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Onze vereniging hee+ net als veel andere verenigingen de ac2viteiten moeten
staken in verband met de coronamaatregelen. Concreet hebben we de laatste drie
lezingen en de taalcursussen moeten aﬂasten. Een maatregel die weliswaar pijn
doet maar gezien het grotere doel, indamming van het corana virus, maar een klein
oﬀer is. NieBemin willen we als bestuur deze voor2jdige afslui2ng van het seizoen
iets minder abrupt laten verlopen.
Om die reden hebben we er voor gekozen om dit boekje uit te brengen. Hierin staan
een aantal ar2kelen over bijzondere Italiaanse bezienswaardigheden, personen of
andere wetenswaardigheden. Sommige ar2kelen zijn eerder al op onze
Facebookpagina, in het Belgische blad Buonissimo en in de Novita van Dante
Nijmegen geplaatst.
Hoewel dit boekje in eerste instan2e bedoeld is als eenmalige uitgave zou het leuk
zijn als we meerdere boekjes per seizoen zouden kunnen uitbrengen. Om dit te
verwezenlijken is er echter content nodig. Hierbij doen we dan ook een oproep aan
alle leden om content aan te leveren in de vorm van een ar2kel, een reisverslag of
andere belevenissen die (in brede zin) betrekking hebben op Italië. Op die wijze zou
een 2jdschri+ ván de leden vóór de leden tot stand kunnen komen.
Wij wensen u veel leesplezier en een goede gezondheid toe.
Het Bestuur

Content kunt u zenden aan Theo Van de Wall, danteleden@kpnmail.com
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ALAZZO DELLA ZISA

Als geen andere plek in Italië is Sicilië een smeltkroes van culturen, en nergens
is die zo zichtbaar en voelbaar als in Palermo. In de hoofdstad tref je nog
talloze sporen aan van de ?jd van de Arabische overheersing van het eiland, ook al
duurde die eigenlijk maar vrij kort, van rond 900 tot rond 1100. In de 11e eeuw kregen
de Arabieren te maken met invallen van de Noormannen, of liever gezegd de
Normandiërs, die onder leiding van Rogier I in 1091 het hele eiland op hen hadden
veroverd. Wie denkt dat deze eeuwen alleen maar doordrenkt waren van geweld,
intoleran?e, verdringing en vervolging, vergist zich. De Arabieren waren redelijk
verdraagzaam ten opzichte van de christelijke bevolking, en de Normandiërs toonden
zich op hun beurt zeker niet onwelwillend ten opzichte van de Arabieren die op het
eiland bleven wonen. In modern jargon zouden we spreken van een mul?culturele
samenleving. Dit klimaat van assimila?e en wederzijds respect bereikte begin 13e
eeuw een hoogtepunt onder de Hohenstaufen-keizer Frederik II, een voor zijn ?jd
verlichte ﬁguur die aan zijn hof in Palermo geleerden en kunstenaars uit Oost en West
bijeenbracht en een culturele dialoog tussen La?jnen, Byzan?jnen, Joden en
Arabieren promooRe.
Maar Frederik
trad in de
voetsporen van
zijn
Normandische
voorgangers en
was niet de
eerste vorst
met een open
geest. In 1165
gaf Willem I,
kleinzoon van
Rogier I en
koning van
Sicilië (dat toen
ook het zuiden
van het
Italiaanse schiereiland omvaRe) opdracht voor de bouw van een paleis buiten de

3

muren van Palermo, op het toenmalige koninklijk domein, een uitgestrekt park met
paviljoens, tuinen en waterpar?jen. Het moest een paleis in Arabische s?jl zijn.
Die keuze berusRe niet op een gril van de koning, maar was bewust bedoeld als een
eerbewijs: Willem, die ook een Arabisch epitheton voerde in zijn ?telarsenaal, zag het
gebouw als symbool van een open houding ten opzichte van de islami?sche wereld.
Zijn bijnaam was overigens De Slechte en hij werd ook wel De Goddeloze genoemd.
Het kan haast niet anders of hij had die ere?tels te danken aan de Kerk van Rome, die
niet gediend was zulke ruimhar?ge opva\ngen.
Het paleis kreeg de
naam El Aziz, wat
zoiets betekent als
‘de schiRerende’.
Zisa is de
Italiaanse
verbastering.
Willem werd niet
oud en mocht de
voltooiing van het
werk niet
meemaken. Het
werd afgebouwd
door zijn zoon en
opvolger Willem II,
die ook het
ini?a?ef nam voor
de bouw van de
fameuze Dom van
Monreale. In 1175
was het paleis,
met inzet van vele
Arabische
werklieden en
kunstenaars,
gereed.
Het kubusvormige
palazzo telt drie verdiepingen en heea, in overeenstemming met de islami?sche
bouwtradi?e, een perfecte symmetrie.
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De benedenverdieping heea aan de voorzijde, achter de drie spitsvormige bogen,
over de volle breedte een ‘ves?bule’, een open ruimte.

