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Gratis toegestuurd aan de leden.
Lid worden kost slechts 10 EUR voor één jaar.
Een volgend lid uit hetzelfde gezin betaalt 4 EUR
Nieuwe leden kunnen hun lidgeld
storten op rekening van Anfiteatro :

conto 413-9188521-59

IBAN : BE84 4139 1885 2159
BIC : KREDBEBB
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Cara lettrice e caro lettore,
Beste lezers,
NEEN, NEEN, Anfiteatro wordt geen meldpunt
voor eventuele coronabesmettingen uit NoordItalië, laat staan uit China.
NEEN, NEEN, het Anfiteatro-bestuur is niet zinnens zich in quarantaine terug te trekken en jullie,
lieve leden, aan jullie lot over te laten.
Hoewel de meteorologische en openbare gezondheidsomstandigheden het begin van dit jaar 2020
niet gunstig kleurden, kijken wij, uw bestuur, toch
met andere ogen naar dit jubileumjaar 2020.
Wij vergeten niet dat in juni 1990 de eerste fundamenten gelegd zijn van onze vereniging. Ja goed
gerekend, dit jaar 30 jaar geleden.
Tijdens ons – overigens uiterst stijlvol en artistiek
hoogstaand – nieuwjaarsconcert op 31 januari
werd deze herdenking reeds aangehaald tijdens
het slot-dankwoord.
Na een korte historiek werd er hulde gebracht aan
Karin en aan Romain.
Aan Karin omwille van haar locomotiefwerk reeds
zo veel jaren voor Anfiteatro en aan Romain omdat hij één van de medestichters van Anfiteatro is.
Langs deze weg willen wij jullie nogmaals hartelijk
danken voor deze attentie.
Maar op lauweren blijven zitten is geen goede attitude voor een bestuur. De agenda werd opgemaakt en tot midden dit jaar zijn er weer tal van
activiteiten gepland. Een groot deel hiervan vindt
u enkele pagina's verder in dit nummer.
Wij blijven ernaar streven u, beste lezer, weer terug een gevarieerd aanbod aan te bieden, een
aanbod een vereniging van 30 jaar oud waardig.

In primo piano
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Che cos’abbiamo fatto?
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-Gastland Italië deel 2
-La variante di valico
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- Royal Victoria Hotel – Pisa
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- Auteur Jan Brokken in Bergamo
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Leonardo da Vinci
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- Martin Eden
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Tanti saluti,
Romano

Theo Baeke, Herman
Cole, Linda Crivits, Hubert De Clercq, Anne-Marie
Neckebroeck, Daniëlle Van Gael, Achille Ziccardi,
Ornella Neri Ziccardi.
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Meer details over de komende activiteiten krijgt u via
Notizie via mail.
HOE INSCHRIJVEN VOOR ONZE ACTIVITEITEN?
Kijk eens op https://anfiteatro.be/inschrijven.html
Het ANFITEATRO-rekeningnummer is BE84 4139

1885 2159
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Met een heel groot vraagteken…
Of maken we er “Che cosa vorremmo fare?”
van… in sterk voorwaardelijke wijs. In coronatijden kunnen we als bestuur wel plannen, maar
anderen beslissen voor ons… Hou dus zeker Notizie via mail in ’t oog.

Maandag 20 april om 20u in de Conferentiezaal
op de tweede verdieping van de Stedelijke Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3 in Sint Niklaas
Bijdrage Anfiteatro-leden: 4 €, niet-leden: 8
€ Graag aanmelden via de website.

WIJ zouden alvast graag het volgende organiseren…

La notte Zondag 26 april om 11 u

‘Italië voor Idioten’ Lezing door auteur Mark Coenen Maandag 20 april

In het kader van Erfgoeddag 2020.
Voorbij aan de nacht: een reis in de tijd toen de
dag niet op kwam dagen en de nacht het noodgedwongen overnam.

Mark Coenen: 'Ik heb een boek geschreven. Het
heet Italië voor idioten. Waarbij de idioot in de
titel het hoofdpersonage is. Dat ben ikzelf. Waarbij een man, overlever van vele midlife- en levercrisissen, zijn geluk zoekt in Italië en dat vindt,
maar niet helemaal. Gebaseerd op een ongeveer
echt gebeurd verhaal: dat van mij.
In 2010 kregen mijn vrouw en ik het zot in de kop:
na een vakantie in de liefelijke Marche wilden we
daar een huis
kopen. Dat
resulteerde in
een diepmenselijk en
soms hilarisch avontuur waarbij
vriendschap,
een oorlog
om een olijfoogst en
1000 theezakjes een onmiskenbare
hoofdrol spelen. En waarbij de auteur
en zijn gezin leren dat het overal hetzelfde is,
maar dan in Italië wel met beter weer.'
Ondertussen kreeg de auteur ook kanker: een
mens zou van minder melancholisch worden. Het
boek wordt gelardeerd met sprekende foto’s, levenswijsheid en kolder, die men nodig heeft om
te overleven, waar men ook woont.
Ik las het boek: ‘Het boek zelf heb ik op twee
avonden uitgelezen – hilarisch bij momenten, om
een traan weg te pinken op andere…’
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Wat gebeurt er wanneer de nacht terrein wint op
de dag, de zon de dag niet langer kleurt,
de nacht het ritme van de dag bepaalt en het leven zich in duisternis hult?
Tijdens de Erfgoeddag verkent Anfiteatro,
ver terug in de tijd, dit schaduwleven.
Uiteraard vanuit een Italiaanse invalhoek, maar in
het Nederlands.
Daniëlle Van Gael
neemt ons mee op
reis door de nacht.
Zondag 26 april om
11 u. op de Spaanse Zolder van het
Castrohof, de Castrodreef in SintNiklaas Gratis toegang. Aantal deelnemers beperkt.
Graag aanmelden
via de website.
Apero verkrijgbaar
mits kleine bijdrage.
?? mei 2020:
De barokmuziek, Italië’s pracht en
praal volgende en laatste lezing, 20 maart
Niet te missen voor alle nieuwsgierige muziekliefhebbers!
De barokmuziek in het Italië
van de 17de eeuw is tot vandaag nog steeds de meest ingrijpende scharnierperiode in
de geschiedenis van onze
westerse muziek. De opera
met zijn aria’s en recitatieven,
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de castraten, het concert, de symfonie, …allemaal
dingen die voor de muziekliefhebber van vandaag
vertrouwd in de oren klinken en zó vanzelfsprekend zijn. Componisten zoals Monteverdi, Vivaldi,
Pergolesi, Corelli zijn niet meer weg te denken
De derde en laatste lezing van een reeks van drie
gaat vooral over de instrumentale muziek. Hoe
zijn het concerto en de symfonie ontstaan? Wij
luisteren naar muziek van Vivaldi, Corelli, Sammartini.Ook brengen we enkele markante dames
onder de aandacht en gaan we na hoe belangrijk
de vioolschool van Cremona ((Stradivarius, Guarneri…) geweest is voor de ontwikkeling van het
concerto.
De voordracht gaat door in de conferentiezaal van
de BIB (Heymanplein, Sint-Niklaas) op nog te bepalen namiddag in mei van 14.00 u tot 16.30 u.
Tijdens de pauze wordt u een drankje aangeboden.
Wie inschreef per lezing betaalt aan de kassa:
voor Anfiteatro-leden € 6,00; voor niet- leden €
8,00.
Zondag 7 juni: 'Italiaanse verbeeldingskracht in
beeld': kennismaking met Italiaanse beeldhouwers einde 19de-21ste eeuw

Geleid bezoek aan de tentoonstelling: op donderdag 18/06 om 14.30 u.
Kleine bijdrage in de onkosten: 3 €
Vooraf aanmelden via de website.

Rondleiding op zoek naar de Italiaanse sculpturen
in het Middelheim.
KT 14/03/2020
Hierbij foto bekend
beeld (Middelheim)
"de kardinaal" van
Giacomo Manzù
(Bergamo 1908Roma1991)
We verzamelen om
14.00 u aan ingang
Middelheimpark.
Deelnameprijs 3 €
voor een attentie
voor onze gids.
Graag aanmelden
via de website.
Vrouwen charmeren met graveren: vrouwelijke ex-libristalenten SteM Zwijgershoek G. Gaudaenzaal
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Piccione gemist? Met deze tips van Herman Cole
raak je al een heel eind!

ITALIA
www.italia.it/it/home.html
TOURING CLUB ITALIANO
www.touringclub.it
PARMA CAPITALE CULTURALE
https://parma2020.it
CAPITALE CULTURALE EUROPA
www.matera-basilicata2019.it/it
LUCCA TURISMO
www.turismo.lucca.it
VIA FRANCIGENA
www.viefrancigene.org/it
RAFFAELLO 500
www.italia.it/it/idee-di-viaggio/2020-lanno-diraffaello.html
VAN EYCK
www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/lastraordinaria-mostra-su-jan-van-eyck-a-gent-inbelgio?
utm_source=demfiandre2020&utm_medium=em
ail&utm_content=mostravaneyck&utm_campaig
n=iniziativetouring&RCookie=5
INTERESSANTE ‘ITALO’-BLOG
www.cosiddetto.be

TRENTINO ALTO ADIGE
www.visittrentino.info - www.suedtirol.info
FRIULI-VENEZIA GIIULIA
www.turismofvg.it
EMILIA ROMAGNA
www.emiliaromagnaturismo.com
TOSCANA
www.visittuscany.com
UMBRIA
www.umbriatourism.it
MARCHE
www.turismo.marche.it
LAZIO
www.visitlazio.com
CAMPANIA
http://incampania.com
MOLISE
www.moliseturismo.eu
BASILICATA
www.basilicataturistica.it
PUGLIA
www.viaggiareinpuglia.it
ABRUZZO
www.abruzzoturismo.it
CALABRIA
www.turiscalabria.it
SICILIA
www.visitsicily.info
SARDEGNA
www.sardegnaturismo.it

INFO TRASPORTO
www.trenitalia.com www.italotreno.it
www.bipandgo.com
FLIXBUS www.flixbus.it
Con i saluti di Herman Cole 09 febbraio 2020

