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Deze maand
Donderdag 12 mei is onze traditionele Serata di fine stagione, 
ditmaal in het teken van de muziek van Pino Daniele. Een kleine 
maand later, donderdag 9 juni, sluiten we het seizoen echt af met 
de lezing van Raphael Hunsucker, die vorige maand helaas niet 
door kon gaan. Let op de gewijzigde locaties van de bijeenkomsten! 
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4Donderdag 12 mei

Serata di fine stagione
We sluiten een bewogen seizoen 
af met een hapje, een drankje en 
muziek: Andrea Maddalena brengt een 
hommage aan de Napolitaanse zanger 
en gitarist Pino Daniele. 
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Pino Daniele - ‘Pazziando’ tussen traditie en 
muziekonderzoek

Pino Daniele, muzikant gitarist en zanger opge-
groeid in de rijke en vruchtbare Napolitaanse muzi-
kale omgeving van de jaren Zeventig, is een van de 
meest vernieuwende figuren in de recente Italiaan-
se muziekscene.

Zich niet conformerend aan de gestereotypeerde 
Italiaanse melodische muziektrend, begint hij aan 
een proces van artistiek onderzoek gebaseerd op 
folkmuziek, die daarna door verschillende stijlen 
slingert: blues, rock, jazz, Mediterrane klanken, zelfs 
Arabische muziek. Dankzij opmerkelijke samenwer-
king met bekende internationale muzikanten wordt 
hij absoluut een unicum in de Italiaanse muziekwe-
reld. Deze avond, een aparte mix tussen liveoptre-
den en lezing, is een plichtsgetrouwe hommage aan 
een verfijnde muzikant en vertelt het verhaal en de 
muziek van een Italiaanse artiest van internationale 
allure, die ten onrechte in het buitenland nog wei-
nig bekend is. 

Andrea Maddalena (foto rechts) is Italiaanse musi-
cus, componist en oprichter van het muziekproject 
Skimming Water. Bovendien is hij architect, spreker, 
docent bij de Vrije Academie in Nederland, des-
kundige in symboliek en antropologie, Etruskische, 
Romeinse en Middeleeuwse architectuur en kunst. 
Hij is docent Italiaans bij Dante Alighieri Amersfoort 
en in Nederland werkt hij samen met onder andere 
verschillende Dante Alighieri’s en volksuniversitei-
ten.

Wanneer 
Donderdag 12 mei,  
om 19.45 u

Waar 
Thiemeloods, 
Leemptstraat 34, Nijmegen

Toegang
Dantesoci, leden van Dante 
Kleve en Alliance Française 
Nijmegen hebben vrij toe-
gang

Let op: nieuwe locatie!
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Lessen uit het oude Rome 
voor een dame uit Bussum
Lezing door Raphael Hunsucker over 
de betekenis van de overblijfselen van 
de Oudheid voor de toerist van nu
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Raphael Hunsucker studeerde Klassieke Talen 
aan de Universiteit van Amsterdam en Oude 
Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Tegenwoordig staan de indrukwekkende overblijfse-
len van de Oudheid in Rome, zoals het Pantheon en 
het Colosseum, vooral symbool voor de onvergan-
kelijkheid van het verleden. Hoeveel is er wel niet 
bewaard gebleven van twintig eeuwen geleden! Wie 
vaker in Rome komt of de zaak nauwkeuriger onder 
de loep neemt, begint echter te zien hoeveel er juist 
ook verloren is gegaan. Wat rest er nog van de an-
tieke keizerpaleizen op de Palatijn of van de mach-
tige tempel van Jupiter Optimus Maximus op het 
Capitool, anders dan wat anonieme fundamenten en 
bakstenen skeletten? 

