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In dit nummer
Op 17 maart organiseren we een nieuwe ZOOM-lezing. 
Kevin Toma vertelt ons over ‘figuren in het landschap’ 
van filmmaker Michelangelo Antonioni. In deze Novità 
verder liefst twee artikelen over de Italiaanse taal met 
speciale aandacht voor bargoense uitdrukkingen. 
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Still uit Professione: reporter

Woensdag 17 maart

Michelangelo Antonioni
Figuren in het landschap: mensen, 
objecten en ruimtes in het werk van 
Michelangelo Antonioni. Lezing door 
Kevin Toma
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Weinig filmmakers die zo’n eigen wereld creëerden 
als Michelangelo Antonioni (1912-2007). Bij Antonio-
ni lijkt iedere muur, boom, betonflat, kamer en vlak-
te ondergedompeld in een nog te onthullen bete-
kenis. De protagonisten bewegen verloren door dit 
landschap, vervreemd van elkaar en van zichzelf, en 
misschien dat juist de dingen om hen heen nog het 
beste uitdrukken hoe ze zich voelen. 

Hoe ontdekte Antonioni dit expressieve landschap? 
Hoe verhoudt het zich tot het verhaal? En vooral: 
hoe kunnen mensen in Antonioni’s wereld objecten 
worden, terwijl de dingen zelf juist aan leven win-
nen? 

In een met filmfragmenten en interviews doorspek-
te lezing probeert Volkskrant-journalist en Antoni-
oni-liefhebber Kevin Toma dieper door te dringen 
tot de raadselachtige, maar juist daarom zo hypno-
tiserende wereld van de Italiaanse meester, waarbij 
recht wordt gedaan aan zowel de filosofische kracht 
als aan de tijdloze schoonheid van Antonioni’s werk.

Kevin Toma
Kevin Toma (Sittard, 1974) studeerde Filmweten-
schappen in Nijmegen. Hij begon met het schrijven 
van filmrecensies voor de Filmkrant en werkte later 
een periode als webredacteur voor Cinema.nl. Mo-
menteel is hij filmdocent en filmcriticus voor onder 
andere de Volkskrant. Daarnaast maakt hij eigentijd-
se, veelgevraagde muziek voor zwijgende films en is 
hij dj. 

LEZING / ANTONIONI

Waar en wanneer
Woensdag 17 maart,  
19.45 uur, online via ZOOM. 
U ontvangt voor de lezing 
een ZOOM-link met uitleg 
via mail

Toegang
Dantesoci, leden van Dante 
Kleve en Alliance Française 
Nijmegen hebben vrij 
toegang
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Cultureel programma  
Dante Alighieri  
Nijmegen
Film

Actuele of klassieke Italiaanse film 
in samenwerking met Filmhuis Lux 
19.30 u, datum afhankelijk van het 
aanbod
Filmhuis Lux 

Lezing
Kevin Toma: Mensen, objecten en 
ruimtes in het werk van Michelan-
gelo Antonioni
wo 17 mrt 2021, 19.45 u
Online via ZOOM

Lezing
Roald Dijkstra: Petrus in Rome
wo 14 apr 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Serata di fine stagione
Feestelijke afsluiting van het sei-
zoen met een voordracht in beeld 
en geluid door Mathieu Gielen
mei 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Alle data en tijden zijn onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. Op 
onze website www.dantenijmegen.nl staan de actuele data en tijden
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Alle data en tijden zijn onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. Op de 
website www.alliance-francaise.nl staan de actuele data en tijden

Agenda 

Cultureel programma  
Alliance Française 
Nijmegen
Quizz au Café Français

Aan de hand van een aantal vragen 
zal duidelijk worden of je een echte 
Frankrijkkenner bent of dat er mis-
schien nog wat te leren valt over La 
Douce France
do 11 mrt 2021, 20.00-21.00 u
Online 

Lezing
Lezing door Martine Cadière: L’his-
toire du roman policier du 19e siè-
cle a nos jours
do 25 mrt 2021 
Online 
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Bofkont
Over vulgair taalgebruik in het heden en het 
verleden. 

Tekst: Peter van Alem

La battaglia delle Forche Caudine
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Opwinding in de NRC. De krant had in 
een artikel (onderwerp is me ontscho-
ten) teruggegrepen op de uitroep ‘Vada 
a bordo, cazzo!’ Dat riep de kustwacht 
tegen kapitein Schettino van de zinkende 
Costa Concordia. De bijgeleverde ver-
taling ‘Ga aan boord, lul’ stootte op be-
zwaar van een lezer, kenbaar gemaakt in 
een ingezonden brief. De krant meende 
echter dat ze het bij het rechte eind had. 
En dat leidde weer tot nóg een ingezon-
den brief:

Correct vertalen graag
De lezer die in de rubriek De lezer schrijft 
(6/2) onder de kop ‘Wie is hier de cazzo’ 
bezwaar maakt tegen de vertaling door 
Maarten Huygen, gesteund door Marc 
Leijendekker, van het woord cazzo als 
‘lul’ (in Huygens opiniestuk De man heeft 
wel degelijk nut, 30/1) heeft wel degelijk 
helemaal gelijk. Alle bij ons netwerk aan-
gesloten professionele vertalers Italiaans 
zijn unaniem van mening dat cazzo in het 
zinnetje ‘Vada a bordo cazzo’ als kracht-
term wordt gebruikt en dus iets betekent 
als ‘verdomme’. Cazzo mag dan wel ‘lul’ 
betekenen, maar wordt in het Italiaans 
niet zelfstandig gebruikt als scheldwoord 
gericht tegen een persoon. Cazzo is een 
veelgebruikte krachtterm die frustratie of 

woede uitdrukt. De vertaling ‘lul’ is geen 
kwestie van interpretatie, maar gewoon 
een vertaalfout.

