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In dit nummer
We wensen u uiteraard een gelukkig 2022. Verder
zoeken we nog altijd medewerkers voor de Novità!
Wilt u ook een bijdrage leveren, eenmalig of
structureel? Neem dan contact met ons op via e-mail:
novita@dantenijmegen.nl.
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Dinsdag 18 januari

Online filmvoorstelling
via Lux
De nieuwjaarsbijeenkomst die voor 13 januari op de
planning stond is helaas afgelast. In plaats daarvan
oganiseren we een online filmvoorstelling van Le
sorelle Macaluso.
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FILM / LE SORELLE MACALUSO
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 ‘Dante laat treffend zien hoe in alledaagse
momenten de kiem voor levenslange herinneringen
wordt gelegd’ — de Volkskrant over Le sorelle
Macaluso
Film i.s.m Lux via Picl

Als alternatief voor de nieuwjaarsbijeenkomst bieden we samen met Lux de mogelijkheid om online
een film te bekijken via Picl. De film die wordt vertoond is Le sorelle Macaluso, een goed besproken
arthousefilm uit 2020 van regisseur Emma Dante.

Le sorelle Macaluso

De vijf zussen Maria, Pinuccia, Lia, Katia en Antonella – in leeftijd variërend van kleuter tot een jaar of
twintig – wonen bovenin een vervallen appartement
aan de rand van Palermo dat uitkijkt over zee.
Ze leven van de duiven die ze op zolder houden
en verhuren voor ceremonies. Ze hebben het niet
breed, maar ze redden zich en zijn gelukkig. Als ze
op een warme zomerdag samen naar de populaire
badplaats Mondello gaan, voltrekt zich daar een tragedie die het leven van de zussen en hun onderlinge
relaties voorgoed zal veranderen.

Aanmelden

Om de film te bekijken dient u zich van tevoren aan
te melden door een e-mailbericht te sturen naar
novita@dantenijmegen.nl. U krijgt dan van ons de
inlogcode met de instructies.

i

Le sorelle Macaluso
Regie: Emma Dante
Met: Viola Pusateri, Alissa
Maria Orlando, Susanna
Piraino, Anita Pomario,
Eleonora De Luca
Jaar: 2020
Duur: 94 minuten
Wanneer
Dinsdag 18 januari
20.00 u
Online

Donderdag 10 februari

Segreti e curiosità del
Vaticano

Italiaanstalige lezing door Mauro
Poma over de tradities, mysteries en
geheimen van het Vaticaan
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ITALIAANSTALIGE LEZING / VATICAAN
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Mauro Poma put voor deze Italiaanstalige lezing uit
zijn lange ervaring als gids in Rome

Il Vaticano è lo stato più piccolo del mondo ma è
una vera e propria miniera di curiosità, misteri e
segreti. Dalle tradizioni agli aspetti meno noti della
sua vita quotidiana, dagli affari alle opere d’arte, dai
misteri alle curiosità più particolari, il Vaticano non
finisce mai di stupire. Le storie, i protagonisti, le risposte alle domande più strane, gli aspetti più stravaganti di questo piccolo paese nel cuore di Roma:
si parla di tutto questo nella conferenza sui segreti
e le curiosità di questo minuscolo territorio che da
sempre affascina e interessa milioni di persone nel
mondo.
Mauro Poma è laureato in Storia e Conservazione
del Patrimonio Artistico e Archeologico e in Scienze
Politiche. Guida turistica di Roma, dal 2009 collabora con la società Dante Alighieri. Autore di due libri
oltre che di alcuni articoli sulla civiltà di Roma antica, vive una parte dell’anno in Olanda e un’altra a
Roma dove lavora come guida turistica.
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Wanneer
Donderdag 10 februari, om
19.45 u
Waar
Restaurant Groenewoud
Groesbeekseweg 227
6523 NW Nijmegen
Toegang
Dantesoci, leden van Dante
Kleve en Alliance Française
Nijmegen hebben vrij toegang

Vrijdag 14 januari
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Lancering Roma Aeterna:
Roma Via Firenze
Op vrijdag 14 januari wordt het nieuwste nummer
van Roma Aeterna, Roma Via Firenze, feestelijk
gepresenteerd.