Dat roept de vraag op wat de antieke resten van-
daag de dag nog betekenen. Zeker op een minder 
goed bewaarde plek, zoals het Forum Romanum, is 
de zeggingskracht van de ruïneuze overblijfselen 
niet altijd vanzelfsprekend. Veel bezoekers hebben 
het gevoel dat ze tegen de spreekwoordelijke ‘hoop 
stenen’ aankijken. Deze ervaring werd als geen an-
der vereeuwigd door Godfried Bomans, die in zijn 
Wandelingen door Rome een ‘dame uit Bussum’ 
opvoerde als onbevooroordeelde beschouwer van 
alle vergane glorie uit de oudheid. Diezelfde dame 
nemen we ook in deze lezing als uitgangspunt. Wat 
heeft de oudheid een gemiddelde toerist in 2022 
nog te zeggen? Waarom moeten we juist wel het Fo-
rum bezoeken, en is dat voor iedereen, van een kind 
op de basisschool tot een topadvocaat, een waarde-
volle ervaring? Wat kunnen we nu nog leren van de 
antieke Romeinen, en vooral ook van de geschiede-
nis die op de oudheid volgde. 

Wanneer 
Donderdag 9 juni,  
om 19.45 u

Waar 
Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen 

Toegang
Dantesoci, leden van Dante 
Kleve en Alliance Française 
Nijmegen hebben vrij toe-
gang

Let op: nieuwe locatie!

i
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Wanneer 
Elke maand, van 10.00 tot 
11.00 uur. Kijk op de website 
voor de meest recente 
datum

Waar
De bijeenkomsten zijn in 
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen

Caffè
Se studi o parli la lingua italiana, ti aspettiamo per 
fare quattro chiacchiere! 

Ongedwongen
Gedurende een uur zullen we in een gezellige, on-
gedwongen 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 gestu-
deerd. Het is geen les, dus geen boek en geen huis-
werk.

Kosten
Elke bijeenkomst kost tussen €5 en €7,50, afhan-
kelijk van het aantal deelnemers. Je betaalt aan de 
docent(e) als je binnenkomt. 

Elke maand

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

i



9Agenda 

Cultureel programma  
Dante Alighieri
Nijmegen
Serata di fine stagione

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

Lezing
Raphael Hunsucker: Lessen uit het 
oude Rome voor een dame uit Bussum
do 9 jun 2022, 19.45 u
Titus Brandsma Memorial
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Cultureel programma  
Dante Kleve en Alliance 
Française Nijmegen
DANTE KLEVE

Lezing
Ulrich Forster: Michelangelo 
Buonarroti – Das Jüngste Gericht
12 mei 2022, 19.30 u
Kolpinghaus Kleve

Excursie
Excursie naar Wassershloss Lembeck
1 jun 2022, v.a. 8.30 u

ALLIANCE FRANÇAISE

Toneel
Le Petit Prince. Franstalige bewerking 
van het filosofische sprookje. Een 
voorstelling met live muziek, dans, 
poppenspel, video en meer
16 mei 2022
Lux



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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Shanghai in Italië
Shanghai, Sciangai of een typisch Italiaanse 
achterbuurt. 

Tekst: Joke de Ridder
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In het boek Eva dorme van Francesca Melandri is 
één van de hoofdpersonen geboren in een achter-
buurt of sloppenwijk. Deze wijk van een niet na-
der genoemde stad in Alto Adige/Südtirol, wordt 
‘Shanghai’ genoemd. Er wonen enkel verschoppelin-
gen.

Ook in Rome is er een voormalige achterbuurt met 
dezelfde naam ‘Shanghai’ in de Viale di Tor Maran-
cia. De buurt is inmiddels aan het ver-yuppen.  

Waar komt deze benaming vandaan?

Het gebruik van het woord ‘Shanghai’ (ook wel ‘Sci-
angai’) in plaats van het gangbare woord achter-
buurt of een equivalent daarvan, is een vorm van 
antonomasie (de naam veranderen). Dat is een fe-
nomeen waarbij de taalgebruiker niet het gangbare 
woord kiest, maar het een naam geeft van iets of 
iemand met dezelfde excellente of juist banale of 
miserabele eigenschappen. Of om te overdrijven. 
Bijvoorbeeld een Casanova, een Mecenas, of papa-
razzi.

Een van die eigenschappen is afstand. Het is niet 
ongebruikelijk om een plek die zich op grote afstand 
van het eigen gebied bevindt een naam te geven 
van een stad of land nog veel verder weg. Zo is er in 
de jaren zestig  in Livorno een spiksplinternieuwe 
woonwijk gebouwd op grote afstand van het oude 
centrum die ‘Shanghai’ werd genoemd. 