Mocht u in de toekomst advies nodig heb-
ben over vertalingen vanuit of naar het 
Italiaans, aarzel dan niet contact met ons 
op te nemen.

Carla Limatola, Voorzitter Netwerk Verta-
lers Italiaans

Nu deze discussie blijkbaar voldoende 
salonfähig is voor NRC kan ik het niet 
laten u te laten meegenieten van de uit-
eenzetting van Francesca Melandri over 
de uitdrukking ‘che culo!’ De lezers van 
Sangue Giusto zullen weten wat er volgt, 
voor de overige soci:  hier is wat u hebt 
gemist:

Lerares van de terza media Ilaria ergert 
zich aan het vulgair woordgebruik van 
haar leerlingen. Als één van hen goed 
wegkomt bij een overhoring, waarop een 
medeleerling uitroept: ‘Che culo!’, besluit 
ze de koe bij de hoorns te vatten en de 
herkomst van die uitroep uit te leggen:

‘È un modo di dire che risale alla tre-
menda umiliazone che i Romani subirono 
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dopo la sconfitta nella gola di Caudio, le 
cosidette Forche Caudine, nel 321 avanti 
Christo.’

Un’alunna del primo banco le chiede: 
‘Quando  li fecero passare sotto l’arco di 
spade?’ Ilaria risponde: ‘Esatto. Nei libri 
di scuola non se ne parla volentieri, ma 
oltre a farli passare sotto questo arco dell 
’ignominia, i soldati romani vennero so-
domizzati, uno a uno, dai vincitori San-
niti. Quelli che avevano l’ano più grande 
soffrirono di meno, quindi furono molto 
invidiati dagli altri.  Da qui rimase il modo 
di dire ‘avere un gran culo’ come sinoni-
mo di avere fortuna, di scamparla bella.’

Het relaas van de lerares gaat nog even 
door, ze maakt in eigentijdse en aan-
schouwelijke bewoordingen duidelijk wat 
de jeugd elkaar toewenst bij het zeggen 
van ‘che culo!’ 

Ik neem aan, dat u voortaan bij het ge-
bruik van het woord ‘bofkont’ een glim-
lach niet kunt onderdrukken. Totdat u 
plotsklaps beseft dat uw gesprekspartner 
een geïnformeerde Dante-socio is….
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De San Clemente in 
Rome en de geboorte van 
de nieuwe taal
Staat de geboorte van het Italiaans op een fresco in 
de benedenkerk van de San Clemente in Rome?

Tekst: Rob Kamp

San Clemente
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Het fresco van het Wonder van Sisinnio 
en Teodora bevindt zich in de beneden-
kerk van de San Clemente in de Via San 
Giovanni Laterano, gebouwd in de 12e 
eeuw en gerestaureerd in 1713. Delen van 
de kerk stammen uit de 4e eeuw. 

De naamgever van de kerk, Clemens I, 
was na Petrus, Linus en Anacletus de 
vierde paus. Van hem is bekend dat hij 
een Romein was die het christendom tot 
in de hoogste kringen rond keizer Tra-
janus bracht. De keizer stuurde hem in 
ballingschap naar de Krim waar hij werd 
gemarteld en uiteindelijk ter dood ge-
bracht. 

De San Clemente-basiliek staat tussen de 
Oppius en de Coelius. Het oudst overge-
bleven gedeelte is een groot woonhuis, 
de zogenaamde Titulus Clementis. Aan 
het woonhuis grensde, gescheiden door 
een smal steegje van zo’n 80 cm, een 
insula, een Romeinse woonkazerne van 
meerdere verdiepingen, rond een bin-
nenplaats met een Mithras-heiligdom. 

De basiliek werd in de 4e eeuw bovenop 
de woonkazerne gebouwd. Er zijn bron-
nen dat de kerk er al stond ten tijde van 
het pontificaat van paus Siricius. Het 
Mithras-heiligdom, dat in 395 werd ver-

boden, werd dichtgemetseld. Op die plek 
kwam de absis van de kerk. 

In 1048 werd de kerk verwoest door Ro-
bert Guiscard, de aanvoerder van de 
Noormannen. Op de puinhopen bouwde 
Paschalis II in 108 de bovenkerk uit res-
ten van de benedenkerk. Bij restauraties 
tussen 1857 en 1870 kwam de beneden-
kerk weer vrij en werden de fresco’s 
zichtbaar. In de daaropvolgende eeuwen 
werden ze gerestaureerd.

De fresco’s die zijn vervaardigd tussen 
1064 en 1100 laten onder andere het ver-
haal zien van de bekering door Clemens 
van Theodora, de vrouw van de prefect 
Sisinio. 