Hoofdstad

Zou Florence ooit weer de hoofdstad van Italië worden? De verhouding tussen Rome en Florence is
altijd complex geweest. Fysiek gelegen op relatief
korte afstand van elkaar, wedijveren ze binnen een
gedeelde antieke herkomst, als bakermat van het
humanisme, en politiek erfgenaam van de Romeinse
Republiek. Met trots plaatsen we de steden naast
en tegenover elkaar in Roma Aeterna 9.II: Roma Via
Firenze.

Programma

Menno Balm over zijn werk Roma via Firenze, Tamara van Kessel in gesprek met Wim van den Bergh en
Jo Jansen over het Danteum, Koen de Groot en Raphael Hunsucker over Italiaanse hoofdsteden.
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Wanneer
Vrijdag 14 januari, 20.00 u,
online via ZOOM
Info
De lancering bijwonen? Ga
naar www.romaaeterna.nl
om u in te schrijven.

Agenda
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Cultureel programma
Dante Alighieri
Nijmegen
Nieuwjaarsbijeenkomst

Jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst
Deze is helaas afgelast als gevolg van
de coronamaatregelen

Italiaanse film

Le sorelle Macaluso
Dantesoci kunnen zich aanmelden
voor de film door een mail te sturen
naar novita@dantenijmegen.nl
di 18 jan 2022, 20.00 u
Online via Picl

Italiaanstalige lezing

Mauro Poma: segreti e curiosità del
Vaticano
do 10 feb 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Lezing

Mette Gieskes: Het Italiaanse
Futurisme
do 10 mrt 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Lezing

Raphael Hunsucker: Lessen uit het
oude Rome voor een dame uit Bussum
do 7 apr 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Serata di fine stagione

Andrea Maddalena: muzikale avond
met het werk van Pino Daniele
do 12 mei 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Agenda
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Cultureel programma
Dante Alighieri
Kleve
Lezing

Thomas Brückner: Sordello, Forese
Donati und Arnaut Daniel - ein
Blick auf den Läuterungsberg und
die ganze Commedia
10 feb 2022, 19.30 u
Kolpinghaus, Kleve

Jaarvergadering & lezing

Klaus Brennecke: Das
Benediktinerkloster zu Materborn
22 mrt 2022, 19.00 u
Kolpinghaus, Kleve

Agenda
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Cultureel programma
Alliance Française
Nijmegen
Café Français Tandem

Muziek

Film

Parijs

Gezelschapsspellen
5 apr 2022, 20.00 u
Thiemeloods

Drie- of viermaal een actuele Franse
film in samenwerking met Lux
Lux

Lezingen

Berry v.d. Wouw: Chant de l’argot
25 jan 2022
Nico Nelissen: Herbestemming
van monumenten in Frankrijk: een
delicate kwestie!
mrt 2022

Charlotte Haesen en Pilippe
Breidenbach in concert
vr 22 apr 2022

Driedaagse busreis naar Parijs
25, 26 en 27 mrt 2022

Taal
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Il caffè in lingua...
italiana
Informeel samenzijn en Italiaans oefenen voor
studenten en liefhebbers, soci en niet-soci van
Dante Nijmegen

Caffè

Se studi o parli la lingua italiana, ti aspettiamo per
fare quattro chiacchiere! Wij gaan ervan uit dat we
deze maand weer fysiek kunnen samenkomen, binnen, of als het weer het toelaat, buiten.

Ongedwongen

Gedurende een uur zullen we in een gezellige, ongedwongen sfeer met elkaar in het Italiaans kletsen
of spreken we over een bepaald thema. Een van de
Dante-docenten zal altijd aanwezig zijn.

Geen huiswerk

Je moet minimaal een jaar Italiaans hebben gestudeerd. Het is geen les, dus geen boek en geen huiswerk.

