
Beste landgenoten, dames en heren, 

 

in ongekende omstandigheden vieren we vandaag de 74e verjaardag van de Italiaanse 

Republiek. Helaas kan ik u niet verwelkomen om samen het glas te heffen en het belang van 

deze viering te benadrukken – en daarbij de ontelbare, altijd verbazingwekkende, Italiaanse 

excellente producten op allerlei gebieden onder de aandacht te brengen. Daarom richt ik mij 

tot u, en in het bijzonder tot de Italiaanse gemeenschap in Nederland, via deze 

videoboodschap. 

 

De pandemie heeft zich zonder onderscheid te maken verspreid over de wereld en heeft veel 

landen, waaronder Italië en Nederland, schade berokkend. Daardoor zijn we gedwongen om 

onze manier van werken, van naar school gaan, van produceren en van met elkaar omgaan stil 

te leggen en te herzien. Italië is hard getroffen door de pandemie. We hebben een verdrietige 

bladzijde aan onze geschiedenis toegevoegd, maar zijn tegelijkertijd getuige van 

buitengewone individuele, collectieve en institutionele veerkracht, toewijding, opoffering en 

onvermoeibare inzet. In Italië wil ik met name de artsen, verpleegkundigen, apothekers en alle 

andere gezondheidswerkers noemen, van wie velen zijn gestorven in de uitoefening van hun 

functie. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers van de pandemie en naar de 

gezondheidswerkers in het bijzonder. We hebben gezien hoe ze met uiterste 

krachtsinspanning werken om met grote professionaliteit en grootmoedigheid levens te 

redden. Dankzij het werk van wetshandhavers, van de strijdkrachten, van de mensen in de 

logistiek, het vervoer, de distributie, de essentiële productieketens en het onderwijs, is Italië 

ondanks de vele moeilijkheden niet stil komen te liggen en is doorgegaan, zij het in een 

langzamer tempo.  

 

We zijn nu een tweede fase ingegaan. Ook hier in Nederland is nu geleidelijk aan een 

versoepeling van de beperkingen mogelijk dankzij de evenwichtige aanpak van de pandemie 

door de Nederlandse regering, waarvoor ik mijn oprechte waardering wil uitspreken. We 

moeten nu kijken naar het herstel, waar ieders inspanning op gericht moet zijn, zonder 

onderscheid of nalatigheid. We moeten kunnen voortbouwen op de offers die tot nu toe zijn 

gebracht, zodat die niet vergeefs zijn geweest, om weer terug te keren naar rustiger 

omstandigheden. 

  

Zoals de president van de Italiaanse Republiek heeft gezegd, moet de terugslag, die we 

hebben ondervonden, ons ertoe aanzetten om vaart te maken met een verandering, waarin wij 

ontwikkelingen zoals de globalisering en de digitalisering van de economie niet simpelweg 

ondergaan, maar juist ten volle benutten. We hebben lange-termijnkeuzes nodig om de 

economische crisis aan te pakken, keuzes waaraan de moedige voorstellen voor nieuwe, 

massale economische steuninstrumenten, die de Europese Commissie op 27 mei heeft gedaan 

en die hopelijk snel door alle lidstaten zullen worden goedgekeurd, effectief kunnen 

bijdragen. 

 

De uitdaging waar wij voor staan vormt niet alleen een bedreiging voor Italië en Nederland. 

Op het spel staat met name de toekomst van de Europese Unie. Zoals ik in mijn contacten met 

de Nederlandse overheid en de pers meermaals heb gesteld, daarbij aansluitend bij het 

interview met de Italiaanse Premier Conte in De Telegraaf, gaat het niet om het herschrijven 

van een macro-economisch leerboek, maar om het bepalen van onze koers voor de toekomst. 

  

Het is misleidend en ongegrond om te spreken over spanningen tussen Italië en Nederland; 

die zijn er nooit geweest. Veel Italianen begrijpen echter het verzet van de Nederlandse 



autoriteiten niet bij de aanpak van deze crisis zonder weerga – die zowel een 

gezondheidscrisis is als een economische en sociale crisis, en die daarom een krachtig, 

onmiddellijk, rigoureus en doeltreffend antwoord vereist, dat op Europees niveau moet 

worden gecoördineerd. Italië heeft de loopgraven gedeeld met Spanje, maar het is duidelijk 

dat dit een strijd is die iederéén aangaat. Dit blijkt uit de manier waarop de besmetting zich 

overal heeft verspreid. Het recessie-effect doet zich vrijwel overal voor. Italië vraagt op dit 

moment niet aan Nederlandse burgers om de Italiaanse schuld te betalen. We vragen de 

Nederlandse belastingbetaler zelfs niet om een euro. Nederlandse burgers hebben geen reden 

om te denken dat ze economisch benadeeld worden in de relatie met Italië. Wij verwachten 

dat, in een gemeenschappelijke markt waar zowel Nederland als Italië enorm profijt bij 

hebben, Europa in staat moet zijn om coherent en doelmatig op te treden, want het is 

ondenkbaar dat iemand van deze crisis zou kunnen profiteren. De crisis treft ons allemaal en 

dus is een coherente en eensgezinde aanpak ervan in ons aller belang. 

 

Laten we daarom dit momentum niet verliezen, een momentum dat buitengewone en 

uitzonderlijke instrumenten vereist die uitsluitend bedoeld zijn om zo snel mogelijk uit deze 

recessie te komen. Zelfs goede antwoorden zullen, als ze te laat komen, nutteloos blijken. We 

moeten niet in een situatie terecht komen dat we eindelijk een therapie hebben gevonden, om 

vervolgens te constateren dat de patiënt is overleden. 