Omdat Sisinio zijn vrouw ervan verdacht 
dat ze in het geheim de mis van Clemens 
bezocht, besloot hij haar te volgen. Daar-
bij verloor hij plotseling het zicht; hij was 
blindgemaakt door Clemens. Toen hij 
daarna ook nog ziek werd, kwam Cle-
mens om hem te genezen. Sisinio gaf 
desondanks opdracht hem te arresteren, 
waarop plotseling alle bedienden door 
blindheid werden bevangen. In plaats van 
Clemens nemen ze een zuil gevangen, 
waarop de volgende conversatie volgt:
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SISINIUM: ‘Fili de le pute, traite.’
GOSMARIUS: ‘Albertel, trai.’
ALBERTELLUS: ‘Falite dereto co lo palo, 
Carvoncelle!’
SANCTUS CLEMENS: ‘Duritiam cordis 
vestris, saxa traere meruistis.’

Ofwel, in normaal Italiaans:

SISINNIO: ‘Figli di puttana, tirate!’
GOSMARIO: ‘Albertello, tira! 
ALBERTELLO: ‘Poniti dietro a lui col palo, 
Carboncello!’
SAN CLEMENTE: ‘A causa della durezza 
del vostro cuore, avete meritato di tras-
cinare sassi.’

De teksten staan op het fresco bij de 
figuren. Iemand heeft het de eerste car-
toon uit de geschiedenis genoemd. Is het 
ook het eerste Italiaans? Daarover zijn de 
meningen verdeeld. Er zijn er die bewe-
ren dat de Zuil van Trajanus of de Tabu-
la Iliaca eerder zijn. Hoe het ook zij: de 
dialoog in de San Clemente markeert een 
belangrijke punt in de overgang van het 
Latijn naar het volgare, de volkstaal, die 
dan volop in ontwikkeling is. 

Bronnen: Corriere della Sera, B.H.W. 
Esser: Langs kerken en catacomben
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Er was eens... een stuk 
hout
Uit dat stuk hout werd Pinocchio geboren. 
Pinocchio-poppen worden over de hele wereld 
verkocht, maar nu even niet. 

Tekst: Rob Kamp

PInocchio uit de film van Garrone
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Op 7 juli 1881 komt Pinocchio uit de pen 
van Carlo Collodi ter wereld. Collodi is 
een pseudoniem, zijn echte naam is Lo-
renzini. Hij wordt geboren in Florence, 
maar groeit op in de plaats Collodi, bij 
zijn grootmoeder. De moeder van Col-
lodi krijgt tien kinderen, waarvan er drie 
in leven blijven. Zijn ouders zijn in dienst 
bij de markies Ginori Lisci, zijn vader als 
kok en zijn moeder als naaister. 

De markies financiert de opleiding aan 
het seminarie van Carlo, die echter geen 
priester wil worden en het seminarie 
verruilt voor een gewone school in Flo-
rence. Als hij klaar is met school gaat hij 
in 1844 werken in de boekhandel Piatti 
in Florence. 

In de Italiaanse vrijheidsoorlogen van 
1848 en 1860 vecht Lorenzini mee als 
vrijwilliger. Hij heeft een levendige po-
litieke belangstelling en is medeoprich-
ter van meerdere dagbladen. Het eerste 
boek dat hij schrijft onder het pseudo-
niem Collodi is Il sig. Albèri ha ragione. 

Nadat hij teleurgesteld raakt in de po-
litiek verlegt hij zijn aandacht naar de 
jeugdliteratuur. Hij begint met het ver-
talen van de sprookjes van Perrault 
(bekend van onder andere het verhaal 

van Moeder de Gans). In 1876 schrijft hij 
Il viaggio per l’Italia di Giannettino, een 
pedagogisch verhaal over de eenwording 
van Italië. 

Collodi’s fascinatie gaat steeds meer uit 
naar personages met een vriendelijk-on-
deugend karakter die zijn overtuigingen 
overbrengen door middel van allegorieën 
vertellingen. In 1880 verschijnt dan het 
eerste deel van het vervolgverhaal Storia 
di un burattino, waaruit later het boek 
Pinocchio ontstond. 

In 1890 overlijdt Collodi plotseling, op 
63-jarige leeftijd. 

Is Pinocchio een personage uit een kin-
derboek? De houten pop wordt gemaakt 
door de timmerman Geppetto die ervan 
droomt dat de pop tot leven wordt ge-
wekt, wat dan ook gebeurt. Het bekendst 
is Pinocchio om zijn neus die steeds lan-
ger wordt als hij liegt. Het verhaal is on-
langs nog verfilmd door de bekende Itali-
aanse cineast Matteo Garrone. 

Bartolucci
Francesco Bartolucci maakt zijn eerste 
Pinocchio in 1981. Het is de eerste stap 
die leidt tot een bedrijf dat Pinocchio-
-poppen produceert. Het bedrijf, dat 
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hij leidt samen met zijn vrouw, is nu in 
moeilijkheden door de cononacrisis. 

Francesco en Maria Grazia ontmoeten 
elkaar als ze als vrijwilliger pelgrims be-
geleiden die bedevaart gaan naar Loreto. 
Francesco werkt dan in het familiebedrijf 
waar onder andere accordeons worden 
gemaakt. 

