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Actueel nieuws 
Een drone voor hulp in de Alpen 
De Lions organisatie in Colico heeft de Soccorso Alpino in Lecco een superdrone geschonken. 

Deze drone, uitgevoerd in koolstofvezels kan acht kilo dragen en met een snelheid van 70 km/u 

naar het doel vliegen. Ze is uitgerust met een videocamera en een warmtegevoelige camera die 

de lichaamswarmte van een persoon kan detecteren. Het is hiermee de eerste drone in Italië die 

met een thermocamera is uitgerust. Dat een drone geen overbodige luxe is, zal duidelijk zijn als 

u weet dat de groep vorig jaar 300 keer uitgerukt is voor hulpverlening. Het grote voordeel van 

een drone is dat ze veel lager kan vliegen dan een helikopter en daarmee makkelijker in dicht 

begroeide gebieden en spleten kan kijken. Ze wordt bediend door twee mensen, de een als piloot 

de ander voor het bekijken van de beelden. Ze kan ongeveer 25 minuten in de lucht blijven. 

 

 

 

De waterstand in het Comomeer is snel gestegen 
Half oktober was de waterstand in het Comomeer -32 cm t.ov. het hydrometrisch nulniveau, 

dat op 197,37 m boven zeeniveau ligt. Daarmee was het de laagste waterstand van de laatste 72 
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jaar. Door de vele stortregens van de laatste weken is het water echter zeer snel gestegen naar 

+100 cm op 19 november. Er stroomt 318 m3 /s het meer in terwijl de afvoer maar 244 m3 /s 

bedraagt. Het water begint nu de rand van het Piazza Cavour te overstromen, maar pas bij +120 

cm staat het plein geheel onder water. Op 25 november was de hoogte +105 cm, maar gezien 

de weerberichten ziet het er uit dat het hoogste niveau daarmee is bereikt.  

Ook de andere grote meren vullen zich nu snel, het Lago Maggiore is voor 87% gevuld, het 

Gardameer voor 84%. 

Como kijkt dus al weer met angst en beven naar de waterstand want de hoogwaterkering is daar 

net zo min als in Venetië nog steeds niet klaar. Ik breng nog even het verloop in uw herinnering.  

In 2007 werd begonnen met het project dat in 2011 klaar zou moeten zijn voor een bedrag van 

12 miljoen euro. Uitvoerder was Sacaim, de firma die ook het project in Venetië uitvoert.  Door 

technische problemen werd het werk in december 2012 stilgelegd en zou eerst in 2016 worden 

hervat. In juni 2015 werd het nieuwe plan gepresenteerd. De waterkering zou bestaan uit 

schotten die langs de oever werden aangebracht en bij hoog water met de hand zouden kunnen 

opgedraaid. Bij onderzoek door de ANAC, de anti-maffia en fraude commissie van de regering, 

kwam echter aan het licht dat er op grote schaal gefraudeerd was, waarop in januari alle 

werkzaamheden werden gestopt en er een rechtszaak werd gestart tegen een aantal 

medewerkers, waaronder twee ex-burgemeesters en de firma Sacaim. Op 17 januari 2019 

volgde de uitspraak: de hoofdingenieur die namens de gemeente voor de uitvoering 

verantwoordelijk was kreeg  een gevangenisstraf van 4 jaar, ex-burgemeester Lucini 1,5 jaar en 

vijf overige medewerkers straffen variërend tussen 0,5 en 2,5 jaar, in totaal 12 jaar. 

Intussen heeft het werk stilgelegen vanaf eind 2012 en zou nu in oktober 2019 weer worden 

opgepakt met als streefdatum voor de voltooiing eind 2022. 

De analogie met het project in Venetië is treffend, dezelfde fraudeproblemen en dezelfde 

uitvoerder Sacaim. Bovendien blijkt het voltooide stukje van de waterkering in Venetië niet te 

werken. 
 

 
Foto gemaakt op 16 november: het water begint al over het Piazza Cavour te stromen 

 

De wijnoogst 2019 
Door het slechte weer in het begin van dit jaar is de oogst in het Valtellina ongeveer 25% lager 

dan die in 2018. Vooral de koude periode in mei en zware hagelbuien hebben grote schade aan 

de druiven toegebracht. Gelukkig is door de warme zomer de kwaliteit van de wijn juist zeer 

goed. Voor de wijnen die rond het Comomeer worden gemaakt en verkocht met het predicaat 
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IGT Terre Lariane geldt ongeveer hetzelfde als voor het Valtellina. Totaal werden hier 220.000 

flessen geproduceerd. 

De lagere opbrengst geldt echter trouwens voor heel Italië, de totale wijnoogst is ca 16% lager 

dan in het vorige jaar. Overigens blijft Italië met 46 miljoen hl de grootste wijnproducent van 

Europa met Frankrijk op de tweede plaats met 43 miljoen hl en Spanje als derde wijnproducent 

met 40 miljoen hl. (data  volgens winemag.it ) 

 

 
 

Radio Maria zorgt voor opschudding 
Als u wel eens op zoek bent naar een programma op de Italiaanse radio, zult u waarschijnlijk 

ook Radio Maria zijn tegengekomen, de omroep di continu religieuze programma’s verzorgt. 

