mancini jongens en 
meisjes schilderen die in kleren van zijn 
vader de kleermaker zijn gestoken. 

Cahen werpt zich op als Mancini’s mece-
nas. Op uitnodiging van Cahen verblijft 
Mancini in 1875 een half jaar in Parijs. 
Vrienden van hem aan de academie, 
zoals de beeldhouwer Vincenzo Gemito, 
waren hem daarin voorgegaan. In Parijs 
bezoekt hij andere Italiaanse kunste-
naars, zoals Giuseppe de Nittis. Bij De 
Nittis ontmoet hij weer Giovanni Boldini 
en Edgar Degas. 

Veel Italiaanse kunstenaars die in die 
jaren in Parijs werken hebben een over-
eenkomst met de firma Goupil voor de 
verkoop van hun werk. Ook Mancini sluit 
een overeenkomst met Goupil. Met name 
in de periode tussen 1875 en 1877 weet 
hij de nodige werken te verkopen. De 
stad Parijs heeft op zijn onderwerpkeuze 
weinig invloed. Hij blijft bij de onderwer-
pen van voor zijn komst naar de Franse 
hoofdstad. 

Eenmaal terug in Napels overvallen hem 
gevoelens van moedeloosheid en psychi-
sche kwalen, waarvoor hij in 1881 enige 
tijd in een inrichting wordt opgenomen. 
Hij blijkt een schizofrene stoornis. De 
manie om alles op te schijven, van lange 
brieven tot korte notities, verergert. Hij 
kopieert ook hele passages uit de Bijbel. 
Hij schildert ondertussen wel gewoon 
door, voornamelijk zelfportretten.

In 1883 verlaat hij Napels om zich te ves-
tigen in Rome. Naar een reden blijft het 
gissen, maar duidelijk is dat hij zich nooit 

helemaal op zijn gemak heeft gevoeld in 
Napels. Hij voelt zich ook meer Romein 
dan Napolitaan. 

In Rome vindt hij een nieuwe mecenas, 
de markies Giorgio Capranica del Grillo. 
Hij schildert portretten in opdracht en 
maakt daarnaast genreschilderijen. Zijn 
geldproblemen zijn er desondanks niet 
minder om.

Mesdag
Vanaf 1885 ontvangt Mancini geld van 
Willem Hendrik Mesdag voor zijn schil-
derijen. Mesdag had het werk van Manci-
ni leren kennen bij een bezoek aan Gou-
pil in Parijs. Hij kocht er Het zieke meisje, 
een werk uit 1884. Onder de indruk van 
zijn werk zoekt hij contact met Mancini. 

Als Mancini in 1887 weer in Venetië is, 
ontmoet hij daar John Singer Sargent, die 
hem overhaalt naar Londen te komen. In 
Londen schildert hij voornamelijk por-
tretten. De schilderijen zorgen ervoor 
dat zijn aanzien stijgt. In 1901 is hij nog-
maals in Londen. Ditmaal bezoekt hij op 
de terugweg Nederland, zonder dat hij er 
echter Mesdag ontmoet. 

Mancini schildert veel portretten van no-
tabelen in opdracht. Daarnaast schildert 
hij vrouwen of portretten van zijn vader, 
die inmiddels bij hem in Rome in huis 
woont.

In 1907 reist Mancini een derde keer naar 
Engeland. Bij die gelegenheid bezoekt hij 
ook Dublin. Met het voortschrijden van 
de leeftijd neemt ook de onzekerheid 
toe. Hij vindt een nieuwe mecenas in de 
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persoon van Otto Messinger, die hem 
vanaf 1903 werkruimte en materiaal ter 
beschikking stelt. Samen reizen ze naar 
Berlijn, Keulen, München en Neurenberg. 
Ze bezoeken kerken, musea en Mancini 
maakt werk in opdracht.