In het midden daarvan bevindt zich de Sala della Fontana, dep koningszaal, met een
fontein van waaruit via een in de vloer ingelegd kanaal water stroomde naar de voor
het paleis gelegen vijverpar?jen.
De tweede verdieping heea
een kleiner vloeroppervlak,
omdat de ves?bule en de
Sala della Fontana in de
hoogte twee verdiepingen
beslaan en aan de zijkanten
trappenhuizen zijn aangelegd.
Op de bovenverdieping lag
oorspronkelijk een (nu
overdekt) atrium, precies
boven de Sala della Fontana
en met dezelfde afme?ngen.
Deze ruimte was bedoeld als
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privé-zomerverblijf voor de koninklijke familie, zoals trouwens het hele palazzo de
kenmerken heea van een zomerresiden?e.
Over zomer gesproken: zoals bekend is het dan heet op Sicilië. Ook daar was, ten
behoeve van het koninklijk gerief, in het palazzo op allerlei manieren rekening
gehouden. Het gebouw is op het noordoosten gericht om de frisse wind vanaf de zee
op te kunnen vangen. De grote bogen op de benedenverdieping dienden als inlaat
voor de luchtstroom, die vanuit de ves?bule via ven?la?ekanalen door het hele
gebouw geleid werd. Kanalen met stromend water binnen het paleis zorgden voor
verdere acoeling van de luchtstroom. Airco avant la leRre dus.
Een bijzonderheid in het paleis zijn de zogenaamde muqarnas, kuns?ge geometrische
patronen van kleine, driedimensionale niches die als een soort stalac?eten van
plafonds en nissen aeangen. Zulke
elementen vind je bijvoorbeeld
ook in de Cappella Pala?na in

Palermo.
Palazzo della Zisa is in de jaren ’70
en ’80 volledig gerestaureerd en
zoveel mogelijk in de originele
staat teruggebracht. Sinds 2015
maakt het deel uit van het
Werelderfgoed van de Unesco.
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astell’Arquato
Het mooiste plekje is het plein boven, op het hoogste punt van het stadje. Zo’n
plein waar je uren kunt ziRen, op een terras in de schaduw van de hoge
gebouwen. Hoe dat dan gaat: je staat eens op, en
nog eens, bekijkt de kerk of het palazzo of het
kasteel voor de zoveelste keer van wat dichterbij,
je ziet weer nieuwe details, je maakt de
zoveelste foto, gaat weer ziRen enzovoort.
Het wordt langzaam donker, het hele plein met al
z’n majestueuze gebouwen krijgt een nieuw
aanzicht, de sfeer verandert. Laten we hier maar
blijven eten, zeg je dan.
In Castell’Arquato lag ooit een Romeins castrum
en richRe een zekere Magno in de 8e eeuw de
Pieve della Madre di Dio op, en ook een kasteel.
Op de plek van de Pieve, die instorRe door een
aardbeving, verscheen in 1122 de kerk die nu de
naam Collegiata di Santa Maria draagt. Een
loepzuivere romaanse kerk die vooral indruk
maakt door zijn spel van ronde, rechte en

