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In dit nummer
In deze laatste Novità van dit seizoen presenteren we 
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onderwerpen. Terug van even weggeweest zijn de 
boekentips. We wensen u een plezierige en gezonde 
zomer toe!
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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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Dante’s Lucifer

Nieuws

Volop Dante-activiteiten in 
september
Op 9 september september organiseren we een 
serata di inizio stagione met een voordracht over 
de Italiaanse opera. Ook in september: activiteiten 
rondom Dante 700 in binnen- en buitenland. 
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Opera
We hebben goede hoop dat we vanaf september 
weer fysiek bij elkaar zullen mogen komen en we 
willen u bij deze alvast uitnodigen voor een serata 
di inizio stagione, die op donderdag 9 september 
in Restaurant Groenewoud plaats zal vinden. We 
zullen het seizoen feestelijk openen met een voor-
dracht met beeld en geluid over de Italiaanse opera 
door Mathieu Gielen.

Voorlichtingsavond
Voordat we met de opera-voordracht beginnen 
kunt u informatie krijgen over onze taalcursussen. 

Dante 700
Naast het reguliere programma 2021-2022, dat in 
voorbereiding is, zullen in het najaar ook allerlei 
fysieke en online activiteiten worden gehouden ter 
gelegenheid van de 700ste sterfdag van Dante Alig-
hieri.

Van 10 tot 18 september organiseren de Dante Co-
mitati in Nederland de landelijke Danteweek. Er zijn 
al activiteiten gepland in Eindhoven, Twente/En-
schede, Amsterdam, Den Haag, Deventer en Amers-
foort. Het bijgewerkte programma vindt u op de 
website van Dante Nederland: 

www.dantenederland.nl

Van 9 tot 14 oktober organiseert de Comitato Dante 
Alighieri Genk (België) ook een speciaal programma 
Dante700 met conferentie, expositie, concert en 
diner. Voor het programma, zie:

www.societa-dante-alighieri-genk.com

Graag tot ziens in september.

NIEUWS / ACTIVITEITEN

Serata di inizio stagione
Donderdag 9 september,  
19.45 uur in Restaurant 
Groenewoud

Dante 700
Van 10-18 september in 
Nederland en van 9-14 
oktober in Genk

i
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Cultureel programma  
Dante Alighieri
Nederland & Nijmegen
Italië Event

Italiaans zomerfeest met muziek, 
proeverijen en shopping. Ook Dan-
te Nederland zal aanwezig zijn met 
een stand
2, 3 en 4 juli 2021
Kasteel de Haar, Utrecht
www.italieevenement.nl

Informatieavond
Informatie over de taalcursussen: 
docenten zullen aanwezig zijn om 
vragen te beantwoorden over het 
instapniveau, de lesmethoden en de 
lestijden
do 9 sep 2021, 19.00 u
Restaurant Groenewoud

Serata di inizio stagione
Feestelijke opening van het seizoen 
met een voordracht in beeld en ge-
luid door Mathieu Gielen
do 9 sep 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud
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Cultureel programma  
Dante 700 

Landelijke Danteweek
Evenementen rondom de 700e 
sterftedag van Dante Alighieri
10-18 sep 2021 
www.dantenederland.nl/dante- 
700-programma

Dante 700 Genk
Feestelijk programma met een con-
ferentie, expositie, concert en diner
9-14 okt 2021, 19.45 u
www.societa-dante-alighieri- 
genk.com/programma-dante-700



8Parole, parole... 

Blut
Als je in Italië blut bent dan ben je ‘al verde’. Waar 
komt de uitdrukking vandaan? Peter van Alem zocht 
het uit. 

Tekst: Peter van Alem
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Een gangbare uitdrukking in het Italiaans is ‘essere 
al verde’. Betekenis: geen geld meer hebben. Er zijn 
(o.a. op Wikipedia) veel verklaringen te vinden van 
de herkomst.

Eén van de aardigste wijst op een gebruik van de 
belastingontvangers (Maestri del Sale) van Firenze: 
als de have van onvermogenden werd geveild werd 
de resterende tijd aangegeven door het branden van 
een kaars. Als de vlam het groene uiteinde van de 
kaars had bereikt was de veiling ten einde. De tijd 
was op, en – waarschijnlijk met het oog op de schul-
denaar – ‘het geld is op’.  Niet helemaal ijzersterk, 
maar alla.