In Italië krijgt hij van Fernand du Chê-
ne de Vère een villa bij Frascati tot zijn 
beschikking. Tot 1917 kan hij daar in alle 
rust werken. Na die datum keert hij te-
rug bij zijn familie. Hij woont dan bij zijn 
jongere broer en zijn familie, die hij in 
die tijd regelmatig portretteert. Zijn neef 
Alfredo gaat zijn zaken behartigen. Hij 
weet gedaan te krijgen dat Mancini op 
de Biennale van 1920 een hele zaal krijgt 
om zijn werken te exposeren. De verkoop 
naar aanleiding van de Biennale is een 
doorslaand succes. 

De laatste jaren van zijn leven schildert 
hij nauwelijks meer, maar is zijn aanzien 
als kunstenaar groot. In 1930 wordt hij 
nog lid van de Accademia d’Italia en als 
hij later dat jaar sterft gaan er stemmen 
op om hem te begraven in het Pantheon. 
Zo ver zal het echter niet komen. 



Mancini neemt zijn eigen werk zeer 
serieus. In een brief uit 1879 klaagt hij 
over de overlast thuis: ‘Ik heb een ver-
antwoordelijkheid tegenover de wereld 
en mijn land om mijn kunst serieus te 
nemen, maar dat lukt niet altijd omdat 
ik vaak zonder geld zit om verf, doek of 
modellen te betalen.’ Soms beschildert hij 
een doek twee keer. Aan zijn vriend en 
kunstbroeder Francesco Paolo Michet-

ti schrijft hij in 1888 dat hij eigenlijk het 
liefste de stad uit zou gaan om te schil-
deren. 

Als hij om geld verlegen zit, schrijft hij 
ook kennissen aan of ze geen opdracht 
voor hem hebben. Hij stuurt ook zijn 
mecenassen schilderijen met het verzoek 
ze te verkopen. Geld was voor Mancini 
nooit meer dan een middel, schilderen 
was zijn doel. Aan Cahen schrijft hij eens 
dat hij de opdrachten ook gratis uitvoert, 
zo groot is zijn wens om schilderijen te 
vervaardigen. 

In zijn Napolitaanse periode, van 1865 tot 
1882 schildert hij vooral couleur locale: 
straattypes met een rozenkrans, beeldjes, 
sporadisch maakt hij stillevens en land-
schappen. Het zijn verstilde portretten 
waaruit het sentiment van de 19e eeuw 
spreekt, dat dan in de mode is. Het zijn 
ook portretten met psychologische diep-
gang, glad geschilderd met de verf dun 
en gelijkmatig aangebracht, alles heel 
herkenbaar. 

Als hij in Rome is zijn de onderwerpen 
aanvankelijk veelal hetzelfde. Geleidelijk 
gaat hij ook meer vrouwen en portretten 
schilderen. Voor de portretten staat vaak 
zijn vader model. Zijn stijl verandert: de 
streek wordt grover, de verf wordt dik-
ker opgebracht, met name rondom de 
afbeelding van de geportretteerden, die 
zelf juist dun en scherp zijn. Sommige 
critici menen, ten onrechte, dat Mancini 
een oogafwijking heeft. 

In de loop van de tijd verandert ook de 
achtergrond van zijn portretten. We zien 
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meer draperieën en planten, die beter 
passen bij de bourgeoisie. 

In de eerste jaren van de nieuwe eeuw 
wordt zijn stijl schetsmatiger. Modellen 
worden afgebeeld met antieke kostuums, 
er zijn luitspelers, musketiers en pages. 
Zijn werk van deze jaren is veelal stilis-
tisch grof en minder van kwaliteit. Als hij 
in 1917 intrekt bij zijn broer Alfredo schil-
dert hij alleen nog maar familie- en zelf-
portretten. 



