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Cari soci, 
 

We hoeven jullie niet te vertellen dat dit bizarre 
tijden zijn, die niet alleen ons actueel familiaal en 
sociaal leven hypothekeren, maar die vooral ook 
onze maatschappelijke levenshouding drastisch 
zal aantasten en nieuwe wendingen zal geven.  
Van ’t ene moment op het andere veranderde 
ons gewone (comfortabele) leven zo’n drie 
maanden geleden, voor wat we toen nog dach-
ten "een korte overleefbare periode”. Geen to-
neelvoorstellingen, openingen van tentoonstel-
lingen, verenigingsactiviteiten, vergaderingen of 
repetities... maar vooral heel schaarse sociale 
contacten.  
"Bubbels" kregen meteen een andere, minder 
feestelijke invulling. Hier en daar verliezen we 
vrienden, familieleden, buren,… al dan niet ten 
gevolge van covid-19. Voor wie nog aan ’t werk 
is, zal minstens tot eind juni ‘thuiswerk’ de norm 
zijn en het online vergaderen een onvermijdelijke 
ingeburgerde gewoonte worden                                     
- die zelfs jullie bestuur al eens uitprobeerde. 

Wat wij probeerden te doen? 

* Onze Facebookpagina nieuw leven inblazen.. 
We gingen van 403 volgers eind februari naar 
474 op facebook midden juni.  
We publiceren elke dag 2 Italië-gerelateerde be-
richten, die meestal meer dan 100 keer bekeken 
worden…waar we ons vroeger beperkten tot een 
sporadische aankondiging van onze activiteiten. 
 

We creëerden onze “Alterna”pagina op onze 
website www.anfiteatro.be 
Je komt er zelfs rechtstreeks op terecht… Vol 
met – uiteraard - Italiëtips. Deze lijst groeide in-
tussen uit tot 17 pagina’s! 
 

We publiceerden voor het eerst na 106 papieren 
nummers – onze eerste “online”versie –(https://
www.anfiteatro.be/onewebmedia/notizie%20107-
%20eerste%20kwartaal%202020xxx.pdf) ons er 
heel erg van bewust dat daardoor enkele leden 
onze “Notizie” missen… omdat ze niet ‘online’ 
zijn. 
 

Sinds eind maart verspreiden we om de 5 dagen 
de Jeruzalemsche Reyze van Marinus Geubels 
“Pelgrim met een knipoog” – een Italiëreis met 
Marinus Geubels, gebortig van Sinay, Lande van 
Waes in 1735. 
Hertaald en van de nodige commentaar voorzien 
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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 

 

  
In primo piano 1     
In memoriam 4 
Viaggiare 
 De Trinacria van La Sicilia 5 
 L’Abruzzo 7 
Locali storici 
 Caffè Pasticceria Ristorante Balzer   10 
Da leggere 
 In het diepe 11 
 Wrede kus 12 
 Zonder de top te bereiken 13 
 De achterkant van Italië 14 
 Culinaire geschiedenis 16 
Storia 
 De Lage Landen in Rome 19 
 Evviva Angelica 20 
Italiaanse sprokkel 
 De pest van Antonius 21 
 Eglantiersgracht 19 22 
 Lingua 
 Un indotto della Madonna 24 
Poesia 
 Ravello 29 
Arte 
 Kunst ten tijde van pandemie … 30 
 Wachten op … Rafaël 32 
Cucina 
 Een primo piatto en een secondo piatto 35 
Corona 
 Ho dimenticato l’olio di semi di arachide 37 
 Larie in tijden van Corona 40 
 

http://www.anfiteatro.be
https://www.anfiteatro.be/onewebmedia/notizie%20107-%20eerste%20kwartaal%202020xxx.pdf
https://www.anfiteatro.be/onewebmedia/notizie%20107-%20eerste%20kwartaal%202020xxx.pdf
https://www.anfiteatro.be/onewebmedia/notizie%20107-%20eerste%20kwartaal%202020xxx.pdf
https://anfiteatro.be/inschrijven.html


 Theo Baeke, Herman 

Cole, Linda Crivits, Hubert De Clercq, Andrea De 

Luca, Gijs den Dubbelden, Mieke Lismont, Anne-

Marie Neckebroeck, Betsy Neckers, Daniëlle Van 

Gael,  Ornella Neri Ziccardi, Achille Ziccardi. 
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door Herman Cole 
(met dank ook aan Franck Laceur, Annemie Bo-
gaert, Mercatormuseum en  KOKW). 
Wie nog wil intekenen, kan dat gerust doen. De 
voorbije afleveringen kan je downloaden via 
https://dezaakvansinterklaas.eu/dezakvan.html 

 
En daarna? 

Ons enige vooruitzicht is wat men “het nieuwe 
normaal” pleegt te noemen. Maar hoe dat er zal 
uitzien? 

Er zijn al een heleboel ideeën voor het najaar…
van een geleide wandeling in het kader van Coup 
de Ville tot een wijnproefavond, al dan niet uitge-
stelde voordrachten, het derde deel van onze ba-
rokcyclus… 
Maar daarover vernemen jullie meer in Notizie 
109 die jullie zullen kunnen lezen in september. 

Intussen zijn we heel erg benieuwd naar jullie 
wedervaren. Gaan jullie (binnenkort) naar Italië? 
Met het vliegtuig? Met de auto? De camper? Wie 
er een eigen stek heeft, weet natuurlijk waar naar 
toe. Ga je naar familie of heel goede kennissen? 
Wij hopen heel veel info en tips  te ontvangen op 
secretariaat@anfiteatro.be 
die we dan later met jullie kunnen delen. 
 
Intussen wensen we jullie ondanks alles een heel 
fijne zomer – met hopelijk snel uitgebreide bub-
bels- en misschien wel met een glaasje echte 
bubbels bij de hand. Zorg goed voor jullie zelf 
zodat we mekaar hopelijk snel mogen terug zien. 

Namens het bestuur van Anfiteatro, amici della 
cultura italiana 

Karin Tavernier 
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"en toen de wereld stilviel 

en dierbaren ons verlieten 

was enkel daar de stilte, 

een nieuw begin, herinnering..." 

 

Hier en daar verliezen we vrienden, familieleden, 
buren,… al dan niet ten gevolge van covid-19. 
We vernamen het verlies van een zus, een vader, 
een trouwe buurman die ooit meehielp aan het 
verzendklaar maken van Notizie… 
 
En we verloren ook twee trouwe leden: 
Piet Liekens 1949-2020 
Roger Neve 1942-2020 
Allicht missen we nog namen… 
 
Vroeger was een I.M. alleen voorbehouden aan 
(oud-)bestuursleden en dierbare medewerkers. 
Met een ledenbestand van meer dan 300 leden 
willen we van Notizie geen necrologie maken, 
maar bijzondere tijden vragen een aparte aanpak. 
Heeft u een verlies te melden, doe dat dan naar 
secretariaat@anfiteatro.be of naar ons postadres. 
Namens het bestuur van Anfiteatro willen we ie-
dereen veel sterkte en goede moed wensen. 