REGIONI
VALLE D’AOSTA
www.lovevda.it
PIEMONTE
www.visitpiemonte.com
LIGURIA
www.turismoinliguria.it
VENETO
www.veneto.eu
LOMBARDIA
www.in-lombardia.it
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Gastland Italië
(deel 2)
Donderdag is onze laatste dag in Firenze: vanuit
het station is de Santa Maria Novella niet ver, een
ruime, brede kerk, deels in de steigers, met vooral
in het aangebouwde kloostergedeelte een overweldigende “kapel van de Spanjaarden”, zo geheten omdat deze bevolkingsgroep in Firenze in deze ruimte misvieringen volgde: of ze meer aandacht hadden voor de wondermooie alomtegenwoordige fresco’s is niet bekend. Het plein voor
de kerk kostte ons opnieuw een dure koffie maar
je verwelkomt er wel de hele wereld. We hadden
nog het prachtig, bijna overdadig ingerichte Palazzo Vecchio op ons programma voor die dag maar
de deuren gingen (zoals alle donderdagnamiddagen) voor onze neus dicht (ik bezit dus 4 toegangskaarten, geldig tot eind december, wie ze
wil kan me contacteren), het aangename plein
met de menigvuldige beelden was een doekje
voor het bloeden. We besteedden de rest van de
dag dan maar aan shoppen, met Peruzzi in een
lederen hoofdrol.
We maakten vanaf vrijdag een omtrekkende be-

weging richting Milaan en zetten eerst koers naar
Bologna. Ook hier is het aangewezen voor het
centrum een parking te zoeken want het hele centrum is een Zona a Traffico Limitato (ZTL) waarvoor je dus een toelating moet hebben of, mits
voorafgaande info over je nummerplaat, je tot je
hotel kan rijden, zoniet wachten je hoge boetes.
Bologna heeft respect voor de voetganger en gunt
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hem of haar schaduwrijke overdekte stoepen.
Centraal is een indrukwekkend plein met veel
majestueuze gebouwen en een fontein met waterspuwende vrouwenborsten. Iets verder staat
een scheve toren en bevinden zich een paar oude gebouwen van de universiteit, met onder
meer een anatomisch theater, volledig in hout,
en een indrukwekkende bibliotheek (waar men

jammer genoeg niet zomaar binnen kan). Mijn
medereizigers vonden het winkelaanbod beter
dan dat van Firenze!
Gauw weg dus richting Verona, waar het opnieuw wemelde van de bezoekers uit de hele wereld, op zoek naar …. het balkon van Julia (en
haar door aanrakingen helblinkende beeltenis).
De marmeren straatbekleding schittert. Er lopen
een aantal pleinen door elkaar in de stad, met
elegante gebouwen en trappen erop en Dante in
overpeinzing. Verder is het Castelvecchio een
bezoek waard: het oude gebouw werd binnen
flink aangepakt en herbergt een mooi voorgestelde kunsttentoonstelling met ook Rubens en
Tintoretto bijvoorbeeld. De brug over de Adige is
een pleisterplaats voor jongeren en fotografen.
Je ziet vandaar de toren van de San Zenokerk,
een brede ruimte met mooie fresco’s binnen en
kunstig gemaakte deurpanelen. Op het rustige
plein een groeiend aanbod aan eettenten.
Milaan was onze laatste doelstad. Het was zondag, dus je kon overal ZTL-loos heen, tot vlakbij
ons hotel in de Corso Garibaldi, een mooi uitgangspunt voor een makkelijke ontdekking van
de stad (een metrolijn loopt onder de straat trouwens, een ruime openbare parking is vlakbij).
We trokken eerst noordwaarts, naar het nieuwe
Milaan, een reeks torens waaronder eentje van
Hadid, die overal fier en slank boven uitsteekt.
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Eten, drinken, ontspannen, flaneren, het kan er
allemaal, en met veel ruimte (en een muzikaal
fonteingordijn). Het contrast met de oude binnenstad is groot, maar het blijft natuurlijk indrukwekkend, met Duomo en Galleria in de hoofdrollen.
Uiteraard zijn in deze stad fashion en design
steeds dichtbij, alle merken zijn er op een zakdoek
bijeengebracht en tonen hun soms verrassende
en/of aantrekkelijke modellen.
Wolken op maandag, we waren het niet gewoon,
en dus was ons bezoek aan het dak van de Duomo niet zo schitterend als het kon maar wel even
indrukwekkend: meer dan 2000 beelden staan er
al dan niet hoog, zichtbaar, klein, alleen of als een
druiventros bijeen te kijk, fotografen draaien van
links naar rechts en van boven naar onder. We
wierpen een andere blik op het Duomodak via het
terras van het aan de overzijde gelegen warenhuis
Rinascente, en draaiden iets verder de Via Montenapoleone in, de meest “fashion”-straat van de
stad. We daalden daarna diep in de aarde voor
een metroreisje naar de Fondazione Prada, gelegen bezuiden de binnenstad in een meer industrieel stukje Milaan. De hoge witte toren zie je van
ver, het goudgeschilderde gebouw er vlakbij ook.
De Fondazione is ruim bemeten en toont een eigen hedendaagse collectie (Damien Hirsts zwarte
vliegen op een metersbreed doek!) maar ook gastexpo’s en zenuwslopende cinema. Er is een fraai
ingerichte bar en dito restaurant, het geheel is
door Rem Koolhaas onder handen genomen, het
resultaat is sprankelend. Vandaar naar Navigli
was niet zo’n eind, Navigli heeft zich ontwikkeld
tot een avondlijke ontspanningsbuurt langsheen
het kanaal, je vindt er zeker je gading. De metro
naar het centrum is niet ver. Onze indruk van Milaan: jonger, beter, gevarieerder dan vroeger, je
kan er dagen doorbrengen.

La variante di valico
Een zeer nuttige constructie
Beste vrienden, laten we ons even buigen over
een specifiek aspect van het Italiaanse snelwegennetwerk. De A1, de Autostrada del Sole (ach, dat
toverwoordje, “sole”!) wordt ook terecht “de ruggengraat van Italië” genoemd. Dank zij de A1 is
Italië een stuk ‘korter’ geworden. Reeds in functie
sinds de jaren ’60 was die toen, voor de technologie van die tijd, een pluim op de hoed van de Italiaanse ingenieurs en architecten. Uit de hele wereld kwamen specialisten de A1 bewonderen. Het
moeilijkst te verwezenlijken stuk was tussen Bologna en Firenze (+/- 90 km.) over de Apennijnen.
Het klom tot 750 m. boven de zeespiegel, dankzij
een reeks tunnels en viaducten zoals nog nooit
was gezien. De wat later gebouwde kustsnelweg
van Ligurië heeft van die ervaring zeer goed kunnen profiteren.
Reeds enkele jaren na haar inhuldiging werd het
duidelijk dat de A1 tussen Bologna en Firenze verzadigd en onvoldoende was. Deze bottleneck
kreeg het verkeer van het grootste gedeelte van
het geïndustrializeerde Noord-Italië richting zuiden te verwerken. Dus uit Piëmont, Lombardije,
Emilia, Veneto, plus een groot gedeelte van het
nationaal en internationaal toeristisch verkeer in
het hoogseizoen. Hellingen van 5 % tot een maximum hoogte zijn geen probleem voor personenwagens maar wel voor volgeladen vrachtwagens.
Zo’n mastodont die vertraagt is een beletsel voor
lichtere voertuigen. 3 of 4 van deze bizons veroorzaken lange files. In de winter, met de sneeuw, is
de situatie op sommige dagen echt rampzalig. En

Onze laatste dag te Milaan verkenden we de
Sforzaburcht, met indrukwekkende ruimtes vol
oude kunst. Onze kaasvoorraad werd bij Peck aangevuld (ook hun wijnvoorraad is fenomenaal). We
wilden in schoonheid eindigen in het recent geopende Alfa Romeomuseum op weg naar Malpensa, jammer genoeg is het op dinsdag dicht.
Dus vroeg op de luchthaven, ik bespaar de lezer
onze incheckproblemen.
Theo Baeke
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je moet er op de koop toe tol voor betalen: de
schande en de spot! Er moest een oplossing komen.
De oplossing kon niets anders zijn dan een nieuwe, lager gelegen parallele snelweg. Van enkele
km. ten zuiden van Bologna tot enkele km. ten
noorden van Firenze, op een lengte van 62,5 km.
hebben die duivelse Italianen die dus gebouwd,
genoemd “variante di valico” oftewel “alternatief
voor de bergpas”. Deze geraakt niet hoger dan
450 m. boven zeespiegel. Onvermijdelijk hebben
ze meer en langere tunnels moeten boren, de
langste daarvan is 8,7 km. Het spreekt vanzelf dat
de vrachtwagens de nieuwe route verkiezen, heel
wat vlugger; een paar uur tijdsbesparing betekent
veel voor vrachtvervoer. Indien kamions snel kunnen rijden is het risico van files vrijwel onbeRoyal Victoria Hotel – Pisa
Dal 1050
Ottocentesco e adagiato sul Lungarno,
è un complesso di edifici molto
antichi: il catasto di Pisa del 1428-29
riporta che uno di essi già

“faceva albergo”. Alcune camere sono
in una torre del X secolo;

staande. Wie verkiest dan voor de oude route?
Nostalgieken. Plaatselijk verkeer. Mensen met
claustrofobie, die liever lange tunnels mijden.
Mensen die denken dat het met minder verkeer
sneller zal gaan of van een rustige panoramische
weg willen genieten. Overigens, mensen met
hoogtevrees zijn blij die hoge viaducten te kunnen vermijden bij het kiezen van de lagere route.
Ook, mensen luisteren naar verkeersberichten. Is
er een ongeval met file op ene van de twee routes, dan verkiezen ze de andere en klaar is Kees.

Hoe dan ook, een fantastische oplossing voor iedereen en ieders smaak. Rij je richting Toscane
en verder? Dan zou ik zeggen: kies de ene route
voor je heenreis en de andere voor je terugreis,
dan heb je bij terugkomst nog iets om te vertellen! Buon viaggio e buone vacanze!

ingresso, vetrate al primo piano,
mobili di sala e alcune camere complete
sono liberty. Nel 1839, quand’era
locanda, alloggiò i primi clienti
illustri in occasione del
1° Congresso Italiano degli Scienziati.
Ha ospitato le regine d’Olanda

e di Serbia, il principe del Giappone,
Roosevelt, Respighi, Mascagni,
Ruskin, Dickens, Dumas, Pirandello,
D’Annunzio, Zola, Marconi.
Puccini vi creò le prime note della

Achille Ziccardi

Butterfly. Cinque generazioni.
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Auteur Jan Brokken
in Bergamo!
(Volgens Stendhal ‘de mooiste stad die ik gezien
heb.’) www.janbrokken.nl
Op 28 januari verscheen Stedevaart. In dit nieuwe boek beschrijft
Jan Brokken 22
steden aan de
hand van 22 markante persoonlijkheden – beeldende kunstenaars,
schrijvers, componisten, architecten, politici, geleerden of een
boekbinder – die
de geest van de
stad incarneren. Hij begint met Mahlers thuisoord
(Amsterdam) en waaiert dan over de wereld uit:
de stad van Morandi (Bologna), Čiurlionis
(Vilnius), Donizetti (Bergamo), Nishida (Kyoto),
Frank Gehry (Bilbao), Eva Mameli Calvino
(Cagliari), Félix Houpuët-Boigny (Yamoussoukro),
Calatrava (Valencia), Joseph Beuys (Düsseldorf),
Tip Marugg (Otrobanda), Pēteris Vasks (Aizpute),
Iosif Raiskin & Dmitri Sjostakovitsj (SintPetersburg), Satie (Parijs), en blijft soms weer
dicht bij huis: Hobbema (Middelharnis), Chouchou
Debussy (Arcachon) of zijn schoonmoeder
(Bordeaux).
Op speelse wijze rijgt Jan Brokken de verhalen
aaneen, laat het onzichtbare en geheimzinnige
van steden zien en maakt van zijn impressies en
belevenissen een halve autobiografie. Het omvangrijke en rijk geïllustreerde Stedevaart barst
van de vitaliteit, kennis, eruditie, nieuwsgierigheid. Het is een heerlijk boek om bij weg te dromen of om mee te nemen op reis.
– ‘Waarschuwing: Brokken lezen kan leiden tot
reisdrift’ – Tzum
- ‘Brokken blijft de onbetwistbare meester van de
verhalende non-fictie.’ – De Standaard

P.S. Die Eva Mameli Calvino moet een bijzondere
vrouw zijn geweest: http://
www.enciclopediadelledonne.it/biografie/evamameli-calvino/
Op zaterdag 28 april is Jan Brokken te gast op de
boekenbeurs La Fiera del Libro in Bergamo (It).
Volgens Stendhal ‘de mooiste stad die ik ooit gezien heb.’ Om 11.30 uur een ontmoeting met lezers tijdens het aperitief in Ubi City. Om 15.30 uur
interviewt de journalist Mimma Forlani de auteur
over zijn laatst verschenen boek in Italië, Bagliori
a San Pietroburgo. Diego Bonifacio en Aida Bosio
lezen teksten voor uit het boek. Na afloop signeert Jan Brokken. Speciaal ter gelegenheid van
de komst van Jan Brokken en in samenwerking
met het Festival Internazionale pianistico Brescia
Bergamo geeft de Russische pianist Alexander
Romanovsky op vrijdagavond 27 april een concert onder de titel Cajkovskij mon amour –
‘Tsjaikovsky mon amour’ in het concertgebouw
van Bergamo.
Tip van Herman Cole
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UNIVERSALIS,
DE GEHEIMEN VAN
LEONARDO
DA VINCI
Met dit verhaal van Marco Malvaldi (chemicus en
auteur van de zeer succesvolle historische thrillerserie BarLume) treden wij binnen in de leef- en
denkwereld van de Italiaanse hertogen in het begin van de 16e eeuw.
Centrale figuur is de hertog van Milaan, Ludovico
Maria ‘de Moor’ die Leonardo da Vinci in dienst
heeft als raadgever/schilder/ingenieur.
Leonardo zit in volle voorbereiding van een fenomenaal
beeldhouwwerk
(een
reuzegroot bronzen paard) als er
plots op het binnenplein van het
paleis een dode
wordt ontdekt.
Allerhande speculaties over de
doodsoorzaak
doen de ronde:
een
gerenommeerde astroloog
spreekt van een
ziekte. Leonardo
daarentegen
is
ervan overtuigd
dat de man gestorven is door
verstikking.
In wat volgt worden wij deelgenoot van de intuïtie en deductie van Leonardo bij het ontrafelen
van deze moordzaak. Terzelfdertijd krijgen wij ook
een beeld van de voortdurende concurrentie en
machtsstrijd binnen het hertogdom Milaan.