Op een dag brengt een vriendin een 
Pinocchio-pop mee uit Orvieto. Frances-
co is direct verrukt en maakt een eigen 
versie die hij aan een aantal vrienden ca-
deau doet. De poppen vallen in de smaak. 
Al gauw gaat hij ze verkopen op markten 
in de regio, daarna op beurzen.  

De productie neemt verder toe en de 
volgende stap is een eigen winkel, eerst 
in Urbino, later in andere plaatsen. Er 
zijn nu tien winkels. De laatste winkel in 
Rome opende zijn deuren op 6 maart, 
enkele dagen voor de lockdown. 

De verkopen waren na de crisis van 2008 
al aan het teruglopen en de coronacri-
sis heeft het er niet beter op gemaakt, al 
wordt er meer online verkocht. 

Staatssteun heeft het bedrijf nog niet 
gehad, desondanks wordt het personeel 

gekoesterd, in afwachting van een ople-
ving van de economische activiteiten. ‘De 
mens heeft het in zich om mooie dingen 
te maken. We moeten vasthoudend zijn 
en doorgaan’, zegt Maria Grazia. 



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 Trasime-
no Blues georganiseerd. De con-
certen 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 ie-
der 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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Ferrero - un mito italiano
In het Piemontese Alba staat het hoofdkantoor van 
het Ferrero-imperium dat is gebouwd op Nutella, 
Ferrero Rocher, TicTac en Kinder. 

Tekst: Peter van Alem

De Fiat 615 bestelbus van Ferrero



21GESCHIEDENIS / FERRERO

De stad Alba in de Piemonte is uitvals-
basis voor wie op zoek gaat naar mooie 
Barolo’s en Barbaresco’s.  En voor wie 
één van de vele toprestaurants in de 
omgeving wil bezoeken. Wat men er ook 
moge zoeken: iedereen valt er met zijn 
neus in de boter: Ferrero!  De zoete geur 
van chocoladeproducten is onontkoom-
baar. In Alba staan fabriek en hoofdkan-
toor van het imperium dat is gebouwd op 
Nutella, Ferrero Rocher, TicTac, en Kin-
derCiocolate. Sommigen zeggen, dat de 
locals kunnen ruiken welk product er op 
de band staat…

Het ambacht
De geschiedenis van het bedrijf begint in 
1923 met banketbakker Pietro Ferrero.  
Hij startte een eigen bedrijf in Turijn, 
destijds het epicenter van chocoladepro-
duktie. Meegenomen door de tijdgeest 
vertrok hij  in 1936 naar de Italiaanse 
kolonie Eritrea. In Asmara wilde hij pa-
nettone gaan verkopen aan de daar gele-
gerde Italiaanse troepen. Het werd geen 
succes en hij keerde in 1938 terug naar 
Italië.  Pietro opende in 1940 een elegan-
te winkel in likeur en suikergoed in Tur-
ijn. Na het uitbreken van de oorlog ver-
plaatst hij de winkel naar Alba, dichtbij 
zijn geboortegrond te Dogliani en begon 
te experimenteren met chocoladevaria-
ties

Het ontstaan van Nutella
Naoorlogse schaarste aan cacao bracht 
Pietro ertoe andere bestanddelen aan 
zijn creaties toe te voegen. Hazelnoten 
lagen daarbij letterlijk voor de hand, ge-
zien de overvloed daaraan rondom Alba.  
Met een mengsel van cacao, suiker en 
hazelnoot maakte hij een reep, die in 
plakken werd gesneden. Als naam werd 
gekozen voor Giandujot, een woord dat 
in Turijn al langer gebruikt werd ter aan-
duiding van een carnavaleske Piemon-
tees.

Zijn reclameslogan ‘Sono stato il primo e 
resto il migliore’ getuigt van zelfvertrou-
wen en een vooruitziende blik. En van 
bluf: in werkelijkheid werd een dergelijk 
product al in 1865 gemaakt door het Tur-
ijnse Caffarel (zie hun fraaie website)
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Hoe dan ook: het product was een hit. In 
1950 had Pietro al 200 bestelbussen ter 
beschikking, destijds blijkbaar een maat-
staf voor succes.

In 1949 bracht Ferrero voor het eerst een 
smeerbare versie van de giandujot op de 
markt onder de naam ‘SuperCrema’. De 
hazelnootolie en cacaoboter maakten dat 
mogelijk. Zijn opvolger  wist de consis-
tentie te verbeteren door toevoeging van 
palmolie. Aangeprezen werd het als een 
exquisiet, maar betaalbaar product, met 
reclame gericht op ‘de intelligente huis-
vrouw’:

De ondernemer
Pietro’s zoon Michele Ferrero nam het 
roer over in 1957.  Hij was de man met 
ondernemersgeest en visie. Hij voegde 
meer suiker toe aan de Giandujot, stopte 
het in een glazen pot met karakteris-
tieke vorm en – na een wettelijk verbod 
op adjectieven als super-, ultra-, stra- – 
veranderde de naam in Nutella. Michele 
ontwikkelde nieuwe produkten, zoals 
Ferrero Rocher, KinderCiocolate (eerst in 
Duitsland gelanceerd als KinderSchok-
olade) en TicTac.

