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Actueel nieuws
Mussolini
In Nieuwsbrief 7(2010) scheef ik o.a. dat de neef van Mussolini een nieuw onderzoek naar de
dood van zijn oom had aangevraagd bij het gerechtshof in Milaan. Een eerder verzoek uit
2008 was afgewezen en zover ik heb kunnen nagaan is ook dit hernieuwde verzoek
afgewezen. Ik schreef toen ook dat dit mijn stelling bevestigde dat er nooit een eind komt aan
de verhalen over de dood van Mussolini. Tijdens ons recente bezoek aan Gera Lario werd
mijn stelling opnieuw bevestigd. Ik kwam hierop omdat er in de Corriere della Sera van 5
april weer eens een artikel over Mussolini stond en toen ik in Google zocht naar zijn naam
vond ik zonder moeite 13 artikelen uit 2012 en nog 4 uit 2013 in het dagblad La Provincia di
Como.
Ik vat kort samen waarover het dit keer ging. Vorig jaar hadden de meeste artikelen te maken
met het plan om een gedenkteken op te richten voor villa Belmonte in Mezzegra op de plaats
waar op 28 april 1945 Benito en zijn geliefde Clara Petacci zijn gefusilleerd (althans volgens
de officiële lezing want ook daarover wordt bij voortduring strijd geleverd –zie bijv. mijn
Nieuwsbrief 3(2009)). Het monument werd aangeboden door voormalige verzetsstrijders en
bestaat uit een marmerplaat in de vorm van een opengeslagen boek met een foto van
Mussolini (in burgerkleding) en Petacci met als onderschrift: “Hier werd om 16.10 op 28 april
1945 de veroordeling tot de doodstraf van Benito Mussolini voltrokken. Het Italiaanse verzet
maakte hiermee een einde aan het fascistisch regiem”. Dit bericht lokte onmiddellijk vele
reacties uit. Sommige mensen vonden een gedenkteken te veel eer, anderen vonden de tekst
niet correct en daarop volgden talloze ingezonden brieven. Onder de tegenstanders was ook
het parlementslid Alessandra Mussolini, kleindochter van Benito. Maar tenslotte is het
monument er toch gekomen en in oktober vond de onthulling plaats. Lang heeft de
gedenkplaat er echter niet gehangen want al op na tien dagen was ze gestolen.
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De plaquette is overigens een onderdeel van een zgn. “ thematische, historische route over het
eind van de tweede wereldoorlog” die wordt uitgezet langs een aantal plaatsen die de vlucht
van Mussolini markeren. Binnen dit kader past ook de uitbreiding van het verzetsmuseum in
Dongo, waarvoor van de EU een bedrag van 896.000 Euro beschikbaar komt. Ook is het pad
langs het meer in Dongo vorig jaar gerestaureerd, waardoor je weer langs het hek kan lopen
met de inslagen van de kogels waarmee de met Mussolini opgepakte fascisten werden
gefusilleerd. Ook hier zal een bord komen waarop dit wordt vermeld.

De met Mussolini gevluchte fascisten in Dongo wachtend op de kogel

In januari van dit jaar verkondigde Berlusconi bij de inauguratie van het Shoahmuseum in
Milaan: “Mussolini heeft veel goeds gedaan, alleen de rassenwetten waren een fout”. Dit
leverde meteen een storm van protesten. Zo reageerde de president van de Senaat met: “De
woorden van Mussolini zijn ongehoord. De schuld van Mussolini en zijn regiem zijn niet
alleen de rassenwetten maar ook nog vele andere zaken, waaronder de afschaffing van de
democratie in ons land en de alliantie met de nazi’s”.

Berlusconi tijdens de opening van het Shoahmuseum

Mussolini met Hitler in Berlijn

In dit verband is ook de televisie-uitzending vermeldenswaard waarin de journalist Andrea
Scanzi in tegenwoordigheid van Alessandra Mussolini zei: ”Ik heb geen enkel respect voor
Benito Mussolini”. Alessandra reageerde daarop furieus met “Moet ik hier blijven om naar de
teksten van die gek te luisteren”, waarop Scanzi reageerde met “Ik heb respect voor mensen
als Gobetti en Matteotti en alle personen die door jouw grootvader te gronde zijn gericht”.

Churchill met zijn dochter Sarah op het moment dat ze uit de
boot stappen in Menaggio. De derde persoon is vrijwel zeker
iemand van de Britse geheime dienst

In mijn eerder genoemde Nieuwsbrief over het verzet heeft u ook kunnen lezen dat er nog
steeds raadsels zijn rond het verblijf van Churchill aan het Comomeer in september 1945. In
het begin van de middag van de eerste september arriveerde Winston Churchill onder de
schuilnaam kolonel Warden, met zijn dochter Sarah, aan het meer. Drie weken lang zou hij
daar verblijven, officieel om te schilderen. Schilderen deed hij inderdaad, maar of dat de echte
reden voor zijn bezoek was, wordt ernstig betwijfeld. Waarom logeerde hij bij de afdeling van
de Britse geheime dienst aan het meer? Volgens sommigen was hij er om de brieven die
Mussolini bij zich had bij zijn arrestatie in Dongo, te vernietigen. In deze brieven zou
Churchill geprobeerd hebben Mussolini over te halen over te lopen naar de geallieerden, in
ruil waarvoor Italië Tunesië, de Dodecanesos eilanden en Dalmatië zou krijgen.
Op 5 april j.l. verscheen er een boek van de journalist Roberto Festorazzi, onder de titel “Het
geheim Churchill”, waarin hij van dag tot dag reconstrueert wat Churchill uitvoerde. Volgens
het krantenbericht waren er inderdaad documenten die Churchill wilde vernietigen. Helaas
heb ik het boek nog niet kunnen bemachtigen en weet ik dus niet hoe het verhaal volgens
Festarozzi afloopt.