Universalis, de geheimen van Leonardo Da Vinci

(oorspronkelijke titel La misura dell’uomo, vertaald door Irene Goes) is interessant om lezen
maar omwille van de vele historische figuren die
erin voorkomen niet gemakkelijk.

ISBN 978 94 031 77106 – De Bezige Bij
Linda Crivits
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Ik heb het de tuin
nog niet verteld - Pia
Pera
De Italiaanse schrijfster Pia Pera
(1956-2016) lijdt aan ALS. In Ik

heb het de tuin nog niet verteld

reflecteert ze over het verloop van
haar ongeneeslijke ziekte, en legt
ze verbanden met het bloeien en
vergaan van de planten in haar
omvangrijke tuin in Toscane. De
auteur beschrijft de stadia van
haar door een voortschrijdende
ziekte aftakelend lijf, het ritme van
de seizoenen en het verzorgen
van de tuin op haar landgoed en bespreekt wezenlijke vragen over het leven.
Pera schrijft over de troost die een tuin kan bieden, maar ook over het verdriet en de onmacht
wanneer je gaandeweg steeds meer uit handen
moet geven. De man die ze eerst inhuurt om bij
te springen in de tuin, wordt wat later haar persoonlijke verzorger. Wat is het lot van een tuin
als de tuinman niet meer in staat is om ervoor te
zorgen?

De veranderingen in de tuin volgen de seizoenen, net zoals ook het eigen lichaam onderhevig
blijkt aan ‘de eeuwige kringloop van de natuur’.
Pera treedt met open vizier haar eigen levenseinde tegemoet, daarbij geholpen door meditatie,
vrienden, literatuur en haar tuin. (Samenvatting
door Herman Cole.)

I Haven't Told My Garden Yet, luidt de opening

van een gedicht van Emily Dickinson over de naderende dood. Het werd de titel van het laatste
boek van Pia Pera, de Italiaanse schrijfster en
vertaler (uit het Russisch). Op een dag zal de
tuinman er niet meer zijn. "Opeens zal hij iedere
zorg staken. De natuur wordt weer de enige
kracht, beëindigt de dialoog tussen mens en
landschap zoals vervat in de tuin, de meest
vluchtige der kunsten." En die arme tuin weet
van niets, want 'ik heb het de tuin nog niet verteld'.
De nog geen zestigjarige Pera lijdt aan ALS en
moet afscheid nemen van het leven, van haar
hond Vlekkie, van de tuin, van de beweeglijke
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persoon die ze ooit was. Het ene moment bereidt
ze zich voor op de dood (een zelfgekozen dood in
een levenseindekliniek in Zürich?), het volgende
vertrouwt ze op haar genezing, want waar een
oorzaak is (disharmonie door elektromagnetische
velden, verkeerd voedsel, of een fout ingeslagen
weg?), is een oplossing.
Ze wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en
wanhoop, aanvaarding en verzet. Ze zoekt haar
heil bij stamceltherapie, maar ook, vaak tegen beter weten in, bij iedere alternatieve genezer die
haar maar wordt aangeraden door vrienden of
lotgenoten. De kwakzalvers worden met even veel
hartstocht opgehemeld als verketterd. Pera beseft
hoeveel kostbare tijd ermee zoet gaat. Maar ja, ze
doet alles om haar 'vermogen tot genezing te verbeteren'.
Dat klinkt zweverig. Maar is het niet. Daarvoor is
Pera te concreet, kent ze zichzelf te goed, is haar
geest te kritisch en
haar taal te precies.
In helder, mooi door
dichter Jan van der
Haar vertaald proza
neemt ze ons mee in
haar twijfel, haar
analyse, haar blik op
haar tuin, haar relatie tot vrienden, ouders, en haar tuinman Giulio. Vroeger
stond ze er uit moralisme op alles zelf te
doen. "Nu, als patiënt, kan ik stiekem
genieten van een
ethisch verdacht privilege." Onverdeeld gelukkig is ze daar overigens
niet mee, want 'een van de onaangenaamste aspecten van de ziekte is dat je je eenzaamheid kwijt
bent'. Ze gaat in dialoog met andere schrijvers en
denkers onder wie Socrates, de Russische theoloog en wiskundige Pavel Florenskij, en filmer en
schrijver Derek Jarman, ontwerper van Prospect
Cottage, de tuin waar hij zich, voor zijn dood (hij
had aids) in terugtrok. Hij ging haar, zou je kunnen
zeggen, voor. Ook Pera komt nauwelijks de deur
meer uit. "Ik werk en schrijf en leef tussen de bedrijven door, alles daaromheen is onderhoud."
Als een rivier meandert het boek, een dagboek
zonder tijdsaanduiding - we maken aan de hand
van de tuin op welk seizoen het is - langs alles wat
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Pera bezighoudt, en dat is veel. De ene keer word
je getroffen door een beeldschone omschrijving
van een winterheliotroop die je niet hoeft te kennen om hem zó voor je te zien 'met die eigenaardige bloeiwijzen die lijken op bossen varkensharen kwastjes', de andere keer door een observatie
over de alledaagse routine in de tuin: "een klusje
hier, eentje daar, terwijl je al wandelend aan iets
anders denkt, ronddoolt op zoek naar verrassingen die elke dag in peto heeft." Ja, zo gaat dat.
Voor Pera niet meer.
Bitter is ze niet. "Als ik langzaam loop, zie ik ook
meer." Ondertussen wordt er aan het huis gebouwd, want Giulio gaat er zijn intrek nemen om
haar, net als de tuin, met hand- en spandiensten
bij te staan. Er moet voor Pera gezorgd worden,
als voor de tuin die, omdat zij er niet voor zorgt,
steeds minder van haar is. Allengs lijkt de stroom
tot rust te komen. Pera's vermogens nemen af, de
angst neemt toe. Ze is bang om afhankelijk te zijn,
te stikken, om te sterven, maar ook om 'dit boek af
te maken'.
Wat begon als een boek over 'de tuinman en de
dood' veranderde in een journal, en eindigt in
contemplatie. Pera ontpopt zich tot een woestijnvader die haar eigen ziel probeert te vangen. Heeft
ze het allemaal wel goed gedaan? Hoe zit het met
haar obsessie voor een eenvoudig leven? Had ze
niet vaker ja moeten zeggen op een buitenissig
voorstel?
Er rest haar niets, dan "deze trillende ziel, die
vreest dat ze alles verkeerd heeft gedaan, zoveel
mogelijk omarmen." De liefde voor haar tuin flakkert op, voor een roos, bloeiend gras, een solitaire
blauwe regen die ze op stam heeft gezet. Het is
voorjaar, het 'leven dringt' en zij moet het laten
gaan. En dan schrijft ze: "hier stop ik. Wat ik voor
me heb, gaat moment voor moment. Eindelijk uit
de narratieve ontwikkeling stappen."
Uitgegeven door Cossee in 2019.
Bron: 01 juni 2019 Trouw 01 juni 2019 - Yolanda
Entius
Nota van bestuurslid Daniëlle Van Gael:
‘Alhoewel verre van een triestig boek, vind ik,
voor het gedeelte dat ik al gelezen heb, dat het
wel zware kost is gezien het zeer en ik bedoel zéér
uitgesponnen geheel aan emotionele beschrijvingen. Soms een beetje teveel van het goede zodat
ik ( ik spreek voor mezelf) het meer als een literaire beschrijving lees dan als een emotionele overdracht.’
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Piero Chiara - De
mantel van astrakan
(Vertaling Rianne Aarts en Hilda Schraa)
De naamloze ‘ik’-persoon besluit een paar maanden naar Parijs te gaan om zich in het mondaine
leven te verdiepen. Hij trekt in bij een weduwe,
madame Lenormand, die zich beklaagt over haar
zoon, en bij Domitien, een ongenaakbare kat die
zich niets laat aanleunen.
De zoon is er met een
Indochinese vandoor gegaan en laat niets meer
van zich horen. Hij heeft
een jas van astrakan achtergelaten.
De ik-persoon maakt kennis met Valentine, een
aantrekkelijke jonge
vrouw, en na verloop van
tijd krijgen ze een verhouding. Dan loopt het
mis.
Maurice, de zoon van
mevrouw Lenormand, is
niet in Indochina. Hij zit
in de gevangenis waaruit
hij ontsnapt en Valentine
raakt daarbij betrokken.
Sliep ze met Maurice? Mismoedig slaapt hij met
een majoor van het Leger des Heils. Van wie
houdt Valentine?
Piero Chiara is een geboren verteller: zijn schijnbaar luchtige, maar onderhuids intrigerende verhalen hebben veel succes gehad.
De schrijver werd geboren in Luino, aan het Maggioremeer, in 1913. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij gezocht door de fascisten en
vluchtte naar Zwitserland in 1944. Twee jaar later
keerde hij naar Italië terug en begon te schrijven.
Zijn bekendste werk is La stanza del vescovo. Dit
boek werd verfilmd door Dino Risi. De schrijver
overleed in Varese in 1986.
Paperback, 198 blz.
Uitgeverij: Serena libri
(Bron: http://www.serenalibri.nl/)
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Martin Eden
Martin Eden is gebaseerd op de gelijknamige en
deels autobiografische roman uit 1909 van de
Amerikaanse auteur Jack London. De regie is in
handen van Pietro Marcello, de Italiaanse documentairemaker die met Bella e perduta vier jaar
geleden glansvol de overstap naar de fictiefilm
maakte.
Marcello verplaatst de roman van Jack London
naar het Napels in de twintigste eeuw. Een uitstekende keuze maakte hij door de rol van Martin
Eden te laten vertolken door Luca Marinelli. Hij
speelt meesterlijk een arbeidersjongen die een
auteurscarrière ambieert en verliefd
wordt op een vrouw
uit de betere klasse.
Om haar voor zich
te winnen moet hij
over aanzien en
vooral geld beschikken. En dat zal hij
proberen via de literatuur. Gelukkig zijn
er de weduwe Maria en de schrijver
Russ Brissenden die
hem zullen helpen.