 

https://dezaakvansinterklaas.eu/dezakvan.html
mailto:secretariaat@anfiteatro.be
mailto:secretariaat@anfiteatro.be
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DE TRINACRIA VAN 
LA SICILIA 

Door leeftijdsproblemen ben ik niet meer actief als 
bestuurslid van Anfiteatro, wat ik ten zeerste be-
treur, maar ja de tijd kan men niet stopzetten, spij-
tig genoeg, en het is al zo veel jaren geleden dat 
ons aller betreurde Toon de Meyer me aansprak 
om het team te komen versterken. Met mijn be-
perkte kennis van de Italiaanse taal was ik niet zo 
zeker van de meerwaarde, maar door mijn toen-
malige gedreven Academie-lessen en veelvuldige 
bezoeken aan Italië heb ik geregeld mijn bijdrage 
kunnen leveren… Herinner u verschillende ten-
toonstellingen en de start van wat later mijn pro-
ject geworden is waar ik echt trots op ben: “Kunst 
-Raam”, kunst in het uitstalraam ooit begonnen 
vanuit een hersenspinsel over De Week van de 
Smaak veranderd in De Week van de Goede 
Smaak in het kader van Anfiteatro en Italiaans ge-
tinte producten en winkels uit toen alleen nog de 
Stationsstraat… Later uitgegroeid tot een mooie 
wandeling in de stad met 50 deelnemende zaken 
en een schitterende brochure met ondersteuning 
van ons stadsbestuur. Ook daar heeft de leeftijd 
een punt achter gezet. Tja, ik heb mijn best ge-
daan om opvolging te zoeken. Het was echter lou-
ter als vrijwilligerswerk aanzien, dus niemand 
heeft dat in die zin willen verder zetten. De inspan-
ningen waren te groot: kunstenaars opzoeken, 
route plannen, zaken ron-
selen, brochure opstellen, 
intro schrijven, interview 
op TV-Oost.  
We hebben het -  André 
en ik als team - 6 jaar vol-
gehouden tot de 7 om de 
hoek kwam kijken en alle 
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werken terug bij hun eigenaars beland waren en 
ik kon uitblazen, doodop maar gelukkig....een 
prachtige herinnering dat wel. 
              
Nu mijn verslag over iets dat jullie waarschijnlijk  
zal interesseren:    
  
DE TRINACRIA VAN LA SICILIA: 
         
Wie Sicilië bezoekt kan er niet naast kijken, het 
embleem van het eiland met de roterende drie 
benen en het Medusa-hoofd in het midden. Wel 
hier volgt de legende. 
Het verhaal is 30 eeuwen 
oud en bestaat in diver-
se versies. Het meest 
bekende gaat over 3 
nimfen die de schoon-
heid van de wereld wil-
den ontdekken. Halver-
wege ontmoeten ze een 
regio die hen heel erg 
aanstond, ze bewonder-
den de ongewone hel-
derheid van de zee en 
het prachtige azuur-
blauw van het water…en 
ter plaatse al dansend 
gooiden ze op verschillende plaatsen zand, rot-
sen, bloemen en andere schatten in het water 
die ze meegenomen hadden tijdens hun reis 
rond de  wereld. En kijk, de zee lichtte nog meer 
op en als een regenboog rees er uit zee een 
nieuw eiland op, rijk, met allerlei geuren van 
bloemen en kruiden. Ze heten het Trinacria, om-
dat het de huidige drie Kapen omvatte ge-
naamd: Capo Pachino, Capo Lilibeo en Capo Pe-
loro de drie uiteinden van Sicilië. Dat is de le-
gende die het embleem verklaard van de Trina-
cria, de drie benen in stervorm geplaatst, dik-
wijls in het midden de Medusa, een nimf die 
door Athena tot een monsterachtig  
wezen is veranderd met slangen als haren en 
een blik die alles dat haar aankijkt doet verste-
nen, ze is wel iemand die Sicilië beschermt te-
gen het kwaad. Hier ontdekken we weer de in-
vloed die Griekenland in de geschiedenis heeft 
op dit eiland. Dus nu weten u en ik waar dat cu-
rieuze alom tegenwoordige beeld vandaan 
komt, men kan er niet aan ontsnappen op dat 
mooie eiland. Alom vertaald op vlaggen, kera-
miek afbeeldingen. Het heeft me altijd wat 
nieuwsgierig gemaakt en nu weten jullie ook de 
achtergrond van dit beeld. Ciao, tot schrijvens! 
Betsy Neckers 
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L’ABRUZZO  
 
Caro lettore,  

Quando i tempi si saranno di nuovo normalizzati 
e ricominceremo a sognare di viaggiare nella 
splendida Italia, vorrei consigliarvi di lasciare la 
pista battuta e girare l’Abruzzo. Una regione che 
non è sovraccarica di turisti, dimenticata dagli 
operatori turistici, ma presenta sicuramente mol-
ti vantaggi. 

Ho chiesto ad Andrea De Luca, insegnante di ita-
liano all'Itaka ad Anversa,  residente a Pescara, 
di presentarci “la sua bella regione" e lo ha fatto 
con grande piacere. Ti auguro molto piacere nel-
la lettura.  

Mieke Lismont  
 
 

FORTE E GENTILE. ABRUZZO, UNA REGIONE 
DA SCOPRIRE" 

C’è l’Abruzzo lontano nel tempo, e un po‘ idilliaco, 
delle tradizioni montanare e della transumanza 
decantato dallo scrittore pescarese Gabriele 
d’Annunzio quando scriveva: «Ah perché non son io 
co' miei pastori?». E c'è l’Abruzzo del mare, 130 
chilometri di costa che si allunga proprio al centro 
dell’Italia adriatica tra spiagge sabbiose, pietre, 
colline e pescatori. Gente di terra, gente di mare 
accomunata dall’amore per il vivere lento, genuino e 
fortemente attaccata alle loro tradizioni sociali e 
religiose, amante della buona cucina e dei loro 
dialetti aspri e saggi che profumano di un mondo 
antico che non è ancora scomparso tra le sabbie e 
le rocce di questo piccolo gioiello d’Italia.Sono più di 
uno, dunque, gli Abruzzi, come geografia e come 
storia; separati infatti dalla grande barriera formata 
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dalla catena montuosa Laga-Gran Sasso-Maiella, si 
suddivisero dal 1864 al 1927, in tre province: Aquila, 
Teramo, Chieti. Nel 1927 nacque poi la provincia di 
Pescara. 

Abruzzo o Abruzzi che siano, si tratta della regio-
ne più verde d’Italia, con i suoi tre parchi nazio-
nali, le montagne maestose, i borghi arcaici dove 

le giornate scorrono lentamente. Ma anche con 
le sue città, sempre più al passo con la vita mo-
derna. Un'area vasta e diversificata che grazie 
alla vicinanza degli Appennini al mare crea degli 
impareggiabili paesaggi di colori e sensazioni. 
Puntando su questi elementi, i numeri del turi-
smo stanno crescendosenza dimenticare sosteni-
bilità, responsabilità e rispetto del territorio. 