diagonale lijnen, de sobere pracht van de
terracoRa daken en de elegante por?co aan de hoofdingang. In het gelukkig niet door
latere modes verpeste binnenste van de kerk tref je een doopvont uit de 8e eeuw aan,
waarschijnlijk acoms?g uit de oude Pieve, en fresco’s uit de 15e eeuw. Achter de kerk
ligt een klein, in?em klooster met een museum.
De tweede blikvanger op
het plein is het Palazzo
del Podestà, waarvan het
achterste en hoogste
gedeelte met de toren
dateert uit 1292, terwijl
het voorste deel met de
overdekte buitentrap en
de loggia op de
verdieping er een paar
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decennia later tegenaan geplakt is.
Een wonderlijke combina?e van elementen, maar met een harmonieus resultaat. Aan
de zijkant van het palazzo bevindt zich nog een loggia, ‘dei Notai’, vanwaar vroeger
oﬃciële mededelingen werden geproclameerd.
Aan de overzijde van het plein verrijst op de plek van het oude castrum de Rocca
Viscontea, in het midden van de 14e eeuw gebouwd door Luchino Viscon?, Signore
van Milaan, als militair
garnizoen van de Milanezen.
Het kasteel met zijn
ghibellijnse kantelen heea
vier torens en een hoofdtoren
van maar liefst 42 meter,
waarin een museum is
geves?gd dat gewijd is aan
het leven in de
Middeleeuwen. Boven op de
toren heb je een schiRerend
uitzicht over de wijde
omgeving, over het stadje en
natuurlijk in het bijzonder
over het plein.
Lager in Castell’Arquato, aan het begin van de hoofdstraat die dwars door de stad
omhoog voert naar het plein, ligt het Palazzo Ducale, oorspronkelijk Palazzo della
Gius?zia, maar later herdoopt toen de Sforza-hertogen er hun intrek namen. Onder
een boog van dit palazzo vind je de ‘fontane del duca’, met acht waterpunten
gedecoreerd met bronzen dierkoppen.
Ben je toch in Castell’Arquato, maak dan even een zijsprong naar het vlakbij gelegen
dorp Vigolo Marchese. Daar
wacht je de Basilica di San
Giovanni, een simpel maar
ontroerend mooi kerkje van
rond het jaar 1000. Ernaast
staat een rond bap?sterium,
waarschijnlijk een nazaat van
een tempeltje uit de
Romeinse ?jd. De kapel heea
twee verdiepingen en bevat
fragmenten van oude
fresco’s.
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Uit de Novità van april 2020 Dante Alighieri Nijmegen
Auteur: Rob Kamp
Bron: La Repubblica, Wikipedia
Giusseppe Pon?ggia (links) en Alberto Arbasino 1994

