Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 C H A N D A A Vechtpartij op de Piazzci Na\ona Twee mannen (van buitenlandse afkomst) zijn gisteren op de Plazza Navonamet elkaar slaags geraakt. Giovanni van S. en Arnaldo R., beide afkomstig uithet nederduitse Utrecht, lagen al enige tijd met elkaar overhoop. Toen zijelkaar gisteren tegen kwamen op Rome's fameuze plein begonnen zij elkaaruit te schelden. Arnaldo R. sloeg Van S. een blauw oog, waarop Van S. een stokpakte en terugsloeg. Arnaldo R. heeft bij de politie een aanklacht ingediendtegen zijn landgenoot Giovanni van S. De laatste zal zich binnen enkele dagenvoor zijn wangedrag moeten verantwoorden. Klachten over misdragingen vanVlaamse en nederduitse ambachtslieden nemen de laatste maanden enormtoe. Zie ook &quot;van de redactie&quot;. Gelukkig voor hem kreeg VanSanten van de kapelaan eenschriftelijke bevestiging dat hetachterhouden van de postwisselgeen opzet was geweest. Van San-ten werd vrijgesproken, maarhaalde zijn gram door Romolartwee maal vast te laten zetten opbeschuldiging van laster.Het was juist na zijn vrijkomstdat Romolar Van Santen

tegenkwam op de Piazza Navona.Getuigen verklaren - onder ande-re twee vrienden met wie VanSanten over het plein liep (de he-ren Comelis Duyst en WouterStrip) - dat Romolar op hen afwas gekomen en hen had lastiggevallen. Hij liep dreigend omVan Santen heen en voegde hemnogal wat scheldwoorden toe.Daarbij ging hij te ver. Zowel VanSanten als de getuigen verklarenmet nadruk dat Romolar hetwoord &quot;fielt&quot; gebruikte, hetgeeneen zeer onbetamelijk woord was&quot;(dicendoli &quot;filt&quot; che e in dettalingua e parola molto inguiriosa:hij noemde hem fielt, hetgeen indie taal (nederlands) een zeer be-ledigend woord is)&quot;. Dit woorddeed het handgemeen ontvlam-men. Romolar zou Van Santen inhet oog gestoken hebben, iets watVan Santen op het politiebureaunog kon laten zien. (Een verge-lijkbaar voorval vond onlangsplaats met een speler van F.C.Utrecht . Zou het 'in de ogenprikken' een typisch Utrechts ver-schijnsel zijn?). Van Santenvluchtte daarop een boekwinkelin en vond daar een stok, metwelke hij weer naar buiten liep ende vechtpartij voortzette.De processtukken laten verschei-dene

getuigen aan het woord.Jammer genoeg voor Romolarkonden zijn getuigen alleen be-vestigen dat er 'boze geruchten' Dit berichtje zou heel goed devoorpagina van een RomeinseTelegraaf gesierd kunnen hebbenop 11 april 1606. Achter zo'nklein berichtje gaat natuurlijkaltijd een heel verhaal schuil. Hetbetreft hier een langlopend con-flict tussen de houtsnijder (oftimmerman) en later architect Janvan Santen (Giovanni Vansarrzio)en Arnaldo Romolar (of Arume-lar), beiden afkomstig uit Utrechten beiden gevestigd in Rome omdaar een bestaan op te bouwenals ambachtsman/kunstenaar. vrij succesvolle - Van Santen eenhardnekkige afgunst ontwikkelde.Barmhartigheid wil nog wel eenstot nijd leiden in plaats van totdankbaarheid. Zo beschuldigde Romolar Van-sanzio op een gegeven momentvan oplichting. Van Santen hadhet binnen de nederduits/vlaamsebroederschap in Rome (de SantaMaria del Campo) gebracht totbestuurslid. In die positie had deUtrechter een brief in handengekregen - bestemd voor aanandere nederlander in Rome -met bijgesloten een geldwisselvoor 24 scudi. De brief met dewissel moest afgegeven

wordenbij een kapelaan, maar deze hadde brief nooit ontvangen. Romo-lar strooide het bericht rond datVan Santen de brief, met het geld,opzettelijk had achtergehoudenom zelf in te wisselen. Hij gingzelfs zo ver dat hij Van Santenofficieel aanklaagde voor oplich-ting. Vansanzio voerde bij zijnverweer aan dat hij - stomnatuurlijk - de brief op deschoorsteen had gezet en vervol-gens drie maanden was vergeten. Fielt Eerst iets meer over de ruzieop de Piazza Navona. Romolarwas een korte tijd hiervoor inRome gearriveerd en was bij aan-komst niet in goede doen. Opaandringen van vrienden had VanSanten een tijdje de zorg voor hetonderhoud van Romolar, die&quot;arm en hongerig was&quot;, op zichgenomen. Maar deze barmhartig-heid had niet tot dankbaarheidgeleid. Integendeel: het lijkt eropdat Romolar voor de - in Rome al 40 B. van Santen maart / april ] 995 UTRECHT

