


In zijn inmiddels beroemde artikelenreeks in "Rinascita", waarin naar aanlei-
ding van de gebeurtenissen in Chili de strategie van het "historisch kompromis" 
wordt geformuleerd, verwijst Enrico Berlinguer niet minder dan zeven maal eks-
pliciet of impliciet naar de italiaanse grondwet. De kern van zijn betoog is 
terug te vinden in de volgende drie citaten 

- U1y1 alle gevallen (van reaktionaire provokaties) an-twoo/Ldden &uj ( ... ) doot 
een zo b'i..eed niogoLLj!ae samenwetking en oveteenkowt te bevoitdenen ondet aue 
hanh.t..en die et belang b..Lj hebben de gtondbegimelen van de aL-Ça.oL..tL4ahe 
g)tondwe.t - 	bochekrnen". 

- "(J zien het patlement als een wezenlijke Jn,s-t-L-twtLe in het italiaan,6e poLL-
LLe!ae leven, en vt.Let alleen voot vandaag nlaa.'L ook in de oangiÇcue nacv 
het ,.oeLaLrçe en b.Lj de opbouw van het ocÂioJ..Lsrne ze. Dit geldt des te tVeeJt 
gegeven het ÇeL.t dat het paAlement hoodzafaeLLjIz dank z.Lj de stxijd van de 

en de wenkende 	na', w.kd henbono.n en ven.n-Leuwd". 

- "De demnobnaLL6ahe weg naa-t heoauaJJrne - een p-'ogiesLeve onivokrn-Lng van de 
gehele efzonornLehe en nacvt-chappeLLJ!ze &t.'wiz-tawt, van de {ndamente.Pe waivtden 
en ideeën van de natie, van het mach-tss..teem en het b.ho!a van nawt..chappeLLj(ze 
lviacJeten waat-Ln dit sy,6teem zijn uitdtukking vindt. In LtaLLé' ban deze omvoJL-
mnLng wonden vo.Wwfa!zen binnen het !zade-'t van de an i-Ça..'.scLâ-tL6che g'wndwe.t". 

Gezien het belang van deze stellingen binnen de globale strategie van het his-
torisch kompromis, lijkt het nuttig even nader in te gaan op het ontstaan en de 
inhoud van de italiaanse grondwet, en op de bijdrage die de italiaanse koismunis-
ten aan deze grondwet leverden. Daarvoor moeten we terugkeren tot de periode 
vlak na het einde van de tweede wereldoorlog. 

1. Het ontstaan van de nieuwe Grondwet. 

Terwijl de rechterzijde (de liberale partij, de reeds opvallend snel gehergroe-
peerde neofascisten van L'Uomo Qualunque en de rechtervleugel van de kristen-
demokraten) wil terugkeren naar de liberale en monarchistische grondwet Van 
vôôr het fascisme, spreekt de linkerzijde (de P.C.I., de voorlopig nog verenig-
de socialisten, de uit de weerstand geboren Aktiepartij en de linkse kristen-
demokraten, bij deze gelegenheid - uiteraard - gesteund door de Republikeinse 
partij) zich uit voor een diepgaande vernieuwing van de grondwettelijke orde 
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en voor afschaffing van de - met het fascisme gekompromitteerde - monarchie. 
Reeds op zijn Vde Nationaal Kongres (december '45 - januari '46) lanceert de 
P.C.I. het ordewoord "Voor de Republiek en voor de Grondwetgevende Vergadering". 