Zijn geestdrift was onbegrensd. Hij vorm-
de een eigen smaakpanel; om te worden 
toegelaten moest men aan strenge eisen 
voldoen.  Kandidaten moesten zoet, zout, 
zuur, bitter en umami als smaken kun-
nen duiden; de beste scores behaalden 
vrouwen, in het bijzonder als ze zwanger 
waren.

Michele sleutelde permanent aan de 
produktiemethodes, steeds op zoek naar 
het perfecte resultaat. Aan het produce-
ren van Ferrero Rocher bonbons bleef hij 
5 jaar lang dokteren, met name aan het 
vinden van de perfecte kromming van 
het omhullende wafeltje, dat in twee de-
len om een hazelnoot in pastadipje komt 
en vervolgens onder een chocoladedou-
che gaat. Het rotsachtig uiterlijk van de 
bonbon moet gelijken op de Roche de 
Massabielle te Lourdes, een plek die de 
devote Michele jaarlijks bezocht.

In 1997, het jaar waarin hij de leiding van 
het bedrijf overdroeg aan zijn zonen 
Giovanni en Pietro Jr, had het bedrijf elf 
produktielocaties over de hele wereld.
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Marketing in de toon van de tijd
Het fenomenale succes van Ferrero is 
bereikt met kwaliteit, maar meer nog 
met marketing, véél marketing. Een be-
langrijk medium daarvoor was het dage-
lijkse televisieprogramma Carosello (1957-
1977), waarin  sketches en tekenfilmpjes 
afgesloten met reclamespots werden 
uitgezonden. Daaronder de cartoon ‘Il 
gigante amico’ waarin Nutella wordt ge-
lanceerd.

Familie (‘Mama, tu lo sai’) , welzijn en eer-
lijkheid was de constante teneur. Steeds 
behoedzaam aangepast aan de toon van 
de tijd. Altijd een besmeerde snee brood 
in beeld, een pot Nutella, en het ‘cor-
pus delicti’:  een mes met een flinke dot 
Nutella eraan.  In de jaren 90 werd het 
motto ‘Che mondo sarebbe, senza Nutel-
la’, om dan in 2012 met Luciano Pavarotti 
(krap bij kas?) ‘Buongiorno a te Nutella’ te 
laten horen.

Tot onbedoelde hilariteit leidde de re-
clamespot voor Ferrero Rocher (jaren 
80): een chique dame met wufte hoed 
zegt tegen de chauffeur van haar Rolls-
-Royce dat ze trek heeft in iets lekkers. 
Op knopdruk van de chauffeur (genaamd 
Ambrogio) verschijnt een plateau met de 
bewuste bonbons. De gelukzalige  
kreetjes van mevrouw leidden tot paro-
dieën die nu nog op YouTube te vinden 
zijn.

Volgende maand:  Ferrero marketing en de 
slag met Barilla

De raadselachtige candyman
Michele Ferrero deed er veel aan om 
uit de publiciteit te blijven. Zijn adagi-
um was: zorg dat je maar twee keer in 
je leven in de krant staat: als je geboren 
wordt en als je sterft. Een houding die 
ongetwijfeld was ingegeven door de na-
delen van de roem: in de jaren van het 
lood (gli anni di piombo) moest hij met 
zijn gezin uit angst in het buitenland on-
derduiken. 

Hij was veeleisend voor zijn mensen, 
maar ook ruimhartig. Personeel werd 
uit de ruime omgeving van Alba per bus 
opgehaald. Het bedrijf verschafte kinder-
opvang en gezondheidszorg. Veel van zijn 
mensen werkten een leven lang bij het 
bedrijf. En sinds 1991 is er de Fondazione 
Ferrero, een stichting die op verschil-
lende plaatsen culturele, educatieve en 
sportieve activiteiten organiseert voor 
gepensioneerde werknemers.

Achterdochtig was hij ook. Een patent-
aanvraag op een nieuwe produktieme-
thode liet hij in het Arabisch opstellen; de 
aanvraag diende hij in in Egypte. Hij had 
uitgezocht dat een oud verdrag tussen 
Italië en Egypte dit mogelijk maakte. Al-
les om ervoor te zorgen dat de methode 
niet voor anderen leesbaar in het open-
baar kwam.

Hij stierf in 2015, 89 jaar oud.
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Florence rond 1900. Het 
tijdschrift Leonardo
Tekst: Rob Kamp

Postzegel om te herdenken dat Leonardo 100 jaar eerder is opgericht
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Giuseppe Prezzolini en Giovanni Papini 
reisden in 1901 naar Rome. Zij durfden! 
Papini hoopte er intellectuelen aan te 
treffen, Prezzolini fantaseerde over oor-
log en revolutie en de vernietiging van 
alle oude troep in de wereld. 

Al gauw kwamen ze er echter achter dat 
Rome net zo ouderwets was als Florence, 
sterker, misschien nog wel ouderwetser. 
Er was in Rome geen noemenswaardig 
openbaar leven of tekenen van techno-
logische vooruitgang. Papini kon zich 
niet voorstellen dat de hoofdstad van een 
land er zo uitzag. 

Terug in Florence hadden ze de proble-
men goed op het netvlies: corruptie en 
decadentie, een verstoring van het poli-
tieke en academische leven. Het ging niet 
om specifiek Romeinse of Florentijnse 
problemen, ze speelden in heel Italië. De 
Italianen waren niet goed voorbereid op 
een samenleving na de Risorgimento. Pa-
pini signaleerde een gebrek aan zelfver-
trouwen en overtuiging; een angst voor 
het moderne leven en onduidelijkheid 
over morele waarden in een nieuwe tijd.  