Il Gran Sasso è la montagna più alta di tutto l’Ap-
pennino con diverse cime che sfiorano i 3000 
metri, il paesaggio che si gode qui è unico dato 
da distese di rocce e altipiani che ne fanno “il 
piccolo Tibet” italiano. Sua “sorella”, la Maiella 
con il Monte Amaro si attesta sui 2700 metri; qui 
i paesaggi sono più verdi di alberi, in estate. Su 
entrambi i rilievi è possibile fare passeggiate, 
trekking, scalate o semplicemente godere di atti-
vità all’aperto come ciclismo, equitazione, canoa. 
Per gli amanti della cucina, sono numerosi gli 
agriturismi che propongono cucina territoriale, 
fattorie didattiche e esperienze di turismo locale 
a prezzi davvero contenuti. D’obbligo è una visita 
ai diversi castelli ed eremi presenti. La vegetazio-
ne e le specie animali del luogo vi stupiranno! Da 
non perdere i borghi di: Sulmona, Castel del 
Monte, Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessa-
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nio, Villetta Barrea, Scanno, Caramanico 
(conosciuta stazione termale). Di sera poi i picco-
li paesi vengono illuminati dalle mille sagre che 
celebrano i prodotti tipici regionali: arrosticini, 
formaggi, salumi, pasta tipica e molto altro. 

Scendendo a valle, il mare Adriatico domina la 
scena ed il panorama cambia totalmente. Piccoli 
mercanti di pesce ai lati delle strade, turismo in 
costume da bagno, ristoranti che diffondono 
profumi di frutti di mare, stabilimenti balneari 
attrezzati per grandi e piccoli. La dimensione qui 
è quella delle vacanze estive brulicanti di eventi 
serali come concerti, festival e feste sulla 
spiaggia. Numerosi gli hotel e le strutture ricetti-
ve frontemare.Tappe imperdibili: Pescara, Vasto, 
Giulianova, la costa dei Trabocchi (antiche strut-
ture di legno usate per la pesca, oggi ristoranti 
sospesi sul mare). 

Al di là dei beni naturali e delle città, questa terra 
è impreziosita sia da interessanti aree archeolo-
giche dell’Italia antica e dell’epoca romana, sia 
da chiese medievali di singolare bellezza: tra le 
prime Alba Fucens, Aufidena, Confinium, Ami-
ternum; tra le seconde, San Liberatore a Maiella, 
Santa Maria Arabona, San Giovanni in Venere 
(con vista strepitosa sul mare) e San Clemente a 
Casauria, esempio virtuoso di stile romanico. 

Insomma, un’esperienza completa che coinvolge 
il turista in tutti i suoi sensi. La pace delle mon-
tagne, le vibrazioni del mare, l’accoglienza della 
sua gente e la genuinità dell’atmosfera e del cibo 
conquisteranno i visitatori della regione che im-
mancabilmente si chiederanno perché questa 
perla così preziosa sia ancora prevalentemente 
semisconosciuta a livello internazionale.  

(bron: Andrea De Luca, Pescara) 
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Caffè Pasticceria Ristorante Balzer  – 

Bergamo 

Dal 1850 

Fondato nel 1850 a Palazzolo 

sull’Oglio dalla famiglia Balzer, 

originaria del Lichtenstein, si 

trasferì nel 1936 sotto i portici 

del “Sentierone” e, da allora, è il 

salotto di Bergamo e l’elegante sosta 

della passeggiata domenicale 

. La Callas, Mastroianni e Gassman lo 

lanciarono come ritrovo degli 

artisti del dirimpettaio Teatro 

Donizetti. Finemente restaurato nel 

2014, compresa la bella sala 

banchetti al primo piano, sforna di 

nuovo la grande tradizione dei 

dolci tipici che lo resero famoso, 

come la “Donizetti”, la “Polenta e osei” e 

brioches, kranz, veneziane e 

fagottini e mitici gelati. 

Oggi anche Bistrot  
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IN HET DIEPE 
 

In het Diepe vertelt over Fabio Mancini. Zijn be-
zorgde moeder is een poetsvrouw bij rijke men-
sen en zijn zwijgzame, 
liefhebbende vader is 
een loodgieter die 
niets liever doet dan 
wat stuk is te ‘fiksen’ 
en in zijn vrije tijd als 
charmezanger Little 
Tony door het leven te 
gaan. Samen met hen, 
zijn oma en zijn negen 
oudooms woont Fabio 
in een klein Toscaans 
kustplaatsje, in een 
smalle doodlopende 
steeg waar elkeen zijn 
eigen huisje had ge-
bouwd en waar verder 
niemand anders 
woont: de Mancini-straat genoemd.  

Het is pas op zesjarige leeftijd dat Fabio kennis-
maakt met de school en het hem opvalt dat zijn 
klasgenootjes hooguit een of twee opa’s hadden. 
Hij had er meerdere. ‘Dat kwam doordat mijn opa 
van moederskant een hele trits broers had die 
alleen waren gebleven; ze waren nooit getrouwd 
en hadden zelf nog nooit een vrouw de hand ge-
schud, waardoor ik eigenlijk de enige nakomeling 
was van die enorme familie, en de kleinzoon van 
allemaal’.  

Centraal in het leven van Fabio staat zijn vader. 
Met hem gaat hij geregeld op zoek naar padden-
stoelen en spendeert hij vele middagen op zee. 
Maar hieraan komt een einde wanneer zijn vader 
op kerstavond, tijdens het  ‘grote feest van de 
absurditeit’,  van een ladder valt en in coma  ge-
raakt. De wereld van Fabio stort in. Overmees-
terd door eenzaamheid en verdriet blijft Fabio 
geloven dat zijn vader op een dag zal ontwaken. 
Hij besluit hem elke week voor te lezen uit hand-
boeken die hij zich aanschaft bij het kraam van 
mevrouw Stella. Na twee jaar en drie maanden 
ontwaakt zijn vader als een kastplantje in een rol-
stoel. Fabio’s geluk kan niet op. ‘Want hij is nu 
terug bij ons, en tegelijkertijd is het alsof hij op-
nieuw geboren is. En geboren worden is fantas-
tisch, het is het begin van dit wonderbaarlijke 
avontuur dat we het leven noemen, en van alle 
onwaarschijnlijke dingen die me de afgelopen 

 12 

jaren zijn overkomen, is het leven zelf wel het 
meest onwaarschijnlijke’. 

Opvallend in deze roman zijn de ooms van Fabio. 
Het is alsof ze regelrecht uit de films van Fellini 
komen. Allen geloven ze niet in het nut van 
schoollopen maar prijzen ‘de school des levens’ 
de hemel in.  Zo vallen ze bijvoorbeeld onver-
wachts het klaslokaal van Fabio binnen om te ver-
tellen hoe een kippenhok dient gemaakt en maken 
ze ruzie en discussiëren ze over gestolen tomaten, 
klapbanden en stijve piemels die niet in doodskis-
ten passen. En dan is er nog Martina, een wijs 
meisje, vermomd als een lieveheersbeestje, waar-
op Fabio verliefd is. 

Verder is er de kinderlijke naïviteit en verwonde-
ring die bestsellerauteur Fabio Genovesi (°1974) 
op meesterlijke wijze neerzet. ‘In het die-
pe’ (oorspronkelijke titel  Il mare dove non si toc-
ca, vertaald door Manon Smits en Pieter van der 
Drift) is een meeslepende, grappige en bij mo-
menten ontroerend boek dat u gegarandeerd een 
paar dagen zoet houdt.  

