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De huidige Italiaanse regering doet in 
Brussel de wenkbrauwen fronsen, het 
land zelf heeft in de afgelopen maanden 
herhaaldelijk te maken gekregen met 
extreme weersomstandigheden. Zwaar 
weer, letterlijk en figuurlijk, maar de 
regering lijkt met overtuiging de gekozen 
koers te blijven varen. 
De Italiaanse literatuur en muziek 
trekken zich van klimaat en politiek 
weinig aan – gelukkig maar – en zo kwam 
hier in Utrecht, dankzij het Istituto 
di Cultura, de in Italië alom bekende 
schrijver Erri de Luca op bezoek. Hij was 
uitgenodigd vanwege het verschijnen 
van zijn nieuwste boek, Il giro dell’oca. Hij 
vertelde onopgesmukt en sympathiek 
over zijn jeugd – in zijn geboortestad 
Napels – en zijn schrijverschap. In de 
literatuur is hij een echte autodidact, met 
een verleden van 20 jaar in de bouwvak. 
Het huis waar hij in woont, even buiten 
Napels, heeft hij zelf gebouwd, samen 
met twee collega-bouwvakkers.
De Italiaanse muziek, en wel Vivaldi, zal 
te horen zijn in het Concertgebouw in 
februari volgend jaar. Op 9 februari wordt 
daar de opera L’Olimpiade uitgevoerd, 
een weinig bekend werk van Vivaldi, een 
bijzondere gebeurtenis dus.
Een week later, op 16 februari, wordt in 
de Utrechtse Domkerk voor het allereerst 

het vierdelige orgelwerk quattro quadri van 
Richard Rijnvos ten gehore gebracht. Het 
maakt deel uit van la Serenissima, een reeks 
composities die de stad Venetië en haar 
minder bekende, vaak duistere kanten tot 
onderwerp heeft. Een wereldpremière dus.
Over deze twee bijzondere gebeurtenissen 
kunt u in deze Notiziario meer lezen. 
En wat treft u verder aan? Opnieuw 
een bijdrage van ‘onze’ Laura Schram, 
die weer een opmerkelijke ontmoeting 
had, en Minne de Boer, die de lezers 
trakteert op een nieuwe Apostrofo en 
een volgende giallo-aflevering. Gandolfo 
heeft zich weer laten verrassen en maakt 
u hier deelgenoot van. En Roland Fagel 
is weer present, met een recensie van de 
autobiografie van Angelica Balabanoff 
die inmiddels is verschenen (in het 
septembernummer hebben we die al 
aangekondigd). Wat een vrouw, deze 
Angelica! 
Net als in het vorige nummer ook nu 
een bijdrage van een student, deze keer 
over Cellini. We zijn heel blij dat we ook 
studentenkringen het woord kunnen 
geven in de Notiziario! Wat dit nummer 
verder nog te bieden heeft ziet u zelf 
maar, al dan niet onder de kerstboom. 
Wij hopen dat deze Notiziario de maand 
december voor u een beetje extra 
feestelijk zal maken.
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“L’età del ferro non è ancora finita per fortuna”, mi dicevo qualche 
giorno fa quando, grazie ad un comune amico, ho ‘scoperto’ 
un fabbro d’arte Simone Scapini (classe 1972), che lavora a 
Bussolengo, una cittadina tra Verona e il Lago di Garda. Ho 
pensato di segnalare il suo lavoro ai lettori del Notiziario per 
tener fede ad una mia antica promessa, quella di indicare a chi 
viene da queste parti in vacanza, le numerose forme d’arte che 
vivono al di fuori dei musei, dunque ‘invisibili’ al turista, ma 
vivacissime nella realtà italiana.
Questo vale per ogni parte d’Italia al punto che in parecchi 
casi l’artigianato si identifica con la storia della città: il vetro 
per Venezia, il marmo per Carrara, il mosaico per Ravenna, 
la ceramica per Faenza. Anche Verona e la sua provincia 
offrono numerosi esempi di mestieri d’arte: alcuni sono legati 
alla natura del suolo, come il marmo o il legno dei quali vi 
ho già parlato, altri come il ferro e la lavorazione dei metalli 
continuano antichi modelli, lasciati da queste parti da celti, 
etruschi o longobardi. E’ impressionante sfogliare l’annuario 
del Club artigiani creativi di Villa Gritti che nella provincia di 
Verona ne raccoglie la maggior parte, per scoprire quante altre 
tipologie di artigianato siano attive sul territorio e quante 
se ne sono aggiunte negli anni anche grazie alle moderne 
tecnologie, e per rendersi conto della spiccata vocazione 
manifatturiera della provincia, che la distingue da altre vicine 
più industrializzate. 
Verona resta ancora oggi famosa per la fusione delle campane 
in bronzo o per i portali delle chiese su modello di quelle della 
basilica di San Zeno, o di San Fermo Maggiore, come anche 
di sculture per i monumenti cittadini. Salvador Dalì faceva 
fondere i suoi bronzetti in una fonderia d’arte veronese, a 
Negrar di Valpolicella, dove abito io, lavorò a lungo un suo 
amico spagnolo, Miguel Berrocal, famoso scultore in bronzo. 
In città sono attivi parecchi scultori molto noti anche a livello 
nazionale, come Piera Legnaghi (che crea forme colossali da 
situare in grandi spazi, oppure gioielli piccolissimi) o Novello 
Finotti che inserisce tra i passanti nelle piazze o nelle vie della 
città, delle vivacissime statue a grandezza naturale per far 
‘incontrare’ personaggi illustri. 
 Gli antichi fabbri ferrai, indispensabili un tempo per la vita 

quotidiana, hanno lasciato per fortuna in città e provincia 
alcuni figli d’arte capaci di tramandare l’antica tecnica di 
forgiare col fuoco il ferro battuto, mettendola al servizio delle 
moderne necessità. Uno di questi è Simone Scapini, molto 
noto per le sue scale ma anche per balconi, camini e cancelli, 
parti integranti dell’arredo di uno spazio piccolo così come 
di un aereoporto o di un centro commerciale. Scapini, grazie 
all’ ‘Accademia di Belle arti Cignaroli’ di Verona, è stato 
protagonista nella scorsa estate di un interscambio tra una 
accademia russa (regione Novgorod) e il gruppo del Design 
veronese, dopo essere stato premiato più volte in occasione 
della Biennale europea di arte fabbrile che si riunisce regolarmente a 
Stia (Arezzo). Egli ama definirsi ‘il sarto delle scale’ affascinato 
com’è dalla loro simbologia, ma io credo che in lui oltre alla 
capacità tecnica di adattare la sua opera all’ambiente, senza 
nulla togliere alla funzione pratica, prevalga quella di affiancare 
all’idea di ferro battuto come forza, stabilità, sicurezza, quella 
di leggerezza, ornamento, gioco, creando dei veri quadri dipinti 
col ferro. Col risultato di imprimere ad ogni suo lavoro un 
segno che lo rende unico e riconoscibile a prima vista, perché 
come fa sempre, l’artista è capace di creare una nuova realtà. 
 Se lo volete conoscere di persona questo mio nuovo amico, 
portate con voi il ‘Notiziario’ e avvisatelo per tempo, ne vale la 
pena:  e-mail: simone@scapinidesign.com  

Laura Schram-Pighi

Een van mijn dagelijkse ergernissen is de reclamespot van Stella
e-bikes. Waarom zo’n raar leenwoord, als we zo’n fraai Nederlands 
woord fiets hebben? Ongetwijfeld omdat Stella ook aan het 
buitenland wil leveren en voor de centen geven we graag onze 
taal op. Bij ons thuis hebben we het dan ook over een snelfiets. 
Maar ik ben niet de enige hater van nutteloze leenwoorden: 
onlangs had de Volkskrant het woord voorgelegd aan zijn periodieke 
lezersenquête, en als winnaar kwam het woord stekkerfiets 
tevoorschijn. Stella zou er zijn voordeel mee kunnen doen en 
een reclamekreet met een mooie alliteratie kunnen verzinnen.

We zien hier de iconiemen van Alinei aan het werk, waar ik 
het in de vorige apostrofo over heb gehad. Een iconiem maakt 
een keuze uit de kenmerken van het te benoemen object; hier 
respectievelijk het rijtempo en de noodzaak om op te laden. 
Met het gekozen kenmerk maakt het een nieuw woord, en als 
dat aanslaat kunnen we de oorspronkelijke motivatie weer 
vergeten. 
Vervoermiddelen zijn een mooi terrein om Alinei’s theorieën te 
verifiëren. Neem de fiets zelf. Voor de etymologie wijst hij op 
de zelfdatering: het ontstaan van het te benoemen object. Het 