Kosten

Elke bijeenkomst kost tussen €5 en €7,50, afhankelijk van het aantal deelnemers. Je betaalt aan de
docent(e) als je binnenkomt.
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Wanneer
Zodra de coronamaatregelen het toestaan
zullen nieuwe data worden
ingepland
Waar
De bijeenkomsten zijn in
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen

Voor Nederlanders die in Italië een huis willen kopen, laten bouwen of verbouwen.
Italiaans en Nederlands tweetalige ontwerpers & adviseurs, gevestigd in Nederland en Italië. Uitstekende kennis en advies over
bestemmingsplannen en Italiaanse regelgeving .
Ontwerp voor nieuwbouw en verbouwing, restauratie, interieur,
technische keuringen, tekenwerk, bouwvergunningen, begrotingen, aanbestedingenen, bouwbegeleiding.

ARCHITECTEN & ADVISEURS

Een transparante, plezierige en snelle dienstverlening.
Graag bespreken wij in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden voor het realiseren van uw plannen

www.spazioarchitecten.nl
info@spazioarchitecten.nl
N.L. Panetta & J. Koudijs
Zijpendaalseweg 53 6814CD Arnhem
+39 339 6503172 +31611190695 +31630174638

ITALIAANSE BEGELEIDING EN DESIGN
NEDERLANDS MANAGEMENT

Taal- & Cultuurcursussen voor alle leeftijden

Leer
Italiaans
in Italië

45 bestemmingen
in heel Italië

het hele jaar door
vanaf 1 week tot
een tussenjaar

0345 520 152

specials gastronomie,
wijn, kunst & cultuur

info@italstudio.nl

mode- &
designopleidingen
in Milaan & Rome

www.italstudio.nl

VRAAG ONZE
BROCHURE AAN!

Parole, parole...
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Cacio of formaggio
Twee verschillende woorden voor kaas. Wat zijn de
etymologische verschillen?
Tekst: Joke de Ridder

Spaghetti cacio e
pepe in een Romeinse
trattoria

PAROLE, PAROLE... / CACIO & FORMAGGIO

In Nederland eten we kaas, in Italië formaggio. Twee
heel verschillende namen voor hetzelfde product.
Ze blijken veel gemeen te hebben als je kijkt naar de
herkomst van beide woorden. Hoe zit dat?
De eerste kaasmakers in de oudheid zochten naar
manieren om melk langer houdbaar te maken. Ze
vonden die in melkzuurbacteriën en stremsel, een
enzym dat in planten voorkomt en in de maag van
jonge dieren. Deze wonderlijke bewerking van melk
vinden we terug in de woorden kaas en formaggio.
Ons woord kaas vindt, net zoals cheese, Käse en
cacio zijn oorsprong in het Latijn: caseum. Het product kaas is letterlijk en voluit lacte caseu formatum. Gevormde, gecoaguleerde (gestremde) melk.
Alleen de naam van de bewerking, het stremmen, is
overgebleven. Stremmen is cagliare, het voltooid
deelwoord ‘gestremd’ is: cagliato of cacio (een oude
vorm van het voltooid deelwoord cagliato zoals in
Caciocavallo, de beroemde kaas uit het zuiden van
Italië).
Bij het Italiaanse woord formaggio is niet het stremmen maar het vormen van het product voorop komen te staan. Latte cagliato formato is letterlijk ‘gestremde melk in een vorm geperst’. Overgebleven
is alleen formaggio, een oude vorm van het voltooid
deelwoord formato, dat ‘gevormd’ betekent.
Veel producten of gerechten in Italië dragen puur
de naam van hun bewerking. Het originele product,
vlees, vis, melk of deegwaar (maar inmiddels ook
kaas…) wordt als bekend verondersteld. Bijvoorbeeld: (basilico) pesto.
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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.
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.