In Nederland kennen we dit verschijnsel ook. De 
toponiemen Siberië  of Moskou, voormalige ontgin-
ningsgebieden, ontleenden hun naam aan het feit 
dat ze indertijd ver van de bewoonde wereld lagen. 

Met de naam ‘Shanghai’ lijkt nog meer aan de hand 
dan alleen een grote afstand aanduiden. In het be-
gin van de Tweede Wereldoorlog was Shanghai in 
Japanse handen. Zij lieten buitenlanders zonder 

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.

i
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Bronnen
Francesca Melandri: Eva 
dorme, Jan Brokken: 
Baltische zielen, Treccani, 
Wikipedia

i
PAROLE, PAROLE... / SHANGHAI

visum toe in de stad. Veel Joodse mensen die een 
uitreisvisum hadden bemachtigd, zochten hun toe-
vlucht in deze stad. De Japanners meenden de slim-
me handelsgeest van de Joden te kunnen benutten 
om de bezette gebieden tot bloei te brengen. Toen 
de Gestapo bezet Shanghai bezocht met het voor-
stel ook deze stad Judenrein te maken, gaven de 
Japanners niet toe. Wèl besloten zij eind 1942 een 
getto te vormen. Op een gebied van maar 2,5 km2 
woonden 20.000 Joodse vluchtelingen in vaak er-
barmelijke omstandigheden. Het was er overbevolkt, 
meerdere families leefden vaak in één kamer. In dit 
getto, bevrijd in 1945, zijn 2000 mensen om het le-
ven gekomen.

In zijn boek Baltische zielen beschrijft Jan Brokken 
een Nederlandse consul, Jan Zwartendijk, die tegen 
het beleid van de ambassadeur in, uitreisvisa ver-
zorgde voor Joden die bij hem aanklopten. Per schip 
probeerden zij onder andere de stad Shanghai te 
bereiken.

Met ‘Shanghai’ zeggen als je achterbuurt bedoelt, 
maak je een sterke vergelijking: ‘een buurt, in de 
periferie, die even arm en miserabel is als het getto 
van Shanghai’.



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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Marleen Vinke: Badgasten 7 (2021) - www.marleenvinke.nl

Peter van Alem

 AL 
MARE!
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Nog even, en we zijn er klaar voor! An-
diamo al mare! Zodra de temperatuur 
oploopt en het wintervet verbrand is kan 
het gebeuren. Vooraf, bij het plannen 
maken, de nodige voorvreugde, maar ook 
een bespiegeling. Laten we daar eens 
mee beginnen.

Veel van de Italiaanse stranden zijn ‘ge-
meubileerd’, spiaggie attrezzate. Stran-
den met parasols en bedjes, in slagorde 
opgesteld, behorend bij strandtenten, 
stabilmenti balneari. Meer dan 17.000 in 
heel Italië. Daarover is nogal wat te doen.  
Het recht om een strand te exploiteren 
wordt al decennia lang vergeven door 
lokale overheden. Vergeven is in dit ver-
band het juiste woord: van aanbesteding 
of inschrijving is geen sprake. Het proces 
van toewijzing is schimmig. In de prak-
tijk blijven concessies vaak vele tientallen 
jaren lang in dezelfde handen. Uitbaters 
zetten dan permanente gebouwen op het 
strand; gebouwen die kunnen uitgroeien 
tot forse horecabedrijven.

Al sinds 2008 vraagt de EU om herzie-
ning van deze situatie. Dit in het kader 
van de wet op de vrije concurrentie, die 
in Italië vaak de legge/direttiva Bolken-
stein (destijds Europees commissaris van 
de interne markt) wordt genoemd. Deze 
wet uit 2004 schrijft ondermeer voor dat 
concessies voor het gebruik van open-
baar goed slechts na aanbesteding of 
inschrijving mogen worden verstrekt.