Onder druk van socialisten en kommunisten (die bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart '46 hun kracht tonen door in 2289 van de 5722 gemeenten de meerderheid 
te veroveren met hun gemeenschappelijke lijst) organiseert de regering-De Gasperi 
(die alle antifascistische partijen groepeert) op 2 juni 1946 gelijktijdig een 
referendum over de monarchie en de verkiezing van een Grondwetgevende Vergadering. 
De scheiding van deze twee verkiezingen is een toegeving aan de rechterzijde 
(daarin gesteund door de nog steeds op het grondgebied aanwezige geallierden) 
aangezien eerst was overeengekomen dat de Grondwetgevende Vergadering (die onge-
twijfeld in meerderheid republikeins zou zijn) een uitspraak zou doen over het 
al dan niet voortbestaan van de monarchie. Het Kongres van de Kristendemökraten 
beslist op 28 april '46 met 76% tegen 24% dat de partij zich zal inzetten voor 
de republiek, maar gedurende de hele kieskampagne zal De Gasperi een duidelijke 
uitspraak vanwege de DC weten te vermijden (en na het referendum zal trouwens 
uit peilingen blijken dat de meerderheid van de kristendemokratische kiezers 
v66r de monarchie gestemd hebben). De monarchisten (die gedurende. de held kam-
pagne door uitspraken van zowel het Vatikaan als het Witte Huis gesteund worden) 
menen een doorslaggevende troef uit te spelen als Vittorio Ernmanuele =! op 
9 mei - dus minder dan een maand voor het referendum - aftreedt ten voordele 
van zijn zoon Umberto. Maar op 2 juni stemmen 54% van de italianen voor de Repu-
bliek. Wat door Togliatti een 'eerste noodzakelijke stap naar de demokratie" 
genoemd wordt, is verwezenlijkt. 

Op dezelfde dag wordt de Grondwetgevende Vergadering gekozen, en uit die verkie-
zingen komen duidelijk de drie massapartijen naar voren die het italiaanse poli-
tieke leven in de toekomst zullen beheersen. De Kristendemokraten behalen 35%, 
de socialisten 21% en de kommunisten 19%. De breuk met de pre-fascistische perio-
de blijkt het duidelijkst als men de cijfers van de liberalen bekijkt. Terwijl 
zij in 1921 met 47% nog veruit de grootste partij waren, vallen zij in de eerste 
na-oorlogse verkiezing terug tot minder dan 3%. 

Op 25 juni 1946 begint de Grondwetgevende Vergadering zijn werkzaamheden onder 
het voorzitterschap van de socialist Saragat, die later - nadat hij met zijn 
fraktie van de socialistische partij is afgescheurd - zal worden opgevolgd door 
de koinmunist Terracini. 
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Reeds bij de eerste kommissievergaderingen over het essentiële karakter van de 
Grondwet komt het tot een - achteraf bekeken grappige - diskussie tussen de 
rechterzijde, die zich beroept op de opvattingen van ... Stalin (die bij de pre-
sentatie van zijn Grondwetsontwerp in 1936 had gesteld dat een Grondwet alleen 
een registratie moet bevatten van wat reeds verwezenlijkt is) , en de kommunisten, 
die de stelling verdedigen dat een Grondwet een programma moet vormen voor de 
maatschappij die wordt nagestreefd, en dus ook een aantal punten kan bevatten 
die pas nadatum zullen worden gerealiseerd. Voor de kommunisten was het namelijk 
duidelijk dat de samenstelling van de Konstituante - die volgens hun analyse een 
vrij getrouwe weerspiegeling was van de verschillende komponenten van de ita-
liaanse bevolking - de opstelling van een socialistische grondwet uitsloot, maar 
dat in elk geval de basis kon gelegd worden voor een eerste etappe op weg naar 
het socialisme 	"CU-ij ei.i'5ev1 geen ocia 	t'ahe G'iondwe-t. (Lj weten dat de op- 
bouw van een ocLc 	tche Staat op dit moment niet de ee't-te taak - voon.. de 
italiaanse natie ( ... ). Vandaag gaat het vwn, de taatate keeten van de a.cL-
tLche da-tuit/t. te ve i...eUgen; -te veit.ze(zeiten dat deze a.cJ-tLsahe d.Ltata..tuwt 
nooit zal kunnen he'wp-teven". (Togliatti in de plenaire vergadering van 11.3.47). 
Om dit te verwezenlijken zijn "g/LOnt.JLge ebononLc..he en sociale hekvonin.Lngen no-
dig, niet het doet het vol k daadwe-'daeL-Ljta te bevnd..jden, de bevoon.iteehte gnoepen 
-te t/teen ctLe het 6a,6ei,6me in het -teven hebben ge/wepen en die vet.anwoo't.detijh 
zijn voot de onde'tgang van de nat-ze, en te beletten ( ... ) dat deze g/wepen nog-
maal de bovenhand zouden ta/t...Ljgen en aan de natie hun iteatLonaiit.e, anti-volke 
en anti-nationale pannen zouden opdningen". (Togliatti, rapport aan de eerste 
subkommissie). 
Deze doelstellingen worden door de kommunisten meer konkreet geformuleerd in de 
volgende prioritaire eisen 