Alberto Arbasino
1930-2020

P

OSTUUM / ARBASINO

Een van de eerste
Italiaanse boeken die ik
las was Fratelli d’Italia
van Alberto Arbasino. Korte hoofdstukken met verhalen over mensen die op reis zijn,
als ik het mij goed herinner. Alberto Arbasino is afgelopen 22 maart overleden in
Voghera, de plaats waar hij 90 jaar geleden ook is geboren.
Dagblad La Repubblica kopte bij zijn overlijden: Arbasino verhaalde van het Italië
buiten het conformisme. Arbasino maakte onderdeel uit van de Gruppo 63, een groep
neo-avantgardis?sche schrijvers die afstand wilde nemen van de bestaande, 20eeeuwse avantgarde. Schrijvers als Vasco Pratolini en Giorgio Bassani hielden volgens
de leden van de Gruppo 63 teveel vast aan de tradi?onele manier van schrijven uit de
jaren ’50.
De Gruppo 63 werd in 1963 in Palermo opgericht, ?jdens een conferen?e waarop de
oude garde werd bekri?seerd en nieuwe, moderne literaire vormen werden
gepropageerd. Naast Arbasino maakten ook Umberto Eco, Edoardo SanguineRo,
Sebas?ano Vassalli en, in de marge, Luigi Malerba onderdeel uit van de groep.
De inspira?e haalde de Gruppo uit het marxisme en het structuralisme. Er was geen
gezamenlijk manifest, maar het werk moest inhoudelijk volkomen vrij zijn en plotloos,
maar met een duidelijke sociaal-militante inbreng, gericht tegen de typische
formuleringen van de neorealis?sche roman en de tradi?onele poëzie. Gruppo-leden
deden experimenteel onderzoek naar nieuwe linguïs?sche vormen.
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Vanuit literair kri?sche hoek was er belangstelling voor de Gruppo 63, voornamelijk
vanwege de kri?ek op de geves?gde orde. De Gruppo ondernam een poging het
tamelijk gesloten bas?on van de Italiaanse literatuur open te breken en te
vernieuwen. Door het grote publiek werd de Gruppo 63 goeddeels genegeerd. De
beweging werd als elitair ervaren en de boodschap als te complex. In 1969 werd de
Gruppo 63 weer opgeheven.
Alberto Arbasino werd in 1930 geboren in Voghera als oudste kind van drie zoons.
Hij ging naar het Liceo Ginnasio GraRoni in Voghera. In 1948 ging hij studeren aan de
Medische faculteit van de universiteit van Pavia. In 1951 switchte hij naar Rechten
aan de Università Statale van Milaan. Daar werd hij de assistent van professor Ago.
Zijn eerste verhalen worden gepubliceerd in 1955 in L’Illustrazione Italiana en Oﬃcina
& Paragone. Terugkerende thema’s zijn de Italiaanse provincie van na de Tweede
Wereldoorlog en haar beperkte wereldbeeld en een kwaadsprekende en beperkte
stedelijke maatschappij.
In 1957 volgde Arbasino Ago naar Rome waar hij aan La Sapienza Poli?eke
wetenshappen ging doceren. Als beginnende schrijver kreeg Arbasino door de
uitgeverij Italo Calvino als redacteur ToegewezenIn 1950 verschijnt La bella di Lodi als
vervolgverhaal in dagblad Il Mondo. De verhalen zullen worden verﬁlmd door regisseur Mario Missiroli. In 1963 verschijnt Fratelli d’Italia. In de loop van de jaren zal
Arbasino het boek twee keer aanpassen, zodat er drie versies circuleren.
Vanaf 1965 is Arbasino vol?jds schrijver. Twee jaar later treedt hij als redacteur in
dienst bij de Corriere della Sera. Hij zal daar blijven totdat hij in 1976 overstapt naar
het pas opgerichte dagblad La Repubblica.
In 1969 publiceert hij Super Eliogabolo, gebaseerd op het leven van de Romeinse
keizer. De controversiële roman wordt gemengd ontvangen. In 1977 maakt hij een
televisieprogramma voor de Rai. In 1980 ontvangt hij van de stad Milaan een
belangrijke prijs. In 1985 verschijnt Il me- raviglioso, anzi. De derde herziene versie
van Fratelli d’Italia verschijnt bij uitgeve- rij Adelphi, die vanaf dat moment al zijn
werken zal uitgeven of herdrukken.
Arbasino is naast romanschrijver ook schrijver van essays, reisverhalen en poëzie. Zijn
gedichtenbundel Rap! Wordt gevolgd door de bundel Rap 2.
Van het werk van Arbasino bestaan twee bloemlezingen uit 2009. De redacteur die
voor deze bloemlezingen verantwoordelijk was, Raﬀaele Manica, heea ook een
drundruk edi?e van het werk gemaakt voor de serie I Meridiani. Voor zijn gehele
oeuvre ontving Arbasino in 1994 de Premio Campiello en in 2004 de Premio Chiara.
Tussen 1983 en 1987 was Arbasino parle- mentariër voor de Par?to Repubblicano
Italiano.
In de romans van Arbasino wordt de intrige of het avontuur van de tradi?onele roman
vervangen door citaten. Zijn romans zijn avonturen naar bekende of minder bekende
of onbekende werelden. Arbasino was een groot bewonderaar van de schrijver Carlo
Emilio Gadda, over wiens werk hij verschillende verhandelingen schreef.
Roberto Calasso, de directeur van uitgeverij Adelphi, noemt Arbasino een ‘grandioso
memoralista’, iemand die op een uitmuntende manier een andere schrijver kan
neerzeRen.
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Arbasino had een polemische kant. Hij was nietsontziend in zijn aanvallen. Hij
aRaqueerde hen die vereerd en gerespecteerd waren, maar ook hen over wie werd
gezwegen en grote tekortkomingen hadden. Middelma?gheid pakte hij al?jd aan.
Arbasino schroomde ook niet zichzelf en zijn eigen intelligen?e op de korrel te
nemen. Hij wist dat hij op latere leeaijd gerespecteerd en vereerd was maar diep in
zijn hart was hij al?jd een oneerbiedige jongen gebleven.
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ontemagno