Martin Eden werd

reeds meermaals
naar het witte doek
getransponeerd
(zowel in de VS met
Glenn Ford in de titelrol als in de USSR). Tevens
bestaat er zowel een Franse televisiefilm als een
Italiaanse serie ervan. Martin Eden blinkt uit door
het gebruik van vele documentaire archiefbeelden
die deel uitmaken van Marcello’s eigenzinnige visuele vorm, beïnvloed door zowel de Nouvelle Vague, de Amerikaanse independent cinema van
een halve eeuw geleden, als de klassieke Italiaanse cinema. Martin Eden kreeg van de jury een speciale vermelding op FFG. Hoofdrolspeler Luca Marinelli, die momenteel werkt aan de Netflixbewerking van The old guard met Charlize Theron, werd in Venetië bekroond als beste acteur.
Linda Crivits
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Carnevale 2020
“A Carnevale ogni scherzo vale” è un detto
italiano che significa che a Carnevale tutto è
lecito.

La storia del Volo
dell’Angelo a
Venezia
Il Volo dell’Angelo fece la sua comparsa al
Carnevale di Venezia intorno alla metà del
Cinquecento.

In questa occasione un acrobata turco riuscì ad
attraversare Piazza San Marco, camminando
sopra una lunghissima corda sospesa, con il solo
aiuto di un bilanciere. Partendo da una barca
ancorata al molo, riuscì a raggiungere la cella
campanaria del campanile di San Marco. Nel
percorso di ritorno invece raggiunse la balconata
del Palazzo Ducale e porse i suoi saluti al Doge.
Questa incredibile impresa, chiamata Svolo del
Turco, entusiasmo tutti si ripeté ogni anno.
Inizialmente si svolgeva il Giovedì Grasso, ma
presto divenne la cerimonia ufficiale per
l’apertura del Carnevale di Venezia. Per parecchi
anni si esibirono solo funamboli di professione,
poi anche da molti giovani che volevano
dimostrare il proprio coraggio e le proprie
abilità.
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Il Svolo del Turco, nelle varie edizioni, subì
diverse modifiche. Per molti anni, fu fatto
scendere dal campanile un uomo vestito con
delle ali e legato ad una fune con anelli metallici.
Veniva fatto scendere a grande velocità fino alla
loggia del Palazzo Ducale. Qui il prescelto
riceveva dal Doge dei doni o delle somme di
denaro. Da questa modifica venne coniato il
nome Volo dell’angelo.
L’evento, con queste modalità, si tenne fino al
1759, quando l’esibizione finì in tragedia con la
caduta dell’acrobata tra lo sgomento della folla.
Da questo momento il programma si svolse
sostituendo l’acrobata con una grande colomba
di legno che nel suo tragitto, partendo dal
campanile e arrivando al Palazzo Ducale, liberava

sulla folla coriandoli e fiori. Dalla prima edizione
il Volo dell’angelo fu chiamato il Volo della
Colombina.
Questo evento, come la maggior parte delle altre
ricorrenze e spettacoli, con la fine della
millenaria storia della Serenissima si interruppe
per lungo periodo.
Il Volo dell’Angelo fu reintrodotto nelle edizioni
moderne del Carnevale di Venezia. A partire dal
2001 il Volo della Colombina è ritornato ad
essere il Volo dell’Angelo. La colomba in legno è
stata sostituita da una persona. Riportando in
vita l’antico rito di omaggiare il doge che
proclama l’inizio del Carnevale di Venezia. In un
tripudio di palloncini colorati e coriandoli.
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lontane le persone e per togliere i vestiti agli
appestati.
Secondo il Trattato della Peste del medico
ginevrino Jean-Jacques Manget, del 1721, l'abito
venne indossato dai medici di Nimega durante la
peste del 1636-1637.

Ma siamo al Carnevale 2020 e, come si diceva,
ogni scherzo vale e quest’anno lo scherzo è stato
dei peggiori che la natura ci potesse offrire.
Per il Corona virus o COVID 19 a Venezia il
Carnevale da oggi è sospeso. Tutto finito, tutti a
casa. L’unica maschera che può ancora
funzionare è quella del medico, amara mia
osservazione.
La maschera del dottore era una sorta di
respiratore: aveva due aperture per gli occhi,
coperte da lenti di vetro, due buchi per il naso e
un grande becco ricurvo, all'interno del quale
erano contenute diverse sostanze profumate (fiori
secchi, lavanda, timo, mirra, ambra, foglie di
menta, canfora, chiodi di garofano, aglio e, quasi
sempre, spugne imbevute di aceto).
Lo scopo della maschera era di tener lontani i
cattivi odori, all'epoca ritenuti, secondo la
dottrina miasmatico-umorale, causa scatenante
delle epidemie, preservando chi l'indossava dai
contagi. Come accessorio, inoltre, esisteva un
bastone speciale, che i medici utilizzavano per
esaminare i pazienti senza toccarli, per tenere
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Inoltre, venne indossato durante le epidemie del
1630-1631 a Venezia e durante la peste del 1656,
che uccise 14.500 persone a Roma e 300.000 a
Napoli.
La popolazione, tuttavia, non amava tale
abbigliamento, accostandolo all'idea della morte.
L'uso dell'abito del medico della peste cadde in
disuso nel corso del XVIII secolo.
Da oggi, 23 febbraio 2020, data in cui scrivo, tutte
le feste sono sospese in Italia; le scuole e le
Università sono chiuse prevalentemente
nell’Italia settentrionale e a Venezia le strade
torneranno vuote, come successe poco tempo fa
con l’eccezionale ondata di acqua alta nel
novembre 2019.
Scherzo infame e premonitore del Carnevale di
quest’anno bisestile.
Ornella Neri Ziccardi
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De Italianen en de
vreemde talen
Ach, dat is een delicaat onderwerp! Wij van Anfiteatro zijn grote Italië-liefhebbers maar wij zijn,
spijtig genoeg, allemaal akkoord dat het communiceren met Italianen, voor iemand die geen
Italiaans kent, dikwijls onbegonnen werk is. Zij
zijn zo bekwaam en verfijnd wat betreft wetenschap en techniek, maar wanneer het over
vreemde talen gaat, constateert men een groot
gebrek aan cultuur, nauwkeurigheid en kennis
van zaken. Het “systeem Italië” helpt zeker niet.
Van ondertiteling van geïmporteerde films en
TV-uitzendingen hebben ze geen kaas gegeten.
De kwaliteit van het talenonderwijs in de openbare scholen is ondermaats. Namen en soms
familienamen worden vertaald, kijk naar de namen van sommige straten! Zij schijnen te denken dat overal in de wereld zij mensen tegenkomen die Italiaans kennen, hetgeen dikwijls de
oorzaak is van miezerige figuren in het buitenland. Ja, ik hoor jullie komen: “ach, Italianen
redden zich altijd met de handen en de voeten,
dat maakt ze juist zo sympathiek”. Het kan zijn,
maar het is en het blijft slordig en een bron van
misverstanden. In de Scandinavische landen,
waar het aantal toeristen niet groot is, kent iedereen vloeiend Engels, dikwijls een aardig
mondje Duits. Taxichauffeurs, verkoopsters in
winkels, ook treinchefs. In Italië... ho maar... Zij
leren 50 woorden Engels en zij denken dat zij
Engels spreken en doen geen verdere inspanning. Erg. De fouten die wij uit de mond van top

-politici moeten horen tart de verbeelding, men is
zeer discreet erover. Omwille van diplomatieke
reden legt men de sluier der barmhartigheid erover. TV-presentatoren en TV-sterren, amai,
wraakroepend!
De karacteristieken van de uitspraak van de Italianen in andere talen zijn:
1) behalve in de noordwestelijke regio’s, kunnen
Italianen nauwelijks klanken zoals de U en de EU
(deur) uitspreken. Wat er uitkomt is zoiets als OE
en E. Piëmontezen, Lombarden en Liguriërs hebben die klanken in hun dialecten, dus dat gaat
wel, maar elders veel minder en verder zuidwaarts dan zeg maar Umbrië zo goed als niet. Ik
heb het verhaal gehoord van een jongedame, n.b.
licenciate talen, uit Bari, die in een Frans restaurant “du beurre” vroeg maar wat uit haar mond
kwam was “doe bèrr” en de garçon begreep het
niet!
2) Vrijwel alle Italiaanse woorden eindigen op een
klinker. Het gevolg is dat Italianen altijd die typische neiging hebben om in de Germaanse talen
op het einde van het woord , waar alles op een
medeklinker eindigt, ook een soort inbeeldige
klinker, een soort A of een soort E, toe te voegen.
Wie boven de Alpen wil spotten met de uitspraak
van een Italiaan, speelt juist op deze twee karacteristieken in.
3) In het Italiaans bestaat het begrip “korte klinker
-lange klinker” helemaal niet. Alle klinkers hebben dezelfde lengte. Engelse woorden zoals piece-peace-piss spreekt een Italiaan vrijwel op dezelfde manier uit. De klassieke Engelse mop over
de Italiaanse uitspraak is de volgende: “

this must be read with an italian accent, preferably out loud!
one daya, i went to malta to bigga hotel. ina
morning i go to eat breakfast. i tella waitress i
wanna two pissis toast. she brings me only one
piss. i tella her i want to piss. she says go to the
toilet. i say you no understand. i wanna to piss
onna my plate. she say you better not piss onna
plate, you sonna ma bitch!
later i go to eat at the bigga restaurant. the waitress brings me a spoon and a knife but no fock. i
tella her i wanna fock. she tella me everyone wanna fock. i tella her you no understand. i wanna
fock on the table. she say better not fock on the
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table, you sonna ma bitch. i dont even know the
lady and she calla me sonna ma bitch!
so i go to my room inna hotel and there is no
sheit onna my bed. i calla the manager and tella
him i wanna sheit. he tella me to go to the toilet. i
say you no understand. i wanna sheit on my bed.
he say you better not sheit onna bed, you sonna
ma bitch. i dont even know the man and he calla
me a sonna ma bitch. i go to the checkout and the
man at the desk say: "peace on you." i say piss on
you too, you sonna ma bitch. i gonna back to italy!
4) In het Frans hebben Italianen grote moeite om
de typische nasale klanken van a, e, i, o uit te
spreken, zodanig dat zij het überhaupt opgeven.
Jean en Jeanne zijn voor een Italiaan één en hetzelfde.
5) Het Spaans: weinig Italianen doen echt de
moeite om het goed te leren. Spaans klinkt in Italiaanse oren ongeveer zoals een Italiaans dialect,
dus... “waarom zouden we de moeite doen? Wij
gaan elkaar toch begrijpen.” (Spanjaarden denken ongeveer hetzelfde...) Probleem: er zijn een
heleboel “faux amis” in de 2 talen, woorden die
in het Italiaans een betekenis hebben en in het
Spaans een andere... Burro in het Italiaans betekent ‘boter’, in het Spaans ‘ezel’: dit weten Spaanse garçons in restauranten ondertussen wel... Imbarazzo in het Italiaans
betekent ‘gêne’,
embarazo in het
SP betekent
‘zwangerschap’. Als
een Italiaan tegen
een Spanjaard zegt
“Sono imbarazzato” (ik ben gegeneerd) dan zou de
Spanjaard een grote moeite moeten doen om niet te schaterlachen.
Ziezo. Dit schrijf ik met de hoop mijn Nederlandstalige vrienden en vriendinnen een beetje beter te
helpen in het labyrinth van de Italiaanse geest, in
het vooruitzicht van de volgende reis.