a.- de noodzaak van een ekonomisch plan, en het recht van de Staat om de produk-
tie-aktiviteit te leiden en te koördineren 

b.- de grondwettelijke erkenning van andere vormen van eigendom van de produktie-
middelen dan de privé-eigendom, en met name : de koöperatieve en de staats-
eigendom 

c.- de noodzaak om die bedrijven te nationaliseren welke door hun monopolistisch 
karakter of door hun karakter van openbare dienst aan het privé-initiatief 
moeten worden onttrokken 

d.- de grondwettelijke erkenning van de vakbonden; de oprichting van bedrijfs-
raden waarlangs alle kategorieën van werknemers een kontrole kunnen uitoefe-
nen op de produktie; de grondwettelijke erkenning van het stakingsrecht; 
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e.- de uitoefening van het eigendomsrecht, dat door de grondwet beschermd wordt, 
moet worden beperkt door het maatschappelijk belang 

f.- de verdeling van de grond moet worden gewijzigd door een beperking van het 
grootgrondbezit en een bescherming van de middelgrote en kleine eigendommen. 

Naast deze zes prioritaire punten, die een wijziging van de ekonomische en socia-
le struktuur beogen, worden een aantal andere eisen geformuleerd, die o.m. be-
trekking hebben op de gelijkheid van man en vrouw, op de kosteloosheid van het 
onderwijs, op de sociale zekerheid, enz. 

Wat vinden we van de socialistische en kommunistische eisen terug in de huidige 
italiaanse grondwet? Zoals gezegd, waren in de Grondwetgevende Vergadering de 
twee grote komponenten van de werkende massa's ongeveer gelijkwaardig vertegen-
woordigd : de marxistische en de kristelijke, m.a.w. een komponent die zich op 
een klassestandpunt stelde en een komponent die zich op het standpunt van de 
klassenverzoening stelde. Via de Republikeinse partij vonden ook de "verlichte" 
liberalen uit de weerstand een stem in de Konstituante. Het ligt dan ook voor de 
hand dat de grondwet een kompromis, of misschien beter gezegd een konvergentie 
vormt tussen deze aanwezige strekkingen. "Et was -nde&daad b-Lj de schepping van 
de giondwet een zonvengevitLe van -twee gote 6ttomingen. Aan onze kant een men- 
e._ijta en sociaal solidati,6me - en ve'tgee me de ba.&bacuce te/in ; aan de andeke 

kant een 4oL-dwcL6rne van een andee ideologische inspitatie en oo'tlp-'eong, dat 
echte-'t b-Lj de 6otmule-'ting van de !aontve-te op-o-ing van vencJa-Leende aipe!a-ten 
van het gtondwette!ijfa pwb-eeem -tot deze-Çde 'teswe-ta;ten kwam als wij". (Togliatti 
in februari 1947). Dat betekent echter meteen dat de grondwettelijke hegemonie 
van de burgerij (zoals die haar uitdrukking vindt in de meeste westeuropese 
grondwettelijke stelsels) wordt doorbroken, zodat objektief kan gesproken worden 
van een eerste etappe naar een socialistische ordening van de maatschappij. 
Deze doorbreking van de hegemonie van de burgerij is te dokumenteren aan de hand 
van een aantal artikels, en niet alleen in de plechtige aanhef (de kursiveringen 
en de opmerkingen tussen haakjes zijn van mijn hand - F.D.) 

art.1, § 1.  : Italië is een demokratische Republiek, gegrondvest op de arbeid. 

art.3, § 2.  : Het is de taak van de Republiek, de belemmeringen van ekonomische 
en sociale aard uit de weg te ruimen, die de vrijheid en de gelijk-
heid van de burgers in de weg staan, en die de volledige ontwikke-
ling van de menselijke persoon en de daadwerkelijke deelname van 
alle werkers aan de politieke, ekonomische en sociale Organisatie 
van het land verhinderen. 
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art.4, § 1. : De Republiek erkent voor al haar burgers het recht op arbeid en 
schept de voorwaarden om dit recht effektief te maken. 

art.32, § 1 De Republiek beschermt de gezondheid als fundamenteel recht van 
het individu en als belang van de gemeenschap, en verzekert kos-
teloze verzorging van de zieken. (Een artikel dat nog op uitvoe-
ring wacht). 