Zwart zaad
In Nederland zitten we in zo’n geval op zwart zaad. 
Dat zou te herleiden zijn tot het boerenleven: als 
de graanoogst tegenviel werd er in de nazomer nog 
zwart mosterdzaad gezaaid, dat kan nog tot in sep-
tember. Kwam het mosterdgewas vervolgens op, 
dan zat de boer in de volksmond op zwart zaad. 
Moeten kenners zijn, dat volk, want de bloemen van 
het gewas zijn gewoon geel. Ook niet sterk dus, ety-
mologie van de koude grond…

Parole, parole...

De conversatiegroep van 
Cinzia Mancini heeft een 
nieuwe rubriek bedacht 
voor Novità: Parole, parole…

De rubriek omvat woorden 
en zegswijzen die (ons) 
opvallen in de Italiaanse 
taal. Een voorproefje 
heeft u al kunnen lezen 
in de artikelen ‘Bofkont’ 
en ‘Coprifuoco’ in vorige 
nummers. 

Iedereen die op het gebied 
van taalfenomenen iets 
interessants heeft te 
melden kan dat in maximaal 
400 woorden sturen naar 
jokederidder53@gmail.com. 

Ook reacties op artikelen 
zijn welkom.

i
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Pomodori - polpa e 
passata
Peter van Alem neemt een kijkje in de wereld van de 
geconserveerde Italiaanse tomaten. 

Tekst: Peter van Alem

Pomodori San Marzano
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We nemen een kijkje in de wereld van 
geconserveerde Italiaanse tomaten. We 
doen de luiken open en kijken naar het 
aanbod in Nederland en Italië, herkomst 
en productiemethodes. We zien prach-
tige producten van het rode goud, maar 
ook wat zwarte randjes. En we zien in-
spanningen om die zwarte randjes weg te 
nemen.

De meest voorkomende productvormen 
zijn polpa (in blik) en passata (in een fles). 
Het zijn ontvelde tomaten, die in stukjes 
zijn gehakt (polpa) en door een zeef zijn 
gedrukt (passata) middels een passevi-
te. Er is inmiddels in Nederland een be-
hoorlijke selectie aan producten te koop, 
doch slechts een fractie van wat er in 
Italië wordt aangeboden.

Er is een grote varieteit aan tomaten-
soorten, maar de gebruikte tomaten-
soort wordt veelal niet op de verpakking 
aangegeven. Fijnproevers zoeken naar 
specifieke rassen, zoals San Marzano 
(omgeving Napels, Salerno en Avellino), 
Piennolo (van de Vesuvius hellingen) of 
Datterini (uit Sicilia)

Bij smaaktesten in Italië werd de passata 
van ‘Le conserve della Nonna’ onmis-
kenbaar als de beste aangewezen (niet 
in Nederland te koop). Goede noterin-
gen zijn er verder o.a. voor Mutti, Cirio 
(beiden in Nederlandse supermarkten te 
koop) en LaFiammante (Silletti Hedel). 

Pomodorini del Piennolo
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Made in Italy?
Bij deze testen werden uitsluitend pro-
ducten van gegarandeerd Italiaanse ori-
gine beoordeeld. Nog niet zo heel lang 
geleden was aan het licht gekomen dat 
er producenten zijn die tomatenpulp uit 
andere landen, waaronder China, impor-
teren. Dat was geen probleem voor de 
claim ‘made in Italy’, zolang het consu-
mentenproduct maar geconfectioneerd 
werd in Italië. Soms bleek het import-
materiaal vermengd te zijn met goedko-
pe vulstoffen. Ook werden soms hogere 
pesticide-waardes aangetroffen dan 
toegestaan.

Sinds 2018 is het  afkomstprobleem on-
dervangen door op de verpakking te 
vermelden: origine del pomodoro: Italia. 
Desondanks blijft de verleiding bestaan: 
een maand geleden nog werd 4.400 ton 
tomatenconserven met daarop de nieu-
we vermelding in beslag genomen. De 
tomaten waren buiten de EU gekweekt. 
De valsspeler was Petti, een beursfonds 
nota bene.

Grote concentraties van tomatenkweke-
rijen bevinden zich in de Povlakte rond 
Parma en Ferrara, in Puglia in de vlaktes 

rondom Foggia en rondom Napels. Met 
name in het Zuiden speelt het probleem 
van uitbuiting van immigranten bij de 
tomatenoogst. Gedreven door lage ver-
koopprijzen van rond € 80 per ton zoe-
ken de boeren naar goedkope arbeiders. 
Die worden geleverd door de ‘caporali’, 
die de door EU gefinancierde dagvergoe-
dingen voor immigranten opstrijken, ze 
daarvoor in bouwvallen huisvesten en ze 
voor een hongerloon tewerkstellen.