Het is niet mijn favoriete zender, maar mijn oog werd getroffen door een publicatie in de krant 

van 12 oktober met de kop ”Radio Maria laat de polemieken weer opleven door publicatie van 

de Identiteitskaart van Jezus”. De krant toont de onderstaande foto van een identiteitskaart met 

een pasfoto van Jezus van Nazaret en zijn gegevens. De belangrijkste hiervan zijn: de naam 

“De Nazarener”, voornaam “Jezus’, geboortedatum “25 december”, woonplaats “Het Hemelse 

Rijk”, straat “De Paradijsweg”. En dat niet alleen er worden ook wat karakteristieke gegevens 

vermeld zoals ogen “vol licht”, haren “goddelijk”, statuur “lang”. De kaart is intussen al 

duizenden keren gekopieerd en becommentarieerd. Op de social media variëren de meningen 

van woede en polemieken tot ironie en voorstanders van het initiatief. Zeker is dat Radio Maria 

er in geslaagd is een debat op gang te brengen. 
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Steeds meer winkels sluiten 
De burgemeesters van Gravedona en Porlezza luiden de noodklok over de winkelstand in hun 

gemeenten. Ze zien steeds meer van de kleine winkels verdwijnen. In de oude winkelstraten 

blijven verschillende rolluiken omlaag en het zijn met name de kleine winkels zoals de slager 

en de groenten en fruitzaken die het niet meer kunnen bolwerken. In Gera hebben we dit al vele 

jaren geleden meegemaakt en dit zal in de toekomst zeker niet beter worden. In vrijwel alle 

dorpen aan het meer is de situatie dezelfde, de traditionele winkels veranderen soms in bars of 

restaurants, maar in vele gevallen komt er niets nieuws voor in de plaats. De oorzaak wordt 

gezocht in enerzijds de opkomst van de grote supermarkten maar ook in het toenemend gebruik 

van de bestellingen via internet. De burgemeesters zien het met lede ogen aan maar kunnen er 

weinig aan veranderen. 

 

 
 

Wees voorzichtig op de SS 36 
De Autoweg 26 van de Splugapas naar Milaan is voor het tweede achtereenvolgende jaar de 

gevaarlijkste weg (buiten de stad) van Italië. Over de 141 km lengte waren er bijna 9 ongelukken 

per km! In 2018 waren er in de provincie Como 1587 ongelukken met 20 doden en 2196 

gewonden als gevolg, waarvan verreweg het grootste deel personen tussen de 18 en 29 jaar. Bij 

deze ongelukken waren 2024 personenwagens en 410 motorfietsen betrokken. 
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Pendelaars naar Ticino 
Het aantal Italianen dat dagelijks de grens overgaat om te werken in het Zwitserse kanton Ticino 

neemt nog steeds verder toe. In het derde kwartaal van 2019 werden er 67900 per dag 

geregistreerd dat is 2,7 % meer dan in het derde kwartaal van 2018. Het ziet er naar uit dat de 

psychologische drempel van 70.000 dit jaar overschreden gaat worden ondanks alle pogingen 

van de Lega dei Ticinesi, de Zwitserse zuster van de Italiaanse Lega, om dit tegen te gaan. Deze 

partij is uitgesproken regionalistisch, euro sceptisch en xenofoob en heeft als slogan o.a. “Prima 

i nostri”. Pogingen om door middel van een grensoverschreidingsbelasting en door hogere 

parkeertarieven het aantal buitenlandse arbeiders af te remmen hebben echter tot nu toe geen 

gevolg gehad. Van de Italianen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de provincies Como (ca 

40%) en Varese (ca 45%), werkt ca 2/3 in de dienstensector d.w.z. banken en andere financiële 

instellingen en de horeca en 1/3 in de secundaire sector. 

 

 
 

Grand Hotel Villa Serbelloni 
Het zal niet het eerste hotel zijn waar u aan denkt voor uw vakantie, maar het is misschien toch 

aardig te weten dat het in de top tien van beste hotels in Italië is verkozen, om precies te zijn op 

de vijfde plaats in deze lijst. De verkiezing vond plaats op de stemmen die door 600.000 

reizigers werden uitgebracht. Het hotel dateert uit 1918 en telt talloze bekende personen onder 

zijn gasten, bijvoorbeeld Winston Churchill, J.F. Kennedy, Theodore Roosevelt, Clark Gable, 

Robert Mitchum en Al Pacino. Ook vele koninklijke gasten overnachtten in dit luisterrijke 

hotel. De kamerprijs ligt buiten mijn budget, maar U kunt er voor een zeer schappelijke prijs 

op het terras lunchen. 
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M. De zoon van de eeuw 
Hoewel het Comomeer een voor Mussolini onverwacht belangrijke rol heeft gespeeld in zijn 

leven, heeft het verhaal dit boek daar nog niets mee te maken. In deze roman geeft Antonio 

Scurati namelijk een historisch verslag van de jaren 1919-1924, de opkomst van Mussolini. Dit 

monumentale werk, 850 pagina’s lang, kreeg in Italië de prestigieuze Premio Strega en is recent 

in het Nederlands vertaald door Jan van der Haar. Als u ook maar enige interesse hebt voor de 

geschiedenis van Italië dan mag u dit boek niet ongelezen laten. 

In niet meer dan drie jaar na de oprichting van de fascistische partij in 1919 wist Mussolini zich 

op te werken tot dictator van het eerste totalitaire regiem van West-Europa. We kunnen hem 

zien als de eerste populistische leider van de 20ste eeuw. Qua presentatie tonen mannen als 

Poetin en Salvini veel overeenkomsten met Mussolini en met dit boek houdt Scurati ons ook 

een historische spiegel voor. Het stond in Italië maandenlang in de bestsellerlijst en kreeg ook 

in ons land lovende reacties van meerdere recensenten. Ik kan het u van harte aanbevelen. 
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