L’arte del ferro

Apostrofo 65
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vervoermiddel kwam uit Duitsland in de vroege negentiende 
eeuw en had toen één wiel, waarbij je steppen moest. Dat werd 
natuurlijk een Fahrrad, keurig vertaald als rijwiel, zoals Radfahrer 
ook wielrijders werden. Internationaal kwam er natuurlijk een 
latiniserend woord, velocipede, met als iconiem {snel;voet}. 
Dat iconiemen hun taak vervuld hebben als het woord 
algemeen bekend is geraakt blijkt wel uit de verhaspeling 
fielesepee, waarin het iconiem grondig onzichtbaar geworden is.
Later kwam er een tweede wiel bij, wat aanleiding gaf tot 
het Franse bicyclette en daarna het Italiaanse bicicletta, via het 
afko-mechanisme verkort tot bici. Ironisch genoeg zijn de 
fietsenwinkels, die we plechtstatig rijwielhandel noemden, 
tegenwoordig vervangen door Tweewielercentra.
Een van de dateringsmiddelen van Alinei was de persoonlijke 
herinnering. Voorzichtig te gebruiken, want herinneringen 
zijn maakbaar. Maar ik pas hem toe voor het rijwiel met 
hulpmotor, tegenwoordig bromfiets of brommer genaamd. Ik 
weet nog dat de eerste exemplaren Solex heten. Hoe kwamen 
we aan dat woord? Ook hier trad het afko-mechanisme op, 
want we kunnen teruggaan tot de Franse firma Vélosolex. Het 
uiteindelijke iconiem is dus een merknaam. Maar dan treedt 
een tweetrapprobleem op, want hoe kwam die firma aan zijn 
naam. De informatie op internet zegt het niet te weten, wat dus 
betekent dat er geen documentatie over is. Maar met een beetje 
flair voor iconiemen vinden we hier moeiteloos de combinatie 
{fiets;alleen;buiten}, gerealiseerd in het latiniserend register. 
Een gewone fiets dus, die zich alleen maar onderscheidt 
doordat de motor aan de buitenkant zit. 
Het Italiaans spreekt officieel van een ciclomotore, iconiem 
{wiel; motor}. Maar de gangbare benaming is motorino, iconiem 
{motor; dim}, waarbij het verkleinwoord een dierbaarheid 
aanduidt. En dat werpt onmiddellijk een probleem op voor 
de bicyclette. Volgens de documentatie is het Franse woord 
ouder dan het Italiaanse. Maar het Italiaans is een taal van 
dierbare diminutieven en het Frans juist niet. Zou er ergens een 
Italiaanse naamgever in de Franse fabriek gewerkt hebben?
Verspreiding van een woord gaat vaak via de vaktaal naar de 
algemene taal. Een prachtig voorbeeld van een woord dat 
oorspronkelijk slechts bekend was bij een deelpubliek en nu 
eensklaps in de algemene taal doorgedrongen is, is het woord 
stint. De datum in kwestie was 20 september 2018 (hooguit met 
een dag vertraging) en de aanleiding het beruchte ongeluk 
te Oss. Ik stel me hier de vraag wat de Italiaanse benaming 
voor het voertuig is of zou kunnen zijn en hoe we daarachter 
zouden kunnen komen. Maar allereerst moeten we naar het 
Nederlandse woord kijken om te zien waar het vandaan komt 
en wat het precies betekent. De stint is bedacht in 2011 door 
Renzen en Noorlander, als voertuig voor buitenschoolse 
opvangorganisaties, zoals ze zelf zeggen. Het moest de 
bakfiets vervangen, omdat daarin te weinig kinderen vervoerd 
konden worden. Als omschrijving kunnen we ‘elektrisch 
karretje’ gebruiken. Hun bedrijf heette Stintum, afkorting 
voor Stint Urban Mobility en stint zelf is ontleend aan het 
autoracen, waar het de periode tussen twee pitstops, dat wil 
zeggen het verwisselen van banden, aanduidt. In die zin is het 
een specialisatie van het Engelse woord stint, dat ‘werktijd’ 
of ‘looptijd’ aangeeft (met without stint in de betekenis van 

‘onophoudelijk’ als vaste uitdrukking). En zo heeft de herkomst 
van de term het ongeluk al in zich.
De eenvoudigste manier om achter het eventuele Italiaanse 
equivalent te komen is om naar berichtgeving over het ongeluk 
te zoeken. Ik tik dus in quattro bambini in Olanda, en vind een 
groot aantal hits, die door hun bijna identieke inhoud allemaal 
te herleiden zijn tot één en hetzelfde persbericht. Daarin is 
sprake van een plaats Oss, honderd kilometer ten zuiden van 
Amsterdam (in vreemde landen oriënteer je je altijd op de 
hoofdstad) en de kop luidt treno travolge una cargo bike, met de 
uitleg le cargo bike sono biciclette progettate per trasportare carichi e 
in Olanda sono usate spessissimo per trasportare i bambini piccoli. Als 
synoniem blijkt una bici cargo voor te komen. Leentechnisch is 
de eerste vorm een volledig Engels leenwoord, en het tweede 
woord een deelontlening: cargo wordt niet vertaald als carico. 
In een commentaar roept een lezer verontwaardigd: “mi 
chiedo come facciano a lasciar circolare delle trappole mortali come i 
carrellini portabambini attaccati alle biciclette??”. Hier vinden we 
het karretje van onze omschrijving terug (en eigenlijk ook 
het solexprincipe, via attaccati). Ook het simplex carrello komt 
trouwens in de teksten voor. In latere commentaren vinden we i 
veicoli cargo Stint, en ergens kwam ik ook uno Stint tegen, waaruit 
blijkt dat het woord mannelijk is, ongetwijfeld vanwege het 
erbij gedachte veicolo. 
De volgende stap is een zoektocht naar cargo bike. Die levert 
talrijke websites van bedrijven op, die zich in eerste instantie 

op hotelkarretjes richten, maar geleidelijk hun mogelijkheden 
uitbreiden tot het vervoer van bambini piccoli e non ancora bici 
muniti, een fraaie formulering die we met ‘nog niet fietskundig’ 
zouden kunnen vertalen. En dit is dus net wat de heren van 
Stintum gedaan hebben, maar dan wel met enige vertraging. 
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Dat wordt in het Italiaans dan una cargo elettrica a pedalata 
assistita, ideata esclusivamente per portare fino a due o anche tre 
bambini a cavalcione sul suo pianale dedicato, en één bedrijf interviewt 
enthousiaste cargo-mamme (zouden wij ze stintmoeders noemen?), 
die vertellen hoe hun leven veranderd is: “con la Cargo Bike 
facciamo tutto: portiamo i bimbi a scuola, a pallavolo, al circo, ci 
portiamo gli amichetti, le cartelle, gli zaini, i roller e i monopattini per 
i giardinetti ( fino a un paio dánni fa anche le biciclettine”. Zelfs is er 
een cargo-mamma die raad wil geven aan un futuro cargo-biker. 
Maar steeds is er sprake van maar enkele kinderen, vier als 

maximum, dus het precieze equivalent van de Hollandse stint 
is nog niet bereikt. Nederlands staat trouwens niet als enige 
model: sommige fabrikanten zijn naar Kopenhagen geweest 
om inspiratie op te doen.
In een apostrofo kan ik dit onderwerp onmogeijk uitputtend 
behandelen. Maar mocht een lezer de geest krijgen, dan kan ik 
verzekeren dat voertuigen een rijke bron van inspiratei zijn.

Minne de Boer

In september vond in Utrecht een bijeenkomst plaats van 
het Observatory on Dante Studies (Onderzoeksgroep 
Dantestudies), met als gasten prof. Giona Tuccini  
(universiteit Kaapstad), Herman Jansen en Ronald Valk.
Prof. Tuccini sprak over Pier Paolo Pasolini’s film Accattone 
en hoe Dante’s Divina Commedia in de film terugkeert en 
aangehaald wordt. Herman Jansen, advocaat ‘in ruste’, las 
drie canti voor uit zijn vertaling (!) van de Commedia. Deze 

nieuwste vertaling in het Nederlands is in de loop van 15 jaar 
tot stand gekomen, een proces dat begon toen de vertaler nog 
volop praktijk hield als advocaat. Een ijzersterk volgehouden 
dagritme maakte dit mogelijk. Vóór het vertalen van de 
Commedia had hij trouwens al ‘geoefend’met Il Convivio en Vita 
nuova… 

Ciska van der Glas

Observatory on Dante studies

Recensie

Op weg naar de zevenhonderdste sterfdag van 
Dante: een nieuwe publicatie

De precieze sterfdag van Dante Alighieri is niet bekend, maar 
hij is in ieder geval gestorven in september 1321. Dit betekent 
dat zijn zevenhonderdste sterfdag in 2021 wordt gevierd. In de 
aanloop daarnaar worden vanuit de Werkgroep Italië Studies 
diverse activiteiten georganiseerd. Eén van deze activiteiten 
is de publicatie in september 2018 van een boekje (getiteld 
Waarheid die de schijn van leugen heeft) met een bijzondere inhoud. 
In dat boekje wordt voor het eerst een gedeelte gepubliceerd 
van een nieuwe integrale vertaling van de Divina Commedia in het 
Nederlands. Het gaat om de gezangen V, XV en  
XVI van het Inferno. De vertaler, Herman Jansen, is opmerkelijk 

genoeg geen professional maar wél in letterlijke zin een ‘amateur’, 
een ‘liefhebber’, namelijk van de Italiaanse taal en cultuur. Hij 
is – zo mogen wij wel zeggen – verslingerd geraakt aan Dante.
De vertalingen worden voorafgegaan door twee essays, waarvan 
het eerste ingaat op gezang V en het tweede op XV en XVI, die 
in feite één geheel vormen. Hieronder een recensie van dit boek.
Laten wij beginnen met de vertaling. Het wordt de lezer 
gemakkelijk gemaakt om de vertaling te beoordelen doordat de 
Italiaanse originele tekst en de corresponderende Nederlandse 
tekst tegenover elkaar zijn afgedrukt. Hier is het begin van 
gezang V:

Zo daalde van de eerste kring ik
naar de tweede af, die minder ruimte omgeeft
en zoveel meer smart die tot weeklachten drijft.

Daar huist afzichtelijk al grommend Minos,
die aan de ingang de zonden onderzoekt,
vonnist en heenzendt, naar hij zich omwindt.

 Così discesi del cerchio primaio
 giù nel secondo, che men loco cinghia
 e tanto più dolor, che punge a guaio. 
 
 Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
 essamina le colpe ne l’intrata;
 giudica e manda secondo ch’avvinghia
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We zien dat er niet is gekozen voor een berijmde vertaling. Dat 
zou alleen kunnen door van het origineel een geheel nieuw 
gedicht te maken, dus door te ‘herdichten’. Dit is niet de opzet: 
de inhoud van het origineel is de primaire focus van de vertaler. 
Wél merken we op dat de vertaler veel zorg besteedt aan de 
ritmiek van zijn tekst. De metrische accenten van zijn vertaling 
komen weliswaar niet één-op-één overeen met die van Dante, 
maar toch ondervinden wij bij lezing van het Nederlands, 
net als bij het Italiaanse origineel, een golvende, gedragen 
beweging. Die trachten we hieronder uit te beelden (met aan 
elkaar geplakte opeenvolgende klinkers):