  

Ik weet dat mijn Italiaanse landgenoten die in Nederland wonen en werken, bedrijven, 

ondernemers, academici, onderzoekers, professionals, horeca-exploitanten, alsook Italiaanse 

ambtenaren van in Nederland gevestigde internationale organisaties, die hun werk allemaal 

met grote efficiëntie en winst in de meest uiteenlopende sectoren van de Nederlandse 

economie verrichten, op deze uitdaging hebben gereageerd met groot 

verantwoordelijkheidsgevoel, evenwichtigheid en bereidheid tot samenwerking, zowel 

onderling als ten opzichte van de lokale overheden; aldus hebben zij met hun werk het imago 

en de reputatie van Italië in Nederland eer aangedaan. De crisis is nog niet voorbij, maar ik 

wil deze gelegenheid aangrijpen om hen te bedanken. 

 

Ook de ambassade heeft zich vanaf het begin ingezet voor de Italiaanse gemeenschap om hulp 

te bieden zowel aan degenen die in eerste instantie niet naar huis konden terugkeren, als aan 

degenen die in Nederland woonachtig zijn en hier te maken kregen met de noodsituatie en de 

onzekerheden van deze eerste fase. We hebben dit ook kunnen doen dankzij de actieve 

bijdrage van de Italiaanse Raad voor Italianen in het Buitenland (CGIE) en de Comité’s van 

Italianen in het Buitenland (Comites) om de gevolgen van de pandemie te helpen verzachten. 

Ook het Italiaans Cultureel Instituut heeft zich daartoe in het bijzonder onderscheiden door 

middel van online-initiatieven, conferenties, vertoningen, evenementen en 

overzichtsprogramma’s. 

 

De ambassade bedankt hierbij de secretaris-generaal van de CGIE voor diens waarderende 

woorden voor haar inzet en voor de inzet van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse 

Zaken, en in het bijzonder voor de inspanningen van het Consulaat ter bescherming en 

ondersteuning van onze landgenoten in Nederland. Direct na de afkondiging van het verbod 

op rechtstreekse luchtverbindingen vanuit Italië zijn we erin geslaagd een repatriëringsvlucht 

te organiseren. Vervolgens hebben we voortdurend assistentie verleend en nuttige informatie 

verschaft voor terugkeer naar Italië, waarbij we de website van de Ambassade up-to-date 

hielden en direct een aantal specifieke evacuatie-operaties organiseerden. Om de met name 

economische gevolgen van de pandemie op te vangen, hebben we actie ondernomen met de 

inzet van alle medewerkers van de consulaire kanselarij, bijgestaan door onze honorair consul 



in Amsterdam, advocaat De Falco, die hiervoor een lofbetuiging kreeg van het Italiaanse 

ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben ook vruchtbaar samengewerkt met het 

netwerk van consulaire correspondenten, met de vereniging van Italiaanse werknemers 

Patronato Acli, met de heer Mantione van de CGIE en met de voorzitter van Comites 

Nederland, de heer Pravisano. 

 

Wat de economische actoren betreft hebben wij de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven 

onmiddellijk bewust gemaakt van de veiligheid en de kwaliteit van onze producten. Ook 

hebben we gerichte actie ondernomen op momenten dat door Nederlandse zorgen de 

voltooiing van leveringen in gevaar kwam (bijvoorbeeld bij een onderzoekscentrum van de 

overheid en de haven van Rotterdam). We hebben veel voorlichting gegeven – en daarvoor 

ook waardering gekregen -, dit in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel en 

haar voorzitter Pavan, met een niet aflatende verspreiding van informatie en ondersteuning. 

Naast specifieke en gedetailleerde informatie voor Italiaanse bedrijven zijn er ook updates en 

artikelen over situaties en steunmaatregelen voor ondernemers op economisch gebied 

gepubliceerd. We organiseerden een eerste video-bijeenkomst met Italiaanse bedrijven in 

Nederland, gevolgd door enkele seminars die door de Kamer van Koophandel over specifieke 

onderwerpen werden georganiseerd. Tot slot proberen we om de best practices en Italiaanse 

excellente producten, die de afgelopen maanden met name in de gezondheissector zijn 

ontwikkeld, onder de aandacht van de Nederlandse autoriteiten te brengen. 

 

Ik wil deze videoboodschap afsluiten met de aankondiging dat de Ambassade en het 

Consulaat voor het eind van het jaar zullen verhuizen naar de Parkstraat in Den Haag. Door 

onze werkzaamheden onder te brengen in één gebouw zal onze functionaliteit worden 

vergroot. Het pand bevindt zich op 15 minuten loopafstand van het Centraal Station in Den 

Haag, waardoor we beter bereikbaar zullen zijn voor al onze landgenoten. Het consulaat zal 

naar verwachting eind juni verhuizen, de diplomatieke kanselarij medio december. 

 

Tot slot wil ik ieder van u nog een afscheidsgroet brengen. Dit is de laatste Nationale 

Feestdag voor mij als Ambassadeur in Nederland, aangezien mijn ambtstermijn na de zomer 

afloopt. Daarbij wil ik, naast de andere drie jaarlijkse vieringen, met name nog de Nationale 

Feestdag van 2018 in herinnering brengen, met de deelname van de Fanfare van de 

Bersaglieri van Altamura, waarbij ik met ontroering en trots hun parade door het centrum van 

Den Haag herbeleef. Het was een eer en een voorrecht om Italië en de Italianen in Nederland 

te dienen en om actieve contacten te onderhouden met de rijke en productieve Italiaanse 

gemeenschap in dit land, waar we trots op zijn, die zich weet te onderscheiden en die Italië in 

al haar facetten op voorbeeldige wijze vertegenwoordigt. 

 

 

Ik dank u allen en wens u een mooie ‘Festa della Repubblica’.  