Lo sai perché…?
Perché si dice "Fare le cose alla carlona"?
Per conoscere l’origine di questa espressione
bisogna andare indietro, molto indietro nel tempo fino al Sacro Romano Impero, quando a regnare era l’Imperatore Carlo Magno (742-814
d.C.).
Che significa:
Con il detto “fare le cose alla carlona” si indica
l’affrontare le cose in modo superficiale, senza
cura, in modo trasandato e grossolano.
L'origine:
Denominato appunto Carlone, Carlo Magno è
stato rappresentato in vari poemi cavallereschi
come un uomo goffo, distratto nelle sue azioni e
rozzo che indossava abiti modesti e fatti con
tessuti di cattiva qualità.
Si racconta che, perfino quando doveva essere
ritratto, l’Imperatore Carlo Magno indossava
vestiti non alla portata del suo rango, usando
uno stile non adatto ad un Imperatore e più vicino a quello di un plebeo.
Lo sapevi che...
Iscrivendoti a un corso di lingua Koinè puoi partecipare sia alle attività culturali di Lucca che di
Firenze?
Ogni scuola Koinè offre un programma che include visite guidate, escursioni, lezioni a tema e
degustazioni, veri approfondimenti dello stile
di vita italiano. I programmi sono diversi
perché basati su caratteristiche ambientali e offerte culturali di ogni
città.
Le attività, tutte nel pomeriggio e incluse nel
prezzo del corso, sono
svolte in lingua italiana e
adatte a ogni livello,
cambiano ogni settimana e sono selezionate in
base alla stagione.
Want to book?
Florence / Lucca
Visit Koinecenter.com
https://www.koinecenter.com/

Ciao e buon viaggio!

Achille Ziccardi
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POESIA

ARTE

De Byzantijnse
kunst in Ravenna

Chiesa

de gids verkondigt zijn volgelingen
dat de heiligen hier in gewijde stilte
hun nachten en dagen staan te tellen
tot de volgende settimana santa
hij staat met zijn parasol als scepter
te gloriëren te midden van het schip
en articuleert zich een weg
langs het hart dat bloedt om zoveel praal
links van mij licht de schatbewaarder
de hielen om als een bijziende zouaaf
een stel blote benen de levieten te lezen
in een luid mengsel van italiaans en frans
maar de exhibitioniste krijgt een strook stof aangereikt
met gekalligrafeerd prijskaartje
voor slechts een euro barmhartigheid
raakt de zondares dan toch bedekt
zo valt in de chiesa maria maddalena alles weer
in de marmeren plooi van het offerblok
zelfs het binnentuimelend glasraamblauw

Ravenna was de zetel van het Romeinse Rijk in
de vijfde eeuw en vervolgens was het exarchaat
Ravenna een door de Byzantijnen beheerst deel
van Noord-Italië van de tweede helft van de zesde eeuw tot aan 751, toen de laatste exarch ter
dood werd gebracht door de Longobarden. De
stad heeft een unieke verzameling van vroegchristelijke mozaïeken en monumenten. Alle acht
gebouwen die bij het erfgoed behoren – het
Mausoleum van Galla Placidia, de doopkapel
van Neon (doopkapel van de orthodoxen), de
Basiliek van Sant'Apollinare Nuovo, de Ariaanse

Hubert De Clercq

Chiesa

la guida annuncia ai suoi seguaci
che i santi qui in silenzio mistico
stanno a contare le notti ed i giorni
fino alla prossima settimana santa
sta col suo parasole come uno scettro
impettito in mezzo alla nave
e si articola un cammino
lungo il cuore che sanguina per tanta magnificenza
alla mia sinistra il custode del tesoro
alza i tacchi come uno zuavo miope
a fare una ramanzina a un paio di gambe nude
in un miscuglio stentoreo di italiano e francese
ma l’esibizionista riceve un panno
con un cartellino col prezzo calligrafato
per solo un euro di compassione
tocca la peccatrice in tal modo coperta
così nella chiesa maria maddalena
tutto cade nella piega marmorea del blocco sacrificale
perfino il blu della vetrata che rotola dentro
hubert de clercq - trad. achille ziccardi
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doopkapel, de Aartsbisschoppelijke kapel, het
Mausoleum van Theodorik, de kerk van San Vitale en de Basiliek van Sant'Apollinare in Classe –
werden gebouwd in de vijfde en zesde eeuw. Het
‘Mausoleum van Galla Placidia’ was oorspronkelijk onderdeel van de kerk van Santa Croce, die
gedeeltelijk zichtbaar is links achter het mausoleum. Ze werd mogelijk gebouwd tussen 417 en
421, toen Galla Placidia in Ravenna woonde samen met haar echtgenoot Constantius. Als deze
datering klopt, is de kerk nog iets ouder. Het is
echter ook heel goed mogelijk dat de kerk pas
later is gebouwd, na 425, toen de zoon van Galla
Placidia, het jongetje Valentinianus III, keizer van
het West-Romeinse Rijk werd. Het Mausoleum
van Galla Placidia was wellicht zowel een kapel
van de Santa Croce als een mausoleum. Zeker is
dat Galla Placidia hier nooit begraven is. Na een
bewogen leven stierf de keizerin in 450 in Rome
en ze werd zonder twijfel daar begraven. De
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sfeer in het gebouwtje is magisch. Het lijkt een
‘juwelenkistje’. Het eerste wat een bezoeker ziet,
is een lunette in de zuidelijke muur met een
raam van albast. De lunette bevat een mozaïek
met links een boekenkast, in het midden een ijzeren rooster en vlammen en rechts een man
gekleed als een diaken. De man wordt doorgaans geïdentificeerd als San Lorenzo. De cultus
van San Lorenzo was populair in de vijfde eeuw
en de West-Romeinse keizer Honorius liet een
kerk bouwen voor San Lorenzo in Ravenna. San
Lorenzo stierf de marteldood tijdens de vervolgingen van keizer Valerianus in 258. De lunetten
in de westelijke en oostelijke arm van het mausoleum hebben mozaïeken van acanthusranken
en twee herten die in de richting van een poeltje
lopen. Op de tongewelven boven de twee lunetten zien we acanthusplanten, gouden druivenranken, mannen die evangelisten, apostelen of
profeten voorstellen. Op het plafond van de koepel van het mausoleum zouden 567 sterren
staan. Op het hoogste punt bevindt dit plafond
zich 10,7 meter boven de vloer. In het midden is
er een gouden Latijns kruis en in de vier hoeken
vier gevleugelde figuren verbonden met de vier
evangelisten: een mens voor Mattheus, een stier
voor Lucas, een adelaar voor Johannes en een
leeuw voor Marcus. De basiliek van Sant’Apollinare Nuovo is één van Ravenna's populairste
historische sites, met een bewogen verleden dat
teruggaat tot de zesde eeuw. Een fascinerende
geschiedenis en een verzameling van indrukwekkende mozaïeken op de muren trekken bezoekers naar de basiliek. De basiliek is een van
de vele UNESCO-sites van Ravenna. De basiliek
werd in de vroege zesde eeuw gebouwd in opdracht van Koning Theodorik de Grote. De kerk
kreeg haar huidige naam 3 eeuwen later, nadat
de overblijfselen van Sant’Appolinare hier ondergebracht werden. In de kerk kan je de vroeg-
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christelijke en barokke architectonische kenmerken bewonderen. De uitbreidingen en wederopbouw van de kerk in de loop der eeuwen hebben
er diverse bouwkundige stijlelementen aan gegeven. De reusachtige ruimte, omgeven door een
reeks bogen en 24 marmeren zuilen, wordt overspoeld met licht. Een indrukwekkend kunstwerk.
Je ziet de staande profeten, de optocht van heiligen en de immense Maagd Maria en Kind, die
allemaal dateren uit de zesde eeuw. De oudste
overgebleven mozaïeken geven taferelen weer
uit het Nieuwe Testament. Toen de Ostrogotische koning Theodorik in 526 in Ravenna stierf,
was Italië al meer dan 30 jaar onderdeel van zijn
koninkrijk. Theodorik was allesbehalve de stereotiepe barbaarse heerser geweest. Hij was rechtvaardig, ontwikkeld, goed opgeleid en doorgaans
tolerant. Bovendien had hij een zeer goed strategisch inzicht en kende het grootste deel van Italië
economische voorspoed tijdens zijn regering.
Theodorik koos Ravenna als zijn hoofdstad en liet
er veel nieuwe gebouwen neerzetten. Sommige
daarvan werden pas onder zijn opvolgers voltooid. Eén nog bestaand monument is heel nauw
met de Ostrogotische koning zelf verbonden: zijn
mausoleum in een park in het noordoostelijke
gedeelte van de stad. Theodorik stond zijn orthodoxe onderdanen toe hun godsdienst vrij te belijden en toonde zich tolerant jegens de kleine
joodse gemeenschap in zijn koninkrijk. De koning
stond verder bekend als beschermheer van geleerden en kunstenaars. Theodorik stierf op 30
augustus 526 en werd te ruste gelegd in het
schitterende mausoleum van Theodorik. Het
mausoleum is om veel redenen bijzonder. Allereerst is het decagonaal van vorm, het heeft dus
tien kanten. Anders dan veel gebouwen in Ra-
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venna uit dezelfde tijd is het niet gemaakt van
baksteen, maar van blokken kalksteen die werden
geïmporteerd uit Istrië. De architecten waren mogelijks afkomstig uit Syrië of Klein-Azië. Het mausoleum had aanvankelijk een omheining, maar
deze is al lang geleden verwijderd. Het gebouw
heeft twee lagen. Misschien werd vanwege het
risico op overstromingen de eerste verdieping
gebruikt als grafkamer. Op de eerste verdieping
staat een grote porfieren badkuip, die in het verleden als sarcofaag werd gebruikt. Men weet zeker
dat het lichaam van Theodorik lang geleden, in
561, is weggehaald uit het mausoleum. Hoewel
het gebouw zeer elegant is, zijn er weinig decoraties. Het dak is gemaakt van één enkel stuk steen
met een diameter van 10,76 meter, een hoogte
van 3,09 meter en een geschat gewicht van tussen de 230 en 300 ton. Op de bogen staan de namen van de apostelen en evangelisten. Onder de
grote steen bevindt zich een sierfries. Vaak wordt
opgemerkt dat dit fries duidelijk niet-Romeins is.
De Basiliek van San Vitale dateert uit 526-547. De
mozaïeken in de vroegchristelijke San Vitale worden beschouwd als de belangrijkste Byzantijnse

kunstwerken in West-Europa. De mozaïeken van
de San Vitale worden als de mooiste uit de Byzantijnse tijd gezien. De San Vitale inspireerde
Brunelleschi bij de bouw van de Dom van Florence. Deze kerk is wereldberoemd vanwege haar
unieke vorm en haar prachtige mozaïeken. Volgens de overlevering stierf San Vitale in Ravenna.
Wellicht heeft er in Ravenna sinds de vijfde eeuw
een kapel gestaan gewijd aan San Vitale. Een altaar en mozaïekvloeren uit de vijfde eeuw werden
ontdekt. De mozaïeken tonen pauwen en kleinere
vogels rondom een vaas, en ook ingewikkelde
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geometrische patronen. In de zesde eeuw werd
een grotere kerk, gewijd aan San Vitale, gebouwd
op de plaats van de kleinere kapel. De mozaïken
zijn spectaculair en de kleuren zijn uitzonderlijk
mooi, waarbij goud en groen domineren. Er zijn
restauraties geweest in de twaalfde, veertiende,
zestiende en late achttiende eeuw, en later in de
jaren 1850, de jaren 1930 en de jaren 1960. In
1988 werd een nieuwe ronde restauraties gelanceerd, en ongetwijfeld zal er in de toekomst nog
meer restauratiewerk nodig zijn: de kleine blokjes
(tesserae) waaruit een mozaïek is opgebouwd
hebben de neiging om af en toe los te laten. Wat
men heden ten dage echter ziet is wat een kerkganger in 547 zou hebben gezien. Het gevoel dat
je iets ziet wat iemand anders ongeveer 1500 jaar
geleden ook zo gezien zou hebben, maakt van een
bezoek aan de San Vitale een ongelooflijke ervaring. Op de apsismozaïek ziet men vijf personen
tegen een gouden
achtergrond met
enkele blauwe en
roze wolken. In het
midden zit een jonge Christus. Hij
draagt een purperen tuniek met een
brede gouden
zoom. In zijn linkerhand heeft hij een
boekrol met de zeven zegels van de
Apocalyps. San Vitale is afgebeeld als
een oudere man,
met grijzend haar.
De kleine details
van zijn kleding,
vooral de patronen
op zijn mantel, zijn
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erg indrukwekkend. De San Vitale is ook beroemd vanwege twee mozaïekpanelen met daarop keizer Justinianus en zijn hofhouding, alsook
zijn vrouw Theodora en haar hofhouding. Noch
Justinianus, noch Theodora zijn ooit in Ravenna
geweest. Men weet niet waarom ze zijn afgebeeld in de San Vitale, maar er bestaat onder historici geen twijfel over dat hier de keizer en keizerin afgebeeld zijn.
Toen ik vele jaren geleden Ravenna bezocht, hadden de Italianen als eersten in Europa de gsm
ontdekt. De bewoners van Ravenna liepen als
bezetenen op het centrale plein te telefoneren
met hun gsm. Ze hadden geen oog voor de
pracht van hun stad. Een groter contrast met de
schittering, de stilte in hun kerken en tussen de
vijfde eeuw en de huidige tijd, was niet denkbaar.
Maak een tijdreis naar de vijfde en zesde eeuw
en bewonder de kunst van de Byzantijnen! Bezoek Ravenna!