De Italiaanse overheid heeft lang ge-
talmd, maar onder Draghi wordt sinds 
enige tijd gewerkt aan een geleidelijke 
invoering van aanbesteding van strand-

concessies, vanaf 2024, met een maxi-
mum looptijd van 5 jaar. Het is niet ver-
wonderlijk dat er geen haast gemaakt is: 
de exploitanten van stabilmenti balneari 
hebben veelal fors geïnvesteerd in hun 
etablissement; een overgangsregime is 
dus wenselijk. Deze stabilmenti zijn ook 
niet te vergelijken met de Nederlandse 
strandtenten, die aan het eind van elk 
seizoen afgebroken en opgeborgen wor-
den.

Een nieuwe kopzorg voor de exploitan-
ten én badgasten is het stijgend zee-
niveau. Ik kan het sinds twee jaar zelf 
waarnemen aan de Adriatische kust: la 
battigia komt dichterbij en het strand 
begint af te kalven. In een enkel geval 
moest een strandtent al de voorste rij 
parasols en bedjes prijsgeven. Soms pro-
beert men het tij te keren door het stor-
ten van grote rotsblokken voor de kust.

En dan is er nog de nasleep van Covid. 
Vóór Covid werden de parasols gaande-
weg steeds dichter naast elkaar geplant, 
zo dicht soms dat het manoevreren in 
de opschuivende schaduw een strakke 
synchronisatie met de buren vereiste…. 
Tijdens Covid moesten de ombrelloni op 
ruime afstand staan, minder omzet dus, 
de vraag is hoe dan nu zal zijn.

Nu naar the sunny side: occhiali da sole 
opzetten, Havaianas aan de voeten, boek 
mee, op naar je favoriete strandtent. 
Eerst colazione met capuccino en cor-
netto all’aperto, en dan geroutineerd 
antwoord geven op de standaardvraag: 
lettini o sdrai? Uno e uno per favore! 
(precies zoals de geijkte conversatie na 
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bestelling in een restaurant: l’acqua gas-
sata o liscia?)

En dan, kijkend naar de vissersschepen 
die de haven binnenlopen, wegdromen. 
Over een tochtje naar de bergen, of over 
je aanstaande bezoek aan het restaurant, 
waarover de locals zo lyrisch zijn…. Dolce 
far niente terwijl herinneringen opkomen 
bij het horen van luchtige muziek.

Zoals: Volare. Domenico Modugno won 
daarmee in 1958 het San Remo songfes-
tival (en bereikte vervolgens de derde 
plaats in het Europese songfestival dat 
jaar, in Hilversum). Het lied (eigenlijk 

geheten Nel blu dipinto di blu) werd we-
reldberoemd, en daarmee ook Modugno. 
Zijn geboorteplaats Polignano a Mare 
(prov. Bari) richtte voor hem een levens-
groot standbeeld op aan zee. Apetrots is 
men daar op de zanger en het lied, zie de 
foto van onze correspondent ter plaatse!

Nog zo’n luchtige wegdromer: Il cielo è 
sempre più blu van Rino Gaetano. Anders 
dan Volare (in balladestijl van de jaren 
vijftig) is dit een vlot rocknummer uit 
1975, een lied met een boodschap. Gae-
tano somt een aantal tegenstellingen 
tussen mensen op en concludeert steeds 
dat de hemel voor iedereen hetzelfde is. 

Domenico Modugno
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In 2020 werd een benefietopname van 
het lied uitgebracht ten behoeve van het 
Croce Rossa Italiana door Italian All Stars 
4 Life. Kijk er eens naar op YouTube: in 6 
minuten zie je alle hedendaagse zangers 
van naam (zo’n 70 in getal!) voorbijkomen.

Tot zover mijn opwarmer om de soci van 
Dante in stemming te brengen. Ter ge-
ruststelling, voor wie zich nog afvraagt 
of het ‘al mare’ of ‘a mare’ moet zijn: de 

Accademia della Crusca heeft geoordeeld 
dat het weglaten van het lidwoord (il) een 
typisch fenomeen in Rome is, en incor-
rect. Andiamo al mare dus.

Via Roma te Polignano a Mare (foto © Stella van Alem)
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Een stadje in de Marche 
anno 1900
Bespreking van het boek Daar op het 
plein is niemand van Dolores Prato

Tekst: Aad Vernooij



21BOEKEN / DOLORES PRATO

De beschrijvingen zijn gedetailleerd, vaak liefdevol, 
soms spottend. Dat alles met de tragische 
ondertoon van het afgewezen kind.