Prijsdruk
Er ontstaan coöperaties van tomaten-
boeren om zich teweer te stellen tegen 
de invloed van de ‘malavita’ en tegen de 
prijsdruk van afnemers. Ook heeft de 
Italiaanse wetgever in 2019 bepaald, dat 
de praktijk van de dubbele korting ver-
boden is. Daarbij werd door grote afne-
mers eerst aan de boeren gevraagd tegen 
de laagste prijs in te schrijven op grote 
bestellingen, om vervolgens de laagste 
inschrijving te publiceren en aan alle 
inschrijvers te vragen deze laagste prijs 
in een webveiling te gaan onderbieden. 
Een praktijk die niet alleen bij tomaten, 
maar ook bij olijfolie, groenten en melk 
bestond. 
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Oogstmachine
Een andere ontwikkeling is het machi-
naal oogsten. De tomatenplanten worden 
niet door stokken gesteund en blijven 
laag bij de grond. De oogstmachine ver-
zwelgt de tomatenplanten, schudt er de 
vruchten van af, sorteert de tomaten, 
stort die in palletkisten van de meerij-
dende boer en laat het loof op het land 
achter. De machine wordt ontwikkeld en 
gebouwd door Guaresi SPA in de pro-
vincie Ferrara, zo’n 100 stuks per jaar. De 
firma Mutti in Parma oogst op deze ma-
nier bij zijn boeren.

De grootste producenten van gecon-
serveerde tomaten in Italië zijn de coö-
peraties Conserve Italia (merken: Cirio, 
Valfrutta) en Casalasco (merk: De Rica)  
en het bedrijf Mutti, dat in handen is 
van investeerders. Een veelvoud van hun 
volume wordt geproduceerd in Californië 
door Morning Star (beetje tomaat, veel 
suiker en maisstroop, wat E-nummers, 
en je hebt ketchup!) en door enkele Chi-
nese bedrijven.

Guaresi oogstmachine (www.guaresi.it)
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Passe-Vite
Nog even terug naar het begin, naar 
de passe-vite, een hulpmiddel met een 
roerige geschiedenis. De roerzeef is uit-
gevonden in 1927 door de Waal Victor 
Simon. De handelsnaam Passe-Vite be-
dacht hij enkele jaren later, het werd een 
begrip. Het bedrijf van Simon had succes 
en verkocht er duizenden stuks van. Aan-
vankelijk werd een Belgisch patent ver-
kregen, later gevolgd door een internati-
onaal patent. Dat weerhield de Fransman 
Jean Mantelet er niet van een kopie op de 
markt te brengen onder de naam Mouli-

nette en een Frans patent aan te vragen. 
Dat werd hem verleend op grond van 
een 100 jaar oude Franse wet, die na de 
komst van Europese patenten niet bui-
ten werking was gesteld. Met deze snode 
daad was de basis gelegd voor de firma 
Moulinex; het bedrijf van de Waal ging na 
enige tijd tenonder.

Een rijk geïllustreerde geschiedschrijving 
van de passevite vind je op  
www.retroscoop.com. Bij industriële 
productie wordt in plaats van een passe-
vite een roerzeeftrommel gebruikt. 

Advertentie Passe-Vite uit 1937 (www.retroscoop.com)
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Peck
Rob Kamp dook in de geschiedenis van de 
vermaarde Milanese delicatessenwinkel Peck. 

Tekst: Rob Kamp

Peck-winkel in Milaan
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Peck is een bekende naam in Milaan. De 
winkel verkoopt luxe vlees- en andere 
etenswaren. De huidige winkel ligt aan 
de Via Spadari, vlakbij de Piazza Duomo. 
Onlangs overleed de voormalige direc-
teur en eigenaar van de winkel, Mario 
Stoppani. 

Stoppani was een belangrijke Milanese 
ondernemer die van het winkelen een 
belevenis maakte. Hij had aandacht voor 
de ontvangst en de bediening van zijn 
klanten. Hij maakte van de toonbank een 
gastronomisch paradijs en onderkende 
als een van de eersten de klasse van Ita-
liaanse wijnen. Hij zorgde er ook voor dat 
de naam Peck ook aan de andere kant 
van de oceaan bekend werd. Zijn bijdrage 
aan de Italiaanse gastronomie kan nau-
welijks worden overschat. 

Bohemen
Francesco Peck is een Boheemse slager 
die in Praag een winkel heeft waar hij zijn 
worsten en gerookte vleeswaren ver-
koopt. In 1883 verhuist hij naar Milaan, 
waar hij een winkel opent in de Via Ore-
fici. 