Ik verbleef in de Monte Pisani in het buitengebied van Montemagno in een

oude boerenwoning met 800 olijuomen om te helpen bij de oogst. Het
dorpje zelf ligt na een steile rit halverwege de berg ver van alle rumoer,
hoog boven Calci en vijaien minuten rijden van Pisa. De woning daarna nog zo’n drie
kilometer verderop. ‘Sei in paradiso lì’ zei ooit iemand tegen me. Dat paradijs bestaat
dan uit olijfgaarden met hier en daar een woning, bewoond door een mengelmoes
van Italianen, Duitsers, Noren en Engelsen, maar vooral uit pijnboombos en
mediterraan struikgewas.
Aan de zuidzijde torent de
kegelvormige top van de rocca
della Verruca hoog boven het
dorp uit. Helemaal boven op
deze top bevindt zich een
for?ﬁca?e die ooit onderdeel uit
maakte van de Pisaanse
verdedigingslinie die na de
verovering van Pisa door de
Floren?jnen haar func?e
verloor. Nu rest slechts nog een
ruïne. Een hele wandeling
omhoog, vanuit het dorp
ongeveer anderhalf uur, met aan
het einde een kleine klim over
de rotsblokken naar de ruïne. Boven gekomen wordt de inspanning beloond met een
uitzicht van 360 graden op het omringende Toscaanse land en bij mooi weer op
enkele eilanden van de Toscaanse archipel en zelfs de contouren van Corsica.
Het dorp bestaat uit slechts
enkele straten en beschikt over
één restaurantje met slechts
een paar tafeltjes, gedekt met
de typische rood/wit geblokte
tafellakens. Goed Italiaans
eten zonder enige preten?e
maar waar mensen uit de
verre omtrek speciaal naar toe
komen. Ertegenover ligt nog
de kleine “BoRega” waar voor
de dorpelingen de
noodzakelijkste
levensbehoeaen worden
verkocht. Wijn en lekkernijen als lasagna, polpeRe, salami, kortom allerlei lokaal
lekkers.
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Buiten aan de straat zijn er, tegen alle regels in, twee
klaptafeltjes aan de
muur
beves?gd waar je
het gekochte in de
openlucht kunt
nu\gen en zaken
van belang met de
passerende
dorpelingen kunt bespreken.
En dan is er nog Pietro Bernardo Paganelli, de
historische trots van het dorp, op 15 februari 1145
gekozen tot Paus Eugenio lll.
Ik had een vrije dag en
besloten om de Certosa
te bezoeken. Te voet. Gezien het dikke pak wolken nam
ik voor de zekerheid een regenjack mee. De wandeling
naar beneden verliep gelukkig droog. Dat viel mee. De
Certosa di Calci is een voormalig Karthuizer klooster in
de Val Graziosa aan de voet van de Monte Pisani, direct
onder Montemagno. Aan de kassa bleek dat de Certosa
uit meerdere delen bestond: Het Karthuizer klooster en
een archeologisch en paleontologisch museum. Aangezien ik even geen interesse had
in kruiken en skeleRen kocht ik alleen een kaartje voor het klooster. Ik moest even
wachten op de gids want het was een rondleiding. Een rondleiding? Maar er waren
geen andere bezoekers........ ik
was alleen! Toen de gids
arriveerde werd mijn
enthousiasme enigzins
getemperd. Ze sprak alleen
Italiaans. Dat bleek overigens niet
zo’n probleem, ik kon alles goed
begrijpen.
Nadat we de grote binnenplaats
waren overgestoken kwamen we
nat -het was inmiddels gaan
regenen- aan bij de ingang.
Met z’n tweeën liepen we door
het eeuwenoude gebouw. Want hoewel de certosa haar huidige vorm in de 17e en
18e eeuw heea gekregen stamt zij al uit 1366.
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Een voor ons leuke wetenswaardigheid is dat na de Tweede Wereldoorlog de Certosa
is herbevolkt door Nederlandse monniken.
Men hoopte dat het s?chten van een Nederlands Karthuizer klooster zou leiden tot
heroprich?ng van een Karthuizer klooster in Nederland.
Het gehele klooster geea niet
alleen een duidelijk beeld van
het kloosterleven de
verschillende ruimtes zijn ook
nog eens rijk gedecoreerd.
De hoogtepunten waren voor
mij persoonlijk de apotheek
en het fresco van het laatste
avondmaal van Bernardino
Pocce\.

Ben je een keer in Pisa sla het niet over, het loont de moeite en is dichtbij.
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ECROPOLI DELLA BANDITACCIA