Il risotto alla
milanese e le
Fiandre
Classico intramontabile della cucina
meneghina, il risotto alla milanese è
diventato nei secoli un piatto diffuso nelle
tavole di tutta Italia e non solo. Tra storia e
leggenda, vogliamo narrare le origini che si
raccontano di questo piatto e che sono
legate in qualche modo alle Fiandre.

Anne-Marie Neckebroeck

(Bronnen: https://corvinus.nl/2018/08/31/ravenna
https://www.expedia.be/)

Saporito, cremoso e cromaticamente festoso,
il risotto alla milanese è un grande classico
della cucina meneghina e lombarda ed oggi è
un piatto preparato in tutta Italia e molto
apprezzato anche all’estero.
Di leggende, più o meno favolose, intorno
alle origini del risotto alla milanese ce ne
sono svariate, ma una è quella che gode di
maggior credito. Stando a un manoscritto
rinvenuto alla Biblioteca Trivulziana, la
nascita del piatto meneghino sarebbe legata
alla costruzione del Duomo di Milano.
Facciamo allora un salto indietro nel tempo
per vedere com’è andata.
Siamo a Milano nel 1574 e maestro Valerio
di Fiandra, fiammingo di Lovanio, è
impegnato nella realizzazione delle
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particolare della zona renana e dalle Fiandre.
Maestro Valerio, dunque, pittore fiammingo
di Lovanio, stava lavorando alle vetrate del
Duomo di Milano e in particolare a quelle
che raffigurano la vita di Sant’Elena, oltre a
molte altre.
Al suo fianco lavora un aiutante di nome
Zafferano. Il motivo di questo curioso
soprannome è l’abitudine del garzone di
aggiungere sempre una punta della pregiata
spezia ai colori per ottenere un effetto più
brillante, di un bel giallo vivace.( Vedi il
mantello dell’angelo nella raffigurazione di
destra della vetrata)
Per prendere in giro questo vezzo, un giorno
il Maestro dice al giovane assistente che
continuando così avrebbe finito per mettere
lo zafferano persino nei piatti. Zafferano, non
serve neanche dirlo, coglie al volo la
provocazione.

Di queste prime vetrate non restano che
scarsissimi frammenti, in quanto già nel
secolo successivo molte di esse vennero
rifatte.
spettacolari vetrate della Cattedrale.
La costruzione di vetrate nel cantiere del
duomo milanese cominciò a soli vent'anni
dalla sua fondazione, all'inizio del
Quattrocento, per i grandi finestroni
dell'abside, che venivano man mano
completati.

Nella seconda metà del Quattrocento la
fabbrica si dotò di due forni da vetro
appositamente per la realizzazione delle
vetrate, particolarmente ampie e numerose
nella zona absidale che allora veniva
edificata. Alle maestranze italiane, si
affiancarono maestri provenienti dai grandi
cantieri vetrari delle cattedrali d'Oltralpe, in
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Per scherzo o piccola ripicca dovuta alla
gelosia, l’8 settembre 1574, in occasione
delle nozze della figlia di Maestro Valerio,
Zafferano chiede al cuoco una variazione nel
menu nuziale: aggiungere al riso, condito
come di consueto con semplice burro, anche
un generoso pizzico della spezia dorata. Il
risultato? I commensali, con grande stupore
di Zafferano, gradiscono sia la nota colorata
sia l’inedito gusto del piatto. Le leggende, si
sa, hanno sempre un certo fascino.
Ornella Neri Ziccardi
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Dove sono più sentite le celebrazioni pasquali?
Dal Piemonte alla Sicilia, viaggio attraverso l'Italia delle Settimane Sante

soldati romani, mentre un fedele rappresenta
Cristo, con saio rosso e scalzo; una statua di Cristo, in legno, con le braccia snodabili, è portata a
spalla. Processioni anche a Bormio (So) e a
Mantova, dove il venerdì Santo c’è la cerimonia
della apertura ed esposizione dei Sacri Vasi, contenenti la reliquia del Preziosissimo Sangue: dopo
il rito nella Basilica di Sant’Andrea, capolavoro
del rinascimento italiano di Leon Battista Alberti, i
vasi vengono portati per le vie del centro storico.
Info: Vertova, comune.vertova.bg.it; Mantova,
www.turismo.mantova.it. Scopri i nostri consigli
su dove dormire a Vertova e dintorni!

I riti di Pasqua più
belli d'Italia

È fuori di dubbio che le feste di matrice religiosa
rappresentino buona parte del patrimonio tradizionale italiano. Un’espressione di fede, certo,
ma anche eventi dal forte significato sociale e
vincolo di appartenenza alla comunità, specialmente nel Meridione: Leonardo Sciascia, nella
“Corda pazza”, a proposito delle feste religiose
scriveva che in Sicilia erano “tutto”, un’esplosione esistenziale collettiva il cui confine “non
poteva essere segnato in alcun modo dal perimetro religioso”. Tra le feste religiose, le più numerose e sentite sono forse quelle che celebrano
il periodo pasquale, ancor più che il Natale o lEpifania: da nord a sud, soprattutto la Passione
del Venerdì Santo ha ispirato riti e rituali che
prevedono processioni, rievocazioni, messe in
scena la cui origine spesso si perde nella notte
dei tempi. Fare una scelta è complicato, quanto
meno perché in regioni come Puglia e Sicilia i riti
si contano ben oltre le dita di due mani. Ci abbiamo provato, cercando di includere le manifestazioni più antiche, più interessanti, più significative: come sempre, segnalateci che cosa abbiamo dimenticato!
Ricordiamo che quest'anno il Venerdì Santo è il
19 aprile, Pasqua il 21 aprile.
PIEMONTE
Non sono molte le celebrazioni pasquali in Piemonte. Fanno eccezione quelle di Romagnano
Sesia (No), dove il Giovedì e il Venerdì Santo
(ma solo degli anni dispari) si mette in scena la
Passione, con veri e propri quadri viventi che
camminano per il paese: è una grande spettacolo all'aperto, al quale gli spettatori partecipano
attivamente. A Vercelli, il Venerdì Santo è invece
in programma la Processione delle macchine,
nata nel 1833: otto pesanti gruppi scultorei
trasportati a spalla vengono portati in processione per il centro.
LOMBARDIA
Interessante il preciso e minuzioso cerimoniale
di Vertova, in provincia di Bergamo, dove nella
processione del Venerdì Santo sfilano Giudei e
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LIGURIA
Anche a Savona ha luogo una processione del
Venerdì Santo, ma solo negli anni pari: il racconto
evangelico è rievocato da 15 casse, splendidi
gruppi lignei di grande valore artistico, portati a
spalla, che precedono l’arca della Santa Croce,
dove è conservata una reliquia della Vera Croce.
Processioni e tradizioni anche a Genova, sia il
Giovedì sia il Venerdì Santo; e nel piccolo borgo
di Ceriana (Im), dove viene allestito un sepolcro
con antiche statue lignee a grandezza naturale e
si suonano tipici corni di corteccia, dal suono lugubre e intenso. Info: Savona,
www.comune.savona.it; Ceriana,
www.comune.ceriana.im.it. Scopri i nostri consigli su dove dormire a Savona!
EMILIA ROMAGNA
In Emilia Romagna segnaliamo la "Via Crucis" vivente di Frassinoro (Mo), forse la manifestazione
religioso-popolare più importante della regione.
La cerimonia in cui gli abitanti del borgo compongono quadri viventi che raffigurano i vari episodi della Passione di Cristo è di grande suggestione e risale ai tempi della Controriforma. La Via
Crucis si tiene solo ogni tre anni e il 2019 è uno di
questi: appuntamento il Venerdì Santo, il 19
aprile.
Info: www.viacrucisvivente.com. Scopri i nostri
consigli su dove dormire a Frassinoro e dintorni!
MARCHE
La tradizione di Cantiano (Pu) - borgo Bandiera
arancione del Touring - prevede che la folla (cui si
unisce la Turba, una moltitudine di figuranti in
costumi ebraici e romani) si sposti da un luogo
all’altro del paese per assistere alle scene salienti
della Passione: l’ultima cena, il processo, la flagellazione, l’ascesa al Calvario (che avviene di
notte, alla luce delle torce). Si tiene sempre il Venerdì Santo. Segnaliamo anche le celebrazioni del
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sfilano di sera recando croci e simboli della Passione, seguiti da penitenti scalzi che portano catene alle caviglie. Seguono la bara con il Cristo
morto con le piangenti, le Marie nerovestite, e la
statua dell'Addolorata. Al termine, i confratelli
distribuiscono tantissimi fiori, che vengono conservati dai fedeli. Ricordiamo naturalmente la Via
Crucis del Venerdì Santo a Roma, guidata dal Papa; e le rappresentazioni di Sezze (Lt) e Tarquinia
(Vt). Info: Orte, www.confraterniteorte.it. Scopri i
nostri consigli su dove dormire a Orte e dintorni!