In het diepe -  ISBN 978 90 5672 614 – Signatuur 

Linda Crivits 

WREDE KUS 
Wrede kus (oorspronkelijke titel : Bacio feroce, 
vertaald door Jan van der Haar) is de nieuwe ro-
man van schrijver-journalist Roberto Saviano 
(Napels, 1979), maker van Gomorra – het boek, de 
film (bekroond in 2008 met de Grand Prix in Can-
nes) en de tv-serie. Hiervoor baseerde hij zich op 
het leven van Emanuele Sibillo, baas van een tie-
nerdrugsbende, die in 2015 op 19-jarige leeftijd 
werd vermoord. 

Centrale figuur in Wrede kus is 
Nicolas Fiorillo, bijgenaamd 
Maradja van een kinderbende 
die heerst in de arme wijk For-
cella in Napels, en grof ver-
dient met drugshandel en zo-
genaamde beschermingsac-
ties. 

De grootheidswaanzin ‘ik word 
de keizer van Napels’ zal hem 
en zijn broeders fataal worden. 
Zij worden uit de weg geruimd 
door de oudere maffiaclans. 

In Wrede kus gaat het verhaal van De kinderen in 
de sleepnetten verder. De auteur geeft ons een 
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schokkend beeld van deze jongeren die een broe-
derschap(paranza) vormen maar er niet voor te-
rugdeinzen hun eigen broer en/of andere familie-
leden te vermoorden. Terzelfdertijd zijn deze mis-
dadigers niet meer dan pubers gefascineerd door 
motoren, auto’s, voetbal en meisjes. 

Op een subtiele wijze wordt ook aangetoond dat 
deze jeugdbendes zich voortdurend heruitvinden 
en zichzelf opvolgen met enorme criminaliteits-
cijfers als gevolg. 

Vermits de auteur het taalgebruik van deze jon-
geren zo getrouw mogelijk heeft willen weerge-
ven is het boek moeilijk leesbaar. 

Wegens bedreigingen door criminele organisa-
ties leeft Saviano sinds 13 oktober 2006, na het 
succes van zijn boek Gomorra, nog altijd onder-
gedoken. 

Wrede kus – ISBN 978 94 031 5930 0 – De Bezige 
Bij 
 
Linda Crivits 

ZONDER DE TOP TE 
BEREIKEN 
De Italiaanse schrijver Paolo Cognetti (Milaan, 
1978) stelt zich in ‘Zonder de top te berei-
ken’ (oorspronkelijke titel :   Senza mai arrivare in 
cima, vertaald door Yond Boeke en Patty Krone) 
de vraag waarnaar men op zoek gaat wanneer 
men op reis gaat. 

Eind 2017, het einde van zijn veertigste verjaar-
dag, vertrok hij met een paar vrienden naar de 
regio Dolpo, een hoogvlakte in het noodwesten 
van Nepal, ‘een klein Tibet dat niet meer bestaat’. 
De reis te voet met een 47-
koppige karavaan – mensen en 
muildieren - over meer dan 
vijfduizend meter hoge passen 
langs de grens met Tibet, zal 
een maand duren. Cognetti 
omschrijft Tibet als  
‘onbereikbaar’ niet vanwege 
grenskwesties maar omdat het 
oude rijk van monniken, koop-
lieden en nomadische herders 
niet meer bestaat. Eerst was er 
in 1950 de bezetting door het 
Chinese leger, in de jaren zes-
tig en zeventig de Culturele Revolutie en de kolo-
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nisatie door het nieuwe kapitalistische China dat 
ervoor zorgde dat de Tibetanen konden genieten 
van pakjes instantnoodles, blikjes frisdrank en 
blikjes nep-Coca-Cola en nep- Red Bull. Eerder in 
Nepal ontdekte hij dat de verworvenheden van 
de moderne tijd zelfs de Himalaya (wat dan ook 
‘woonplaats in de sneeuw’ betekent) hadden be-
reikt. En de felbegeerde welvaart een antieke, 
arme cultuur tot uitsterven heeft gedwongen, net 
als die in de Alpen waar hij vandaan komt. 

In Cognetti’s rugzak zit De Sneeuwluipaard, de 
reisklassieker van de Amerikaanse auteur Peter 
Matthiessen (1927-2017), verschenen in 1978, en 
nog steeds in de schappen van elke boekwinkel 
in Kathmandu. Samen met zijn gezelschap zal 
Cognetti  de reisroute van Matthiessen volgen en 
het boek herlezen  om er herkenning en verwant-
schap in te vinden en zal hij de Tibetaanse filoso-
fie van de mensen uit de streek waar hij door-
heen trekt, vergelijken met zijn eigen opvattin-
gen. Ook zal hij eruit voorlezen aan  zijn vriend 
Nicola die helaas het hallucinante proza van Mat-
thiessen slaapverwekkend vindt.  

Na De acht bergen, De buitenjongen, Sofia 
draagt altijd zwart is Zonder de top te bereiken 
het vierde boek van Cognetti. Wat telkens terug-
komt in deze boeken is zijn liefde voor de natuur, 
voor de bergen en het desolate leven waar hij 
soms nood aan heeft.  Misschien wil hij aanto-
nen dat iedereen eens in totale afzondering moet 
gaan, moet bezinnen, om dan met volle moed 
terug te keren naar de wereld, de tijd en het web 
waardoor de tijdloze wereld opnieuw aan beteke-
nis verliest. Zo schrijft hij :  ‘Lopen reduceerde 
het leven tot de essentie: eten, slapen, ontmoe-
tingen, gedachtes. Als we liepen was geen enke-
le hedendaagse uitvinding ons ook maar van 
enig nut, uitgezonderd een goed paar schoenen 
en, in mijn geval, een boek in mijn rugzak. Nog 
verbazingwekkender dan het feit dat ik met zo 
weinig toe kon, was de ontdekking dat ik nergens 
anders naar verlangde.’ 

De romans van Cognetti worden ook telkens 
overgoten met een vleugje spiritualiteit. Hij 
dwingt de lezers na te denken (‘Christenen plan-
ten kruisen boven op bergen, boeddhisten lopen 
eromheen’) over het hier en het nu en hen aan te 
moedigen te leren ‘leven in de leegte’ zoals dat 
in het boeddhisme heet. 

Met het schrijven van ‘Zonder de top te bereiken’ 
over zijn Himalaya-reis vierde Cognetti, uitge-
groeid tot een succesvol auteur, het afscheid van 
dat andere koninkrijk, zijn jeugd. 
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Zonder de top te bereiken - ISBN 9M78 94 031 
8180 6 – De Bezige Bij 

Linda Crivits 

"De achterkant van 
Italië" : auteur  
Tinneke Straatman 
2000  : uitg. Atlas - A'dam/A'pen 

ISBN 90 450 03287 

De Italiaanse voetreis van Tinneke Straatman en 
Willem ten Veen voert voornamelijk door berg-
achtig gebied, te beginnen bij het Aspromonte-
gebergte in het zuiden, en 
via de Abruzzen en de 
Apenijnen eindigend in de 
Italiaanse Alpen.  

Drieduizend kilometer door 
schaars bewoonde streken, 
waar de dorpjes een paar 
honderd en de stadjes 
hooguit vijfduizend inwo-
ners tellen.  