Als vertegenwoordiger van het veris-
mo streeft Mancini ernaar ‘il vero’ uit te 
beelden, en het natuurgetrouw weerge-
ven van emoties. Om de realiteit beter te 
benaderen maakt hij vanaf 1882 gebruik 
van een raster. Voor een model spant hij 
een raam met horizontale, verticale en 
diagonale lijnen. Zo kan hij de dimen-
sies exact bepalen. Op zijn doek spant hij 
eenzelfde raster met dezelfde verhou-
dingen. Zo kan hij zijn model volkomen 
natuurgetrouw afbeelden. 

Mancini schildert over de draden heen 
en neemt het raster later niet weg. Op 
sommige werken is het nog zichtbaar. 
Het is doordat hij zelf zo onzeker is dat 
hij zijn toevlucht neemt tot de mathema-
tica in de vorm van het raster. 

De dik opgebrachte verf gebruikt hij door 
daar stukjes glas, spiegel, zilverpapier en 
munten in te drukken. Het werk krijgt 
daardoor een fonkelend effect. Daarnaast 
krijgt het een bijzondere lichtwerking. In 
de loop van de jaren hebben deze mate-

rialen hun glans verloren, waardoor het 
effect anders is. 

Op de vraag hoe hij ertoe is gekomen om 
de fonkelende voorwerpen in de schil-
derijen te verwerken, merkt Mancini 
schertsend op dat hij het heeft gedaan 
omdat de schilderijen per gewicht wor-
den verkocht. ‘Ik was toen gek!’  

Afstand
De schilderijen van Mancini zijn bedoeld 
om van een afstand bekeken te worden. 
Bij het schilderen bekijkt Mancini zijn 
eigen schilderijen regelmatig vanuit een 
vast punt door een omgekeerde verrekij-
ker. 

De Rotterdamse schilder John Jacob-
son, die in 1893 bij Mancini op bezoek is, 
schrijft: ‘Mancini brengt de kleuren en 
toonen hortend en stotend op ’t doek en 
wanneer hij naar zijn doek loopt om de 
verf achter het rooster te krijgen, steunt 
en kreunt hij.’ 

Mancini werkt altijd ver van zijn doek en 
gaat dan terug weer op dezelfde plaats 
zitten, die hij op de grond heeft afgete-
kend. Hij werkt met de grootste nauw-
keurigheid. Nu eens is hij bedrukt, dan 
zingt hij vrolijk.   

Zijn vroege werk geldt als revolutionair. 
Door zijn figuren op te laten gaan in een 
omgeving die bestaat uit talloze voor-
werpen legt hij de traditionele mores van 
de compositie naast zich neer. Ook zijn 
gebruik van materialen anders dan verf 
was voor de tijd uiterst modern. 
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Naast schilderijen maakt Mancini talloze 
pastel- en andere tekeningen. De pastel-
tekeningen zijn meestal zelfportretten of 
damesbustes met veel bloemen. Tekenin-
gen maakte hij graag ’s avonds in de Ac-
cademia del Nudo van de Circolo Artis-
tico Internazionale in de Via Margutta in 
Rome, waar hij een atelier had. Hij teken-
de er tussen de jonge kunstenaars en de 
vrouwelijke naaktmodellen. 



Hendrik Willem Mesdag (1931–1915)
Hendrik Willem Mesdag is afkomstig uit 
een Groningse bankiersfamilie. Vanaf 
1866 wijdt hij zich geheel aan de schil-
derkunst. 

Na de Academie Minerva in Groningen, 
gaat hij eerst in de leer bij Johannes Bil-
ders in Oosterbeek, een bekende land-
schapsschilder, en daarna bij bij Willem 
Roelofs in Brussel, om zich ten slotte 
te vestigen in Den Haag. Daar is hij een 
van de oprichters van de Haagse School 
en voorzitter van de Pulchri Studio, die 
schilderijententoonstellingen verzorgt. 

Antonio Mancini: Zelfportret in zijn studio
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Omdat hij vermogend is, kan hij zich ook 
toeleggen op het verzamelen van kunst. 
Hij koopt Nederlandse, Franse en Itali-
aanse kunst uit de 19e eeuw. 