PAROLE, PAROLE... / CACIO & FORMAGGIO

In de Italiaanse keuken en in de winkel zien we:
Pesto (fijngestampt), passata (gezeefd), salame (gezouten), stracchino (in stukjes gescheurd), ribollita (opnieuw gekookt), ricotta (opnieuw gekookt)
,tagliatelle (gesneden), stracotto (extra gekookt),
macinato (gemalen), frittata (gebakken), prosciuto
(gedroogd), sformato (vervormd), malfatti (slecht
gemaakt), fritto misto (gebakken en gemengd), biscotto (tweemaal gebakken), arrosto (gebraden).
In het Nederlands en in onze Franse leenwoorden
zien we hetzelfde verschijnsel: gehakt, gebak, bouillon, stamp, biscuit (tweemaal gebakken), beschuit,
frites, hachée, zult (gezouten), pâté (tot pasta/deeg
gemaakt), meel (gemalen), taart (getordeerd, gedraaid).
Meer Italiaanse voorbeelden? Die nemen we graag
op in deze rubriek Parole, parole.
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i
Bronnen
Zanichelli, Dizionario
etimologico della lingua
italiana
Aad Vernooij, Hard van
binnen rond van fatsoen,
historie van de Nederlandse
kaas
treccani.it
etymologiebank.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
Lugnano 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
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 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 reservering worden gemaakt voor een gezelschap 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 Orvieto en Terni. Beide steden zijn ongeveer 40 km
van Lugnano verwijderd.
Bekijk meer foto’s en een film van het klooster 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

Geschiedenis

Roberto Bartini
Hoe een mysterieuze Italiaan ertoe kwam om
voor de Sovjetunie monstreuze vliegtuigen en
ruimteschepen te ontwerpen
Tekst: Peter van Alem.
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HISTORIE / BARTINI

Uit de Kaspische Zee is een monster opgedoken, een gigant uit het jonge verleden. Dertig jaar lang lag dit gedrocht van
romp, drijvers, vleugels en motoren afgedankt in het zeewater. Totdat vorig jaar
werd besloten het gevaarte aan land te
halen en te restaureren. De foto ging de
wereld rond, waarna de ontwerper van
het ‘voertuig’ uit de vergetelheid geraakte.
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rast. Ontwikkeld als geheim wapen, maar
nooit tot wasdom gekomen. De ontwerper: een Italiaans genie met een buitengewone levensloop, met een wisselende
identiteit en taal. Roberto Bartini (1897
– 1974). Zelfs zijn naam is met mysterie
omgeven. Hier volgt het verhaal van zijn
raadselachtig bestaan.

Het monster van de Kaspische Zee is
een unieke machine: een ekranoplan,
mengvorm tussen schip en vliegtuig.
Sovjet-technologie die verbaast en ver-

Ekranoplan Md-160, kan scheepsladingen transporteren met de snelheid van een vliegtuig

