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Actueel nieuws
In deze nieuwsbrief geef ik een overzicht van evenementen die plaats zullen vinden in september
en oktober. De lijst is zeker niet volledig, ze bevat alleen de informatie die ik kreeg toegestuurd.
Het tweede onderwerp is gebaseerd op een krantenartikel over een rel in Como. Ik geef u het
verhaal enerzijds omdat het een aardig inzicht geeft in de Italiaanse politiek en anderzijds omdat
het weer eens mijn stelling bevestigt dat er nooit een einde komt aan de verhalen over de dood
van Mussolini. Ik herinner er daarbij aan dat in april 2008 het Hof van Appel in Milaan het
verzoek van Mussolini’s neef Guido tot heropening van het onderzoek naar Mussolini’s dood
afwees, maar dat ze een in 2009 opnieuw een verzoek indienden. Daarbij gaat het nog altijd om
de vraag waar en door wie Mussolini en Petacci zijn gedood. De advocaten van Guido vragen
met name om openbaarmaking van een document dat in de Britse staatsarchieven zou liggen en
waarin een belangrijke Engelse regeringsfunctionaris aan Churchill voorstelt Mussolini te
doden†. Dit zou dan gebeurt zijn door de Engelse geheime dienst. Hoe het afgelopen is met dit
hernieuwde verzoek weet ik niet.

Evenementenkalender
Evenementen september-oktober 2010
8 september - 20.30 u
Morbegno: wandeling door het oude stadscentrum o.l.v. Renzo Fallati
Ontmoetingspunt: piazza Tre Fontane.
Weekend 11-12 en 18-19 september
Teglio:, Teglio viert zijn beroemde gerecht Pizzoccheri
12 september
Bema: Eekhoorntjesbrood festival
17-19 september
Gerola Alta, festival lokale kaas "Bitto"
11, 12 september
Chiavenna: Sagra dei Crotti
*
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Zie Nieuwsbrief 3(2009)

Eten en drinken in de “crotti” 10.00 -18.00 u
Info: Pro Chiavenna Tel.: 0343 35327 Internet: www.sagradeicrotti.it
11 September
Verceia - Concerto di musica dal vivo sul lungolago - Musica "Surf"
Info: Comune di Verceia Tel.: 0343 44137
26 - 30 September
In het hele Val Bregaglia: Kastanje festival
Info: Ente turistico Bregaglia Tel.: 0041 81 822 15 55
Email: info@bregaglia.ch Internet: www.festivaldellacastagna.ch
2 oktober
Gera Lario: GERA SEGRETA, cantine aperte vanaf 16,00 u (zie mijn Nieuwsbrief 9(2009)).

2,3 oktober
Rasura (Valgerola): fruitfestival
weekend 1- 3 en 8-10 oktober.
Morbegno en Traona: Cantine aperte – Valtellinawijn en lokale produkten proeven in de oude
wijnkelders in het historisch centrum
16,17 oktober
Mello: cantine aperte

Opschudding in Como
Op 30 augustus j.l. organiseerde de culturele vereniging Parolario in Como in een grote tent in
het centrum van Como een avond met als spreker Marcello dell’Utri. Dell’Utri zou daarop
spreken over de, waarschijnlijk valse, dagboeken van Mussolini. Een grote menigte vulde niet
alleen de tent, maar ook de ruimte daarbuiten. Een groot deel van het publiek was echter niet
gekomen om te luisteren. Een groep jongeren had onder de titel “Nee tegen dell’Utri bij
Parolario” op Facebook iedereen opgewekt te komen om te protesteren tegen de spreker, die in
juni van dit jaar is veroordeeld tot zeven jaar gevangenschap wegens
banden met de maffia.
Nadat de inleider de avond had geopend, werd vanuit het publiek
luidkeels bezwaar gemaakt tegen de spreker en werden er borden met
“mafioso” getoond. Spreekkoren maakten Dell’Utri uit voor fascist en
mafioso. Oud verzetsstrijders begonnen “Bella ciao” te zingen, de titel
van een boek over de laatste oorlogsjaren – zowel antifascisten als
antimaffiosi sloten zich hierbij aan. Na een half uur werd Dell’Utri van
het podium gehaald zonder dat hij een woord had kunnen zeggen.
Wie is deze Marcello dell’Utri?

Hij is een vriend en adviseur van Berlusconi en senator voor de partij Popolo della Libertà en lid
van het Europees parlement. Sinds begin jaren '80 had hij een leidende functie in Fininvest, het
concern van Berlusconi, een van de rijkste zakenlieden van Italië. In 1993 richtte Dell'Utri samen
met Berlusconi Forza Italia (Hup Italië) op, een nieuwe politieke beweging die de mediamagnaat
al het jaar daarop voor het eerst het premierschap zou opleveren.
Veel Italianen beschouwen Dell'Utri als de verbindingsman tussen Berlusconi en de maffia.
Volgens onderzoeksjournalist Marco Travaglio werd de Siciliaan Dell'Utri al in 1983 bij een
huiszoeking betrapt in het huis van een maffiabaas.
In 2004 werd hij schuldig bevonden aan belastingfraude, valsheid van geschrifte en het
onderhouden van banden met de maffia. Hij werd hiervoor tot 9 jaar celstraf veroordeeld.
In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie een straf van 11 jaar, maar de rechtbank van
Palermo verlaagde dit drie maanden geleden tot 7 jaar. De straf werd verlaagd omdat het hof
beschuldigingen aangaande gebeurtenissen na 1992 niet bewezen achtte. Wel bewezen werd
geacht dat Dell'Utri voordien banden onderhield met de Siciliaanse maffia Cosa Nostra.
In 2007 maakte Dell’Utri bekend dat hij uit Zwitserland vijf dagboeken van Mussolini had
gekregen, die de periode 1935 tot en met ’39 bestreken. Een jaar geleden berichtte hij uit
Zwitserland nog een dagboek te hebben ontvangen, dit keer over 1942. De boeken zijn nog steeds
niet gepubliceerd en vrijwel alle deskundigen menen dat dit de zoveelste vervalsing van
zogenaamde Mussolini dagboeken betreft, maar Dell’Utri is overtuigd van de echtheid ervan. Een
van de dingen die uit de eerste dagboeken zou blijken is dat Mussolini absoluut geen oorlog had
gewild. Deze goedsprekerij van de daden van Il Duce veroorzaakte in Como de beschuldiging
van fascisme.
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