Venerdì Santo di Piandimeleto (Pu) e Porto Recanati (Mc).
Info: il nostro articolo dedicato sulla Turba di
Cantiano. Sito web www.laturbacantiano.it.
Scopri i nostri consigli su dove dormire a Cantiano e dintorni!
UMBRIA
Almeno tre le celebrazioni da ricordare in Umbria. Quelle di Assisi, in cui si celebrano il rito
della Deposizione del Crocefisso (Scavigliazione)
e il suo incontro con la Madonna Addolorata,
attraverso processioni che coinvolgono la Cattedrale e la chiesa di San Francesco. Poi la processione del Cristo morto di Gubbio, il Venerdì Santo, che si snoda nel centro storico tra canti e simulacri; e la Sacra rappresentazione di Città di
Castello. Scopri i nostri consigli su dove dormire a Gubbio e dintorni!
LAZIO
È una delle più antiche d'italia, se non la più antica, la processione del Venerdì Santo che si
svolge a Orte (Vt): i gruppi delle confraternite
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ABRUZZO
Ci spostiamo in Abruzzo per seguire la processione del Cristo morto che avviene il Venerdì Santo a
Chieti: risalente all’842, è considerata la più antica
d’Italia (il record è conteso con Orte) e vi partecipano centinaia di figuranti e 13 congregazioni dei
fedeli. Seicentesca la confraternita del Sacro Monte dei Monti, che organizza l’evento; settecentesca
la tradizione dei 150 cantori e altrettanti suonatori
che accompagna la processione degli incappucciati; e ottocenteschi i gruppi scultorei della Passione, i cui portatori si tramandano l’incarico di generazione in generazione. Da ricordare anche le
celebrazioni a L'Aquila e a Sulmona (Aq). Info:
www.abruzzoturismo.it. Scopri i nostri consigli su
dove dormire a Chieti e dintorni!
MOLISE
La rappresentazione più sentita del Molise è probabilmente quella che avviene a Isernia, dove il
Venerdì Santo ha luogo una processione di penitenti incappucciati e con il capo cinto da corone di
spine. Dagli ottanta ai cento fedeli trasportano pesanti croci e statue. Info: www.comune.isernia.it.
Scopri i nostri consigli su dove dormire a Isernia e
dintorni!
CAMPANIA
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Anche a Calitri, in provincia di Avellino, la processione del Venerdì Santo, detta dei Misteri, è particolarmente solenne: i membri dell’arciconfraternita dell’Immacolata Concezione sono vestiti di
bianco, con capo incappucciato e coronato di spine, e portano a spalla una croce fino alla collina
del Calvario. Pare che il rito risalga al periodo della prima crociata, quando un cavaliere portò un
pezzo della Croce dalla Terrasanta. Da ricordare
anche la processione delle tavolate di Lapio (Av),
la processione del Cristo Morto a Procida (Na), la
processione dei Misteri a Sessa Aurunca (Ce) e la
processione del Cristo Morto a Sorrento (Na). Info: Calitri, www.comune.calitri.av.it. Scopri i nostri consigli su dove dormire a Calitri e dintorni!

nella rappresentazione di Barile, nel Potentino;
ma a essi, in un corteo lungo addirittura qualche
chilometro, si aggiungono personaggi pagani,
come una Zingara, che secondo la tradizione popolare fornì i chiodi per crocifiggere Gesù, e il
Moro, caratterizzato da collane appariscenti. Ricordiamo anche la processione dei Misteri a
Montescaglioso (Mt), aperta dai mamuni, incappucciati e coronati di spine, cui seguono le confraternite e le sei statue dei misteri. Info: Barile,
www.comune.barile.pz.it: Montescaglioso,
w.comune.montescaglioso.mt.it. Scopri i nostri
consigli su dove dormire a Barile e dintorni!

PUGLIA
Indimenticabile e particolarmente sentita la rappresentazione del Giovedì e Venerdì Santo a Taranto: consta di tre processioni, tutte lente e suggestive. La prima è detta dei Perdùne, come erano detti i pellegrini che andavano a Roma per il
Giubileo: la testa coperta da un lungo cappuccio
bianco sormontato da un cappello nero, sfilano a
piedi nudi dal pomeriggio del Giovedì fino a notte
fonda. A questo punto parte la seconda, quella
dell’Addolorata, aperta dal Troccolante, che dà il
ritmo suonando la troccola, tavoletta di legno con
denti di ferro: per percorrere quattro chilometri ci
mettono più di dieci ore. Nel pomeriggio del Venerdì parte la processione dei Misteri, con gruppi
statuari e il simulacro del Cristo morto: la sfilata
avviene fino all’alba del Sabato Santo. In totale,
più di 40 ore di processione quasi continua. Poi,
in un panorama vastissimo, ricordiamo almeno:
la processione dei crociferi a Francavilla Fontana
(Br) e Noicattaro (Ba); la processione delle fracchie di San Marco in Lamis (Fg); la processione
della mattina del Sabato santo a Mottola (Ta) e
della Desolata a Canosa di Puglia (Bt), quest'ultima seguita da centinaia di donne vestite di nero e
a volto coperto che intonano urlando l'inno della
Desolata; le processioni ad Andria (Bt) e a Gallipoli (Le); la Settimana Santa a Troia (Fg), borgo
insignito della BaApprofondimenti su
www.viaggiareinpuglia.it e
www.settimanasantainpuglia.it. Scopri i nostri
consigli su dove dormire a Taranto e dintorni!
ndiera arancione Tci per le sue qualità turisticoambientali.
BASILICATA
Sono almeno un centinaio i figuranti in costume
che rappresentano i protagonisti della Passione
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CALABRIA
La Settimana Santa di Nocera Terinese (Cz) raggiunge il suo momento clou durante il Sabato Santo con i flagellanti o vattienti in corteo, figure che
si battono a sangue le cosce e i polpacci in momenti intensi e di grande potenza scenica. Ma fin
dalla domenica delle Palme tutto il paese è coinvolto in una serie di rituali: dalla benedizione delle palme alla cerimonia del Cireneo, fino al mercoledì, quando la frenesia raggiunge punte elevatissime perché “caccianu a Madonna”, ovvero
viene esposta la statua dell’Addolorata per un
anno nascosta in una nicchia velata. Solo al venerdì uscirà dalla chiesa per la processione serale
che finisce a mezzanotte. Il sabato è finalmente il
momento dei vattienti. Più in piccolo in termini
numerici, ma non per questo meno coinvolgente
il rituale di Verbicaro (Cs) che inizia il Giovedì
Santo con la messa e prosegue, dopo mezzanotte, con il rito dei battenti. Poche persone molto
devote percorrono tre volte il giro del paese e
delle chiese battendosi le cosce. Sono vestiti di
rosso e, alla fine dell’autoflagellazione, si lavano
nella fontana del paese. Ricordiamo anche i rituali dell'Affrontata a Bagnara Calabra (Rc), Vibo Valentia e Briatico (Vv), quello del Caracolo a Caulonia (Rc), la Giudaica a Laino Borgo (Cs), le feste
a San Demetrio Corone (Cs) e a Pizzo (Vv). Info:
Nocera Terinese, www.noceraterinese.com; Verbicaro, www.comune.verbicaro.cs.it. Scopri i nostri consigli su dove dormire a Nocera Terinese e
dintorni!
SICILIA
I Misteri si celebrano anche a Trapani: sono le
venti sculture che rappresentano gli episodi della
Passione e che sfilano dalle 14 del Venerdì all’alba del Sabato Santo, insieme a venti bande musicali, donne vestite di nero, incappucciati, ragazzi
in costume con i ceri accesi. Celebrazioni intense
e partecipatissime per tutta la Settimana Santa si
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svolgono a Caltanissetta, dove sfilano processioni
incredibili per maestosità e magnificenza; a Marsala (Tp), dove il Giovedì Santo si svolge la solenne processione del Cristo Morto, con quadri scenografici seicenteschi; a Piana degli Albanesi (Pa),
a San Fratello (Me), a Enna; a Petralia Sottana
(Pa), borgo insignito della Bandiera arancione Tci
per le sue qualità turistico-ambientali. Info: Trapani, www.processionemisteritp.it; Caltanissetta,
www.lasettimanasantacl.it. Scopri i nostri consigli
su dove dormire a Trapani e dintorni!

Canon è Digital Imaging Partner
della mostra ‘

SARDEGNA

Per finire, c’è anche la Sardegna con la Settimana
Santa di Iglesias, che culmina nella processione
notturna nella sera del Venerdì Santo, quando va
in scena un pomposo corteo funebre di derivazione spagnola e barocca, che pare quello di un re.
Anche ad Alghero (Ss) sono caratteristiche e molto seguite tutte le celebrazioni che si svolgono
durante la Settimana Santa: di grande suggestione è per esempio l'innalzamento del Cristo
sulla croce che avviene il Giovedì Santo. Segnaliamo anche la Settimana Santa di Castelsardo
(Ss), di Oliena (Nu) e di Aggius (Ot), questi ultimi
due borghi insigniti del riconoscimento di Bandiera arancione del Touring Club Italiano. Info:
Iglesias,
www.arciconfraternitasantomonteiglesias.org.
Scopri i nostri consigli su dove dormire a Iglesias
e dintorni!
Bron: https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/i-riti-dipasqua-piu-belli-ditalia?
utm_source=NLarteecultura1904&utm_medium=email&utm_
campaign=arte_e_cultura&utm_content=ritipasquali&RCooki
e=3N
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C'era una volta
Sergio Leone’
Dal 17 dicembre 2019 al 3 maggio 2020 presso il
Museo dell’Ara Pacis di Roma

Milano, 16 dicembre 2019 – Canon è Digital
Imaging Partner della mostra dedicata al grande
Maestro del Cinema mondiale. Proposta dalla
Cineteca di Bologna - prodotta e curata in
collaborazione con la Cinémathèque Française e
l’Istituto Luce Cinecittà - C’era una volta Sergio
Leone è una mostra multisensoriale che fa vivere
allo spettatore un viaggio attraverso l’universo
dell’artista per conoscere la lavorazione dei suoi
film di culto, ma anche l’uomo e la sua
formazione.
Per Canon si tratta di una partecipazione molto
significativa che sottolinea l’importanza della
collaborazione con la Cineteca di Bologna, un
rapporto che si basa sull’intenzione condivisa di
valorizzare la grande produzione cinematografica
italiana e internazionale.
Il supporto a questa iniziativa si inserisce nel
quadro delle tantissime attività che Canon porta
avanti ormai da anni grazie al progetto IoX,
Imaging of Italian Xellence: un percorso per
raccontare e valorizzare la bellezza attraverso
l’Imaging Ecosystem di Canon supportando
progetti di alto valore artistico e culturale. In
particolare, il sodalizio tra Canon e l’arte
cinematografica è consolidato nel tempo e reso
possibile dalla condivisione di un unico obiettivo:
raccontare storie puntando su creatività, qualità
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e forza espressiva.
Canon è costantemente impegnata nella ricerca
di forme originali di comunicazione visiva. La
missione del brand è quella di sviluppare i nuovi
linguaggi e raccontarne l’evoluzione. Oggi, sono
moltissimi i registi e le produzioni televisive di
tutto il mondo che hanno adottato le
videocamere professionali Cinema EOS di Canon
e ne evidenziano le potenzialità creative senza
precedenti. In Italia il sistema Cinema EOS viene
utilizzato per la realizzazione di fiction televisive,
film, programmi factual, cortometraggi, a
testimonianza dell’estrema versatilità delle
soluzioni di Professional Imaging dell’azienda.

Prosecco steeds
populairder,
maar Italië betaalt
wel een prijs.

“Se ripensiamo alla nostra storia in ambito di
produzione video non possiamo non ricordare la
grande innovazione che Canon ha avviato sul
mercato nel 2008 con l’introduzione di Canon
EOS 5D Mark II. Una macchina fotografica che ha
definito nuovi standard di qualità e di
performance integrando in un unico strumento la
possibilità di realizzare fotografie e video. Grazie
a questa soluzione la produzione video è
diventata avvicinando giovani appassionati e
fotografi porofessionisti a nuove forme di
racconto per immagini. Il passaggio successivo è
stato Canon Cinema EOS, videocamere
professionali che possono contare su una
gamma unica di ottiche: dalle oltre 100 ottiche
fotografiche a quelle cinematografiche fino alle
nuovissime ottiche Sumire Prime. Il tutto pensato
per offrire ai professionisti un incredibile
potenziale espressivo. Oggi sempre di più
vogliamo guardare al futuro del cinema italiano,
e in questa direzione portiamo siamo fieri della
nuovissima EOS C500 Mark II, la più recente
videocamera della gamma Cinema EOS. Versatile
e compatta espande i confini della creatività.”, ha
commentato Massimiliano Ceravolo, Director
Professional Imaging Group and Marketing
Imaging Technologies & Communications Group
di Canon.
http://www.arapacis.it/it/mostra-evento/cera-unavolta-sergio-leone

(Mustafa Marghadi - correspondent Italië)