Stávvi Minòs orribilmént-e-rínghia
Dáár huist afzíchtelijk al grómmend Mínos

Een grote uitdaging vormt hierbij de woordkeus. Het is de 
kunst om in het Nederlands het aantal onbeklemtoonde 
lettergrepen binnen de perken te houden. Vandaar wellicht 
de keuze in bovenstaand voorbeeld voor de zinsnede “naar 
hij zich omwindt”, die behoorlijk duister is. Maar ook het 
corresponderende Italiaans, “secondo ch’avvinghia”, is niet 
direct voor de hand liggend.* In de strofes die volgen vertelt 
Dante gelukkig concreet wat Minos nu eigenlijk doet.
Een ander voorbeeld van een moeilijk woord is het gebruik van 
het woord ‘snijder’ in gezang XV vers 21. Het is een synoniem 
voor ‘kleermaker’. In het Italiaans staat ‘sartor’, en aangezien 
het huidige Italiaans het woord ‘sarto’ bezigt, zal dit voor de 
Italiaanse lezer volkomen duidelijk zijn. Het woord ‘snijder’ 
heeft één onbeklemtoonde lettergreep minder dan ‘kleermaker’ 
en dat is voordelig voor de ritmiek van de tekst:
als een óude sníjder op het óóg van de naald.
Dankzij ‘het oog van de naald’ kan de Nederlandse lezer 
begrijpen dat het hier om een kleermaker gaat, ook als hij niet 
weet dat ‘snijder’ een synoniem hiervoor is. Dergelijke keuzes 
lijken ons verdedigbaar; het is immers normaal dat het lezen 

van poëzie een zekere inspanning van de lezer vergt. Al met al 
zijn wij enthousiast, en wij spreken de vurige hoop uit dat de 
integrale vertaling van de Divina Commedia door Herman Jansen 
spoedig gepubliceerd zal worden.
In de essays van Gandolfo Cascio, docent Italiaans en vertalen 
aan de Universiteit van Utrecht, en Marcello Ciccuto, voorzitter 
van de Società Dantesca Italiana, wordt ingegaan op twee 
‘afrekeningen’ van Dante met zijn verleden. In Cascio’s essay 
over gezang V gaat het over Dante’s persoonlijke identificatie 
met de liefdesliteratuur. Het is voor zijn ontwikkeling nodig 
dat hij ophoudt om van mensen die op zondige wijze de 
liefde bedrijven (door overspel namelijk) een rolmodel voor 
zijn eigen leven te maken. De confrontatie van Dante met 
zijn eigen neigingen is zo heftig dat hij aan het einde van dit 
gezang flauwvalt. In Ciccuto’s essay wordt uitgelegd hoe Dante 
afrekent met de hypocrisie van de zogenaamd deugdzame 
politici van Florence. Pikant met het oog op onze tijd is dat 
Ciccuto laat zien hoe Dante erop wijst dat deze hypocrisie 
wordt gevoed door een seculiere visie van deze politici op staat 
en samenleving. Dante deed ooit mee aan de stedelijke politiek 
van Florence, maar nu niet meer. Immers, in tegenstelling tot 
de politici die doen aan “leugen die de schijn van waarheid 
heeft”, doet hij, de dichter met een ethische doelstelling, aan 
“waarheid die de schijn van leugen heeft” (de titel van het 
boek). Beide erudiete essays zijn de moeite van het lezen meer 
dan waard.
Het boekje is niet op papier verkrijgbaar maar wél online 
beschikbaar op de website van het Observatory on Dante 
Studies, https://sites.google.com/site/werkgroepitaliestudies/
boeken

Ronald Valk

Angelica Balabanoff, Rebel. Politieke herinneringen 1869-1938. 
Vertaald door Nils Buis. Met een nawoord van Elsbeth Etty 
en een uitvoerig biografisch register, 307 p. E 25,- Uitgeverij 
Schokland, De Bilt. Reeks Kritische klassieken nr. 15. Een 
dossier met meer informatie – onder andere het nawoord van 
Elsbeth Etty – is te vinden op www.uitgeverijschokland.nl

Italië was het tweede vaderland van de Russische revolutionaire 
Angelica Balabanoff (1869-1965), meteen al vanaf het moment 
dat ze in 1898 in Rome belandde om aan de Sapienza de 
colleges marxistische filosofie te gaan volgen van Antonio 
Labriola. ‘Ik was toen nog nooit in Italië geweest’, schreef 

in ze in haar onlangs vertaalde autobiografie Rebel, ‘en de 
gedachte om er te gaan wonen, de Italianen te leren kennen én 
de kans om onder een man met zo’n briljante internationale 
reputatie te gaan werken, oefenden een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op me uit.’ Gretig stortte ze zich vanuit 
haar bescheiden pensionnetje bij de Santa Maria Maggiore 
op de kunstschatten in kerken en musea: ‘Van deze uitstapjes 
naar het verleden leerde ik veel meer dan uit de boeken. Maar 
het verleden was toen voor mij niet meer dan een prelude 
op de nieuwe beschaving die ik hoopte te helpen vestigen.’ 
Ze genoot volop van de vrije omgang tussen studenten en 
professoren – veel vrijer dan in het stijve en formele Berlijn 

*  Overigens is het moeilijk om per geval in te schatten in hoeverre Dante’s 

woordkeus ‘moeilijk’ was voor zijn Italiaanse tijdgenoten.

Recensie

‘Geworteld in Italiaanse bodem’: de autobiografie 
van Angelica Balabanoff

5



| Dante Alighieri • Notiziario • jaargang 28 – nummer 4 |

waar ze vandaan kwam – en van de veel grotere vrijheid die 
vrouwelijke studenten in Rome genoten. Al snel raakte ze 
bevriend met tal van socialistische kopstukken, behalve 
Labriola bijvoorbeeld ook Leonida Bissolati: ‘Wie zou toen 
gedacht hebben dat de jonge vrouw die naast hem liep en 
zo aandachtig naar hem luisterde, ooit zijn royement zou 
bepleiten uit de partij die hij zelf had opgericht?’ In Rome vond 
ze haar ware roeping: ze meldde zich aan als propagandiste 
bij de Italiaanse socialistische partij. Die stuurde haar naar 
Zwitserland waar ze als tolk en vertaalster de vele jonge 
Italiaanse vrouwen kon bijstaan die daar werden uitgebuit 
in de textielfabrieken, gechaperonneerd door geldbeluste 
nonnen die opereerden als koppelbazen. Op aandrang van de 
beheerder van het Volkshuis van Sankt Gallen hield ze haar 
eerste ‘socialistische propagandaspeech’. Ze verwachtte al 
na een paar woorden van het podium te worden weggehoond 
en had daarom het hondje van een kameraad meegenomen: 
‘nadat ik mijn goede bedoelingen had laten zien kon ik de zaal 
verlaten en de hond meenemen voor een lange wandeling’. 
Het liep anders: ‘na een paar minuten bemerkte ik dat ik vrijuit 
en spontaan aan het spreken was. Zelfs het herhaaldelijke 
applaus onderbrak mijn woordenstroom niet. Ik moet langer 
dan een uur hebben gesproken en het arme hondje moest 
het die avond zonder zijn gebruikelijke wandeling stellen.’ 
Tot haar eigen verbijstering bleek de Oekraïens-Joodse 
rijkeluisdochter, die naar het buitenland was gevlucht om 
aan een gedwongen huwelijk te ontkomen – en aan haar 
sardonische moeder – een geboren redenaar. Pijlsnel maakte 
ze carrière in de internationale arbeidersbeweging, door haar 
redenaarstalent, haar tomeloze werklust, haar superieure 
sociale intelligentie, haar grondige inzicht in de marxistische 
theorievorming en haar verbluffende talenkennis: ze kon 
moeiteloos ellenlange toespraken simultaan vertalen in en 
uit Frans, Duits, Italiaans, Engels en Russisch. En in 1964 
stond ze volgens Elsbeth Etty, die het nawoord schreef bij 
Rebel, als 95-jarige in Rome op het podium naast de kersverse 
president Saragat, om diens toespraak simultaan te vertalen in 

het Japans. Haar inzet voor de wereldrevolutie voerde haar in 
1917 via Zweden naar Rusland, waar Lenin haar benoemde tot 
eerste secretaris van de Komintern, de Derde Internationale. 
Het bolsjewistische bewind bleek voor haar vrijwel meteen een 
desillusie, net als voor haar goede vriend journalist John Reed 
en haar goede vriendin anarchiste Emma Goldman: ‘Angelica 
Balabanova kwam naar Petrograd om de Italiaanse delegatie te 
ontmoeten. Ze leek volslagen veranderd. Ze had gesnakt naar 
haar Italiaanse kameraden: die zouden haar een ademtocht 
brengen van haar geliefde Italië, van haar leven en werk in dat 
land. Hoewel ze Russisch was van geboorte, van opleiding en 
van revolutionaire traditie, was Angelica geworteld geraakt in 
de Italiaanse bodem. Ik begreep haar maar al te goed, ik zag 
hoe vervreemd ze was van dit land, waar een nieuw en stralend 
leven zou moeten ontspringen aan de harde grond. Zelfs aan 
zichzelf wilde Angelica niet toegeven dat dit zo lang verhoopte 
leven een doodgeboren kindje was gebleken. Ik kende haar zo 
goed dat ik moeiteloos begreep hoe bitter haar verdriet was 
over het vormeloze wangedrocht dat in Rusland ter wereld was 
gekomen. Maar nu waren haar geliefde Italianen in aantocht! 
Die zouden de warmte en de kleuren van Italië met zich 
meevoeren.’*

Angelica wilde terug naar Italië. Als prijs voor een uitreisvisum 
eiste Lenin van haar dat ze een lasterpamflet over de met haar 
bevriende Italiaanse socialistenleider Giacinto Menotti Serrati 
zou schrijven: ‘Mijn toekomst hing af van mijn antwoord en ik 
probeerde mijn emotie niet te laten zien. “Jij bent degene die 
dat pamflet moet schrijven, Vladimir Iljitsj”, antwoordde ik. 
“De positie van Serrati is ook de mijne.” Ik draaide me om en 
liep de kamer uit.’
Een jaar later mocht ze om gezondheidsredenen toch 
vertrekken: ze wist een baantje te bemachtigen op de sovjet-
ambassade in Stockholm. In de haven van Tallinn vroeg ze 
in een drogisterij om een middeltje tegen zeeziekte. Het 
advies dat ze kreeg van het winkelmeisje gaf haar leven een 
onverwachte draai: ‘Probeer te zingen als u op de boot bent.’ 
Dat deed ze: ‘Toen de storm toenam begon ik gedichten op 
te zeggen die ik in mijn jonge jaren geleerd had, en speciaal 
degene die over de zee gingen. Vervolgens vertaalde ik ze in 
gedachten in verschillende talen. Het ritme van de vertalingen 
werd me ingegeven door het ritme van de golven. Ik was 
verbaasd dat ik die verschrikkelijke uren van storm beter had 
overleefd dan alle andere opvarenden, inclusief de Zweedse 
bemanning.’ Maanden later besprak ze met een Russische 
vriend het manuscript van een boek over Leopardi dat ze aan 
het schrijven was. Op het omslag van de map had ze toevallig 
wat van die vertalingen gekrabbeld. ‘“Wie heeft dit vertaald?” 
vroeg hij al lezende. “Vertaald? Wat bedoel je?” “Deze strofes. 
Dit is Lermontov! Een perfecte vertaling van Lermontov. Wie 
heeft dat gedaan?” Ik was hogelijk verbaasd. Muziek en poëzie 
hadden me altijd de hoogste vorm van menselijke expressie 
toegeschenen, maar ik had er nooit van gedroomd dat ik 
zelf in staat zou zijn om iets op deze gebieden te presteren. 
Mijn moeder en gouvernantes hadden iedere mogelijke 

*  Emma Goldman, My disillusionment in Russia, New York: Doubleday, Page 

& Co., 1923.
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gave die ik voor muziek zou kunnen hebben bij voorbaat de 
nek omgedraaid door hun ontmoedigende pedagogische 
benadering […] De stimulerende woorden van mijn bezoeker 
waren een openbaring voor me. Ik begon met het grootste 
gemak in verschillende talen poëzie te schrijven. Het leek alsof 
ik overspoeld en meegesleurd werd door een stroom van ritme.’ 
In 1943 zou Balabanoff in New York inderdaad een dichtbundel 
met gedichten in vijf verschillende talen publiceren: Tears.