art. 	34 De school is voor iedereen toegankelijk. 
Het lager Onderwijs, dat minstens acht jaar duurt, is verplicht 
en kosteloos. 
De bekwamen en verdienstelijken hebben, ook als zij niet over de 
middelen daartoe beschikken, het recht om de hoogste studiegraden 
te bereiken. 

art.35, § 1 De Republiek beschermt de arbeid in al zijn vormen en toepassin-
gen. 

art.36, § 1 	: De werknemer heeft recht op een vergoeding die evenredig is met 
de kwantiteit en de kwaliteit van zijn arbeid, en die in elk ge-
val voldoende hoog moet zijn om hem en zijn gezin een vrij en 
waardig bestaan te verzekeren. 

art.37, § 1 : De werkende vrouw heeft dezelfde rechten, en hij gelijk werk de-
zelfde vergoeding, als de werkende man. 

art.39, § 

§ 

1 	: 

4 	: 

De syndikale Organisatie is vrij. 

De geregistreerde vakbonden hebben rechtspersoonlijkheid. Zij kun- 
nen ( ... ) kollektieve arbeidsovereenkomsten afsluiten die kracht 
van wet hebben voor al wie tot de kategorien behoort waarnaar de 
overeenkomst verwijst. 

(Dit laatste betekent dus dat aan de georganiseerde arbeidersbewe-
ging de mogelijkheid geboden wordt om normen vast te stellen die 
kracht van wet hebben; bovendien kan worden opgemerkt dat de Staat 
voor zichzelf nergens de rol van scheidsrechter bij arbeidskonf lik-
ten voorziet). 

art. 40 	: Het stakingskrecht wordt uitgeoefend binnen het kader van de wet- 
ten die dit recht regelen. 
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art. 42 

art. 43 

(Hierbij dient opgemerkt dat nergens in de Grondwet het recht op 
lock-out wordt voorzien; integendeel, de bek-out wordt uitgeslo-
ten door het principe van het recht op arbeid in art.4). 

De eigendom is publiek of privaat. De ekonomische goederen behoren 
toe aan de Staat, aan organisaties of aan privé-personen. 
De privé-eigendom wordt erkend en beschermd door de wet, (...) die 
de grenzen ervan bepaalt, ten einde er de sociale funktie van te 
verzekeren en haar voor iedereen toegankelijk te maken. 
De privé-eigendom kan, in de door de wet voorziene gevallen, al 
dan niet met schadeloosstelling, worden onteigend omwille van mo-
tieven van algemeen belang. 

In het algemeen belang kan de wet aan de Staat, aan overheidsin-
stellingen of aan verenigingen van werknemers of gebruikers bepaal-
de bedrijven of bedrijfstakken voorbehouden of overdragen, die be-
trekking hebben op essentiële openbare diensten of op energie-
bronnen of op monopoliesituaties (...). 
(Zo is thans in Italië de eksploitatie van de eigen petroleum-
en aardgasvoorraden volledig in handen van de overheid) 

art.44, § 1 : Ten einde een rationele ekeploitatie van de grond te verzekeren en 
rechtvaardige sociale verhoudingen tot stand te brengen, bepaalt 
de wet verplichtingen i.v.m. het private grondbezit, en stelt de 
grenzen van de uitgebreidheid daarvan vast, ( ... ). 

art.48, § 1 De kiezers zijn alle staatsburgers, mannen en vrouwen, die de meer-
derjarigheid hebben bereikt. 

(Hiermee werd voor het eerst in Italië het vrouwenkiesrecht inge-
voerd; onlangs werd, eveneens op kornmunistisch initiatief, de meer-
derjarigheid voor kiesverrichtingen van 21 op 18 jaar gebracht). 

art.52, § 2 : De militaire dienst is verplichti binnen de perken en volgens de 
modaliteiten die door de wet worden bepaald. De vervulling ervan 
heeft geen invloed op de arbeidssituatie van de staatsburger, noch 

op de uitoefening van zijn politieke rechten. 