Stap voor stap verkennen ze 
het landschap en het eigen 
uithoudingsvermogen. Stap 
voor stap ook proberen ze 
te ontdekken hoe de achterkant van Italië in el-
kaar steekt. 

Waarom gaat in de bergen de landbouw teloor, 
waarom is de familieband zo belangrijk, wat be-
tekent het als de helft van je omgeving werkloos 
is, hoe ontwrichtend is emigratie, waarom is de 
houding ten opzichte van de maffia zo ambiva-
lent, hoe belangrijk is de katholieke Kerk nog? 

Sprekend met herders en geologen, midden-
standers en boeren, bosarbeiders en ambtena-
ren, ontstaat allengs het beeld van een land 
waar de inwoners verrassend serieus zijn, waar 
chaos als een uitdaging geldt en waar crisis leidt 
tot creativiteit. 
Een boek dat weliswaar al 20 jaar geleden is ge-
schreven maar nog steeds zijn aantrekking niet 
is verloren.  
 
Daniëlle Van Gael  
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Lectuur : culinaire 
geschiedenis 
De Europese keuken kent vele klassiekers. Ieder-
een proefde wel eens een croissantje, risotto of 
goulash gegeten en we krijgen allemaal wel 
eens een hamburger voorgeschoteld. Waar we 
veel minder vertrouwd mee zijn, is hoe die ge-
rechten ooit in onze keuken zijn terechtgekomen 
en hoe dat samenhangt met historische mijlpa-
len. 

Zo lezen we in Het soepblik van Napoleon dat 
we rijstepap in de lage landen kennen dankzij de 
Moorse overheersing in Zuid-Europa en dat 
hutspot een erfenis is van de Spaanse inmen-
ging in de Tachtigjarige Oorlog. 

 

Een mooie anekdote is het verhaal van het ont-
staan van kip Marengo. De immer gejaagde Na-
poleon zou aan de vooravond van de Slag bij 
Marengo om 
een snelle 
maaltijd heb-
ben ge-
vraagd. Zijn 
kok sloeg aan 
het improvi-
seren met de 
ingrediënten 
die voorradig 
waren: een 
kip, tomaten 
en wat cog-
nac uit de 
veldfles van 
Napoleon. Of 
het echt zo is 
gegaan, zul-
len we nooit 
weten, maar 
zeker is dat 
we het blik te danken hebben aan deze kleine 
Corsicaan. 

In Het soepblik van Napoleon serveren Jeroen 
Bert en Roland De Beule nog veel meer anekdo-
tes, zodat je een heerlijk beeld krijgt van twee-
duizend jaar Europese geschiedenis. Uiteraard 
komt ook de Italiaanse keuken uitgebreid aan 
bod. Een klein voorproefje: 

‘Lange tijd waren De’ Medici de rijkste familie 
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van Europa. Hoe rijk de familie op haar hoogte-
punt geweest moet zijn, wordt geïllustreerd door 
een uitspraak van Cosimo in de herfst van zijn 
leven: ‘Vijftig jaar lang heb ik niets anders ge-
daan dan geld verdienen en geld uitgeven, en 
het werd duidelijk dat geld uitgeven me meer 
voldoening geeft dan het te verdienen’.’ 

De familie De’ Medici schoof niet alleen met 
geld heen en weer, ze waren ook verantwoorde-
lijk voor de internationale waardering van de Ita-
liaanse keuken. Ze brachten de vork naar Frank-
rijk en naar het schijnt stonden ze ook aan de 
wieg van het ijs. In Het soepblik van Napole-
on wordt hun verhaal in het hoofdstuk Geld 
moet rollen opgediend met het recept 
voor tortellini in brodo: 

 

‘In Bartolomeo’s Opera staat een recept 
van tortelli in brodo of tortellini in brodo (in hete 
bouillon), een echte Italiaanse klassieker en met-
een ook het lievelingsgerecht van Luciano Pava-
rotti. 

 

Tortellini in brodo (voor 4 personen) 
*voor het pastadeeg: 300 gram bloem (00 
of doppio zero is heel geschikt) | 3 eieren | snufje 
zout 
*voor de vulling: 500 gram spinazie | 60 gram 
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groene kruiden zoals peterselie, munt, basilicum 
en bieslook | 100 gram ricotta | 50 gram ham (in 
kleine blokjes gesneden) | 1 ei | Parmezaanse 
kaas | 1 liter stevige kippenbouillon 

Maak in het midden van de bloem een kuiltje. 
Breek daarin de eieren en kruid met een snufje 
zout. Klop de eieren los met een vork en meng 
zorgvuldig onder de bloem. 

Kneed het deeg heel stevig tot een gladde, soe-
pele deegvorm. Om uitdroging te voorkomen, 
wikkel je het deeg in huishoudfolie en laat je het 
minstens dertig minuten rusten. Dat mag ook 
langer, maar dan moet het deeg in de ijskast rus-
ten. 

Snijd de spinazie fijn en stoof even aan in een 
pan met een klontje boter. Voeg na enkele minu-
ten de groene kruiden toe. Haal alles uit de pan 
en laat het vocht uitlekken. 

Meng met de in blokjes gesneden ricotta en de 
ham. Gebruik eventueel peper, zout en nootmus-
kaat. 

Rol het deeg uit tot een dunne laagje of gebruik 
hiervoor een pastamachine. Steek rondjes uit 
met een diameter van ongeveer vijf centimeter 
en leg op elk een bergje van de vulling. Strijk de 
randen van de rondjes in met wat losgeklopt ei 
en vouw dicht tot halve maantjes. Vouw de tip-
pen rond je wijsvinger naar binnen en druk goed 
samen op je vingernagel. 

Breng de bouillon aan de kook en breng hem op 
smaak. Laat de tortellini kort meegaren en dien 
op. Garneer met schilfers Parmezaanse kaas.’ 

Recensie :Het soepblik van Napoleon -De ge-
schiedenis van Europa in 25 gerechten | Jeroen 
Bert & Roland De Beule | ISBN 9789460011498 | 
uitgeverij Vrijdag 

 

ingezonden door Daniëlle Ziccardi-Van Gael 

 

http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=1637&url=http%3A//www.bol.com/nl/p/het-soepblik-van-napoleon/9200000000030912/&f=TXL&name=Het%20soepblik%20van%20Napoleon
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=1637&url=http%3A//www.bol.com/nl/p/het-soepblik-van-napoleon/9200000000030912/&f=TXL&name=Het%20soepblik%20van%20Napoleon
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De Lage Landen  
in Rome :  
 

wist je dat : 

 

- de bronzen engel Michaël op de Engelenburcht 
in Rome het werk is van de Vlaming, Pieter An-
toon Verschaffelt 
(1710-1793) 

 

- de Via Margutta 
rond 1640 onveilig 
gemaakt werd door 
de Nederlandse 
kunstkring "de Bent-
veughels". Na hun 
rituele feesten 
brachten ze wijnof-
fers op het zoge-
naamde graf van 
Bacchus bij de San-
ta Constanza (of 
Costanza zoals de 
Italiaanse bena-
ming). In één der zijkapellen van de Santa Cos-
tanza zijn nog ingekraste bijnamen van leden te 
zien: "Gelt-genoegh", "Veldpaap", 
"Leeghbuidel"... 