HISTORIE / BARTINI

Vroege jaren
In 1897 komt een kind ter wereld uit een
vluchtige relatie tussen een Istrisch baron – Ludovico Oros di Bartini genaamd,
afkomstig uit Fiume – en een meisje uit
de kleine Hongaarse adel. Het gebeurt
in Kanjiza, nu Servisch, destijds deel van
het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. De
familie van het meisje vreest een schandaal en ontneemt het kind aan de moeder. De baron – getrouwd en een belangrijk Habsburgs functionaris – brengt het
onder bij de pachters van zijn landgoed.
Hij erkent het kind, een jongetje, en geeft
het daarmee zijn achternaam, Oros di
Bartini.
De vader brengt zijn zoon – Roberto
genaamd – de liefde voor de wetenschap bij. In 1912 mag hij meevliegen in
een Bleriot, een eendekker van hout en
doek. Roberto raakt gefascineerd door
de luchtvaart. Een tweede interesse – de
politiek – ontstaat met het uitbreken van
de Grande Guerra. Hij gaat naar het lyceum in Budapest.
In 1915 wordt hij opgeroepen voor het
keizerlijk leger. Hij verdraagt de arrogantie van zijn commandanten niet, evenmin
de minachting waarmee de Oostenrijkers
hun anderstalige militairen behandelen.
Roberto heeft niet de discipline van een
Habsburgs officier en wordt herhaaldelijk
bestraft voor zijn woede-uitbarstingen.
Siberië
Roberto wordt zoals alle Italiaans-talige onderdanen naar het Russische front
gestuurd. Hij eindigt overrompeld door
het tsaristisch offensief in 1916 als krijgs-
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gevangene in Siberië. In gevangenschap
raakt hij aangetrokken tot het socialistisch geloof en wordt overtuigd bolsjewiek. Na de Oktoberrevolutie in 1917
wordt hij evenals andere Italiaans-talige
ex-gevangenen aangeworven bij
het Legione Redenta om te strijden tégen
de bolsjewieken. Roberto wordt evenwel
ontmaskerd als rasecht bolsjewiek, ontloopt de doodstraf, en na omzwervingen
via Shanghai en Alessandria gaat hij in
1920 terug, naar Italië. Inmiddels vaardig
in krijgshandelingen, identiteitswisseling
en vreemde talen.
Verblijf in Italië
Hij gaat werken bij Isotta Fraschini,
beroemd fabrikant van vliegtuig- en
scheepsmotoren in Milaan. Tegelijkertijd
meldt hij zich onder de naam Roberto
Orosdy aan bij de Faculteit Aeronautica
van de technische universiteit aldaar.
De Russische ambassade te Rome vraagt
hem om er verbannen Russische aristocraten te bespioneren. Als de Russische
minister van Buitenlandse Zaken in 1922
naar Rapallo zal gaan ter ondertekening
van het eerste internationale verdrag
van de USSR ontdekt hij het plan van een
moordaanslag.
In zijn vrije tijd haalt hij het pilotenbrevet
op het vliegveld Centocelle van Rome,
nu onder de naam Roberto Wrosdi. En
samen met een Romeins ondernemer
smokkelt hij vliegtuigen naar Rusland.
Na de machtsovername in Italië door
het fascisme wordt hij weer ontmaskerd,
nu als spion, uitgezet, en van staatswege onterfd. Zwerft door Zwitserland en

HISTORIE / BARTINI

Duitsland, overleeft een vergiftigingspoging en auto-ongelukken, en geraakt in
1923 via het Balticum in Moskou, waar hij
zich Roberto Bartini laat noemen.
Terug naar Rusland
In Moskou studeert hij af als ingenieur en
treedt in dienst bij een geheim ontwerpbureau als luchtmachtofficier van de
Rode Armee. Daar vestigt hij de aandacht
op zich door modificaties aan de Tupolev Ant-4 teneinde dat toestel geschikt
te maken voor de vlucht Moskou – New
York via de Oostroute. In 1928 wordt
hij naar de Krim gestuurd om er watervliegtuigen te ontwerpen. Hij blijkt meer
wetenschapper dan ingenieur te zijn. De
ontwerpen zijn nooit simpel, zijn kennis
van fysica, chemie en metaalverbindingen leiden tot speciale constructies.
In 1930 wordt hij in Moskou naar het
centraal departement voor Sovjet-aeronautica beroepen. Hij protesteert er
tegen de door officieren verkokerde
organisatie, maar krijgt desondanks een
functie in de geheime ‘Fabriek 22’. Daar
verbaast hij iedereen met het ontwerp
van de Stal-6, een jachtvliegtuig dat een
snelheid van 420 kmh kan behalen, destijds onwaarschijnlijk geacht. Hij krijgt
daarna een eigen ontwerpbureau, evenals beroemde collegae als Antonov, Tupulev en Beriev.
Als buitenlander in Russische dienst is hij
voorwerp van jalouzie en verdenkingen.
Na een ongeluk met zijn volgende prototype, de Stal-7, wordt Bartini in 1938 door
het Stalin-regime gearresteerd op verdenking van sabotage en collaboratie met
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de fascisten; hij wordt veroordeeld tot 10
jaar gevangenis.
Stalin
In 1939 vestigt het prototype van zijn
Stal-7 een snelheidsrecord van 450 kmh.
De Sovjet-propagandamachine viert dat.
Stalin nodigt hem uit op het Kremlin, en
hoort dat de uitvinder gevangen zit. Bartini wordt opgehaald, maar uit zich – zoals gewoonlijk – ongeremd: “Ik ben onschuldig, waarom houd je me gevangen?”
Het antwoord van Stalin: “Ik weet dat je
een echte communist bent, anders hadden we je neergeknald. Maar we kunnen
niet toegeven dat we ons hebben vergist.
Maak nóg een prijswinnend ontwerp, dan
word je vrijgelaten”. Dat weten we dankzij
Sergej Korolev, medegevangene, collega
en leerling van Bartini, en de man die de
SovjetUnie de ruimte in bracht.
Na de Duitse aanval op de USSR bouwt
Bartini de Stal-7 om tot de Er-2, een
snelle bommenwerper waarmee in 1941
Berlijn wordt gebombardeerd. Vierhonderd stuks worden ervan gebouwd, allemaal ingezet tijdens WO II.
In 1946 komt hij vrij. Tien jaar later presenteert hij het ontwerp van de A-57,
een supersone bommenwerper met delta-vleugels (zoals die nog 10 jaar later
ook op de Concorde verschenen). Om
met die A-57 de VS te kunnen bereiken
zou het toestel in zee moeten landen om
uit een onderzeeër te kunnen bijtanken.
Te ingewikkeld, het landsbestuur gaf de
voorkeur aan de ontwikkeling van ballistische wapens.