Na haar vertrek uit de Sovjet-Unie wilde Balabanoff een heel 
nieuw leven opbouwen. Maar welk land wilde in de roerige 
nasleep van de Eerste Wereldoorlog een levensgevaarlijke 
beroepsrevolutionair als Balabanoff binnenlaten? Hoe kon 
ze bewijzen dat ze geen bolsjewistische spion of illegale 
agitator was? Een visum voor Italië bleek uitgesloten. Via 
kameraden in Triëst kon ze in Oostenrijk terecht. In Wenen, 
waar de socialistische beweging na de val van het keizerrijk 
hoog in aanzien stond, vestigde ze zich als taaldocente: ‘als 
onbekende arbeidster onder een miljoen andere arbeiders’. 
Onderduiken in de anonieme massa ging haar echter niet goed 
af. Al een paar jaar later werkte ze in Parijs als hoofdredacteur 
van de Italiaanse socialistische partijkrant Avanti!, want veel 
antifascistische ballingen waren inmiddels in Frankrijk beland: 
‘Eens te meer leek ik op een Italiaans “eiland” te leven.’ In 1938 
week ze uit naar de Verenigde Staten, waar ze My Life as a Rebel 
publiceerde. Een eerdere versie was al in 1927 verschenen in het 
Duits. Voor Balabanoff zelf draaide haar leven om haar werk 
en natuurlijk is het fascinerend om een ooggetuigenverslag 
te lezen van een vrouw die decennia aan de top van de 
internationale arbeidersbeweging stond en alle beroemde 
hoofdrolspelers persoonlijk kende. Veel intrigerender is echter 
het weinige dat ze prijsgeeft over haar persoonlijke leven. Juist 
door de strenge dosering wekt ze nieuwsgierigheid. Waar de 
anarchiste Emma Goldman in Mijn leven breed uitpakt over 
haar liefdeleven, zwijgt Balabanoff in alle talen over eventuele 
intieme betrekkingen met het illustere rijtje minnaars dat haar 
wordt toegedicht: Mussolini, Lenin, Trotski, Stalin... Volgens 
de recente biografie van Maria Lafont, The Strange Comrade 
Balabanoff (2016) onderhield Angelica echter wel degelijk 

meer dan tien jaar een seksuele relatie met de vijftien jaar 
jongere Benito, in de tijd dat ze samen in Milaan de redactie 
van de partijkrant Avanti! voerden. Zelf schrijft ze vooral over 
zijn verraad aan de pacifistische arbeidersbeweging door de 
Italiaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog te bepleiten. 
Dat stak haar. Dat was verraad met een hoofdletter. Zoals het 
vooral ook de gangstermethoden en de ‘jezuïetenmoraal’ van 
partijtijgers als Zinovjev waren die haar van het bolsjewisme 
vervreemdden. Ze vereenzelvigde zich volledig met de 
beweging, maar koos op cruciale momenten haar eigen lijn: 
‘als ik onder de druk was bezweken, dan had mijn leven er 
heel anders uitgezien, maar dan zou ik de grootste voldoening 
in mijn leven hebben gemist: de wetenschap dat ik sterk 
genoeg ben geweest om tegen de stroom in te zwemmen.’ Elke 
bladzijde van haar autobiografie straalt die enorme levensdrift 
uit.
Rebel is een boek dat, zoals biografe Lafont het omschrijft, 
je voortdurend prikkelt tot pogingen tussen de regels te 
lezen, om zelf te ontdekken en aan te voelen of ze iets 
opsmukt of verheimelijkt. Een boek om te lezen met een 
zielkundige seismograaf in het achterhoofd. En wie heel erg 
nieuwsgierig wordt kan op het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis in Amsterdam nog tweeënhalve meter 
archief van haar raadplegen, een heerlijke uitdaging voor 
nog hele generaties studenten Italianistiek, vrouwenstudies 
en geschiedenis, want ook de biografe is er nauwelijks aan 
toe gekomen, zoals ze eerlijk opbiecht: die had haar handen 
vol aan de rapporten van de Franse, Zwitserse, Italiaanse 
en Amerikaanse politie- en inlichtingendiensten, want het 
volgen van Balabanoff heeft tientallen ambtenaren uit vele 

Angelica Balabanoff in 1917  

Angelica Balabanoff met Ben Goerion, 1962
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landen een levenslange broodwinning geboden. Ook toen 
ze in 1947 eindelijk weer kon terugkeren naar Italië, werd 
ze permanent geschaduwd door de FBI. Ze bleef tot haar 
dood op 96-jarige leeftijd actief voor de Partito Socialista 
Democratico Italiano van Giuseppe Saragat, de meest anti-
communistische socialistische partij die in Italië voorhanden 
was. Ook na de Tweede Wereldoorlog correspondeerde ze nog 
met bekende auteurs als Erich Fromm en Arthur Koestler – en 
niet te vergeten Henriëtte Roland Holst, die ze kende uit de 
pacifistische Zimmerwaldbeweging in Zwitserland tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. In 1959, op bijna negentigjarige 
leeftijd, publiceerde ze nog een boek over haar ervaringen 
met Lenin. We mogen uitgeverij Schokland dankbaar zijn 

voor deze schitterende editie van Rebel – de reeks Kritische 
klassieken behoort tot de mooiste boeken die op dit moment 
in het Nederlandse taalgebied worden uitgegeven – al mag niet 
onvermeld blijven dat de vertaling hier en daar wat onbeholpen 
is en de eindredactie onmiskenbaar sporen van haastwerk 
vertoont. Maar wie weet dat achter uitgever, vormgever, 
vertaler, persklaarmaker, corrector en registermaker één en 
dezelfde persoon schuilgaat, is geneigd deze pekelzonden met 
enige mildheid te bezien en Nils Buis vooral erkentelijk te zijn 
voor zijn onverdroten literair-historische ontginningsarbeid.

Roland Fagel 

In februari 2019 zal in de Domkerk in Utrecht het vierdelige 
orgelwerk quattro quadri van Richard Rijnvos voor het eerst 
worden uitgevoerd! Het werk heeft een monumentale lengte, 
42 minuten, en heeft als onderwerp de Zwarte Dood, de alom 
gevreesde pandemie die meer dan vier eeuwen huishield in de 
Dogestad.
Het orgelwerk maakt deel uit van la Serenissima, een reeks 
composities die de stad Venetië en haar minder bekende, 
vaak duistere kanten tot onderwerp heeft. Rijnvos begon deze 
meerjarige onderneming in 2001 met een werk voor harp en 
ensemble, getiteld acqua alta. In de jaren erna ontstonden 
met onregelmatige tussenpozen diverse vervolgonderdelen: 
mappamondo (2004), een werk over de cartograaf Fra Mauro die 
als monnik op het eiland San Michele leefde; ponte de la pietà 
(2010), een passacaglia voor viool en dubbelorkest over Vivaldi’s 
Ospedale; fuoco e fumo (2013), over het afbranden van La Fenice 
in januari 1996; en barbara baccante (2014), een melodrama 
voor sopraan, cello en orkest, over het liefdesleven van de 
legendarische barokzangeres Barbara Strozzi.
Het recent voltooide orgelstuk quattro quadri brengt de cyclus nu 
op een totaal van zes composities. Over het werk:

Het onderwerp van deze compositie 
is de Zwarte Dood, de builenpest, 
die destijds werd gezien als een 
straf van God. Niettemin maakte de 
onmiskenbaar willekeurige aard van 
de besmettingskans dat gelovigen de 
ziekte vergeleken met een ongericht 
offensief van een leger schutters van 
Moeder Natuur. Wanhopig baden ze 
om de bemiddeling van een heilige die 
geassocieerd werd met boogschutters, 
namelijk de patroonheilige Sebastiaan, 
mede gelet op het geloof dat hijzelf 
een aanval met pijlen had doorstaan. 
Als symbool van dankbaarheid voor 
de uiteindelijke verlossing van de 

genadeloze pandemie bouwde de stad Venetië vijf votiefkerken: 
San Giobbe, San Rocco, Il Redentore, de Basilica di Santa Maria della 
Salute, en natuurlijk: San Sebastiano.
De legende wil dat Sebastiaan door het regiem van keizer 
Diocletianus als christen werd vervolgd maar zijn straf 
overleefde, in veiligheid gebracht en verpleegd door Irene van  
Rome. Niet lang daarna veegde Sebastiaan Diocletianus de 
mantel uit over zijn wreedheden, waarop de keizer het bevel gaf 
de martelaar in te rekenen en dood te knuppelen met knotsen.
Op een min of meer abstracte wijze verbeeldt het orgelwerk 
quattro quadri de vier scharniermomenten tijdens Sebastiaans 
leven, zoals vereeuwigd door Paolo Veronese, schilder van de 
San Sebastiano. Aldus neemt het stuk de complexe verhouding 
tussen Venetië en zijn verval in beschouwing, een relatie die 
laveert tussen vreugde en verdriet, plezier en pijn, leven en 
dood. De compositie beoogt niet zozeer een religieuze oefening 
te zijn, eerder een spirituele en transcendentale ervaring, 
universeel en tijdloos.

Richard Rijnvos schreef quattro quadri voor Jan Hage, 
organist-titulair van de Domkerk Utrecht. Het orgelwerk 
werd gecomponeerd mede dankzij steun in de vorm van 

een werkbeurs van het Fonds 
Podiumkunsten.

Het orgelwerk quattro quadri van Richard 
Rijnvos gaat op zaterdagmiddag 
16 februari 2019 in première in de 
Domkerk in Utrecht. Het concert begint 
om 15.30 uur en is gratis toegankelijk 
voor publiek (een vrijwillige bijdrage zal 
zeer welkom zijn).

In het Concertgebouw wordt in de NTR 
Zaterdagmatinee van 9 februari 2019 de 
opera L’Olimpiade van Vivaldi uitgevoerd 
door La Cetra, Barockorchester en 
Vokalensemble Basel. 

