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De Italiaanse premier Giuseppe Conte dient zijn ontslag in. Italiaanse

media schreven eerder dat de partijloze jurist van plan is een politieke

doorstart te maken. Politieke bronnen melden aan persbureau Reuters

dat Conte een nieuwe coalitie wil vormen zonder nieuwe verkiezingen

te houden, en er daarbij op rekent dat president Mattarella daarmee

akkoord gaat. 

De regering van Conte verloor afgelopen week de meerderheid in de

Italiaanse Senaat, nadat de partij Italia Viva van oud-premier Renzi zich

had terugtrokken uit de coalitie. Renzi deed dit uit protest tegen de

manier de coalitie omgaat met het Europese Herstelfonds. De grootste

partij, de Vijfsterrenbeweging, wil geen geld lenen uit dat fonds, uit

vrees dat Brussel dan te veel zeggenschap krijgt over het Italiaanse

beleid. Renzi dringt wel aan op gebruik van het Europese fonds. 

Conte werd in 2018 aangesteld als premier, toen de anti-

establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en het rechts-populistische

Lega samen gingen regeren. Beide partijen wilden geen premier

accepteren van de andere partij, en kwamen daarom uit op de

partijloze Conte. Conte werd in het begin gezien als kleurloze

compromiskandidaat, maar bleek vasthoudend bij de regeringscrisis in

2019, toen Lega-leider Salvini de coalitie liet vallen. Er kwamen geen

nieuwe verkiezingen, zoals Salvini verwachtte, maar Conte vond een

alternatieve coalitie van de Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse

Democratische Partij (PD) van oud-premier Renzi. Renzi splitste zich

daarna af van de PD en richtte zijn eigen partij op, Italia Viva. Nu die

partij heeft gebroken met de coalitie, moet Conte opnieuw op zoek

naar een meerderheid.

 Italiaanse premier Conte kondigt ontslag aan

STUDIEVERENIGING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

ACTIVITEITEN:
 

Bierproeverij met Cercle en

Adelante (online)

4 februari 20.00

 

 Carnavalsborrel met Kahoot

(online)

15 februari 20.00

 

Lezing door Luisa Meroni (online)

In de week van 22 februari:

meer details volgen snel. 
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Snijd de knoflook fijn. Giet de bonen af en vang het vocht op. Haal de tijm,

salie en rozemarijn uit het bakje Italiaanse kruidenmix, ris de blaadjes van

de takjes en snijd apart van elkaar fijn. Bewaar de oregano. Boen de

citroen schoon, rasp de gele schil en pers de vrucht uit.

Kook de pasta 6 min. in ruim water met eventueel zout. Giet de pasta af en

bewaar 250 ml pastawater (per 4 personen). Verhit ondertussen de helft

van de olie in een grote koekenpan en voeg de prei en tijm toe. Bak in ca.

6 min op hoog vuur onder regelmatig omscheppen gaar.

Verhit ondertussen de rest van de olie in een ruime hapjespan op laag

vuur. Voeg de knoflook toe en fruit ca. 2 min. tot goud-bruin. Voeg de

rozemarijn en salie toe, roer door en voeg de bonen toe. Zet het vuur hoog

en roerbak 2 min. Voeg het bonen-vocht toe, plet de bonen een beetje met

een lepel tot een romige saus ontstaat. Breng op smaak met peper en

zout.

Doe de pasta met het achtergehouden kookvocht, het citroenrasp en -sap

bij de bonensaus en laat nog 2-3 min. meekoken. Roer de prei door de

pasta en bestrooi met de achtergehouden oregano.. Buon appetito!

Bereidingswijze:

1.

2.

3.

4.

 

In 2021 vieren de Universiteit

Utrecht en het UMC Utrecht 385

jaar wetenschap in Utrecht. 

In het lustrumjaar nodigen de

Universiteit Utrecht en het UMC

Utrecht studenten, medewerkers

en bewoners van de stad Utrecht

uit om samen na te denken over

de toekomst. 

Het thema van het lustrum is:

morgen maken we samen. 

Eind februari gaat de website van

het lustrum live met informatie en

achtergronden.

De politie in het Italiaanse Napels heeft een 500 jaar oud schilderij

teruggevonden, dat was gestolen uit een museum in de stad. Het museum,

dat vanwege de coronamaatregelen al maanden dicht is, miste het

ontbrekende werk nog niet. Het gaat om een kopie van Da Vinci's Salvator

Mundi, dat in het Doma Museum in Napels hing. Het origineel van Da Vinci

werd drie jaar geleden verkocht voor een astronomisch bedrag van 450

miljoen dollar en is daarmee het duurste schilderij ooit. 

Deze kopie, die rond 1500 vermoedelijk geschilderd werd door Giacomo

Alibrandi, is tijdens een grootschalige politieoperatie teruggevonden in een

slaapkamerkast in een flatje in Napels, meldt The Guardian. ''Briljant werk",

vindt openbaar aanklager Giovanni Melillo. "We hebben het museum

benaderd en zij waren zich er niet van bewust dat het werk gestolen was." 

De ruimte waar het schilderij hing, was al maanden ongeopend. De politie

onderzoekt de diefstal. Er werden geen sporen van inbraak gevonden in het

museum. "Mogelijk dat de georganiseerde kunstmisdaad hierbij betrokken is",

vertelde Melillo. De 36-jarige eigenaar van het appartement waar het

schilderij gevonden werd, is aangehouden. 

3 tenen knoflook 

800 g witte bonen in blik

20 g verse Italiaanse kruidenmix

1 citroen

300 g volkoren penne

4 el milde olijfolie

800 g gesneden prei

Vegan koken hoeft helemaal niet

ingewikkeld of duur te zijn. Met dit

recept zet je snel een lekkere pasta op

tafel, waar iedereen van kan smullen!

RICETTA: VEGAN PASTA MET PREI EN BONEN

Ingrediënten

Italiaanse politie vindt gestolen schilderij dat
door museum niet gemist werd