De zaken gaan voorspoedig en in 1912 
opent hij een nieuwe, grotere zaak in de 
Via Spadari, waar de zaak nog altijd is 
gevestigd. Het assortiment wordt uitge-
breid met verse pasta, ravioli en kant-en-
-klaarmaaltijden. 

In de jaren ’30 is de zaak een verzamel-
plaats van politici, kunstenaars en intel-
lectuelen. Dankzij kwaliteitsproducten en 
een uitgekiende reclame neemt de naam 
en faam van de winkel en het merk al-
maar toe. 

De zaak wisselt in de twintigste eeuw 
een aantal keren van eigenaar totdat hij 
in 1970 wordt gekocht door de slagers-
familie Stoppani. Zij breiden het aan-
bod verder uit, ook openen ze nieuwe 
vestigingen: een rosticceria (gebraden 
vleeswaren), een Casa del formaggio 
(kaas) en een Bottega del maiale (var-
kensvlees). Uiteindelijk zullen de vesti-
gingen worden samengevoegd tot een 
winkel in de Via Spadari. Het assortiment 
wordt verder uitgebreid met groenten, 
fruit en wijn. 
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In 2001 leidt de samenwerking tussen 
Peck en de bekende chef Carlo Crac-
co tot het restaurant Cracco Peck. Het 
restaurant is gevestigd in de Galleria 
Vittorio Emanuele. Binnen enkele jaren 
verdient het restaurant twee Michelin-
sterren. Sinds 2007 heet het restaurant 
Cracco (zonder Peck).

In 2013 verkoopt de familie Stoppani de 
zaak aan Pier Leone Marzotto en stap-
pen ze uit de zaak. Marzotto opent twee 
nieuwe winkels in Milan City Life en bij 
Porta Venezia. 

Montenapoleone
Het merk Salumaio di Montenapoleone 
wordt verkocht aan de familie Traviani. 
De familie verkoopt de winkel in de Via 
Montenapoleone aan een modewinkel 
en opent een restaurant en winkel in het 
Museo Palazzo Bagatti-Valsecchi. 
Ook vandaag de dag staat de naam Peck 
voor kwaliteit en is een pakketje uit de 
winkel, met strik, een waar statussym-
bool. 
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Quella signora che in 
pasticceria davanti a noi 
ordina sempre l’enorme 
cabaret di paste
Quando si è in ritardo è una garanzia. Sempre lì, 
davanti al bancone, pronta a scegliere tra centinaia 
di dolci diversi per riempire un vassoio da 16 
porzioni.

Tekst: Giorgio Comaschi
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C’è una specie di cappa elettromagnetica, 
una malefica aurea di ioni contrari, una 
speciale influenza radioattiva che avvolge 
le pasticcerie. Sia che si trovino in Italia, 
sia che siano a Manhattan.

Possiamo trovarci a Torino da Galup o 
da Sant’Ambreous sulla Madison, non fa 
differenza. Il fenomeno è questo: alme-
no una volta su due, quando siete in fila 
e aspettate di ordinare una pasta o una 
brioches per la colazione (o anche per 
pagare semplicemente un caffè perché 
la cassa è lì e la commessa o commesso, 
sono gli stessi) davanti a voi c’è sempre 
un soggetto ben preciso.

Di solito è una signora, leggermente 
leopardata, se non altro nella stola del 
cappotto, permanente fresca, borsa fir-
mata o similare. Ma può essere anche un 
signore (più difficile però). Cosa fa questo 
soggetto? Fa partire l’ordinazione di un 
cabaret di paste di dimensioni spaziali. 
Eppure sono sempre più rare le persone 
che si presentano a casa di qualcun al-
tro col cabaret di paste. Diciamo che nel 
tempo, si sono molto diradate, una roba 
da anni cinquanta-sessanta.

Però ce ne sono ancora. E sono precisa-
mente in pasticceria, davanti a voi. Che 
avete un appuntamento, siete già in lieve 
ritardo o avete la macchina sotto multa o 
messa malissimo. La commessa prepara 
il vassoio. ‘Non quello lì. Non ce l’ha più 
grande?’, fa la signora. ‘Certo’, risponde 
la commessa, che però non ce l’ha lì e 
sparisce nel retro per andare a prender-
lo. E da quel momento sei in salita. La 
commessa torna e prepara il vassoio: qui 
comincia una delle dimostrazioni di in-
decisione più colossali che abbia vissuto 
il pianeta terra. ‘Quelle cosa sono? Ah, 
marmellata…ma che tipo di marmellata? 
Mmmm…beh, me ne metta due….anzi no 
ne metta quattro…, no, facciamo così: ne 
metta due di quelle con la marmellata e 
due con la ciliegia…’.