Er doen verschillende verhalen de ronde 
over Mancini en Mesdag. De brieven die 
zij aan elkaar schreven kunnen uitsluitsel 
geven. 

De brieven van Mancini kenmerken zich 
doordat hij alles opschrijft wat hij denkt. 
Daardoor bestaan zijn brieven gedeel-
telijk of helemaal uit eindeloze stukken 
tekst zonder interpunctie, zonder kop of 
staart, in een Italiaans vol spel- en gram-
maticale fouten. 

Voor zijn biografie van Mancini heeft 
biograaf Dario Cecchi veel van de brieven 
aan markies Capranica de Grillo getran-
scribeerd. Veel andere brieven bevinden 
zich in het archief van Mancini’s neef 
Alfredo Mancini. De hele corresponden-
tie tussen Mesdag en Mancini bestaat 
uit een zestigtal brieven. De eerste twee 
brieven van Mesdag zijn het meest uit-
voerig en ook het meest persoonlijk. 
Daarna worden de brieven zakelijker. 
In een van zijn eerste brieven verzoekt 
Mesdag Mancini in het Frans te schrijven 
zodat hij de brieven niet hoeft te laten 
vertalen. 

In het Archief van de Biennale in Vene-
tië is een brief uit 1889 van Mancini aan 
Mesdag. Uit de brief komt naar voren 
dat het eerst contact vier jaar eerder is 
geweest, in 1885. In een eerdere brief 
schrijft Mesdag dat hij bij Goupil in Parijs 
het schilderij Het zieke kind heeft ge-

kocht en later bij een andere handelaar 
nog drie werken, De jonge moeder, Koor-
knaap en Studie van een meisje. De jonge 
moeder heeft hij inmiddels alweer door-
verkocht. 

Mesdag schrijft ook dat hij het werk van 
Mancini bijzonder apprecieert. Hij stelt 
2500 francs ter beschikking voor schil-
derijen of studies. Mesdag laat Mancini 
vrij om te maken wat hij wil, maar schrijft 
er wel bij dat hij hoopt ‘dat u zult pro-
beren geheel naar mijn wens te werken’. 
Het bedrag van 2500 francs komt dan 
overeen met circa 1225 gulden, in die tijd 
een behoorlijk jaarsalaris. Het geld wordt 
niet zomaar overgemaakt naar Italië. Er 
wordt een gezant aangesteld, die erop 
toeziet dat er pas geld naar Mancini gaat 
wanneer die kunstwerken aanlevert. 

Gok
Het is een gok, maar Mesdag heeft ver-
trouwen in Mancini. In oktober 1885 ont-
vangt hij een eerste werk, Naakte jongen, 
waarvan hij de waarde inschat op 1.000 
francs. 

In 1888 zegt Mancini tegen een colle-
ga-schilder dat hij werkt aan nog drie 
werken voor Mesdag. Deze werken ar-
riveren in januari in Den Haag. Mancini 
krijgt in ruil daarvoor 500 lire (220 gul-
den) overgemaakt. Mancini meldt ook 
dat hij werkt aan nog twee schilderijen. 
In 1892 vraagt Mancini om een maandbe-
drag van 150 lire (65 gulden) en deelt hij 
mee dat hij zes werken klaar heeft. 

In 1893 stuurt Mesdag 1.000 francs naar 
markies Capranica del Grillo, die zijn fi-
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nanciën beheert. Niet lang daarna betaalt 
Mesdag 1.000 francs voor twee gezich-
ten op Rome. In 1897 betaalt Mesdag nog 
eens 1.000 francs. In 1898 ontvangt Man-
cini 3.000 francs voor drie schilderijen 
en voor twee schilderijen van Mancini die 
Mesdag in Venetië heeft verkocht. 