Wereldpremière orgelwerk van Richard Rijnvos
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Voor veel muziekliefhebbers is de 
combinatie ‘opera’ en ‘Antonio Vivaldi’ 
(nog) niet vanzelfsprekend. De naam en de 
faam van de Prete rosso, zoals hij in zijn tijd 
bekend stond, zijn immers in de eerste (en 
vaak in de laatste) plaats verbonden met 
het instrumentaal concerto, vooral voor de 
viool, het instrument dat hijzelf meesterlijk 
bespeelde. Toch was hij ook een van de 
productiefste operacomponisten van 
zijn tijd. Hijzelf claimde meer dan 90 
werken voor het muziektheater te hebben 
geschreven. Hoewel enige overdrijving 
hem niet vreemd was, moet zijn productie 
indrukwekkend geweest zijn, al zijn 
de meeste partituren verloren gegaan. 
Momenteel beschikt men nog over een 
twintigtal opera’s. Ze kaderen alle binnen 
het toenmalige stereotiepe patroon van de Italiaanse opera 
seria in drie bedrijven, met de verwachte lieto fine of happy end, 
maar zoals in het concerto geeft Vivaldi ook hier blijk van 
een onuitputtelijke verbeeldingskracht en een aangeboren 
dramatisch talent. 
De klassieke opbouw van de opera seria bestaat uit de afwisseling 
tussen recitatieven, die de actie voortstuwen, en aria’s, waar 
de actie stilstaat en een van de protagonisten emotioneel 
of reflectief reageert op het gebeuren. Het standaardtype 
aria is de driedelige da capo, opgebouwd volgens het schema 
ABA, met herhaling van het eerste deel (A) na het al dan niet 
contrasterende middenfragment (B). Na de aria verlaat de 
zanger(es) het toneel (het zgn. exit) en maakt plaats voor een 
volgende scène. Vivaldi is een meester in de coloristische 
behandeling van het orkest, met als basis de strijkers, maar 
vaak met toevoeging van solistische blazers (zoals blokfluit, 
hobo, hoorn en trompet). Zijn persoonlijk waarmerk is en blijft 
de dadelijk herkenbare en onweerstaanbare ritmische vitaliteit, 
die ook veel van zijn concerti kenmerkt. Hoewel Vivaldi vooral de 
voorkeur gaf aan oudere zeventiende-eeuwse libretti, koos hij 
voor enkele werken uit het eigentijdse repertoire dat tot in de 
tweede helft van de achttiende eeuw werd gedomineerd door 
de figuur van Pietro Metastasio. Voor drie opera’s koos Vivaldi 
voor een van zijn teksten: Siroe, re di Persia (1727), L’Olimpiade 
(1734) en Catone in Utica (1737). 

L’Olimpiade (1734)
L’Olimpiade, gebaseerd op een verslag van de Griekse auteur 
Herodotos, werd een van Metastasio’s populairste libretti, dat 
tussen 1733 (door Antonio Caldara) en 1798 (door Domenico 
Cimarosa) meer dan vijftig maal op muziek werd gezet. 
Geïnspireerd door het voorbeeld van Caldara was Vivaldi in 1734 
de tweede in de lange rij. De actie speelt zich af in de vlakte 

van Elis, nabij de stad Olympos, op de dag 
van de spelen. De edele Atheense atleet 
Megacle en prinses Aristea zijn verliefd, 
hetgeen haar vader Clistene, tiran van 
Sycion, afkeurt. Licida, zoon van de koning 
van Kreta en vriend van Megacle, heeft als 
geliefde de Kretensische edeldame Argene, 
maar ook dit huwelijk werd door ouderlijke 
tussenkomst onmogelijk gemaakt. 
Clistene, die de Olympische spelen leidt, 
belooft zijn dochter Aristea aan de winnaar 
van de spelen. Clistene had Aristea’s 
tweelingbroer Filindro laten doden door 
zijn vertrouweling Alcandro, omdat een 
orakel had voorspeld dat hij door zijn zoon 
vermoord zou worden. Wanneer Licida 
samen met zijn oom Aminta in Olympos 
aankomt, valt hij onmiddellijk voor 

Aristea, ondanks zijn belofte om met Argene te huwen. Hij is 
er zich echter niet van bewust dat Argene in Olympos verblijft, 
vermomd als herderin onder de naam Licori. Hij is vastbesloten 
Aristea te veroveren. Daartoe haalt hij zijn vriend Megacle (die 
niet afweet van de prijs voor de winnaar) over onder zijn naam 
deel te nemen aan de spelen. Megacle (verkleed als Licida) wint 
en beseft dan dat zijn vriend hem heeft bedrogen. Uit wanhoop 
springt hij in de rivier Alpheus, maar wordt door een visser 
gered. Wanneer de fraude uitkomt en Licida verneemt dat hij 
zal worden veroordeeld, vervalt hij in waanzin. Na een mislukte 
moordaanslag op Clistene wordt Licida ter dood veroordeeld. 
Het complexe verhaal komt tot een verrassende ontknoping 
wanneer blijkt dat Licida de dood gewaande Filindro is, die 
niet werd gedood door Alcandro, maar via Aminta door de 
koning van Kreta was geadopteerd. Het volk spreekt Licida vrij. 
Lieto fine: de weg ligt open voor de verbintenis tussen Licida en 
Argene en tussen Megacle en Aristea. Eind goed, al goed.
Het libretto van L’Olimpiade is weliswaar geschreven aan het 
Habsburgse hof in Wenen, maar behoort zonder meer tot 
de meesterwerken van het Italiaanse Settecento. Hoewel het 
verhaal raakvlakken vertoont met een novelle van Boccaccio 
(dag X, 8), wordt het geheel in een klassieke, aristocratische 
context met Arcadische facetten geplaatst, passend bij het 
doelpubliek en bij Metastasio’s poeticale opvattingen. In de 
opera komen verscheidene talenten van Metastasio duidelijk 
naar voren. De feilloze weergave van de complexiteit en 
registers van de menselijke geest, geïnspireerd door het 
cartesiaanse traktaat Les passions de l’âme (1649), wordt onder 
meer magistraal uitgewerkt in de dialoog van Megacle en 
Aristea en het daaropvolgende innerlijke conflict van Megacle, 
die verscheurd wordt door liefde en deugdzame trouw aan zijn 
vriend Licida (akte II, scène IX en X). Dat deugdzaamheid, 
eer en dovere het zouden winnen van affetto is typerend voor 

Vivaldi operacomponist?
L’Olimpiade (1734), een literair en muzikaal drama in samenspel  

tussen Pietro Metastasio en Antonio Vivaldi
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het pedagogische belang dat Metastasio hechtte aan de 
voorbeeldigheid van vorsten, die ondanks eigen emoties, 
onzekerheden en verlangens geacht werden voorrang te 
geven aan de publieke zaak. Het innerlijke drama drukt zich 
in Metastasio’s opera uit in zeer muzikale doch duidelijke en 
rationele taal, waarin ieder woord zo raak is dat de dichter bij 
het schrijven ervan ontroerd werd, “sino alle lagrime”. 

Vivaldi’s bewerking
De opera bleef bewaard als autograaf van de componist, een 
unieke bron. Zoals zijn tijdgenoten ging ook Vivaldi vrij om 
met het oorspronkelijke libretto: om de actie niet te vertragen 
maakte hij een aantal coupures van dramatisch minder 
relevante passages, verving of schrapte hij aria’s en voegde hij 
nieuwe toe, vaak in functie van de beschikbare zangers. Zo laste 
hij twee aria’s in voor Alcandro, een baspartij voor wie in het 
libretto alleen recitatieven zijn voorzien. Ook gebruikelijk was 
de ‘recyclage’ van aria’s uit vroegere opera’s, hier acht van de 22. 
De 22 aria’s zijn gelijkmatig verdeeld over de zeven personages, 
maar er is wel een zekere hiërarchie: Aristea, de centrale 
figuur (de prima donna), heeft vier aria’s en een duet, Megacle, 
de primo uomo, drie aria’s en een duet, Clistenes vertrouweling 
Alcandro, het minst belangrijke personage, heeft er twee. Alle 
anderen (Clistene, Licida, Argene en Aminta) hebben er drie. 
Een personage zingt nooit twee aria’s na elkaar. In elk van de 
drie bedrijven komen de meeste personages doorgaans één, 
sommige tweemaal aan het woord. In het eerste bedrijf komt 
het hoofdaandeel toe aan de drie hoofdfiguren: Megacle (1 + 
duet), Licida (2) en Aristea (1 + duet). Het duet sluit als climax 
het eerste bedrijf af. Alleen Alcandro komt in het eerste bedrijf 
niet met een aria aan bod. In het tweede bedrijf hebben alle 
personages één aria te zingen, behalve Aristea die er twee 
heeft (wat alweer haar centrale positie benadrukt). In het 
derde bedrijf komt alleen Licida niet meer aan het woord met 
een aria, alle anderen met één. Aan het slot komen enkele 
koorpassages voor, die gezongen worden door de gezamenlijke 
solisten: de laat-barokke opera is immers bij uitstek een 

solistenopera, waar geen plaats meer is voor aparte koren. 
Zoals voorgeschreven in het opera seria-recept eindigt het werk 
met ‘de moraal van het verhaal’ door een solistenkoor (die hier 
het volk vertegenwoordigt dat zich uitspreekt voor de vrijlating 
van Licida): 

Viva il figlio delinquente,
Perché in lui non sia punito
L’innocente genitor.
Né funeste il di presente,
Né disturbe il sacro rito
Un’ idea di tanto orror.

Jaloezie, ontrouw en wraak delven het onderspit voor 
deugdzaamheid en clemenza. 

De aria’s
De inhoud van de aria’s speelt in op de concrete situatie van 
een personage, maar die kan zowel toegespitst zijn op het strikt 
persoonlijke van het moment als meer algemeen uitdrukking 
geven aan een idee of een affect. Het meer algemene karakter 
van een aria laat immers toe die aan een vroegere opera 
te ontlenen of in een latere opnieuw op te nemen. Enkele 
voorbeelden ter illustratie. In de eerste aria neemt Megacle 
krachtdadig het besluit in Licida’s plaats aan de spelen deel 
te nemen. De formulering is strikt persoonlijk (Superbo di me 
stesso). Nadat Aminta Licida erop wijst niet te vroeg victorie te 
kraaien, bezingt Licida zijn zekerheid op een goede afloop. Hier 
is formulering meer algemeen in de vorm van een simile-aria, 
waarin een vergelijking wordt getrokken:

Quel destrier, che all’albergo è vicino, 
più veloce s’affretta nel corso;
non l’arresta l’angustia del morso,
non la voce, che legge gli dà.
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Tal quest’alma, che piena è di speme,
Nulla teme, consiglio non sente;
E si forma una goia presente
Del pensiero che lieta saprà.