- Adriaan Floriszoon (1459-1523), paus Adriaan 
VI een Utrechtenaar  begraven werd in de Santa 
Maria dell'Anima 

- San Giuliano dei Fiamminghi  de Vlaamse kerk 
in Rome is. In 1717 schilderde William Kent het 
graafschap Vlaanderen op het plafond met de 
steden Brugge, Gent en Ieper. 

- de Friezenkerk - Santi Michele e Magno  de na-
tionale kerk van Nederland in Rome is. Ze be-
vindt zich even buiten het Sint-Pietersplein. 

- de Nederlandse leeuw één der beelden was 
die het park van de villa Borghese sierde samen 
met enkele beelden van marmeren maagden. 
Beeldhouwer is Giuseppe Ceracchi. 

 

Daniëlle Van Gael 
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Met een tentoonstelling in het Kunstpalast in Düsseldorf (tot 
24 mei) gevolgd door een doortocht in de Royal Academy of 
Arts in Londen (27 juni - 20 September) valt het moeilijk te 
ontkennen: Angelica Kauffman is hot. Laat ik hier -
geïnspireerd door het stuk van Dave Mestdach in Knack van 
11 maart 2020- enkele elementen uit haar italianità onder het 
zoeklicht brengen. 

EVVIVA ANGELICA 
Geboren in het Zwitserse Chur in 1741 maakt ze 
van 1754 tot 1757 haar eerste Italiëreis. Ze verblijft 
in Milaan aan het hof van 
hertog d’Este van Mode-
na. Ze schildert het por-
tret van de hertogin, van 
de aartsbisschop van Mi-
laan, van kardinaal Poz-
zobonelli. Daar ontstaan 
ook haar eerste kopieën 
van Oude Meesters. Be-
gin van de jaren zestig 
vind je haar in Piacenza, 
Parma, Reggio, Modena 
en Bologna. Wanneer ze 
in 1762 in Firenze werkt 
krijgt ze een aparte studio in de Medici-collectie; 
het hoort immers niet dat een vrouwelijke kunste-
naar de ruimte deelt met mannelijke collega’s. 
Een jaar later borstelt ze in Rome de eerste histori-
sche schilderijen op groot formaat. Kort daarna 
frequenteert ze de Galleria di Capodimonte in Na-
pels. Wat La Kaufmann allemaal deed in haar ver-
dere boeiende leven staat te lezen -in het Duits en 
het Engels en met vele illustraties- op de site van 
het AKRP-Angelica Kauffman Research Project. 
www.angelika-kauffmann.de  

In 1766 trekt ze naar Londen, waar ze twee jaar 
daarna één van de twee vrouwelijke stichtende 
leden wordt van de Royal Academy of Arts. In 
1781 verhuist Angelica naar Rome, waar ze een 
succesvolle studio heeft aan de Spaanse trappen. 
Ze krijgt geregeld bezoek van o.a. Goethe en talrij-
ke andere intellectuelen en kunstenaars. Eén van 
hen is de beeldhouwer Canova, die in 1807 -aan 
het einde van haar vijfentwintig jaar in Rome- 
voor de mise-en-scène van haar begrafenis zorgt 
en haar dodenmasker creëert.  

Wat de tentoonstelling van een honderdtal schil-
derijen, tekeningen en beeldhouwwerken van An-
gelica Kauffman in Düsseldorf en Londen te bie-
den heeft vind je op www.kunstpalast.de/de/museum/
ausstellung/aktuell/angelika-kauffmann-Ausstellung en op 
www.royalacademy.org.uk/exhibition/angelica-kauffman   

Herman Cole 

http://www.angelika-kauffmann.de
http://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/aktuell/angelika-kauffmann-Ausstellung
http://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/aktuell/angelika-kauffmann-Ausstellung
http://www.royalacademy.org.uk/exhibition/angelica-kauffman
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De pest van  
Antonius 
Pandemieën zijn in de ge-
schiedenis spijtig genoeg 
een met regelmaat opdui-
kende ramp.  
 

Verschillende cholera-
uitbraken, pest, pokken, 
aids (over vele jaren ge-
spreid)... hebben miljoenen slachtoffers gemaakt. 
En ook nu eist Corona zijn doden.  
Italië, het land waar velen van jullie zich thuis 
voelen, is het zwaarst getroffen. Toevallig het 
land van waaruit ook de oudst bekende pande-
mie zich over Europa verspreidde. 
 

De Romeinse keizer Marcus Aurelius Antonius 
(121-180) regeerde van 161 tot 180. Tijdens zijn 
bewind versloeg het Romeinse leger het Parthi-
sche Rijk (Iraans volk).  
De troepen brachten echter niet alleen de over-
winning naar huis maar ook een ziekte die zou 
uitgroeien tot een pandemie en de geschiedenis 
in zou gaan als "de pest van Antonius".  
 

In de winter van 168-169 brak de pandemie in al-
le hevigheid uit onder de troepen gestationeerd 
in Aquileia. Op het hoogtepunt zouden er in Ro-
me 2000 doden per dag gevallen zijn. Het uitein-
delijke aantal doden in het Romeinse Rijk is op 
vijf tot zeven miljoen geraamd. In sommige ge-
bieden werd tot een derde van de bevolking ge-
dood en het Romeinse leger werd gedecimeerd. 
 

Uit de beschrijving van de Griekse arts Galenus, 
leiden wetenschappers af dat het om een ver-
spreiding van pokken zou gegaan zijn.  
 

Een munt uit het jaar 166 n.Chr. met een beelte-
nis van Minerva Medica toont aan dat vooral de 
soldaten slachtoffer werden. De historicus Ammi-
anus Marcellinus schrijft over deze ziekte "...van 
de grens met Perzië tot aan de Rijn en Gallië was 
alles met lijken gevuld." 
 

In de loop van de geschiedenis heeft Italië ons 
echter ook vele goede en mooie dingen geschon-
ken. Kunst, cultuur, gastronomie, het zijn 
"schatten" waar Anfiteatro niet aan voorbij gaat 
en zijn leden steeds weer in woord en beeld over 
bericht. Anfiteatro laat Italië niet los. 
 
Daniëlle Van Gael 
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Eglantiersgracht 19 
 

Lieve lezer,  u weet het waarschijnlijk niet maar 
een kwartje van dat O! zo kostbare bloed van mij 
is van een loepzuiver Amsterdams gehalte. En 
wanneer ik zeg 'loepzuiver' dan bedoel ik daar ook 
18 karaat goud en in 58 facetten geslepen  briljant 
mee. Het was niet alleen het goud dat men 
smeedde en de steentjes die men placht te slijpen 
daar aan de Eglantiersgracht n° 19. Men legde er 
de basis voor een nageslacht van zowel bedaarde 
als onrustige, goedlachse als zuurpruimige karak-
ters maar ook van creaturen die ondanks een ze-
kere mate van zelfcontrole als eens door het lint 
durfden te gaan.  