La commessa, agita la pinza come un 
rabdomante, mette e toglie, toglie e 
mette. La composizione del vassoio, 
allo scoccare dei cinque minuti, è solo 
di quattro paste. Bisogna arrivare a se-
dici. Siamo in tarda mattinata, ma fuori 
rabbuia già. La signora ha il ditino sulle 
labbra nella posizione classica di chi sta 
vezzosamente scegliendo. Sussurra an-
che un: ‘Dunque, dunque…’, che scatena 
anche nell’uomo più buono, in coda lì 
dietro, istinti da Gestapo.
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L’omicidio è a due passi e per chi lo sta 
commettendo non è punibile. Perché 
giustificatissimo, diciamo il classico 
esempio da legittima difesa per capirci. 
La signora chiede se in quelle paste là in 
fondo (ma perché quella pasticceria ne 
ha messe in mostra così tante?) sono al 
cioccolato al latte o fondente. La com-
messa non lo sa e dice: ‘Un momento’. Ma 
come ‘un momento’? E lo va a chiedere al 
pasticcere che è nel retro ma in quel mo-
mento non c’è, perché ha fatto un salto 
veloce in farmacia. E’ il dramma.

La questione cioccolato rimane in stand-
by. ‘Quelle sono alla frutta?’, chiede la 
signora indicando una fila di paste sorm-
ontate da ciliegie, kiwi, frutti della passi-
one e fragole. Ebbene sì, lei ha chiesto se 
sono alla frutta. A quelli già in fila (dietro 
nel frattempo è arrivata altra gente che 
ha avuto l’immane fortuna di venire a 
prendere il caffè, solo il caffè, proprio in 
quel momento) cadono le braccia e altre 
parti del corpo irripetibili, ma intuibili.

Dopo alcune domande sul fatto se una 
pasta è vegana o meno o se la crema è 
fatta con le uova a chilometro sta min-
chia, il vassoio prende forma. Finalmente 
è finita. No. La signora fa sostituire un 
canolo con un canolo uguale, così per 
rompere i marroni perché, pur rifletten-
doci su profondamente, non se ne vede 
altro motivo. A questo punto la commes-
sa deve fare il pacchetto. Buonanotte.

Il cabaret di pasta è come un pacco re-
galo di Natale, con carta fru fru, cordini e 
fiocchetti e ci vuole un’altra mezzora, an-
che perché il problema è quell’impalcatu-
ra a strisce di cartoncino che deve tenere 
alta la carta, sennò si ‘impaciacca’ tutto. 
Siamo al momento del conto. La signo-
ra paga. Ma qui tralasciamo, per pietà e 
decenza, quello che avviene sui resti, sul 
‘le do i 5, no io le do 2 euro’, eccetera…
Meglio va.



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



23Geschiedenis

De enige vrouwelijke 
fantino van de Palio in 
Siena
Tekst: Rob Kamp

Still uit La ragazza del Palio
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1957 is het jaar van de film La ragazza 
del palio, met Vittorio Gasman en Diana 
Dors. De film speelt in Siena, waar in dat-
zelfde jaar Rosanna Bonelli zich verkleed-
de als fantino en als invalster deelnam 
aan de Palio. 

Rosanna is nu 87 jaar. Zij doet haar ver-
haal als enige vrouw die ooit aan de Palio 
deelnam; niet uit liefde voor de sport of 
de paarden. Hoe komt een vrouw er in 
die tijd toe vooroordelen en mannelijke 
vijandigheid te trotseren?

‘Ik deed het om het talent van mijn vader 
Luigi Bonelli (1892-1954) tot leven te wek-
ken. Hij was een toneelschrijver, scena-
rist en tekstschrijver voor operettes. Een 
van zijn verhalen was Rompicollo, over 
een vrouw die deelneemt aan de Palio 
nadat ze een fantino dronken voert. De 
fantino was ook nog van een andere wijk 
waarmee ze op vijandige voet staat.’

Het is een fictioneel verhaal, een literaire 
creatie. Rosanna heeft de operette thuis 
vaak gehoord en is altijd gefascineerd ge-
bleven door het verhaal. Als klein meisje 
al rende ze de tuin in om plaats te nemen 
op een houden paardje.

Rosanna weet haar droom te realiseren 
dankzij een reeks aan toevalligheden die 
de fantasie van haar vader te boven zou 
zijn gegaan. In de oorlog verhuist Rosan-
na naar Merano. In 1957 is ze juist terug 
in Siena om de Palio bij te wonen. Op dat 
moment wordt de film La ragazza del 
Palio gedraaid. Het verhaal van de film 
vertoont overeenkomsten met dat van 
de operette van haar vader, al gaat het 
nu om een Amerikaanse die aan de race 
deelneemt (en uiteindelijk weet te win-
nen). 