Zoals het paard dat de stal ruikt zijn loop versnelt en zich door 
niets laat tegenhouden, zo ook laat de hoopvolle ziel zich 
door niets vertragen en verheugt ze zich op de goede afloop. 
Onmiddellijk daarna komt Aminta aan het woord, die zijn 
twijfels tot uitdrukking brengt in een moraliserende reflectie:

Il fidarsi della speme,
È un cercar affanni, e pene:
Ci lusinga, e poi ci inganna.

Dell’inganno se ne accorga,
Benché tardi, l’alma afflitta;
Se ne pente, en se ne affanna.

De eerste twee aria’s zijn in een snel tempo (allegro en allegro 
molto) en ritmisch heftig: Megacle en Licida zijn beiden 
zelfverzekerd. Aminta’s aria daarentegen verloopt langzaam 
(largo) en qua dynamiek valt het contrast op tussen forte en 
piano: hij is onzeker en ongerust. De eerste aria van Aristea is 
een typische woede-aria wegens de wreedheid van het lot: het 
tempo wordt opgedreven tot presto en er is een sterke ritmische 
stuwkracht (È troppo spetato il barbaro Fato). Een groter contrast 
met Licida’s tweede aria is nauwelijks denkbaar: het is een 
typische sluimerscène, waarin hij Megacle een weldoende slaap 
toewenst (Mentre dormi, Amor formento il piacer de’ sonni tuoi). Het 
tempo is larghetto, de melodie lyrisch, het strijkersensemble is 
aangevuld met de zachte klanken van een hoorn. Er is nog een 
tweede gedenkwaardige aria met hoorn, het enige instrument 
dat Vivaldi toevoegt aan de strijkers: Sta piangendo la tortorella, 
de eerste aria van Aristea in het tweede bedrijf, een simile-aria 
in een (niet al te) snel tempo (allegro non molto). De hoorn roept 
een pastorale sfeer op:

Stia piangendo la tortorella
Finché vedova e smarrita;
Ma se torna il suo diletto,
Entro il nido o nel boschetto,
Dolce canta, e si consola.

Ma per me che non v’è speme,
Viver sempre dovró inpene
Sventurata, afflitta,n e sola.

In feite betreft het hier een tegengestelde simile: geen gelijkenis, 
maar een contrast. De duif vindt soelaas, maar de gekwelde ziel 
niet. 
Wat in de opera niet mag ontbreken is een simile-aria met als 
thema het (liefdes)leven als een storm op zee. Te midden van de 
complexe liefdesperikelen zingt Aminta in het tweede bedrijf:

Siam navi all’ onde algenti
Lasciate in abandono: 

impetuosi ventii 
nostri affetti sono:
ogni diletto è scoglio: 
tutta la vita è mar.

Ben, qual nocchiero, in noi
Veglia ragion; ma poi
Pur dall’ondoso orgoglio
Si lascia trasportar.

Het tempo is allegro ma poco, de strijkersbegeleiding impetuoso, 
de melodie grillig en ondoso, doorspekt met grote sprongen.

De recitatieven
De recitatieven zijn zorgvuldig geschreven als monologen of 
dialogen, met oog voor expressieve details. De meeste zijn 
van het type recitativo secco of semplice, begeleid door de basso 
continuo. Er zijn twee recitatieven van het type accompagnato, 
met steun van de strijkers, die Vivaldi passend reserveert voor 
extreem dramatische situaties. In het tweede bedrijf bezingt 
Megacle zijn droevig lot, nadat hij Aristea op de hoogte heeft 
gebracht van zijn besluit haar aan Licida te laten (Misero me, che 
veggo?). De krachtige akkoorden in de strijkers, die aanvankelijk 
zijn paniek accentueren, maken plaats voor rustige, 
aangehouden akkoorden wanneer hij, intens bedroefd, afscheid 
van haar neemt (Addio, mia vita). Het tweede accompagnato 
komt op het hoogtepunt van het derde bedrijf, vlak voor de 
ontknoping: met het gewijde zwaard in de hand bidt Clistene 
tot Jupiter voor hij de veroordeelde Licida zal offeren (O degli 
uomini padre, e degli Dei, onnipotente Giove). De begeleiding in de 
strijkers bestaat uit plechtige, gedragen akkoorden, die het 
rituele moment kracht bijzetten.

Binnen de grenzen van het sterotiepe genre van de opera seria 
slaagt Vivaldi er niet alleen in meeslepende muziek te schrijven, 
maar tevens Metastasio te volgen in de diepmenselijke 
karakterisering van de personages.

Ignace Bossuyt en Emma Grootveld
Dr. Ignace Bossuyt is emeritus hoogleraar van de 
Onderzoeksgroep Musicologie, KU Leuven.
Dr. Emma Grootveld promoveerde in 2017 aan de KU Leuven in 
Italiaanse Renaissanceliteratuur. Zij doceert Italiaanse taal en 
cultuur aan de Universiteit Gent. Met haar proefschrift Autorità 
e auctoritas. Un approccio discorsivo al dinamismo politico-letterario 
dei poemi eroici italiani sulle guerre asburgiche in Europa (1530-1630) 
heeft ze zich gespecialiseerd in de interactie tussen politiek 
en literatuur in zestiende- en zeventiende-eeuwse epiek over 
eigentijdse godsdienstoorlogen.

CD-opname: Antonio Vivaldi. L’Olimpiade – solisten, Concerto 
Italiano, o.l.v. Rinaldo Alessandrini (Opus111 OP 30316) 
– volledig te beluisteren op https://www.youtube.com/
watch?v=a4MlqS4uGvc
Partituur: https://imslp.org/wiki/L’Olimpiade%2C_RV_725_
(Vivaldi%2C_Antonio)
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Benvenuto Cellini (1500-71), l’artista rinascimentale, è noto 
come una figura abbastanza interessante: da un lato grazie al 
suo talento notevole ma da un altro a causa del suo carattere 
difficile. Alcune delle sue sculture, come il Perseo ed il Ganimede, 
sono conosciute dal grande pubblico, e la sua autobiografia – 
chiamata La Vita – fa parte della seguente letteratura italiana 
detta classica oggigiorno. Ma non sono solo le sue opere 
alle quali deve la sua fama e l’artista non è solo apprezzato 
da ammiratori d’arte. Viene notato anche nell’ambiente 
dell’accademia non da ultimo grazie alle sue avventure sessuali: 
Cellini è stato accusato penalmente di sodomia nei 1523, 1548 e 
1556, e lui ne scrisse a proposito nella sua autobiografia.  
Grazie all’influenza crescente dei gender e queer studies, nuovi 
campi di ricerca sviluppatisi negli ultimi decenni, sopraddetti 
aspetti non vengono più visti come triviali ma come importanti. 
Le ricerche gender e queer, l’ultima parola indicando grosso 
modo ciò che è diverso dalla norma, si occupano di fare ‘l’altra 
domanda’, cioè di chiedersi quali storie non vengono raccontate 
e quali fattori nascosti influenzino la vicenda in questione. Essi 
vanno comunque svelati per rendere il passato più veridico ed 
il mondo più inclusivo. La storiografia, la scienza che narra e 
che per conseguenza ‘crea’ la storia come la conosciamo oggi, è 
in effetti gendered secondo i critici. Pongono che la storiografia 
documenta i narrativi dei vincitori della storia, che narra degli 
eventi, processi economici e politici – aspetti detti maschili – e 
che affari, relazioni ed emozioni personali – aspetti connotati 
femminili – rimangono sottovalutati. Non vi sono dubbi che 
esistevano persone attirate da persone dello stesso sesso, tra 
cui possiamo annoverare anche Cellini basandoci sulle accuse 
di sodomia. Questa dimensione della loro esistenza è però 
passata in secondo piano – se affatto riconosciuta. Siccome 
sembra che le opere plastiche e letterarie di Cellini riflettano 
una parte dell’identità queer dell’artista – portando sulla sua 
inclinazione sessuale –, ho tentato di ‘fare l’altra domanda’ e di 
svelare perciò una tale storia concentrandomi su alcune opere 
di natura diversa. I risultati sono confluiti in una tesina, della 
quale estrarrò ed illustrerò alcuni elementi.  
Cellini creò alcune sculture di bei giovani nudi nella sua 
carriera. Pensiamo non solo al Ganimede (1548-9), ma anche 
agli Apollo e Giacinto e Narciso effettuati negli stessi anni, e al 
Perseo (1545-54). Nel rinascimento, il nudo maschio era un 
soggetto normale e preferito da molti artisti. Quello che è 
rimarchevole, però, è il fatto che Cellini raffigurò non solo 
giovani nudi: le sue sculture contengono aspetti esplicitamente 
omoerotici. Si pensi, in esempio, al Ganimede carezzando 
l’aquila e guardandola negli occhi. Inoltre, tutte queste 
sculture raffigurano delle storie mitiche in cui l’amore tra 
uomini costituisce il soggetto principale – il ratto di Ganimede 
dall’aquila Giove, l’idillio tra Apollo e Giacinto, Narcisso che 
si innamorò della propria bellezza. Notiamo perlopiù che 
Ganimede era già il simbolo stesso dell’amore maschile sin 
dall’Antichità classica, e che fu Cellini stesso ad aver proposto 
non solo la creazione di questa scultura al suo mecenate 

Cosimo I dei Medici, ma anche quella delle altre sculture 
sopradette. Nonostante quindi l’artista sia stato accusato di 
sodomia niente meno che tre volte, pare sensato affermare 
che Cellini avesse un interesse particolare per il soggetto 
omoerotico, testimoniato dalla presenza di questo tema nella 
genesi delle sue opere.  

La scultura non è la sola forma d’arte, però, che contenga 
riferimenti metaforici all’omoerotismo. Cellini lasciò in 
eredità, accanto alla scultura e alle opere da orafo, delle 
scritture. Pensiamo non solo alla Vita, ma anche alle varie 
poesie che scrisse. Queste ultime non furono destinate alla 
stampa, ed è proprio ciò che le rende interessanti: l’intento non 
essendo la pubblicazione, le poesie sarebbero possibilmente di 
natura molto personale. Cellini era un uomo irascibile, il che si 
legga nelle varie forme della sua produzione letteraria – le sue 
poesie contenendo spesso attacchi alla norma contemporanea. 
In una di esse, Cellini fece di nuovo riferimento a Ganimede: 
‘Porca fortuna, s’tu scoprivi prima / che ancora a me piacessi ’l 
Ganimede!’1 In questi versi, Cellini non solo insulta la fortuna, 
ma concede anche in modo metaforico di essere attirato da 
ragazzi. È sorprendente che Cellini si servì di nuovo dello 
stesso simbolo di amore maschile che nella sua scultura. 
Soprattutto, rimane particolare che una persona che sia stata 
accusata di sodomia alcune volte vi alluda così esplicitamente, 
così di frequente. 