En zo komt het lieve lezer dat ik tijdens de juli-
hittegolf van 1983 aan de kassa van een super-
mercato in Lierna aan het Como Meer volledig 
door het lint ging. Waar ik aanvankelijk meedein-
de op het schuifelende trage aanschuifritme van 
de klanten, begon de hitte, het niet aflatend gejen-
gel van de Italiaanse kleuters en de mama's die 
onverschillig toekeken, me toch stilaan zwaar te 
wegen.  

En toen was het de beurt aan de klant voor me. 
Een lange blonde in badpak gehulde en op teen-
slippers zeer aanwezige Hollandse vergezeld van 
een tienerdochter die duidelijk gekomen was om 
de Italiaanse bad boys van om en rond het Como 
Meer eens kennis te laten maken met wat men 
zoal boven de Moerdijk vermag. 

De zuinig uitgezochte waren werden op de loop-
band gestald en de afrekening werd door de kas-
sierster ernstig maar vlotjes afgewerkt.  

U weet het nog lieve lezer, in die tijd van die goeie 
ouwe Lire had men niet altijd aan de kassa 5 Lire 
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als wisselgeld  en kreeg de klant als tegemoetko-
ming een snoepje, karamel, twee zuurtjes al naar 
gelang.  

Zo ook bij de klant voor me. Ze kreeg een kara-
mel, wat ze niet begreep....ze eiste 5 Lire, wat de 
kassierster niet begreep....Met gebaren,  duidelijk 
articulerend en tenslotte met geroep eiste ze de 
haar ontbrekende 5 Lire. Hollands Glorie in al 
zijn platvloers getier. 

Met een kalmte die mezelf uitermate verbaasde 
sprak ik haar aan en zei: "Mevrouw…" Met een 
ruk draaide ze zich naar me toe en brulde of ik 
"die Italiaanse domme griet eens niet aan d'r ver-
stand kon brengen dat ze geld achterhield". 

En toen, lieve lezer, u raad het al, ging ik door 
het lint. Geen lintje waar men zusjes vlecht mee 
versiert maar een lint de sterkte van een nadar-
hekken.  Toen was het mijn beurt om haar aan 
d'r verstand te brengen dat ze, wilde ze zich be-
neden de Moerdijk begeven, ze eerst de waarde 
van vreemde valuta's onder de knie moest krij-
gen. En of ze wel wist hoeveel 5 lires er in 1 gul-
den gingen. Dat het karamelleke meer waard 
was dan het ontbrekende centje. En dat haar Hol-
landse zuinigheid in eigen land misschien be-
wondering kon wegdragen maar... Ze onderbrak 
me met de vraag wie ik wel dacht te wezen en 
prompt ontglipte het me "Eglantiersgracht 19 A-
dam", met een loepzuiver Hollands accent.  

Nooit was ik vlotter ter taal dan toen, niet gehin-
derd door welk lint dan ook. Het resultaat mocht 
er wezen, ze vluchtte de winkel uit met achterla-
ting van die kostbare karamel terwijl de kassier-
ster haar een stroom verwensingen nadreef. 

Ik bleef achter met schaamte vervuld om de 
krenterigheid van een volk waarbij toch voor een 
kwartje mijn roots liggen, vooral dat loepzuivere 
gedeelte. 

Nu zovele jaren later schaam ik me eens te meer 
voor hun gebrek aan begrip, het onthouden van 
steun aan een land dat als één van de ergste ge-
troffen is in deze Corona crisis. De "Hollanders", 
weer houden ze de knip op de beurs.  

Het mag jullie dan ook niet verwonderen dat ik 
volledig achter de slogan "Nederlanders, ga el-
ders met vakantie" sta. Dat de stroom van Itali-
aanse verwensingen hen tot inzicht moge bren-
gen. 

Daniëlle Ziccardi-Van Gael,   

oorsprong : Eglantiersgracht 19, Amsterdam : 
rechte gevel (info hierover zie Google) 

 24 

Un indotto della 
Madonna 
Come è bella e come è varia la lingua italiana! 
Tanto varia che, a volte, una parola ha più 
significati.  

Se vogliamo proprio esagerare, la chiamiamo 
omofonia. Un esempio, in italiano, è la parola 
miglio: il miglio è sia una pianta sia un'unità di 
misura 

A noi interessa  la  parola “ indotto” e, anche in 
questo caso, facciamo qualche esempio. 

„Adamo è stato condotto al peccato da Eva e 
non Eva da Adamo. È giusto che la donna 
accolga come padrone chi ha indotto a 
peccare.“ 

  ( Sant'Ambrogio 
vescovo, scrittore e santo 
romano 339 – 397).  

Oddio, ha tutto il mio 
rispetto perchè  è 
venerato come santo da 
tutte le Chiese cristiane 
che prevedono il culto dei 
santi e, soprattutto, 
perché è stato vescovo di 
Milano. Poteva anche  
risparmiarsi una 
lezioncina così 
maschilista e magari sentire dal  banco dei 
testimoni anche il serpente, con la sua brava 
mela in bocca. E poi tra i suoi attributi 
iconografici c’è il favo di miele per la dolcezza 
delle sue predicazioni…Dissento. 

„Nella sua semplicità popolare il cittadino non 
sofisticato, passando dinanzi al parlamento o ai 
ministeri, è talora indotto a porre il dubbio se sia 
proprio lì che si governi l'Italia.“  

( Giulio Andreotti 
politico, scrittore 
e giornalista 
italiano 1919 – 
2013) 

Eh sì: macchine 
degli onorevoli 
posteggiate in 
doppia fila, 
minigonne di 
parlamentari 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiese_cristiane
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attempate, Giuli Cesari con tanto di corazza, che 
ricevono qualche moneta per un “caffè sospeso” 
in cambio di una piccola operazione di 
facchinaggio: i” portaborse in costume”.  

L’usanza del “caffè sospeso” iniziò durante 
la Seconda Guerra Mondiale, perciò in tempi 
molto difficili. 
Alla domanda: “Vuole un caffè, signore?”, la 

gente era solita rispondere con gioia e felicità, 
chiedendo al tempo stesso anche loro una tazza 
di caffè da ricambiare. 
„In Argentina siamo abituati all'improvvisazione, 
una virtù nel tango. A differenza di economie 
stabili come l'Europa e il Nord America, abbiamo 
alle spalle crisi che ci hanno abituato a 
sopravvivere. E il tango resta un motore della 
nostra economia: a Buenos Aires arriva gente da 
tutto il mondo. E questo dà lavoro all'indotto che 
vi ruota intorno.“ 
 