Kort na haar geboorte in 1892 werd Dolores Prato 
door haar moeder ondergebracht bij een tante en 
een (priester)oom in Treia, een stadje in de Marche, 
niet ver van Ancona. Ruim tachtig jaar later schreef 
ze over die tijd (tot 1912) een lijvig boekwerk dat in 
1980 in verkorte vorm werd gepubliceerd. Na po-
sitieve recensies werd het oorspronkelijke manus-
cript (1058 getypte pagina’s) in 1997 onverkort uitge-
geven. De Nederlandse vertaling verscheen onlangs 
onder de titel Daar op het plein is niemand.

Dolores Prato schreef geen traditioneel boek. Ze 
vertelt over haar pleegouders, over Treja (zij schrijft 
de naam met een j), de mensen die er woonden, hun 
kleding, hun maaltijden, hun beroepen. Ze beschrijft 
de bereiding van coratella (orgaanvlees) en het 
branden van koffiebonen. Ze weidt uit over kleding-
stukken, de haardracht en de hoofddeksels van arm 
en rijk. Over volksvrouwen die weven en zijderupsen 
kweken, over de palazzi en hun bewoners, de ker-
ken en priesters. 

Haar beschrijvingen zijn gedetailleerd, vaak liefde-
vol, soms spottend. Dat alles met de tragische on-
dertoon van het afgewezen kind. Haar tante negeer-
de haar: ‘Ze bemoeide zich niet met mij, misschien 
had ze me niet eens in de gaten; ze las altijd.’ En: ‘Ik 
leerde niet zoals andere meisjes liefkozend te zijn. 
Dat heb ik nooit geleerd.’

Dolores Prato
Daar op het plein is 
niemand

€ 18,99 ebook
€ 45,00 hardcover

Vertaling Jan van der 
Haar. Oorspronkelijke 
titel Giù la piazza non 
c’è nessuno
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LIBRI
Als een steen in de stroom

Even beeldend als precies beschrijft de Italiaanse 
auteur Marina Jarre het verhaal van haar bijzonde-
re jeugd, die begint in Letland in de jaren 1920 en 
‘30. Zij wordt geboren in een gecompliceerd gezin: 
haar ongrijpbare, knappe vader - een Letse jood 
die in 1941 omkwam in de holocaust -, haar strenge 
moeder - een Italiaanse protestant die Russische 
literatuur vertaalde; haar zus, haar Letse grootou-
ders. Jarre vertelt over haar kindertijd en puberteit, 
eerst als Duitstalige minderheid in Riga, en over 
daarna haar leven in Italië. Na de scheiding van haar 
ouders in 1935 wordt ze naar haar grootouders van 
moederskant gesttuurd, Franstalige protestanten 
in de Alpenvalleien ten zuidwesten van Turijn, geen 
vanzelfsprekend thuis voor een jood in fascistische 
Italië. Deze memoires - vergeleken met Geheugen, 
spreek van Vladimir Nabokov of Annie Ernaux’s De 
jaren - gaan over tijd, taal, vrouwelijkheid, verbon-
denheid en vervreemding, en centraal staat de vraag 
wat een thuis betekent voor degenen die er geen 
hebben, of meer dan één.

Marina Jarre (1925-2016) werd geboren in de Letse 
hoofdstad Riga. Haar vader was een Letse jood, haar 
moeder een Italiaanse protestant. Na de scheiding 
van haar ouders in 1935 werd ze naar haar streng 
gelovige Franstalige grootouders van moederszijde 
gestuurd, die in een gehucht ten zuidwesten van 
Turijn woonden. Jarre schreef romans, korte verha-
len en non-fictie. Verre vaders verscheen voor het 
eerst in Italië in 1987.

