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Inl eiding

Het Roseto-mysterie
‘Deze mensen gingen dood door ouder dom.
Dat was a lles.’

–1–
Roseto Valfortore ligt ruim 150 kilometer ten zuidoosten
van Rome aan de voet van de Apennijnen in de Italiaanse
provincie Foggia. Het is een typisch middeleeuws dorpje,
gebouwd rondom een groot centraal plein. Tegenover dat
plein ligt het Palazzo Marchesale, het paleis van de familie
Saggese, de voormalige grootgrondbezitter van dit gebied.
Aan de ene kant leidt een galerij richting de kerk, de Madonna del Carmine – Onze-Lieve-Vrouw van Carmine.
Smalle traptreden voeren naar de top van de heuvel, geflankeerd door dicht bij elkaar liggende huizen met rode
dakpannen.
	Eeuwenlang werkten de paesani van Roseto in de marmermijnen in de omliggende heuvels, of ze cultiveerden het
veld in het terrasland in het dal. Ze moesten ’s ochtends
zes of zeven kilometer bergafwaarts lopen, en ’s avonds
maakten ze de lange tocht terug. Het leven was zwaar. De
dorpsbevolking was nauwelijks geletterd en straatarm, en
had weinig hoop op economische verbetering, totdat aan
het eind van de negentiende het verhaal Roseto bereikte dat
er een land van mogelijkheden was, aan de overkant van de
oceaan.
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	In januari 1882 vertrok een groep van elf inwoners van
Roseto (tien mannen en een jongen) naar New York. Hun
eerste nacht in New York brachten ze door op de vloer van
een café in Mulberry Street, in Manhattans wijk Little
Italy. Daarna gingen ze verder westwaarts, en vonden uiteindelijk werk in een leisteengroeve 130 kilometer ten westen van de stad in de buurt van Bangor, Pennsylvania. Het
jaar daarna vertrokken nog vijftien inwoners van Roseto
uit Italië naar Amerika en een aantal leden van deze groep
kwam eveneens terecht in Bangor, waar ze zich aansloten
bij hun landgenoten in de leisteengroeve. Deze immigranten zonden berichten naar Roseto over de beloften van de
Nieuwe Wereld en al snel pakte de ene na de andere groep
uit Roseto zijn tassen en vertrok naar Pennsylvania, totdat de aanvankelijke stroom immigranten een stortvloed
werd. Alleen al in 1894 vroegen twaalfhonderd bewoners
van Roseto een paspoort naar Amerika aan, waardoor hele
straten van hun oude dorp leeg kwamen te staan.
De inwoners van Roseto begonnen land te kopen op
een rotsachtige helling die alleen met Bangor was verbonden door een steil pad met diepe wagenvoren. Ze bouwden
dicht op elkaar staande stenen huizen van twee verdiepingen met leien daken in smalle straten die de helling op en
af liepen. Ze bouwden een kerk die ze Our Lady of Mount
Carmel noemden. De hoofdstraat waar de kerk aan lag,
noemden ze Garibaldi Avenue, naar de grote held van de
Italiaanse eenwording. In het begin noemden ze hun stad
New Italy. Maar ze veranderden die naam al snel in iets dat
geschikter leek, aangezien ze in het afgelopen decennium
bijna allemaal uit hetzelfde dorp in Italië waren gekomen.
Ze noemden hun stad Roseto.