Rossana Bonelli
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De Amerikaanse, Diana Dixon, gespeeld 
door Diana Dors, wint in Texas de jack-
pot bij een quiz en besluit met het geld 
een reis naar Italië te maken. Daar ont-
moet ze prins Piero di Montalcino, ge-
speeld door Vittorio Gassman. Beide 
protagonisten denken geheel te onrechte 
van elkaar dat ze rijk zijn. Vlak voor de 
Palio breekt Diana met Piero als ze hoort 
dat hij een fantino heeft omgekocht om 
te winnen. Diana haalt bovendien de 
tegenstander over om haar het paard te 
laten berijden. Deze stemt toe en zij wint 
de wedstrijd. 

Bij de opnamen roept de regisseur Luigi 
Zampa zes fantini op voor een proefrace. 
Als een van de zes niet komt opdraven 
ziet Rosanna haar kans. Zij trekt het jack 
van de contrada aan, verbergt haar lange 
haar onder een cap en neemt de plaats 
in van de absente fantino. Alles gaat goed 
totdat ze bij het afstappen haar cap ver-
liest en haar haar tevoorschijn komt. De 
producent is boos, maar moet niet la-
ter toch weer bij haar aankloppen als de 
stand-in van Diana van haar paard valt en 
niet meer in actie kan komen. 

Stunt
Na de voltooiing van de film vat de pro-
ducent het idee op om Rosanna ook aan 
de echte palio te laten meedoen, als een 
publiciteitsstunt ter promotie van de 
film.

De oom van Rosanna is de Capitano van 
de Contrada Selva. Hij drukt zijn col-
lega’s van de andere contrada’s op het 
hart Rosanna niet meer te laten doen. 
Hij vindt het veel te gevaarlijk en is bang 
voor ongelukken. Een Capitano, van de 
Contrada L’Aquila, is echter afwezig bij 
het overleg. De producent koopt de Con-
trada om en zo weet Rosanna als eerste 
en nog steeds als enige vrouw mee te 
doen aan de Palio. 

‘Het was een onvergetelijke ervaring om 
als gelijke aan de wedstrijd deel te ne-
men, zonder naar mijn geslacht te kijken. 
Ik had gehoopt dat het jaar erop meer 
vrouwen zouden meedoen, maar helaas. 
Pas de laatste jaren lijkt er iets te veran-
deren.’





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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Het laatste vaderland
Het laatste vaderland van Matteo Righetto gaat over 
Jole, de vijftienjarige dochter van een tabaksboer 
in de hooggelegen, bergachtige grensstreek 
tussen Italië en Oostenrijk, die voor het eerst met 
haar vader meegaat om tabak over de grens te 
smokkelen. Zonder de extra inkomsten zal het 
gezin verhongeren. Jole beseft hoe gevaarlijk de 
tocht zal zijn, met grenswachters, wilde dieren, 
hoge bergpassen en woeste weersomstandigheden, 
maar ze is ook razend trots dat haar vader haar 
meevraagt. Als hij echter op een gegeven moment 
niet terugkeert van een smokkeltocht, gaat Jole in 
haar eentje naar hem op zoek. Een paar jaar later 
zal ze het heft – en haar vaders geweer – opnieuw 
in handen moeten nemen om het voortbestaan van 
haar familie veilig te stellen. 

Het laatste vaderland bevat de drie korte romans 
Over de grens, Het laatste vaderland en Het beloofde 
land, die in Italië verschenen als de Trilogie van het 
vaderland.

Matteo Righetto (1972) woont en werkt in Padua, 
waar de wildernis van Noord oost-Italië begint. 
Veel van zijn werk speelt zich af in een bergachtige 
omgeving, voor hem al sinds zijn jeugd jaren bekend 
terrein.

Matteo Righetto
Het laatste 
vaderland

€ 24,99  
(Ebook € 16,99)

Suggerimenti 

BOEKEN
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De man van de voorzienigheid

Begin 1925. Benito Mussolini staat aan de rand van de 
dood vanwege een heftige maagzweer die zijn leven van 
binnenuit bedreigt, maar de ernst van zijn ziekte wordt 
verborgen gehouden voor het Italiaanse volk. Het regime 
van Mussolini heeft zojuist een ernstige crisis overleefd 
na de moord op de socialistische leider Giacomo Mat-
teotti. Niet veel later laat Mussolini zich uitroepen tot 
Duce: dictator van Italië.