Prezzolini en Papini vonden dat het tijd 
was voor het herwinnen van zelfvertrou-
wen. Maar hoe moesten ze dat aanpak-
ken? 

De dood van zijn vader was voor Papi-
ni het signaal om in actie te komen. Hij 
sprak met mensen en richtte het tijd-
schrift Leonardo op. Bij de oprichting 
had het tijdschrift nog geen vastomlijnd 

profiel noch was het gericht op een dui-
delijke doelgroep. Papini wist wel dat het 
een filosofisch tijdschrift moest worden, 
op zoek naar een geloof dat paste bij de 
nieuwe tijd. Daarmee onderscheidde het 
tijdschrift van bijvoorbeeld Il Marzocco 
dat alleen gewijd was aan kunst en poë-
zie. 

Het eerste nummer van Leonardo ver-
scheen in de eerste week van januari 
1903. De redactie was gevestigd in het op 
dat moment vervallen Florentijnse Palaz-
zo Davanzati. 

Leonardo zorgde voor meer reuring dan 
veel andere, algemene kranten en tijd-
schriften. De Leonardomedewerkers 

Giuseppe Prezzolini
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deelden een gezamenlijk gevoel voor mo-
derniteit en een streven naar een soort 
nieuwe, publieke religie, een profaan 
geloof dat nastreefden. 

Inspiratie vonden zij bij Benedetto Croce, 
Henri Bergson en William James. 

Benedetto Croce
Croce was een trotse, onafhankelijke we-
tenschapper in de Napolitaanse traditie 
van Giambattista Vico. Hij was een leer-
ling van Francesco de Santis, de belang-
rijkste Italiaanse taalkundige en criticus 
van de 19e eeuw. Hij schreef over filoso-
fie, literatuur, cultuur en politiek. 

Rond de eeuwwisseling was Croce een 
gevestigde naam. Zijn reputatie dank-
te hij voor een groot deel aan het werk 
Estetica come scienza dell’espressione e 
linguistica generale uit 1902 en aan het 
tijdschrift La Critica dat hij oprichtte en 
waaraan hij meer dan veertig jaar als me-
dewerker verbonden zou zijn. 

In La Critica schreef hij over de bronnen 
van de Europese cultuur en Italiaanse 
tradities. Het was nadrukkelijk de bedoe-
ling dat de teksten in La Critica geschre-
ven zouden worden in een toegankelijk 
Italiaans dat voor de gemiddelde Italiaan 
goed te lezen zou zijn. Het zou anders 
niet lukken een moderne, geïndustriali-
seerde samenleving van de grond te krij-
gen. 

Ondanks de grote ambities was volgens 
Croce de rol van de filosofie bescheiden 

van aard. De filosofie kon, anders dan de 
religie, geen compleet en rationeel beeld 
van de samenleving bieden, maar wel een 
allesomvattende oriëntatie op de juiste 
manier van leven. In zijn Estetica kwam 
de mensheid naar voren als een creatieve 
soort die met een ongekende kracht in 
staat is de geschiedenis vorm te geven 
zoals een dichter een gedicht maakt en 
een kunstenaar een kunstwerk. De men-
selijke creativiteit dient als basis voor 
een nieuwe, niet-kerkelijke religie. 

De Estetica sloeg in als een bom bij de 
jonge Italiaanse intellectuelen, ook in 
Florence. Prezzolini was opgetogen over 
het niet-kerkelijke geloof waarin de mens 
een ‘uomo dio’ was geworden: enig in zijn 

Giovanni Papini
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bestaan, schepper van de wereld, uni-
verseel, oneindig, in staat wonderen te 
verrichten, de Heer van de wereld door 
middel van de wetenschap, de profeet 
van de toekomst. 

Ook Papini was enthousiast, althans in 
het begin. Hij zag Croce als een war-
me, moedige, zeer getalenteerde man 
die een weg scheen te bewandelen naar 
het mysterie dat hem zo bezigheid. Na 
een bezoek in 1904 aan Croce verander-
de Papini echter van inzicht. Papini en 
Croce zouden tien jaar lang met elkaar 
corresponderen, culminerend in de ar-
tikelen van Papini in het tijdschrift La-
cerba, waarin Croce symbool stond voor 
alles wat in de samenleving verkeerd was 
gegaan.

In zijn eerste artikel voor Leonardo had 
Croce geschreven dat schrijvers met el-
kaar verbonden zijn door een filosofisch 
begrip, door idealisme, zoals gepropa-
geerd door een van de meest subtiele 
Franse denkers, Henri Bergson.

Henri Bergson
Bergson was geboren in Parijs uit rijke 
Joodse ouders die oorspronkelijk 
Bereksohn heetten. Op de Ecole Normale 
Superieure was Bergson een klasgenoot 
van Emil Durkheim, de eerste Europese 
socioloog. 

Begin 1900 was Bergsons werk bijzonder 
populair. Darwins evolutietheorie lag aan 
de basis van zijn filosofie. Keerpunt in de 
roem kwam na een debat met Einstein 
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in 1922 over de interpretatie van de re-
lativiteitstheorie in termen van duur en 
gelijkheid. 