Een belangrijke overwinning voor de linkse krachten was ook dat de funktie van 
de president zuiver representatief is (terwijl er ter rechterzijde pogingen wer- 
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den gedaan - en blijkbaar nog steeds worden gedaan - om een presidentieel regime 
te vestigen) 

Het is dus duidelijk, dat deze grondwet - die in werking trad op 1 januari 1948, 
dus op een ogenblik waarop de kristendemokratie steeds meer naar rechts begon 
te verschuiven - een belangrijke overwinning was voor de arbeidersklasse. Het 
hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat een rechtse kristendemokraat als 
Scelba onmiddellijk na de proklamatie van een "kommunistische valstrik" sprak, 
en dat de rechterzijde in de voorbije 28 jaar geen poging onverlet heeft gela-
ten om de verwezenlijking van de Grondwet af te remmen of te saboteren. (ZO 
werd de regionale ordening pas op het einde van de zestiger jaren effektief, 
en dan nog net heel wat beperkingen) Haar dat betekent tegelijkertijd dat een 
linkse meerderheid in Italië door de integrale en konsekwente verwezenlijking 
van de grondwettelijke principes een belangrijke stap kan Zetten in de richting 
van een demokratisch socialisme. 

2. Het probleem van de "Pakten van Lateranen". 

Bij de bespreking van het voorontwerp in de kommissies ontstond reeds een zeer 
heftige diskussie over art.5 (art.7 in de definitieve versie) , dat de verhou-
dingen tussen Staat en Kerk moest regelen. De tekst ervan luidde als volgt 

"De Staat en de Katholieke Kerk zijn, elk op zijn terrein, onafhankelijk en 
soeverein. 
Hun betrekkingen worden geregeld door de Pakten van Lateranen. Wijzigingen van 
deze Pakten vereisen, indien ze door beide partijen worden aanvaard, geen pro-
cedure van Grondwetsherziening." 

De tweede paragraaf van deze tekst werd in de subkommissie zowel door de kommu-
nisten als door de socialisten en de Aktiepartij verworpen, maar bij de defini-
tieve stemming in de plenaire vergadering door de kommunisten goedgekeurd, tot 
grote verontwaardiging van de socialisten overigens. 

Misschien is het nuttig even in te gaan op de inhoud van de "Pakten van Latera-
nen". Reeds van bij de eenmaking van Italië in het midden van de 19de eeuw was 
er tussen de Paus en de Italiaanse regering een konflikt ontstaan wegens de 
inlijving van de Pauselijke Staten door het nieuwe onafhankelijke Italië. Als 
weerwraak weigerde de Paus de Italiaanse Staat te erkennen, en verbood hij de 
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katholieken deel te nemen aan het politieke leven (dat verklaart het feit, 
waarom er pas na de Eerste Wereldoorlog in Italië een Katholieke Partij ontstaat) 
Hoewel het fascisme zich in zijn beginselprogramma van 1919 sterk antiklerikaal 
opstelde, en bijvoorbeeld de konfiskatie van alle kerkelijke goederen eiste, be-
sefte Mussolini al vlug dat hij de medewerking van het Vatikaan nodig had om 
zijn greep op de bevolking te versterken. De behoefte was trouwens wederzijds, 
want de Paus zag in de fascisten de meest energieke bestrijders van het "rode 
gevaar", en toen de kristendemokraten van Don Sturzo zich na de moord op Mateot-
ti samen met de socialisten uit het Parlement terugtrokken, werden ze officieel 
door het Vatikaan veroordeeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 1929 de 
Grote Verzoening plaatsvindt in de vorm van de Lateraanse Pakten (die bestaan 
uit een Verdrag en een Konkordaat) , waarin de Italiaanse Staat officieel door de 
Paus wordt erkend, in ruil voor een erkenning van de Katholieke Kerk als staats-
godsdienst (plus een zeer hoge financiële vergoeding in ruil voor de verloren 
gegane Pauselijke Staten) , wat o.m. konsekwenties had inzake godsdienstonderwijs, 
huwelijkswetgeving en de betaling van kerkelijke funktionarissen door de Itali-
aanse overheid. 