Door zijn indrukwekkende vermenging van feit en fictie 
weet Scurati invoelbaar te maken hoe het is om in het 
centrum van de macht te zitten. Aanstekelijk en psy-
chologisch treffend beschrijft hij de periode van 1925 
tot 1932, de eerste jaren van Mussolini als Duce: de jaren 
waarin de democratie verdween.

M. De man van de voorzienigheid is het tweede deel in 
Scurati’s serie over Mussolini en het vervolg op het suc-
cesvolle M. De zoon van de eeuw.

Antonio Scurati (Napels, 1969) is schrijver, hoogleraar li-
teratuur en columnist. Zijn eerdere werken werden veel-
vuldig vertaald en bekroond. M. De zoon van de eeuw is 
het in Italië gretig gelezen eerste deel van een trilogie en 
verschijnt bij vele prominente uitgeverijen over de hele 
wereld. Deze roman werd in 2019 bekroond met de Pre-
mio Strega, de voornaamste literaire prijs in Italië. Inmid-
dels zijn er in Italië al meer dan 250.000 exemplaren ver-
kocht. In twee vervolgromans zal Scurati zijn briljante ‘vie 
romancée’ van Mussolini voltooien.

Antonio Scurati
M. De man van de 
voorzienigheid

€  29,99  
(Ebook € 12,99)

SUGGERIMENTI / BOEKEN
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De laatste zomer

In de zomer van 1939 staat de wereld op het punt in te 
storten, maar voor Miranda is het de mooiste zomer van 
haar leven. Met haar moeder vertrekt ze naar Villa Ada, 
een landhuis in de Toscaanse heuvels van haar groot-
vader, een norse kunstschilder. Daar zet ze haar eerste 
stappen naar volwassenheid, met alle uitdagingen die 
daarbij komen kijken.

Nu Miranda de honderd nadert, denkt ze vaak terug aan 
die laatste zomer, waarin alles anders werd. Waar was 
haar vader in die tijd? Wat verborg haar grootvader onder 
zijn schilderdoeken? Ze doorbreekt de nevelen van haar 
geheugen en gaat terug naar dat nietsvermoedende kind, 
dat nog niets had gezien, geleefd, geleden of verloren.

Francesco Carofiglio (1964) is schrijver, architect en re-
gisseur. Hij geniet faam vanwege zijn poëtische stijl waar-
door hij personages en natuur kan beschouwen zonder 
de vaart uit het plot te halen. In De laatste zomer toont 
hij de kwetsbaarheid van het geheugen en de onschuldige 
blik van kinderen.

Francesco Carofiglio
De laatste zomer

€  21,99  
(Ebook € 4,99)

SUGGERIMENTI / BOEKEN
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Het eiland van Arturo

In een oude villa op het Italiaanse eiland Procida woont 
een jongen met zijn vader. Arturo gaat niet naar school en 
brengt zijn dagen door in de wilde, weelderige natuur van 
het eiland. ’s Avonds leest hij boeken over grote ontdek-
kingsreizen en het mysterieuze Oosten uit de bibliotheek 
van zijn vader Gerace. Die is zijn grote voorbeeld: groot, 
blond, onverschrokken – zoals de helden uit Arturo’s boe-
ken, die geheel hun eigen weg gaan.

De grote afwezige in huis is de moeder van Arturo, die in 
het kraambed overleed en nu als een heilige wordt ver-
eerd door haar zoon. Er is geen vrouw ter wereld die bij 
haar in de buurt kan komen en zowel Arturo als zijn va-
der ontbreekt het aan enige interesse in en respect voor 
vrouwen.

Maar dan op een dag keert zijn vader terug op het eiland 
met een jonge vrouw, met wie hij net blijkt te zijn ge-
trouwd. Ze is maar twee jaar ouder dan Arturo en staat 
als brave gelovige uit de grote stad voor alles wat hij ver-
afschuwt. Langzaam maar zeker wordt de paradijselijke 
microkosmos waarin Arturo leeft doorgeprikt.

Elsa Morante (1912-1985) is een monumentale naam in de 
naoorlogse Italiaanse literatuur. Ze is een voorbeeld voor 
hedendaagse auteurs als Elena Ferrante en Silvia Avallone 
- en terecht, want haar werk is inhoudelijk nog altijd even 
relevant en stilistisch nog even sprankelend als toen het 
voor het eerst gepubliceerd werd.

Elsa Morante
Het eiland van 
Arturo

€  24,99 
(Ebook € 14,99)

SUGGERIMENTI / BOEKEN
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Biografie van Dante Alighieri

Dante vertelt het levensverhaal van de Italiaanse auteur, 
dichter en filosoof Dante Alighieri (1265-1321). Deze bio-
grafie is tevens een introductie op Dantes wereldberoem-
de De goddelijke komedie.