Sia in pietra che su carta: l’identità queer di  
Benvenuto Cellini

Cellini, Ganimede, 1548-50, marmo, altezza 105,5 cm,  
Firenze, Museo Nazionale del Bargello.

1  Cellini, B. Opere di Benvenuto Cellini ; a cura di Giuseppe Guido Ferrero ; con 

un profilo della Vita celliniana di Enrico Carrara. Unione Tipografico-Editrice 

Torinese, 1980, pp. 861-862.
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La sua predilezione per i ragazzi non attira solo dell’attenzione 
academica adesso, ma suscitò anche delle reazioni e 
dell’attenzione negativa di contemporanei di Cellini. Nel prossimo 
passaggio della Vita – il documento letterario almeno tanto 
personale quanto le sue poesie – Cellini risponde a Bandinello, 
un artista contemporaneo che Cellini considerò come nemico 
giurato, dopo essere insultato da lui come ‘soddomitaccio’:
“O pazzo, tu esci dei termini: ma Iddio ’l volessi che io sapessi 
fare una così nobile arte, perché e’ si legge ch’e’ l’usò Giove 
con Ganimede in paradiso, e qui in terra e’ la usano i maggiori 
imperatori e i più gran re del mondo. Io sono un basso e umile 
omicciattolo, il quale né potrei né saprei inpacciarmi d’una così 
mirabil cosa.” [II, LXXI]2

Si vede che Cellini si servì ancora una volta del simbolo 
Ganimede, associandolo direttamente con la sodomia di cui fu 
appena stato accusato, ma collegandolo anche con la nobiltà 

degli dei greci e dei grandi sovrani della storia – una nobiltà 
che non ebbe lui, ‘un basso e umile omicciattolo’. In questa 
maniera, Cellini poté respingere l’accusa di se stesso, pur 
elogiando la natura dell’amore maschile. Un altro esempio 
concreto della predilezione per i ragazzi si trova nel seguente 
passaggio dell’autobiografia, in cui Cellini parla del suo allievo 
– un giovane e bel ragazzo –, il che risulta assai significativo per 
il nostro obiettivo: 
“Questo sviscerato amore fu causa, che per vedere io più 
sovente rasserenare quel maraviglioso viso, che per natura sua 
onesto e maninconico si dimostrava; pure, quando io pigliavo il  
mio cornetto, subito moveva un riso tanto onesto e tanto bello,  
che io non mi maraviglio punto di quelle pappolate che scrivono 
e’ Greci degli dèi del cielo. Questo talvolta, essendo a quei 
tempi, gli arebbe fatti orse più uscire de’ gangheri.” [I, XXIII]3

In questa citazione si legge che Cellini trovò l’allievo così bello 
che osò dire che gli dei greci si sarebbero potuti innamorare 
del giovane – e che lo capiva benissimo –, collegando di nuovo 
l’amore tra gli uomini con il divino.  
Dunque, abbiamo visto che Cellini, noto per le sue insolite 
avventure sessuali, dimostrò la sua inclinazione sessuale 
non solo nella vita quotidiana ma anche attraverso le sue 
opere artistiche. È infatti nelle sue sculture che alluse 
all’omoerotismo, e nelle opere scritte che celebrò davvero la sua 
morale sessuale non convenzionale. L’omoerotismo, sebbene 
non fosse un elemento insolito nell’arte rinascimentale, fu 
dunque nel caso celliniano l’espressione artistica dell’identità 
queer dell’artista. Cellini non se ne vergognò, a giudicare dal 
fatto che spesso scelse lui stesso i soggetti delle sue opere 
e le creò su propria iniziativa. Bisogna, quindi, prendere in 
considerazione il componente queer dell’identità dell’artista 
quando si parla delle opere di Benvenuto Cellini, visto che 
esso ebbe un’influenza non piccola sulla sua ricca produzione 
artistica.

Colin Lammertink

Molto dobbiamo all’Umanesimo; ciononostante, chissà come 
e chissà perché, riesce a resistere il tedioso e molesto luogo 
comune d’un secolo esclusivamente ispirato dal Classico e 
votato a riprodurlo con ossequio e docilità. Sempre secondo 
questo cliché, l’imitatore – che però in segreto smania d’emulare 

il suo caro modello – esaurirebbe la propria tensione nella 
riproposta di artefatti tanto armonici quanto onesti. La 
verità è però ben più complessa e interessante dello schema 
convenzionale. Infatti, non solo nella produzione in volgare ma 
anche in quella in latino non mancano esempi che respingono 

Cellini, Apollo e Giacinto, 1548-57 circa, marmo, altezza 191 cm,  
Firenze, Museo Nazionale del Bargello. 

SORPRESE LETTERARIE a cura di Gandolfo Cascio

Il Panormita, Ermafrodito
Recensione della nuova edizione a cura di N. Gardini, Torino, Einaudi, 

2017, pp. XVI-207, €15

2  Ibid., p. 509.

3  Ibid., p. 103.
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tale normalizzazione e che al posto di mimare 
apollinee fantasie, danno sfogo alle urgenze di 
Dioniso. È questo di certo il caso del malizioso 
e delizioso Ermafrodito. Si tratta d’un libello di 
81 epigrammi in latino, scritto nel 1425 da un 
palermitano, Antonio Beccadelli, che perciò fu 
chiamato il Panormita. Il fatto sbalorditivo è 
che l’autore non era né uno svagato e ingenuo 
‘scapigliato’, né un ribelle à la Beat, tutto il 
contrario. S’è guadagnato un proprio prestigio, 
tanto da partecipare a dibattiti tra intellettuali 
di spicco, tra cui con il rivale Lorenzo Valla; 
e saprà integrarsi nei circoli più influenti 
del tempo, divenendo addirittura cortigiano 
d’Alfonso V d’Aragona. Tutto ciò non gl’impedì 
di mettersi a scrivere i suoi versi lascivi, in un 
impasto di toni scherzosi, sensuali, inebrianti 
e stupendamente snob. Il tema, si capisce 
dal titolo, Hermaphroditus, è quello erotico, 
tuttavia non si deve riportare e confondere con 
il significato corrente del mito; al contrario 
esso sta a indicare la narrazione di eventi che 
coinvolgono amori per donne e ragazzotti, 
tant’è che il libro stesso, reso umano, “ha sia la 
fica sia la minchia” (I iii 3) e che, come sogna, 
scoperà e sarà scopato (cfr. II xxxvii 32). Così, 
ciò di cui altrove ci si vergogna e che si castiga, 
qui viene celebrato e s’invita – e perfino istiga! – a usarli in 
modo disinvolto, trasgredendo le norme e disubbidendo 
ai precetti, senza guardare in faccia nessuno, ma, semmai, 
scrutando solamente in basso: proprio lì, dinanzi e di dietro. 
Il tutto viene proposto con una smisurata e, mi viene da dire, 
settecentesca joie de vivre. Non si pensi, poi, che Beccadelli 
abbia dovuto nascondere le sue carte o farle circolare in 
segretezza; non corse rischî. L’Ermafrodio, invero, fu accolto 
con benevolenza dalla maggior parte dei lettori, e fu perfino 

dedicato all’illustrissimo Cosimo de’ Medici, 
ritratto come un esperto, che “legge sempre 
le poesie più belle” (I ii 1). L’autore nomina 
diverse personalità e a loro si rivolge. A volte 
plaude la loro spigliatezza; mentre sovente 
espone alla berlina nemici, ovvio, ma anche 
amici, i vip del tempo e dei perfetti sconosciuti, 
tutti comunque membri di una società che 
appare (ma non lo è) squallida e perversa. 
Insomma, il palermitano diede allora – e oggi ci 
rammenta – una lezione della difficilissima arte 
del pettegolezzo. È oppurtuno, però, rimarcare 
che l’autentico protagonista non è la società, 
ma il capocomico che non esita a salire sul 
palco di quest’abile e amabile messinscena. I 
versi (o copione) raccontano la quotidianità 
e la contemporaneità, ma aspirano pure a 
partecipare al genere letterario che in Catullo e 
Marziale onora i padri nobili. Non a caso tra le 
battute volgari e rischiose Beccadelli confonde 
citazioni o magari echi che alludono a quella 
tradizione e proponendosi, de facto, come 
un’alternativa credibile alle espressioni d’amore 
(Platonismo, Stilnovismo e lo stesso Petrarca) 
che pongono sul piedistallo il cuore. Quello 
che conta è il corpo, ciò che incuriosisce è 
l’azione. Tanta concretezza, o sconcezza, come 

sottolinea il curatore “non va, dunque, presa per pornografia” 
(p. V). Nell’insieme il tono scherzoso determina il ritmo dei 
testi, mentre lo stile è un invidiabile caso di comico che mai, 
ma proprio mai, scade nel grossolano. Gardini nella sua 
versione è riuscito a mantenere e ad esaltare la freschezza 
originale e il brio d’un’esistenza che, almeno nell’illusione della 
letteratura, può essere libera e vivace. 
 