De kommunisten keuren uiteindelijk de opname van deze Pakten in de Grondwet goed, 
omdat de kristendemokraten dreigen met een sabotage van de grondwettelijke werk-
zaamheden als op hun eis niet wordt ingegaan, en omdat Togliatti de Grondwet als 
een belangrijke verovering van de arbeidersklasse wil veilig stellen, en het 
land niet wil verdelen : "VOO)t n1ij gccd het 0fl? het ZOQJZQJn nawt de eenheid die 
YLOcLL9 L6 om de G'tovidniet te maken, niet om de gtondwet vcrn één o c''idee pcutLLj, 
o6 van één o andeite ideologie, niacvi de G'iondwe-t van alle Ltafiaanse uekfze, 
en du6 van de gehele natie." Bovendien, zo redeneert Togliatti verder, is de 
Heilige Stoel, door de opname van de Lateraanse Pakten in de Grondwet, ook ge-
dwongen de nieuwe staatkundige Ordening van Italië te erkennen. En tenslotte 
ook bij het ontbreken van een wederzijds akkoord is een wijziging van de Pakten 
niet uitgesloten : dit kan ook unilateraal gebeuren, indien deze wijziging 
door elk van de twee Kamers met een tweederde meerderheid wordt goedgekeurd. 
(Maar het feit dat dit in de praktijk nooit zal kunnen gebeuren zonder medewer-
king van de kristendemokratische afgevaardigden houdt een ernstige garantie in 
voor het katholieke volksdeel) 

In essentie kan men zeggen dat de kommunistische partij, door dit kompromis te 
aanvaarden, erin geslaagd is een poging om haar te isoleren te verijdelen. 
Bovendien getuigt het van een politiek denken op lange termijn, want thans 
gaan ook bij steeds meer kristendemokraten stemmen op om tot een wijziging van 
het bewuste Konkordaat te komen. 
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3. Een poging tot aanslag op de Grondwet : de "Legge truffa". 

Het vervolg mag als bekend beschouwd worden : nog vôôr het van kracht worden 
van de Grondwet worden socialisten en kommunisten - onder druk van de U.S.A. - 
uit de regering gestoten (12 mei 1947). Tegelijk beginnen ook de pogingen om 
de eenheidsvakbond (C.G.I.L.) af te breken, wat uiteindelijk in juli '48 leidt 
tot de oprichting van de katholieke C.I.S.L. en de sociaaldemokratische U.I.L. 
(maar kommunisten en socialisten weten hun syndikale eenheid tot op heden te 
bewaren). 

De verkiezingskampagne van 1948, die door de kristendemokraten volledig op het 
antikommunisme wordt gericht, leidt weliswaar tot een winst voor de D.C. (48,5%), 
en tot een achteruitgang van de socialistisch-koimnunistische koalitie (31%), 
maar - in tegenstelling tot wat in de meeste andere westeuropese landen gebeurt - 
de kommunisten worden niet in het isolement gedrongen. Bij de lokale verkiezin-
gen van '51 en '52 is er zelfs een terreinwinst voor links. Vandaar dat bij de 
rechterzijde het plan ontstaat om via een wijziging van de kieswet de grondwet 
te kunnen wijzigen. Het nieuwe wetsontwerp hield in, dat elke koalitie van par-
tijen die 50,01% van de stemmen behaalde, automatisch 2/3 van de parlementsze-
tels zou behalen (en dus tot een grondwetswijziging zou kunnen overgaan). De 
koalitie waarvoor die wet gemaakt was, was uiteraard die van de regering-De Gas- 
pen 	kristendemokraten, sociaaldemokraten, republikeinen en liberalen. Bij de 
sociaaldemokraten (P.S.D.I.) verlieten zeven volksvertegenwoordigers uit protest 
de partij en stichtten een nieuwe groep :Unitâ Popolare. Toen de wet, ondanks 
het obstruktionisme van de oppositie (die niet minder dan 1600 amendementen in-
diende) toch werd goedgekeurd, ontketenden kommunisten en socialisten een groot-
scheepse kampagne tegen wat onmiddellijk de "legge truffa" of 'bedrog-wet' werd 
genoemd. En niet zonder sukses want terwijl de genoemde koalitie, op basis van 
de uitslagen van de vorige verkiezingen, de 60 % zou overschreden hebben, kwam 
ze op 7 juni 1953 precies 57.000 stemmen te kort om de vereiste 50,01% te halen, 
terwijl de kommunisten hun grootste naoorlogse sukses behaalden. De D.C. zou 
trouwens nooit meer in staat zijn om zo'n koalitie om zich heen te verzamelen 
dat de toepassing van de "legge truffa" weer in aanmerking zou komen. 
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