HISTORIE / BARTINI

Vliegende monsters
Ondertussen zoekt Bartini met zijn natuurkundige kennis naar natuurwetten
die de maximale energie-opbrengst bepalen. Hij concentreert zich op het ‘magisch tapijt’: de luchtlaag boven het wateroppervlak waarop vliegtuigen kunnen
‘glijden’ met grote snelheid. Zo komt hij
tot het ontwerp van zijn ekranoplan, een
vliegtuigtype dat gebruik maakt van dit
‘grond-effect’: de reductie van aero-dynamische weerstand van een (vliegtuig)
vleugel vlak boven het wateroppervlak.
Er werd één prototype van gebouwd,
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door de Amerikanen later genoemd ‘het
monster van de Kaspische Zee’.
Om te kunnen ontkomen aan de beperkingen van ekranoplans (met name het
laagvliegen) ontwerpt Bartini in 1972
samen met Beriev de VVA-14, een toestel dat verticaal opstijgt, eerst op een
stoomkussen, en dan per straalmotor
stijgend naar 10.000 m. Met een range
van 2.500 km en een snelheid van 700
kmh is het een strategisch wapen. Het
prototype maakte 107 testvluchten. Na
het einde van de koude oorlog werd het
project midden jaren 80 gestopt.

Lengte 92 m., startgewicht volbeladen 544 ton. Topsnelheid te behalen op 14 m. hoogte: 650 kmh

HISTORIE / BARTINI

Bartini heeft 60 vliegtuigtypes ontworpen, slechts 4 daarvan vlogen daadwerkelijk.
De Rode Baron
In de jaren 60 trekt Bartini zich terug
in zijn huis in Moskou, omgeven door
stapels boeken. Hij verdiept zich in de
kosmos-fysica en ontwikkelt een nieuwe kosmos-theorie, met drie dimensies
in de ruimte én drie in de tijd. Hij had
een norme kennis van de klassieke en de
marxistische filosofie.
Voor zijn overlijden bepaalde hij, dat zijn
theorieën in een kluis bewaard moesten
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worden tot het eind van de 22e eeuw. In
kringen van natuurkundigen wordt volop gespeculeerd over de inhoud van die
theorieën.
Nooit heeft hij twijfels geuit over de ontwikkeling van de SovjetUnie. Als die er al
waren, hebben de herinneringen aan de
Goelag hem ertoe genoopt te zwijgen. In
1967, op zijn zeventigste verjaardag, krijgt
hij de Lenin-orde van de Oktober Revolutie uitgereikt. Hij was iemand met rotsvaste overtuigingen en een kristalheldere
geest. Volgens Antonov, zijn aeronautische collega, was het communistische