Gandolfo Cascio

Uit de geschiedenis van de giallo (24)

Carlo Lucarelli: Albergo Italia
Er zijn veel soorten gialli en haast allemaal zijn 
ze weleens als ‘werkterrein’ uitgekozen door 
Carlo Lucarelli. De laatste loot aan zijn stam is 
de koloniale giallo. Deze ondersoort is gebaseerd 
op een principiële ongelijkheid tussen inheemse 
bevolking en koloniale heerser. De inheemse 
speurder is dan de echte detective, maar hij 
heeft niet het gezag om tot actie over te gaan; 
daarvoor dient een vertegenwoordiger van de 
machthebbers: militair of politieman. 
Lucarelli had een perfect terrein voor zijn 
koloniale giallo. Hij had namelijk een prachtige 
historische roman geschreven, L’ottava vibrazione, 

over de dramatische wijze waarop het eerste 
Italiaanse koloniale experiment, in Abessinië, 
het huidige Ethiopië, mislukt was met de slag 
bij Adua in 1896, waarbij de negus Menelik de 
Italiaanse troepen geheel in de pan gehakt had. 
In zijn eerste koloniale giallo, Albergo Italia, 
gepubliceerd door Einaudi in 2014, wordt 
beschreven hoe de restjes van het imperium 
bijeengeveegd worden. Wat er van het leger 
overgebleven is verhuist van Massaua, de plaats 
van waaruit het oude rijk bestuurd werd, naar 
Asmara, bedoeld als nieuwe hoofdstad van de 
kolonie Eritrea. Daar wordt een prestigieus hotel, 
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Albergo Italia, gebouwd, 
om toch de zegeningen 
van de westerse beschaving 
zo goed en zo kwaad 
mogelijk uit te stralen. Het 
moet met pracht en praal 
ingewijd worden, maar de 
governatore van de oude 
kolonie heeft haast om naar 
het vaderland terug te keren 
en dus vindt de inauguratie 
plaats als het gebouw nog 
maar amper klaar is. En 
als de autoriteiten de grote 
zaal binnentreden voor de 
ceremonie hangt daar een 
vent aan het plafond. 
De aangewezen onderzoeker is Colaprico, capitano dei 
Carabinieri, en hij wordt bijgestaan door Ogbà, een zaptiè, dat 
wil zeggen een lid van de inheemse militie. De eerste vraag die 
een zaptiè te beantwoorden krijgt als hij gerekruteerd wordt is 
wat de beste eigenschap is waarover deze militairen behoren te 
beschikken. De meesten antwoorden sparare, maar Ogbà weet 
het beter. Er zijn er drie: osservare, ascoltare en conoscere. En zo 
heeft hij meteen door dat de gehangene geen zelfmoord heeft 
gepleegd, want hij berekent dat de afstand tussen de voeten van 
het lichaam en het omgevallen krukje niet klopt. Maar hij wacht 
zich wel om het hardop te zeggen zolang de kapitein het niet 
zelf ook ontdekt heeft, zodat hij er con rispetto parlando met hem 
over kan overleggen. De kapitein is niet dom, maar heeft soms 
wat veel woorden nodig om tot een conclusie te komen, vindt 
zijn medewerker. Wat ascoltare betreft, weet Ogbà veel los te 
krijgen van andere inheemsen, met wie hij zich in het Tigrigna, 
de plaatselijke taal van Eritrea, onderhoudt. En met betrekking 
tot conoscere onthoudt hij alle details die hij ooit waargenomen 
heeft.
De verhouding tussen Colaprico en zijn assistent is een van 
de interessante onderdelen van het verhaal. De kapitein raakt 
vooral geboeid als hij de gelegenheid krijgt een bezoekje 
te brengen aan het gezin van Ogbà, die vroeger een klein 
boerenbedrijf had. Dit heeft hij verlaten omdat hij als militair 

meer kon verdienen. Toch zit hij tijdens zijn korte verlof 
dromerig te staren naar de jeneverbes die zijn voorouders nog 
geplant hadden.
Het is een korte roman, 110 spaarzaam bedrukte pagina’s, 
maar toch heel complex, met verschillende verhaallijnen 
en grote aandacht voor allerlei taalgebruik, van de vele 
dialecten van de Italianen tot de inheemse taal, waarin 
rijkelijk geciteerd wordt en die vooral gebruikt wordt om de 
t’lian (‘Italiaan’) niet te laten begrijpen waarover men het 
heeft. Een van de achtergrondverhalen betreft een schandaal 
van de Banca Romana, aanvankelijk in de doofpot gestopt, 
maar langzamerhand uitgelekt. Het betreft dubbel gedrukte 
bankbiljetten, die door onbetrouwbare medewerkers naar 
Eritrea gesluisd zijn. Het schandaal verwijst ook naar een 
van de eerste mafia-affaires, de beruchte moord op bankier 
Notarbartolo. 
Naast de carabinieri is ook de geheime dienst bij de zaak 
betrokken, plus een aantal avonturiers, waaronder de swamp 
woman Margherita, die het met iedereen aangelegd heeft. 
Colaprico wordt door haar gefascineerd, maar moet met spijt 
constateren dat ze haar gunsten liever verleent aan een tenente, 
die bezig is aan een eigen onderzoek en hem daarbij duchtig in 
de wielen rijdt. 
En verder is er het meisje Ualla. Een ualla is in de ogen van de 
Italianen een prostituée, maar Ogbà weet wel beter. Hij vertaalt 
het woord met monella, wat nogal braaf klinkt, maar wat ik 
het liefst met allumeuse zou willen weergeven. Ze probeert de 
aandacht van de soldaten te trekken om ze af te leiden van de 
slinkse streken van de inheemsen. Het bewuste meisje is daar 
zo goed in dat niemand haar definitief te pakken kan krijgen: 
zelfs als ze in een onneembare gevangenis op een eiland 
terecht is gekomen, weet ze haar bewaker te slim af te zijn 
en te ontsnappen via een roeiboot, zoals verteld wordt in een 
spannende scène.
Albergo Italia is een boek dat je moet herlezen om er alles uit te 
halen. Het wordt nog gevolgd door een andere koloniale giallo 
met dezelfde helden, maar die bewaar ik voor een volgende 
Notiziario.
 
Minne de Boer 

In Asola, tot 27 januari 2019:
Virgilio Ripari (1843-1902) Un pittore a 
Milano nel secondo Ottocento
Ampia rassegna che celebra e 
contestualizza l’opera dell’ascolano 
illustre, protagonista della scena 
artistica lombarda, spesso accostato ai 

modi di Tranquillo Cremona.
Museo Goffredo Bellini, via Garibaldi 7
Info: T 0376.733075,  
W museo@comune.asola.mn.it
 
In Biella, Vercelli en Turijn, tot 10 
februari 2019:

Tentoonstellingen in Italië
Kleine greep uit het aanbod
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100% Italia. Cento anni di capolavori
Gli ultimi cent’anni di arte italiana, 
dall’inizio del Novecdnto ai giorni 
nostri.
MEF, Museo Ettore Fico, via F. Cigna 114
Info: T 011.852510, W museofico.it
 
In Fontanellato, 
tot 24 maart 
2019:
Pagine da 
collezione. I 
libri d’artista 
della Fondazione 
Cariparma a Palazzo dei Diamanti
Una selezione dalla donazione 
Mingardi che riunisce volumi a tiratura 
limitatissima realizzati dagli artisti più 
famosi dell’Otto e del Novecento.
Labirinto della Masone, strada Masone 121
Info: T 0521.827081,  
W labirintodifrancomariaricci.it
 
In Genua, tot 13 januari 2019:
Handhumans vs. Handanimals
Ca. 50 gigantografie iperrealistiche di 
mani distribuite tra il museo di storia 
naturale (animali) e Castello d’Albertis 
(popoli e monumenti) dell’artista Guido 
Daniele.
Museo di Storia Naturale e Castello 
d’Albertis
Info: T 010.564567, W visitgenoa.it
 
In Milaan:
 
Tot 20 januari 2019:
 
Storie
11a edizione del Triennale Design 
Museum: storia del design italiano dal 
1902 al 1998
Palazzo del Triennale, viale Alemagna 6
Info: T 02.724341, W triennale.org
 
Tot 1 februari 2019:
Tabula picta. Dipinti tra Tardogotico e 
Rinascimento
15 dipinti su tavola, databili tra il 1375 e 
il 1525, secondo un percorso articolato 
che parte da Lazio, Marche e Toscana 
per approdare in Lombardia e nel 
Nordest.
Galleria Salomn, via S. Damiano 2
Info: T 02.76024638,  
W salamongallery.it  

Tot 24 februari 2019, in samenwerking 
met de Fondazione Merz (Turijn): Igloos
Più di 30 igloos realizzati tra il 1968 e il 
2003, approfondendo gli aspetti e i temi 
fondamentali di questo corps di opere 
chiave nell’attività artistica di Mario Merz.
Pirelli Hangar Bicocca, via Chiese 2
Info: T 02.66111573, W hangarbicocca.org
 
In Milaan en 
Rovereto, tot 24 
februari 2019:
Sarfatti, artista da 
scoprire
Milaan: Museo del 
Novecento, piazza 
Duomo
Rovereto: Mart, corso Bettini 43
Info: T 02.88444061 en 800.397660,  
W museodelnovecento.org, en marttn.it
 
In Padova, tot 3 maart 2019:
Antonio Ligabue. L’uomo, il pittore
Più di 70 dipinti, 3 dei quali provenienti 
da collezioni private padovane e mai 
esposti al pubblico, in un pecorso 
attraverso i temi principali entro i 
quali si sviluppò l’universo creativo del 
pittore.
Musei civici agli Eremitani, piazza 
Eremitani 8
Info: T 049.2010010, W padovacultura.it
 
In Treviso, tot 3 februari 2019:
Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del ’500
I volti dei maestri (e allievi) nella pittura 
veneta nel corso del ’500.
Cassa dei Carraresi, Treviso
Info: T 0422.513150, W artikaeventi.com

 
In Turijn:
 
Tot 21 januari 2019:
La Sindone e la sua immagine. Storia, arte e 
devozione
Ca. 80 opere che rappresentano la storia 
delle raffigurazioni della Sindone, 

realizzate dal momento del suo arrivo 
in Piemonte nel XVI secolo fino al 
principio del 1900 con svariate finalità.
Palazzo Madama, piazza Castello
Info: T 011.4433501,  
W palazzomadamatorino.it
 

Tot 10 maart 2019:
Ercole e il suo mito
Ercole mito intramontabile - een 
selectie schilderijen en kunstobjecten 
uit de klassieke oudheid en de 16de en 
17de eeuw, afkomstig uit belangrijke 
collecties, deels nu voor het eerst in 
Italië te zien.
Venaria Reale
Info: W http://www.lavenaria.it/it/mostre
 
Tot 24 maart 2019:
I Macchiaioli - Arte italiana verso la 
modernità
Galleria civica d’arte moderna , via 
Magenta 31
Info: T 011.4429518, W www.gamtorino.it
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In Venetië, tot 8 januari 2019:
Tintoretto 500 anni a Venezia
Twee grote tentoonstellingen: de jonge 
Tintoretto, 60 werken uit de eerste tien 
jaar van Tintoretto’s activiteiten als 
schilder in de Gallerie dell’Accademia, 
en, met de focus op de ‘consacrazione’ 
van de kunstenaar, 50 schilderstukken 
en 20 tekeningen, te leen van diverse 
musea uit binnen- en buitenland in de 

zalen van het Appartamento del Doge in 
het Palazzo Ducale.
Info: T 041.5200345,  
W mostratintoretto.it

Met dank aan Touring, maandblad van 
Touring Club Italiano
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Terug in Nederland: u hebt Leonardo da Vinci’s tekeningen in het Teylers Museum 
in Haarlem toch al wel gezien? Zo niet, haast u! Vóór 6 januari (uitsluitend met 
e-ticket + tijdslot!).
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