Tunnel in de SS36 onder Monza geopend
Op 3 april werd een 1,8 km lange tunnel geopend waardoor ongeveer 100.000 auto’s die
dagelijks over de SS36 tussen Lecco en Milaan rijden, zich niet langer door Monza hoeven te
wringen. Zowel voor de automobilisten die van het Comomeer naar de A4 rond Milaan rijden
als voor de inwoners van Monza een enorme verbetering.
Wel moet ik bij het bericht nog een kanttekening plaatsen. Op 5 april vermeldden de
krantenkoppen namelijk: “Twintig minuten in de file: een gaskamer” (La Provincia di Como),
en “Tunnel van Monza, begin met opstoppingen. Verkeer richting Milaan vertraagd door
stoplicht, duizenden pendelaars in de file”. De oorzaak van de enorme opstopping was een
voetgangerslicht dat enkele tientallen meters na de tunnel staat. Alle kranten spraken dan ook
van de stommiteit om de tunnel te openen terwijl dit licht nog niet was vervangen door een
onderdoorgang voor de voetgangers. Maar er wordt nu hard gewerkt om de problemen nog
voor het eind van de maand op te lossen.

De bruine beer is terug
In de bossen bij Premana (aan het eind van het Valvarrone, zie Nieuwsbrief 4(2012)) zijn in
de sneeuw de afdrukken van de poten van een beer gevonden. Men heeft intussen ook een
foto van het dier kunnen maken met een infraroodcamera. Het is een jong mannetje, twee à
drie jaar oud. Door het late voorjaar vindt hij waarschijnlijk onvoldoende voedsel en is
daarom van 1500 m omlaag gekomen, waar hij een aantal bijenkorven heeft geplunderd.
Men schat dat er in Lombardije op het ogenblik vijf mannetjesberen zijn, terwijl de vrouwtjes
met jongen in de valleien van Trentino leven. Het aantal beren in de Alpen neemt al een jaar
of tien gestaag toe: in 2002 elf, in 2012 ongeveer 38.

Infraroodopname van de beer bij een aantal bijenkorven

Scotti, eigenaar van villa Melzi overleden
Graaf Lodovico Gallarati Scotti, de eigenaar van villa Melzi in Bellagio, is op 89-jarige
leeftijd overleden. De villa is in 1808 gebouwd voor Francesco Melzi d’Eril, kanselier van het
Regno d’Italia. Een van de nazaten, Luisa Melzi d‘Eril trouwde in 1878 met Giancarlo
Gallarati Scotti en sindsdien is deze familie eigenaar van de villa. De huidige eigenaar
Gallarati Scotti, prins van Molfetta, bewoonde een deel van de villa. Hij was het die het park
rond de villa heeft opengesteld voor het publiek.

Wat lokale politiek
De Lega Nord wil een eigen munteenheid invoeren
Roberto Maroni, de nieuw gekozen gouverneur van Lombardije heeft tegenover de pers
verklaard dat hij een eigen munt zou willen invoeren. Hierover werd hij onmiddellijk
aangevallen door de centrum-linkse oppositie en aangenomen wordt dat het plan nauwelijks
serieus bedoeld kan zijn.

Sexygate bij de Lega Nord
De ex-burgemeester van Varese, Aldo Fumagalli, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf
omdat hij aanzienlijke bedragen uit de gemeentekas gebruikte voor zijn intieme relaties met
o.a. Roemeense en Russische meisjes. De Lega Nord is extra verlegen met dit feit omdat de
partij de strijd tegen immigranten als belangrijke doelstelling heeft.

Een moskee in Como
In Como ontstond grote beroering omdat een wethouder van de linkse partij Pd (de partij van
Bersani, die moet proberen een regering te vormen) heeft voorgesteld de bovenste verdieping
van een parkeergarage, die voor de gemeente een bodemloze put is, te verhuren als moskee.
De Lega Nord dreigde er onmiddellijk een kudde varkens heen te sturen om te zorgen dat het
voor de Islamieten besmet gebied zou worden. De bezwaren komen van alle kanten en tonen
overduidelijk dat deze katholieke gemeenschap nog grote problemen heeft met de Islam.

Berichten uit Gera Lario
Het werk aan het viaduct bij de ingang van de tunnel richting Lecco-Milaan heeft een tijd
stilgelegen, maar nu is er weer een budget beschikbaar gekomen. De werkzaamheden zijn
inmiddels hervat maar zullen niet voor de zomer worden afgerond.
Vorig najaar waren er protestbijeenkomsten in Gera tegen de omlegging van het riviertje de
San Vincenzo. Deze protesten hebben echter niet geholpen en dat betekent dat het riviertje in
de bergen wordt omgeleid naar de waterkrachtcentrale in Sorico. Het water dat nu langs de S
Vincenzokerk loopt zal dus t.z.t. verdwijnen. Er zijn natuurlijk ook nog vele inwoners van
Gera die de overstromingsramp uit 1951 nog duidelijk in het geheugen hebben en blij zijn dat
dit zich in de toekomst niet meer kan herhalen (zie mijn boekje De Tre Pievi en het
Valchiavenna).