Het prototype van de Bartini-Beriev VVA-14 (zonder vleugels), stijgt verticaal op
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geloof in een gelukkige toekomst voor
de menselijke soort de ster die zijn hele
leven heeft geleid.
Op zijn grafsteen in Moskou staat:
‘ROBERTO OROS DI BARTINI - Op Sovjet-bodem hield hij zijn belofte om heel
zijn bestaan erop te richten dat de rode
vliegtuigen sneller zouden vliegen dan de
zwarte’ (i.e. fascistische).
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Vaak wordt hij herdacht als de andere Rode Baron, als tegenvoeter van de
eveneens zo genoemde Duitse jachtvlieger Manfred von Richthofen. Beiden van
adellijke afkomst, Bartini rood als communist, von Richthofen rood om de kleur
van zijn vliegtuig.

Suggerimenti
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BOEKEN
Sneeuw, hond, voet

Claudio Morandini
Sneeuw, hond, voet
€ 19,50
Vertaling Hilda Schraa
en Manon Smits.
Oorspronkelijke titel
Neve, cane, piede

Adelmo Farandola heeft het niet zo op mensen. In
de zomer zwerft hij door de bergvalleien met als
enig gezelschap een praatgrage, chagrijnige oude
hond en een jonge bergwachter die hem, zo vermoedt Adelmo Farandola, bespioneert. In hun hut
hoog in de bergen sneeuwen Adelmo en de hond
tijdens de winter in terwijl de voorraden wijn en
brood slinken, brengen ze de tijd door met kibbelen
over restjes en discussiëren over wie de ander als
eerste op zal eten. De lente brengt een nog sinisterdere ontdekking die Adelmo Farandola’s toch al
wankele greep op de werkelijkheid helemaal dreigt
te verbreken: de voet van een man die uit de langzaam smeltende sneeuw steekt.
De verraderlijke rust van de Alpen
door de ogen van een kluizenaar
Claudio Morandini woont en schrijft in de aan de
voet van de Alpen gelegen Italiaanse stad Aosta,
waar hij in 1906 werd geboren. Sneeuw, hond, voet,
voor het eerst gepubliceerd in 2015 is het zesde
boek van Claudio Morandini. De roman is een literair fenomeen: hij stond in de top vijf van de Italiaanse bestellerslijst, won de Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante-prijs en is vertaald in het Engels,
Frans, Spaans en Turks.
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Trouw
Wat is trouw? En mag je ontrouw zijn aan de ander, als je
daardoor trouw blijft aan jezelf? Als Carlo, docent Creative Writing, met studente Sofia op het vrouwentoilet
wordt betrapt, gaat het verhaal als een lopend vuurtje
door de universiteit. Zijn positie staat onder druk, en ook
zijn huwelijk met Margherita staat op het spel. Margherita beslist, na wijze raad van haar moeder, dat de roddel
hun huwelijk niet mag doen stranden. Maar intussen
verlangt ook zij naar iemand anders: haar fysiotherapeut
Andrea. So far, so bad.
Marco Missiroli
Trouw
€ 22,99
Vertaling Etta Maris