Bergson was lid van de Académie 
Française. In 1927 won hij hij de Nobel-
prijs voor de Literatuur. De belangrijkste 
werken van Bergson zijn Introduction a 
la metaphysique uit 1903 en L’evolution 
creatine uit 1907. Volgens Bergson zijn 
er twee manieren om naar de wereld te 
kijken: een analytische en een metafy-
sische. De wetenschap beschouwt de 
wereld analytisch; daarmee zet het de 
wereld stil. In zijn Introduction behan-
delt Bergson de metafysische wereldbe-
schouwing. 

Benedetto Croce
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Meer dan door Croce was Prezzolini 
gefascineerd door Bergson. Prezzoli-
ni was niet alleen geïnteresseerd in de 
ontwikkeling van een modern filosofisch 
perspectief maar ook in het ontdekken 
van de psychologische gevolgen. Hij vond 
dat bij Bergson, voor wie hij naar Parijs 
was gegaan. In L’Italiano inutile schreef 
Prezzolini: ‘Ik dacht dat ik in Bergons 
werk de sleutel had gevonden tot het 
universum. Ik dacht dat ik zelf een bevrij-
dende religieuze kennis had die de ziel 
kon ontgrendelen uit het raderwerk van 
het determinisme en de mens het begin 
van een spirituele vrijheid kon geven.’

Zijn belangrijkste stelling formuleerde 
Bergson al tamelijk vroeg in zijn leven. 
Die stelling luidt dat de tijd niet gewoon 
een praktisch systeem was voor metin-
gen maar een doorleefde belevenis; een 
tijdseenheid of werkelijkheid waarin alle 
ervaringen plaatshebben. 

Papini vroeg Prezzolini voor het eerste 
nummer van Leonardo een artikel over 
Bergson te schrijven. De titel boven het 
artikel ontleende Prezzolini aan Oscar 
Wilde, die zei dat ‘het ware mysterie van 
het leven het zichtbare is en niet het on-
zichtbare’. 

In Leonardo stond overigens een recensie 
van Prezzolini’s laatste boek Vita intima, 
van de hand van Giuliano il Sofista. Hij 
beschrijft het boek als een mengeling van 
aantekeningen, gedachten, uitweidingen 
en herinneringen zonder orde of doel. 
Een onleesbaar werk, bedoeld en uitge-

geven om de auteur te plezieren, zeker 
niet de lezer. Giuliano il Sofista was een 
pseudoniem voor… Prezzolini zelf. 

Prezzolini gebruikte de theorieën van 
Bergson vooral ook ter ondersteuning 
van de ideeën die hij zelf al had. Prez-
zolini stelde dat de ware filosofie niet de 
aanwending van nieuwe kennis behelst, 
maar de openbaring van wat we op een 
bepaald niveau al weten. 

Uiteindelijk leidde de afhankelijkheid 
van Bergson bij Prezzolini tot een zelf-
genoegzaam egoïsme dat onbevredigend 
was voor allen die op zoek waren naar 
een nieuw geloof ter ondersteuning van 
een kwetsbaar gevoel van identiteit. 

Henri Bergson
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Papini deelde aanvankelijk Prezzolini’s 
enthousiasme over Bergson. Hij las een 
aantal van Bergsons werken, correspon-
deerde met hem en zocht hem op tijdens 
een internationaal filosofiecongres in 
Genève. Maar Papini werd uiteindelijk 
meer gegrepen door het uit de Verenigde 
Staten overgewaaide Pragmatisme van 
William James. 

William James
James was psycholoog en de broer van 
de romanschrijver Henry James. Hij 
bracht de moderne filosofie naar de Ver-
enigde Staten. Als psycholoog had hij een 
grote belangstelling voor het procesma-
tige van het bewustzijn. In zijn leerstel-
lingen ligt de nadruk op het belang van 
gewoontevorming en automatisme en 
de fysiologische basis die daaraan ten 
grondslag ligt. Voor James stond emotie 
gelijk aan lichamelijke verandering. 

De term Pragmatisme wordt door hem 
als eerste gebruikt. Hij geeft het een mo-
rele, literaire en speculatieve betekenis. 
James was een humanist die zich bezig 
hield met oermenselijke ervaringen uit 
het leven van alledag en de rol die erva-
ringen en ideeën daarin spelen. 

Met zijn essay The Will to Believe brak hij 
door bij filosofen die genoeg hadden van 
het Positivisme en de nieuwe idealisti-
sche metafysica en die op zoek waren 
naar iets beters en spannenders. 

Het belangrijkste werk was (en is nog 
altijd) Varieties of Religious Experience uit 

1902. Papini wilde na lezing van het boek 
het Pragmatisme transformeren tot een 
soort van seculiere religie, gericht op de 
huldiging van de menselijke actie.

Ook Prezzolini was gegrepen door James. 
Rond de eeuwwisseling stond hij bekend 
als de voornaamste vertegenwoordi-
ger van het pragmatisme in Florence. In 
zijn bespreking van Varieties of Religious 
Experience noemde hij James de grootste 
en origineelste hedendaagse filosoof. Zijn 
bewondering sloeg echter om toen hij 
begreep dat James de academische filo-
sofie in zijn boek afwees. 