De goddelijke komedie is het beroemdste werk uit de wes-
terse literatuur. Deze uitmuntende biografie van Dante 
Alighieri (1265-1321), dichter en filosoof, geschreven door 
de Amerikaanse hoogleraar R.W.B. Lewis, is een prachtige 
introductie daarop.

Dante Alighieri werd geboren in Florence. Toen hij 35 jaar 
was, werd hij uit de stad verbannen. De meer dan 14.000 
verzen tellende De goddelijke komedie schreef hij in bal-
lingschap. In 1421 overleed hij in Ravenna.

Booklist roemt deze biografie als: ‘Een schitterend juweel, 
deze korte biografie over de grootste dichter uit de mid-
deleeuwen. (...) Perfect voor mensen die voor het eerst 
kennismaken met Dante.’

R.W.B. Lewis (1917-2002) was hoogleraar Engelse en Ame-
rikaanse letterkunde aan Yale University en literatuur-
criticus. Hij schreef onder meer biografieën van Herman 
Melville, Henry James en Edith Wharton. Voor de laatste 
won hij de Pulitzer Prize.

R.W.B. Lewis
Dante

€  22,99 
(Ebook € 9,99)

SUGGERIMENTI / BOEKEN
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Verzonken stad

In Verzonken stad van Marta Barone probeert Marta, een 
jonge Italiaanse vrouw met alleen boeken als gezelschap, 
haar vaders leven te reconstrueren. Na zijn dood is ze 
erachter gekomen dat hij lid was van een extreemlinkse 
groepering en zelfs aanslagen pleegde. Marta beseft dat 
zijn verleden voor haar onbekend is.

Dit verhaal heeft niet één begin, maar twee; op z’n minst 
twee, want zoals bij alles wat met het leven te maken 
heeft is het lastig te bepalen wat er begint en wanneer, 
welke duizelingwekkende reeks gelukkige toevallen er 
schuilgaat achter datgene wat plotseling lijkt te gebeuren, 
of welk gezicht zich naar een ander gezicht draaide op 
een moment in het verleden en daarmee het startsein gaf 
voor de toevallige keten van gebeurtenissen en schepsels 
die tot ons bestaan heeft geleid.

Verzonken stad van Marta Barone is een verbluffende ro-
man over de jaren zeventig in Noord-Italië, genomineerd 
voor de Premio Strega, en de winnaar Vittorini-prijs. Voor 
de lezers van De jaren en De vreemdelinge.

Marta Barone werd geboren in 1987 in Turijn. Ze is verta-
ler en schreef meerdere kinderboeken. Verzonken stad is 
haar debuutroman.

Marta Barone
Verzonken stad

€  22,99 
(Ebook € 9,99)

SUGGERIMENTI / BOEKEN
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Al is de misdaad nog zo snel...

Deze keer worstelt Contrera niet met een maar met drie 
zaken die tot het eind onoplosbaar lijken. Tijdens een 
wijkfeest ontmoet hij Catherine, een jonge Italiaans-Ame-
rikaanse vrouw die, kort na de ontmoeting, een dodelijk 
ongeluk veroorzaakt en spoorloos verdwijnt. Als Contre-
ra naar haar op zoek gaat riskeert hij zijn leven. Dan is er 
Long Lai, een Chinese restauranthouder die zijn gezin in 
de steek heeft gelaten. Contrera krijgt de opdracht hem 
op te sporen en terug te brengen naar huis maar wordt 
al bij de eerste ontmoeting met de man met twee welge-
mikte trappen gevloerd. 

En er is Danilo Roggia, die Contrera’s ex-vrouw en ook 
zijn ‘ex-dochter’ – zoals hij haar zelf noemt – lastigvalt. 
Noodgedwongen keert Contrera terug naar de echtelijke 
woning, met alle tragikomische gevolgen van dien. 

Tegen het decor van de smoezelige maar springlevende 
wijk Barriera di Milano in Turijn probeert Contrera, vol 
zelfspot en veerkracht, de waarheid te achterhalen.

Christian Frascella werd geboren in 1973 in Turijn. Hij 
debuteerde in 2009 succesvol met de jongerenroman Ik 
ben de sterkste. Al is de misdaad nog zo snel... is de twee-
de Contrera-detective die in het Nederlands is vertaald. 
Eerder verscheen Het is te koud om te sterven.

Christian Frascella
Al is de misdaad nog 
zo snel...

€  22,99 
(Ebook € 9,99)

SUGGERIMENTI / BOEKEN