Acht jaar later lijkt de storm voorbijgetrokken voor
Margherita en Carlo. Ze zijn de gelukkige ouders van een
zoontje en wonen in Milaan in het appartement waar ze
altijd al van droomden. Ze praten niet meer over hun stille hunkering naar Sofia of Andrea, totdat een anonieme
afzender Carlo boeken begint te sturen. Het brengt hen
terug naar de tijd van hun verborgen liefdes, en het stel
wordt geconfronteerd met de vraag of ze wel de juiste
keuzes hebben gemaakt. In Trouw schakelt Marco Missiroli tussen vijf verschillende perspectieven: van het paar,
hun minnaars en familie. Zo wordt steeds duidelijker hoe
de maatstaven van trouw, moraal en onvoorwaardelijke
liefde kunnen leiden tot pijnlijk zelf bedrog. Een roman
als een spiegel: wat leveren we van onszelf in als we ons
aanpassen aan een relatie?
Marco Missiroli (1981) werd geboren in Rimini en woont
tegenwoordig in Milaan. Hij is journalist voor Corriere
della Sera en auteur van zes romans. Hoewel zijn eerdere
boeken door de Italiaanse pers goed werden besproken
en meerdere prijzen wonnen, is Trouw – zijn meest ambitieuze boek tot nu toe – zijn doorbraak bij het grote publiek. Met dit boek won Missiroli de Premio Strega Giovani en stond hij op de shortlist van de Premio Strega. Zijn
boeken zijn vertaald in meer dan dertig talen.
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Epitaaf
Giorgio Bassani werd wereldberoemd met de cyclus Het
verhaal van Ferrara, waarvan de roman De tuin van de
familie Finzi-Contini de bekendste titel is. Dat hij naast
schrijver ook dichter was, is minder bekend.

Giorgio Bassani
Epitaaf
€ 22,50
Vertaling Jan van
der Haar. Tweetalige
uitgave

Epitaaf, voor het eerst verschenen in 1974, is zijn op eenna-laatste bundel. Bassani heeft hierin rijm en vormvastheid losgelaten en gekozen voor het vrije vers op een
parlandotoon, maar met behoud van de hem kenmerkende melancholie en ironie. Hij mijmert – en spot – over de
liefde, ouderdom en jeugd. Ook in deze bundel keert hij
terug naar zijn geliefde Ferrara.
Giorgio Bassani was een zoon van welgestelde joodse ouders. Hij ging naar school in Ferrara en in 1939 studeerde
hij ondanks de rassenwetten af aan de letterenfaculteit
van Bologna.
In 1943 werd hij opgepakt op verdenking van clandestiene
activiteiten tegen het fascisme. Vrijgelaten uit de gevangenis trouwde hij en verhuisde hij van Ferrara naar Florence en later naar Rome.
Hij bracht zijn eerste prozabundel Una città in Pianura
uit in 1940, wat door de rassenwetten moest onder het
pseudoniem Giacomo Marchi. Zijn eerste dichtbundel
Storie dei poveri amanti e altri versi verscheen in 1945.
In 1948 begon hij te werken als redacteur bij het literaire
tijdschrift Botteghe oscure en later ook bij het tijdschrift
Paragone. In 1964 werd hij vicevoorzitter van de RAI. Als
eindredacteur bij de Feltrinelli-uitgeverij lukte het hem
Il Gattopardo van Giuseppe Tomasi di Lampedusa uit te
geven.
Zijn toppunt van succes beleefde hij in 1962 met Il giardino dei Finzi Contini (De tuin van de familie Finzi-Contini).
Hij overleed op 13 april 2000.
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Finisterre

Eugenio Montale
Finisterre
€ 18,50
Vertaling Liesje
Schreuders

In juni 1943 verscheen in Lugano een door Montale zogenoemde plaquette van vijftien gedichten, Finisterre. Deze
gedichten, alle geschreven in de jaren 1940-1942, waren
door zijn vriend Gianfranco Contini naar Zwitserland
gesmokkeld. Ze zouden immers nooit door de Italiaanse censuur zijn gekomen, al was het maar vanwege het
motto bij het eerste gedicht, ‘La bufera’, een citaat van de
zestiende-eeuwse Franse dichter Agrippa d’Aubigné dat
de blinde wreedheid en bloeddorst van prinsen aan de
kaak stelt. Finisterre zou later een sleutelbundel blijken te
zijn in het oeuvre van de Nobelprijswinnaar.
Voor de liefhebber een onmisbaar boek
— Cees Nooteboom
Deze integrale, tweetalige uitgave is vertaald en van aantekeningen voorzien door Liesje Schreuders. Cees Nooteboom schreef er een voorwoord bij.
Eugenio Montale (1896-1981) wordt gerekend tot de belangrijkste dichters van de twintigste eeuw. In 1975 ontving hij de Nobelprijs voor literatuur.