Zo snel als een kurk uit de fles schiet, groeit ook
de vraag naar prosecco. Volgens het CBS importeerde Nederland in 2017 nog geen miljoen liter
van de Italiaanse bubbelwijn. Vorig jaar was dat
1,5 miljoen liter en daar waren we dit jaar in zes
maanden al overheen.
De populariteit van het feestelijke drankje groeit
wereldwijd. Ruim 400 miljoen flessen prosecco
worden er jaarlijks geproduceerd in Noord-Italië.
En dat merken ze vooral in de regio waar de prosecco van origine vandaan komt. Tussen de
twee plaatsen Conegliano en Valdobbiadene,
zo'n zestig kilometer boven Venetië, ligt het proseccogebied dat vorig jaar door de Unesco werd
uitgeroepen tot werelderfgoed. "Prosecco is een
heel democratisch drankje. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is heel goed", aldus Innocente Nardi. Hij is de voorzitter van het Consortium voor de Bescherming van Prosecco Conegliano en Valdobbiadene DOCG. Volgens Nardi begon de populariteit van prosecco zo'n 20 jaar geleden te groeien. "Ons voordeel was de wereldwijde groei van de interesse in Italiaanse producten."
Drie kilo per fles
Dat heeft er wel voor gezorgd dat steeds meer
grond wordt gebruikt om wijn te verbouwen. In
die twintig jaar is het aantal hectare grond dat
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wordt gebruikt voor het maken van prosecco bijna
vier keer zo groot geworden. En uit onderzoek van
de universiteit van Padua blijkt dat het grote gevolgen heeft voor de omgeving. Zo'n driekwart
van de gronderosie in het gebied wordt veroorzaakt door de wijnbouw, omdat elke fles wijn pakweg 3 kilo aan vruchtbare grond kost. Correspondent Mustafa Marghadi ging op pad met milieuactivist Gianluigi Salvador om die schade te bekijken.
Nardi verwerpt de conclusies van het universitaire
onderzoek. Volgens hem klopt het wetenschappelijke model wel, maar is het niet van toepassing
op het gebied tussen Conegliano en Valdobbiadene. "Onze specifieke productietechnieken worden
niet meegenomen in het onderzoek", zegt hij. Zijn
afwijzende reactie is vrij logisch. In zijn regio zijn
3300 families direct afhankelijk van de wijnbouw.
En dan zijn de indirecte inkomsten van hotels en
restaurants nog niet meegenomen. "De productie
van Prosecco is van enorm economisch belang
voor deze regio", zegt Nardi zelf.

All’ombra della
Madonnina

Economische kurk
Het dilemma tussen economie en ecologie is
groot in Italië. De export van Italiaanse producten
brengt zo'n 500 miljard euro in het laatje en is
daarmee de kurk waar Italië economisch op drijft.
En dat in een economie die al 20 jaar stilstaat.

Het is de reden waarom bijvoorbeeld multinational Ferrero geen strobreed in de weg wordt gelegd om hazelnoten voor zijn razend populaire
Nutella te verbouwen op plekken waar omwonenden er last van hebben. En ook de reden waarom
men dus liever meer Prosecco blijft produceren en
de schade relativeert. Milieu-activist Gianluigi Salvador vindt dat er een balans gevonden moet
worden tussen economie en ecologie. "Want als je
de grond die je nodig hebt voor je economie kapotmaakt, dan heb je uiteindelijk geen toekomst."

“Qualità della vita 2019, Milano fa il bis: anche
quest’anno è la città dove si
vive meglio
Il capoluogo lombardo è primo
in classifica per il secondo
anno consecutivo. L’edizione
extra large 2019, che celebra i
30 anni dell’indagine del Sole
24 Ore e misura il benessere
nelle province e nelle città
metropolitane italiane con 90
indicatori, mette in luce le
performance positive delle
grandi città, ma anche i primati
delle province autonome di
Trento, Bolzano e Aosta. Ultima Caltanissetta.”
Da “Il Sole 24 0re” del 16 dicembre 2019
A dare la spinta a Milano sono fattori diversi:
l’andamento controcorrente dal punto di vista
demografico, con un aumento dei residenti che
continua costantemente dal 2012, ma anche lo
stile di vita sempre più verde e sempre più smart
(la città è prima nell’ICityRank, l’indice di ForumPa
che valuta le città intelligenti). E, ancora: l’offerta
culturale particolarmente nutrita, i piani di
sviluppo della periferia e la locomotiva
imprenditoriale che in città genera lavoro e
ricchezza, tanto da attirare nuovi abitanti. Unico
neo: la sicurezza, complice l’alto numero di reati
denunciati.
Il fatto che anche quest’anno Milano, con la sua

Bron: https://nos.nl/artikel/2316251-proseccosteeds-populairder-maar-italie-betaalt-wel-eenprijs.html

La piscina Cozzi, nel cuore di Milano, a giugno ha
ospitato l’installazione «Museum of the moon» di
Luke Jerram
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provincia, risulti il territorio in cui si vive meglio
sorprende fino a un certo punto. Il capoluogo
lombardo gode da anni dell’onda lunga
dell’Expo 2015, che ha portato una nuova linea
metropolitana e ha permesso di pianificarne
un’altra; ha migliorato la percezione della città
come meta turistica, facendo conoscere le sue
ricchezze artistiche e le sue mostre; ha
accelerato gli investimenti nel settore
immobiliare, con la nascita di veri e propri
quartieri che, pur caratterizzati da grattacieli,
spiccano per l’equilibrio con gli edifici storici e le
aree verdi. È pure sul podio per valore delle
case, per importo delle pensioni, per livello
culturale medio guardando gli anni di studio
della popolazione, per qualità delle strutture
alberghiere, per la spesa dedicata agli spettacoli,
per la penetrazione della banda ultra larga.
Si tratta di questioni ben tangibili. Qualche
esempio. Il livello di disoccupazione è
mediamente la metà di quello italiano. L’acqua
di Milano è tra le più pulite e meno costose
d’Italia (affidata alla società controllata dal
Comune, Metropolitana milanese). Ci sono
quattro linee di metropolitana e nel giro di due
anni ne arriverà una quinta.
La città è stata negli ultimi anni tra le più visitate
d’Italia, consolidandosi come capitale turistica,
contrariamente al mito che esisteva fino a dieci
anni fa di città dedita esclusivamente al
business. Il wi-fi è ampiamente diffuso.
Il sindaco Giuseppe Sala si è fatto portatore di
una sorta di “movimento del Nord”, il cui motto
è che Milano può aiutare anche le altre città
italiane. Per qualche breve fase politica si è
persino parlato di lui, dietro le quinte, come di

Capacità amministrativa che però viene da
lontano e che nessuno rinnega, a prescindere dal
colore della maggioranza politica. La Milano dei
nuovi quartieri, da CityLife a Porta Nuova, fu
immaginata già 20 anni fa.
Porta Nuova ( manca solo la passerella
orizzontale)
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un possibile premier di transizione, proprio a
rimarcare la capacità amministrativa della giunta
milanese.
Dette tutte queste belle cose, che mi rendono
orgogliosa e inserite nell’articolo illustrazioni che
ne sono testimonianza, sorge spontanea una
domanda:” Perché cavolo i grattacieli devono

City life sulla zona della ex-fiera
avere delle forme così spericolate? Sono frutto di
uno studio di architetti dove scorrono fiumi di
tequila? Come caspita sono fatti gli ascensori nel
grattacielo chiamato dai milanesi “ il curvo “ che
è piegato in avanti come se volesse vomitare? Al
loro posto avranno progettato un sistema di
carrucole e tapis roulant dalla forma di toboga?
Poi c’è “ lo storto “ detta pomposamente Torre
Hadid. E’ alta 177 m[per 44 piani. La particolarità
dell'edificio è il suo sviluppo verticale con un
dinamico movimento di torsione. Anch'essa porta
il nome della sua creatrice, l'architetta angloirachena Zaha Hadid. L’avrà progettata in una
notte di feroce mal di testa o in preda alle doglie
del parto? E’ bellissima, è vero, ma è frutto di
quale turbinio mentale.
E’ stata progettata anche la costruzione di un “
Palazzo delle scintille “ e non oso pensare di cosa
si tratterà ma mi auguro fortemente sia vicino ad
una caserma dei pompieri per evitare possibili
sciagure.
E per chiudere. Nel quartiere è previsto il Museo
di Arte Contemporanea, progettato da Libeskind,
che è sempre l’architetto del grattacielo che
vomita. Siamo a posto, così tra arte astratta
all’interno e super-moderna fuori dovranno
progettare anche una terrazza panoramica per un
bel salto nel vuoto per le persone più sensibili.
Artikel ons bezorgd door Ornella Neri – Ziccardi
verschenen in het Italiaanse economische en
financiële dagblad “Il Sole 24 Ore” : Milaan nog
eens de eerste stad van Italië voor de kwaliteit
van het leven.
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Een argument nodig om je Italiaanse vrienden
naar Vlaanderen te halen? https://
www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/sulletracce-di-van-eyck-nelle-fiandre-un-annoeccezionale-per-scoprire-il
***
Se nei giorni di LuccAutori vieni a Lucca, a Villa Bottini dal 26 settembre al 4 ottobre, vedrai
la mostra di disegni dedicata a Fellini. Sono
illustratori importanti come Staino, Cannucciari, De Angelis e altri.
***
Kindergodjes
Voor het welzijn van hun kinderen konden Romeinse ouders een beroep doen op een groot
assortiment schattige goden (-us) en godinnen
(-a), elk met een specifieke taak. De lijst is
lang, ons overzicht korter. Porina hielp de baby bij het drinken. Edusa assisteerde bij het
eten. Cunina was de beschermster van de
wieg. Cuba (!) zorgde voor een vlotte overgang van wieg naar bed. Abeona (komen) en
Adeona (gaan) assisteerden het kind bij zijn
eerste stapjes. Fabulinus was de god van de
eerste woordjes en zijn collega Locutius die
van de eerste zinnetjes. Camena hielp het kind
bij het zingen en Numeria bij het tellen. Paventia behoedde het voor angsten. Als de kleine
buiten speelde, zorgde Domiduca voor zijn
veilige thuiskomst.
Bron: DS Weekblad

Als je wat tijd hebt, moet je eens surfen naar
https://www.thelocal.it/
Ongelooflijk gevarieerd aanbod aan onderwerpen… over Italië… in het Engels.
***
Thomas Cole presenteert samen met collega Peter (ook taaldocent én muziekliefhebber) ongeveer 1 keer per maand zijn eigen programma op
Radio Tequila in Deinze. Telkens focussen ze op
een bepaalde stad of regio in Italië, en in onze
eerste aflevering beten ze de spits af met een van
de meest interessante steden ter wereld: ROME.
Je kan je verwachten aan een frisse mix van muziek en woord. Met wat geluk leer je nog wat Italiaans bij of krijg je de laatste handige tips voor
een volgende reis naar Italië. Luisteren kan via
106.2 FM (regio Deinze) en 107.8 FM (regio Aalter). En het goede nieuws is: ook in de rest van
de wereld kan je ons programma live streamen
via www.radiotequila.be
Na het programma kan je de playlist terugvinden
op de blog radiokapitaal.blogspot.com
radiokapitaal@gmail.com instagram: radiokapitaal

***
Beretta
Het standaardpistool in het Amerikaanse leger
is van Italiaanse makelij. De Beretta M9. Al besliste het Pentagon onlangs dat de Italiaan na
35 jaar dienst aan vervanging toe is. (Mocht
het u interesseren, de keuze viel op de Duitse
Sig Saurer P320.) Fans van Bruce Willis weten
uiteraard dat John McClain in de Diehard-films
vertrouwde op zijn Beretta 92F. So what? Wel
dit, in 1526 bestelde de stad Venetië 185 vuurwapens (haakbussen) bij een wapensmit uit
Gardone Valtrompia, ene Bartolomeo Beretta.
De Beretta’s zijn sindsdien wapens blijven produceren. Vandaag mag de Fabbrica d’Armi
Pietro Beretta zich de oudste wapenproducent
ter wereld noemen. Met de huidige CEO, Franco Beretta, is het al aan de 15e generatie toe.
Bron: DS Weekblad0
***
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