Marina Jarre
Verre vaders

€ 22,99 paperback

Vertaling Philip Super. 
Oorspronkelijke titel 
Padri lontani 

Verschijnt op 4 mei
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Claudio Magris
Zuiderkruis

€ 22,99 paperback

Vertaling Linda 
Pennings. 
Oorspronkelijke titel 
Croce del sud

Verschijnt op 6 mei

Zuiderkruis

Zuiderkruis is een denkbeeldig reisverslag waarin Clau-
dio Magris in het kielzog van drie fascinerende perso-
nen naar het uiterste zuiden van de aardbol afreist. Hij 
beschrijft de lotgevallen van de Sloveense etnoloog Juan 
Benigar, de Franse advocaat Orélie-Antoine de Tounens 
en de Italiaanse non Angela Vallese.

Aan de hand van anekdotische legendes, bijzondere we-
tenswaardigheden en poëtische bespiegelingen doet 
Magris verslag van hun gedrevenheid om de inheemse 
volkeren van Araucanië, Patagonië en Vuurland te be-
schermen tegen de bedreigingen van hun bestaan. In 
Zuiderkruis komen de bekende thema’s uit het werk van 
Claudio Magris duidelijk naar voren. Hij onderzoekt de 
talrijke betekenissen van het uiterste zuiden, zowel in 
wetenschappelijke zin als in literaire zin: schrijvers over 
‘het zuiden’ als Jules Verne, Edgar Allan Poe, Jorge Luis 
Borges en Bruce Chatwin komen aan bod. 

 Claudio Magris (1939) is recensent, vertaler, schrijver en 
een van Europa’s belangrijkste filosofen. Hij ontving di-
verse prijzen voor zijn werk, waaronder in 1997 de Premio 
Strega voor Microcosmi. In 2001 kreeg hij de Erasmusprijs 
uitgereikt en in 2004 ontving hij de prestigieuze Prins van 
Asturiëprijs. 
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Giulia Caminito
Antonia’s dochter

€ 24,99 paperback

Vertaling 
Hilda Schraa. 
Oorspronkelijke titel 
L’acqua del lago non è 
mai dolce

Verschijnt op 15 mei

Antonia’s dochter

Wat is ‘een betere toekomst’, als je aan de verkeerde kant 
van de rivier bent geboren?

Rome wordt almaar duurder, en de familie is arm. Dus 
verhuizen zij naar een dorpje in de buurt van de hoofd-
stad, aan het meer van Bracciano. Maar een ding is ze-
ker: dochter Gaia moet in Rome naar een goede school, 
anders is er weinig kans op een beter leven. Op school 
wordt ze gepest: het meisje met de flaporen en het rode 
haar, de verkeerde kleren. Alessandro is de ergste. Als hij 
haar tennisracket kapotsnijdt (het hele gezin heeft voor 
de aanschaf ervan moeten inleveren), ruïneert Gaia zijn 
knie en pakt hem zijn racket af. Het is niet moeilijk om 
een slecht mens te worden.

Een zomerliefde met Luciano, een jongen uit de hogere 
kringen, eindigt in een teleurstelling: geen cadeaus, geen 
warmte. Als wraak geeft ze een jongen ‘die niet deugt’ 
Luciano’s adres. Als de jongen haar vraagt wat zij wil als 
tegenprestatie, denkt ze: alles wat in dat huis staat en in 
het huis ernaast. Maar ze vraagt alleen een mobieltje.

Om vooral niet te doen wat anderen haar aanraden, 
schrijft Gaia zich in voor een studie Filosofie. Ze werkt 
hard, terwijl anderen plezier maken. Als blijkt dat de stu-
die niks gaat opleveren, gooit ze al haar geliefde boeken 
weg. Wat is ‘een betere toekomst’, als je aan de verkeerde 
kant van de rivier bent geboren? Pas jaren later geeft Gaia 
gehoor aan de wens van een vriendin: leer me met moed 
van de pier te springen: elkaar een hand geven, keihard 
schreeuwen en dan met lef de diepte in. 

Giulia Caminito (Rome, 1988) studeerde politieke filo-
sofie. In 2016 debuteerde ze met de roman La Grande A 
(over kolonialisme). Ze kreeg hiervoor de Premio Bagut-
ta voor debuten, de Premio Berto en de Premio Brancati 
Giovani. In 2019 verscheen de historische roman Un gior-
no verrà waarvoor ze de Premio Fiesole Under 40 kreeg. 
Antonia’s dochter is haar derde roman.