De Etruskische dodensteden (necropoli), die je vooral in Toscane en het
noorden van Lazio vindt, behoren zonder twijfel tot de interessantste
archeologische bezienswaardigheden van Italië. In zo’n necropolis kun je uren
ronddwalen en alles vergeten. Wat maakt deze plekken zo bijzonder? Misschien moet
je er een bepaalde gevoeligheid voor hebben, maar het is haast onmogelijk om niet
gefascineerd te raken door de hoogstaande dodencultus van de Etrusken en het
opperste belang dat zij hechRen aan een waardig voortbestaan in het hiernamaals.
Het is echter niet alleen dat. Op een of andere manier ademen die grafsteden een
mys?eke sfeer die je
helemaal opzuigt; het is
alsof de geesten je
verwelkomen en met je
meelopen terwijl je hun rijk
bezoekt. Een rijk dat niet
van ons is, want veel
necropoli liggen op
afgelegen plaatsen, in ruige
bossen, woeste velden en
rotsige kloven, waar je ook
dwaalt door de
geheimzinnige, in de
tufsteen uitgehakte holle
wegen die van de ene
nederze\ng of dodenstad
naar de andere leidden. Je bent er alleen met de natuur, met jezelf en, inderdaad,
met die geesten. De wereld waar je net nog vandaan kwam is opeens heel ver weg,
banaal en onbeduidend.
Misschien wel de mooiste
dodenstad ligt bij Cerveteri, het
Etruskische Caere even ten
noorden van Rome. De
Necropoli della Banditaccia
strekt zich uit over z’n
vierhonderd hectaren en telt
duizenden graven. Het deel
hiervan dat als parco
archeologico toegankelijk is
gemaakt omvat ?en hectaren
en herbergt ongeveer
vierhonderd tombes. Je vindt
hier graven vanaf het
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zogenaamde Villanova-?jdperk (9e eeuw v. Chr.) tot de 3e eeuw v. Chr., toen de
Etruskische steden verzwolgen werden door Rome.

Het Etruskische graf
representeert symbolisch
het huis waarin de
overledene, of de familie,
woonde. Door het hele
Etruskische gebied heen zijn
allerlei graaypes te
onderscheiden, maar hier in
het park van de Banditaccia
vind je onder andere tombe
a dado, aaneengesloten
tombes die als rijtjeshuizen
aan een soort straatje
liggen.
Het gros van de
tombes bestaat uit
zogenaamde tumuli,
ronde, uit tufsteen
opgetrokken
graeeuvels die een
koepelvormig, met
gras bedekt dak
hebben; het eigenlijke
graf bevindt zich
daaronder,
uitgehouwen in de
rots, met een of meer
gangen en kamers.

Het meest fameuze graf van di type is de Tomba dei Rilievi,
de begraafplaats van de familie Matunas uit de 4e eeuw.
Vanwege de kwetsbaarheid van de muurschilderingen en
de reliëfs kun je deze alleen vanachter glas bekijken, maar
daarom is de tombe niet minder indrukwekkend.
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Wees vooral niet teveel
gefocust op het binnenste
van de graven, hoe
indrukwekkend die vaak
ook zijn, en dompel je
onder in de sacrale sfeer
van de dodenstad, waarin
een wonderlijke
architectuur samengaat
met een organische
verbinding tussen de
monumenten van de mens
en de monumenten van de
natuur.

Met zijn wonderlijke architectuur waarin de monumenten van de mens, de natuur en
de geheimen van het hiernamaals organisch samenvloeien.
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De beste Italiaanse boeken van het jaar
Wat zijn de Italiaanse boeken van het jaar volgens de lezers van de Corriere della Sera
en volgens Ronald de Rooy van Trouw?
Corriere della Sera
Het Italiaanse boek van het jaar is volgens de lezers van de Corriere della Sera Il colibrì
van Sandro Veronesi. De kolibri uit de boek?tel is Marco Carrera. Carrera wordt
achtervolgd door zijn verleden dat bestaat uit verlies en smart. Door zijn
buitengewone kracht weet hij er bovenop te komen. Carrera doet denken aan de
bekende hoofdpersoon uit Caos calmo, Pietro Paladini.
Trouw
Ronald de Rooy, recensent Italiaanse literatuur van het dagblad Trouw, koos zijn drie
belangrijkste boeken van het jaar. Zijn eerste keuze was Frantumaglia van Elena
Ferrante. Een verzameling brieven en interviews die elke Ferrante-fan zou moeten
lezen.
Zijn tweede keuze was Het meisje met de Leica van Helena Janeczek. Over de Spaanse
fotografe Gerda Taro als drijvende kracht achter de beroemde fotograaf Robert Capa.
Janeczek won dit jaar met haar boek de Premio Strega.
Zijn derde keuze was M. De zoon van de eeuw van Antonio Scura?. De bejubelde
roman over de eerste jaren (1919-1924) van Mussolini. Een ﬁc?ef verhaal waarin toch
niets verzonnen is.
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