In 1899 ontvangt Mesdag vijf schilderij-
en van Mancini met de vraag of hij ze wil 
hebben voor 1.000 francs. Mesdag ant-
woordt hij er zelf geen plek voor heeft, 
maar dat hij gaat kijken of hij er gega-
digden voor kan vinden. Het lukt hem 
de werken te verpatsen en Mancini nog-
maals 1.000 francs te sturen. 

Alles bij elkaar heeft Mesdag 32 werken 
van Mancini gekocht. 



Mesdag spreekt wel zijn algemene waar-
dering uit voor het werk van Mancini 
maar buiten dat is in de brieven nauwe-
lijks een duidelijk oordeel te vinden over 
de individuele werken. Hij klaagt wel over 
de rasters. En hij poogt Mancini advie-
zen te geven, onder meer dat studie hem 
in zijn kunst zal sterken. ‘Ik hoop dat de 
financiële en morele steun die ik gege-
ven heb het vertrouwen in uw kunst zal 
vergroten en dat het zal bijdragen om 
serieus naar de natuur te schilderen.’ 
Het schilderen naar de natuur was voor 
Mesdag belangrijk. Hij herkende dat in de 
portretten van Mancini. 

Het enthousiasme van Mesdag betreft 
vooral de studies en de tekeningen van 
Mancini. Zijn enthousiasme wordt niet 

door al zijn vakgenoten gedeeld. Mesdag 
gaat de werken van Mancini ook verko-
pen via de Amsterdamse kunsthandel 
Buffa. Als Mancini Mesdag twee werken 
in bruikleen vraagt voor de Wereldten-
toonstelling in Parijs, weigert Mesdag. De 
zomer is een goed seizoen voor de ver-
koop, mede doordat er dan veel buiten-
landse geïnteresseerden zijn. 

Ondanks dat vermeldt een krantenar-
tikel uit 1931 dat Mancini de Hollander 
eeuwig dankbaar is. Als wordt geopperd 
dan 100 francs per maand niet veel geld 
is, weerspreekt Mancini dat: destijds was 
het behoorlijk wat geld waar hij ruim van 
kon leven. Als Mesdag zich niet over hem 
had ontfermd, was hij waarschijnlijk tot 
armoede vervallen. 

Bronnen
Hanna Pennock: Antonio Mancini en 
Nederland, 1987. Dario Cecchi: Antonio 
Mancini, 1966.



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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SERIES
Op Netflix zijn sinds deze maand twee Itali-
aanse series te bekijken, Il processo en Sum-
mertime. 

Il processo
Een 17-jarig meisje wordt dood aangetroffen in een ka-
naal. Een officier van justitie ontdekt iets schokkends 
over haar en besluit haar geplande werkverlof uit te stel-
len. 

De serie speelt in Mantua, een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met het Palazzo Te, Palazzo Beccaguti, 
Piazza Sordello, Palazzo d’Arco en Palazzo Andreani. 

Summertime
Twee jongvolwassenen van zeer verschillende komaf 
worden verliefd tijdens een zomer aan de Adriatische 
kust van Italië. De serie is gebaseerd op het boek Tre me-
tri sopra il cielo van Federico Moccia.
 
De serie speelt in Rimini en Marina di Ravenna. De opna-
men zijn ook gemaakt in Cesena en Cesenatico. 

Il processo
Maker: Alessandro Fabbri
Regie: Stafano Ludovichi-
Met: Vittoria Puccini, Fran-
cesco Scianna, Camilla Filip-
pi, SImone Colombari e.a.

Summertime
Regie: Francesco Lagi en 
Lorenzo Sportiello
Met: Daniela Gambaro, 
Vanessa Picciarelli, Sofia 
Assirelli, Enrico Audenino, 
Mirko Cetrangolo e.d.
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FOTO’S

Liefdadigheid in Poppi (provincie Arezzo), San Fedele-kerk

Foto: Peter van Alem