Papini schreef: ‘Wat mij aansprak was de 
droom om magische krachten te verkrij-

William James
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gen. De noodzaak, het verlangen om de 
geest te zuiveren en te versterken zodat 
hij in staat zou zijn om zonder hulpmid-
delen en zonder tussenpersonen de te-
kenen van de almacht te ontvangen.’ 

Papini zou zich tussen 1904 en 1907 met 
James’ Pragmatisme bezighouden. Het 
Pragmatisme bood de mogelijkheid om 
de geest vrij te maken voor het vormen 
van een niet-professionele en avantgar-
distische filosofie die door Papini ‘spel’ 
werd genoemd. 

Prezzolini schreef in zijn memoires: ‘Sof-
fici kwam in juni 1907 terug uit Parijs en 
hij leek veel ouder. Op het gebied van 
de literatuur was hij meer bij de tijd dan 
Papini en ik samen, terwijl wij toch al vijf 
jaar samen in de redactie van Leonardo 
zaten. Hij had een mysterieus aura om 
hem heen hangen, helemaal doordron-
gen van de effecten van de hoofdstede-
lijke decadentie en rebellie en met een 
gezicht dat een buitengewone gelijkenis 
vertoonde met Charles Baudelaire. Het 
leek wel alsnog hij in ons midden de on-
sterfelijkheid, de nadruk op de wil, de 
onrust en de anarchie wilde terugbren-
gen die wij in ons laatste nummer juist 
verwierpen.’

Soffici zou in de tien jaar daarna een be-
langrijke rol spelen in Prezzolini’s leven, 
terwijl hij aanvankelijk nog aarzelend en 
ambivalent over hem was. Maar Soffici 
was in Florence degene die het beste op 
de hoogte was, degene met de meeste 
kennis. Prezzolini was enigszins huiverig 

voor zijn invloed op de Florentijnse intel-
lectuelen.

Wordt vervolgd! 

Ardengo Soffici



Te huur: appartement in 
Convento San Francesco 
(Umbrië)

In het zuiden van Umbrië, op de rand van het 
Tiber-dal, ligt tussen wijn- en olijfgaarden 
Lugnano in Teverina: een prachtig middel-
eeuws stadje met smalle straatjes waar dui-
zend jaar geschiedenis levend aanwezig is.

Aan de rand van Lugnano ligt het Convento 
San Francesco, een voormalig franciscaner 
klooster dat uit de 13e eeuw dateert. Hier 
heeft St. Franciscus volgens de overlevering 
een wonder verricht. In het gebouw is nu een 
aantal appartementen gevestigd.

Het appartement La Scaletta bestaat uit vier 
voormalige kloostercellen die prachtig uit 
zien op het dorp en op de binnenplaats. Er 
is een woonkamer, een keuken en badkamer, 
een eetkamer en een slaapkamer op de ver-
dieping. 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 kloos-
terterrein, 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 re-
servering worden gemaakt voor een gezel-
schap tot 12 personen. Informeer naar de 
mogelijkheden.

Het centrum van Lugnano in Teverina, met 
winkels, een restaurant en de bushalte, ligt 
op 500 meter van het appartement. Het 
treinstation voor Rome en Florence ligt op 10 
km. De luchthaven van Rome is slechts 90 
km verderop. Lugnano ligt halverwege Orvie-
to en Terni. Beide steden zijn ongeveer 40 km 
van Lugnano verwijderd.

Bekijk meer foto’s en een film van het kloos-
ter op www.bofligt.nl/verhuur.html. Op de 
website vindt u ook informatie over verhuur. 

Neem contact op voor meer informatie: 

E-mail: bofligt@tiscali.nl  
Tel. + 31 24 388 80 43
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De naam van de moeder

Fabbrico, een stadje in het noorden van Italië. Het is 
er saai, de huizen zijn omringd door eentonige, uit-
gestrekte velden, en er gebeurt nagenoeg nooit wat. 
Het is de woonplaats van Ettore en Pietro, vader en 
zoon. De twee zitten elkaar continu dwars, maar 
durven de confrontatie niet aan. Ettore’s vrouw, 
de moeder van Pietro, vertrok toen haar zoon nog 
maar een baby was. Ze heeft nooit meer iets van 
zich laten horen. Toch is de invloed van deze vrouw 
onuitwisbaar. Ze staat aan de basis van de verbit-
terde relatie die Pietro heeft met zijn vader en zijn 
familie. Een band die hij niet kan verbreken, ook niet 
wanneer hij zijn gaat verhuizen, weg van Fabbrico.

De naam van de moeder is een bitterzoete roman 
waarin een vader en zoon worstelen met een ge-
deeld verlies. In de stiltes en de kleinste gebaren 
van hun relatie zit al hun verdriet verscholen. Ettore 
en Pietro zijn ver van elkaar verwijderd, maar zon-
der dat ze het willen zijn ze voor altijd verbonden in 
hun eenzaamheid.

Roberto Camurri (1982) woont en werkt in Parma. 
Hij debuteerde met de succesvolle roman De men-
selijke maat. Het boekwon verschillende prijzen in 
Italië en werd lovend ontvangen door de Neder-
landse en Vlaamse pers. In 2020 werd het genomi-
neerd voor de Europese Literatuurprijs. 
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