Roberto Herrera, grande “tanguero” vivente.  
Ecco il ballerino che 
si esprime al 
massimo della sua 
sensualità…o forse è 
lei che gli dà un 
aiuto consistente 
appoggiandosi al 
bacino di lui con un 
femminile gesto 
provocatorio. 
Bacino!!! Un altro 
vocabolo della 
lingua italiana che 
definiamo omofono. 
Questionario per i 
lettori di 
“Anfiteatro”. Quali 
sono i due significati 
di “bacino” nella 
lingua italiana? 
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Attenzione, sono profondamenti diversi! 
Ma finalmente il tango ci ha portato alla parola 
“indotto” che interessa a noi. 
Ritorniamo alla frase: il tango resta un motore 
della nostra economia. Pensiamo a ciò che c’è 
dietro:  strumenti musicali, affitti di teatri, biglietti 
di treni e aerei, parrucchieri, giù giù fino ai 
venditori di collant, o meglio, calze autoreggenti 
con relative estetiste  con in mano cerette 
bollenti alla sadica ricerca del pelo superfluo!  
Ma diamo una definizione di indotto più da 
Camera di Commercio, anche se avessimo 
afferrato pienamente il concetto. 
Si dice indotto 
industriale, di solito, 
l'insieme di sotto 
industrie o artigiani che 
producono parti 
elementari necessarie 
alle grandi industrie per 
realizzare i prodotti finiti. 
Negli ultimi vent'anni la 
parola indotto ha preso 
un significato più ampio, 
e ora si considera lavoro 
indotto anche quello che 
non è direttamente 
connesso alla grande 
industria. 
Quanto divagare per 
arrivare alla questione 
che riguarda il nostro titolo; “ Un indotto della 
Madonna”, che detto così è un forte rafforzativo 
dell’indotto stesso. 
 La Madonnina che svetta sulla guglia più alta del 
Duomo di Milano è ormai il simbolo della città. 
 L'Assunta è lì posizionata dal 1774 e, con le 
braccia aperte in segno di invocazione, protegge i 
meneghini. Secondo una tradizione, poi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Industria
https://it.wikipedia.org/wiki/Artigiano
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diventata legge, nessun edificio milanese poteva 
essere più alto della Madonnina, posta a 108,5 
metri di altezza.  
Quando ad esempio fu ultimato il Pirellone, sul 
tetto dell'edificio, a 127 metri, venne posta una 
copia della statua. E siamo a due!Ma poi lo 
skyline di Milano sta cambiando 
vertiginosamente e vengono costruiti grattacieli 
su grattacieli. 
E così, immagino, si sia scatenato l’indotto per la 
costruzione di Madonnine. 
 La Facciamo come la Barbie? La fabbrica X 
costruisce le gambe e la Z la coroncina che 
brilla? L’elettricista avrà vinto la gara d’appalto 
del Comune per l’illuminazione più bella, magari 
simile alla Tour Eiffel? Chi fornisce la lamina 
d’oro? E quanto la facciamo grande, visto che è 
solo una copia nascosta, ovvero un piccolo 
simbolo, tanto per non tradire i Milanesi? Si 
lavora in economia o diamo spazio alla 
grandeur? 
Quando i grattacieli più alti del Duomo sono 
diventati tanti l’indotto immagino sia fiorito. 
Si saranno costruite più Madonne a Milano che 
a S. Gregorio Armeno, celebre via di Napoli! Ma 

cos’è? 
Coloratissime e antichissime, le botteghe in via 
San Gregorio Armeno sfilano l’una di fronte 
l’altra sfoggiando i capolavori dell‘arte 
presepiale napoletana. Rigorosamente fatti a 
mano e in terracotta, i santi, le Madonne di San 
Gregorio non riproducono solo la fisionomia dei 
personaggi ma riescono a raccontarne l’anima, 
dipinti ad arte in ogni minimo dettaglio e vestiti 
di abitini cuciti a mano. 
 
Dopo questa breve divagazione torniamo a noi.  
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Il 22 novembre del 2015, un'altra copia è stata 
collocata sul tetto della Torre Isozaki, su quella 
che attualmente è la costruzione (in termini di 
piani abitabili) più alta della città. 
E’ quella dritta che si vede nell’immagine. 
Le altre sono state soprannominate dai Milanesi 
“lo storto” perché si avvita su se stessa e “Il 
gobbo” perché pende in avanti. 
 
Madonnine che vai, Madonnine che vengono, 
mano mano che le costruzioni salgono in altezza. 
Adesso dove si trova la copia della Madonnina 
sul grattacielo più alto di Milano? 
In termini assoluti il primato spetta all'Unicredit 
tower, grazie all'antenna 
posta sul tetto. 
E lì c’è l’ultima copia 
della statuetta della 
Madonnina, per non far 
dispetto alla tradizione 
legata ai Milanesi. 
 
Rimane da considerare 
l’ animo generoso e 
poetico degli abitanti, 
nonostante il 
commercio porti la città 
ad essere il capoluogo 
più ricco d’Italia e 
l’”indotto” fiorisca, un 
indotto della Madonna, 
appunto. 
 
La più bella è quella del Duomo, grande, 
maestosa, tutta ricoperta d’oro ma, soprattutto, 
con le braccia aperte per accogliere tutti coloro 
che vogliono invocarla. 
 
Ornella Neri Ziccardi 
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Ravello

Hubert De Clercq – trad. Achille Ziccardi 
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Kunst ten tijde van 
pandemie of epide-
mie 
 
In deze zo verwarrende en voor velen trieste tijd 
worden er veel vergelijkingen gemaakt met pan-
demieën en epidemieën uit het verleden.  

Onheil zoals nu over ons komt, heeft ook onze 
voorouders getroffen o.a. met pest en cholera.  

En soms, heel soms ontstond als gevolg daarvan 
overweldigende schoonheid in de vorm van 
hoogverheven kunstwerken.  

 
Vóór deze lockdown-periode hebben we nog met 
veel genoegen geluisterd naar de lezing die Anfi-
teatro aanbood over de Decamerone door Gio-
vanni Boccaccio (1313-1375). Decamerone waar-
in verhaald wordt hoe tien welgestelde Florentij-
nen bij het uitbreken van de pest de stad Firenze 
ontvluchtten. Een werk in de literatuur dat mis-
schien niet zou geschreven zijn, ware de stad 
niet door deze epidemie getroffen. 

 
En vergeten we vooral de stad Firenze zelf niet, 
de stad met zoveel moois.  

Immers na de (tweede) pestgolf werd de prijs-
vraag voor de Bronzen Deuren van het Battistero 
uitgeschreven als een eerste offer om de Hemel 
te bedanken voor afwending van het onheil.  

Het wordt een tijd van een bloeiende herople-
ving der kunsten. Behalve de beeldhouwer Lo-
renzo Ghiberti  (1378-1455) die de opdracht voor 
de deuren van het battistero in de wacht sleepte, 
kwam ook Filippo Brunelleschi (1337-1446) uit 
Rome terug om mee te werken aan de koepel 
van de Duomo, de San Lorenzobasiliek, de Santo 
Spirito en de Pazzi-kapel.  

 
Zoveel moois oorspronkelijk bedoeld als uiting 
van macht en aanzien, maar al vlug tot stand ge-
komen in dankbaarheid.  

Dankbaarheid om de redding van een verpauper-
de bevolking die door de pestgolf was gehal-
veerd.  In tegenstelling tot de rijke patriciërs van 
de Decamerone beschikten de meeste Florentijn 



 

ARTE 

31 

 
se huishoudens simpelweg niet over de nodige 
voorraden om een ‘lockdown’ uit te zitten. Reeds 
zwakke lichamen werden nog verder geteisterd. 

 
Dankzij de rijkdom van het kunstminnend ge-
slacht der Medici en andere hooggeplaatste bur-
gers, kreeg de stad en de "Hemel" na een beroer-
de tijd het wondermooie gelaat dat we tot op de 
dag van vandaag nog mogen aanschouwen.  

Laat ons hopen dat ook wij deze beroerde tijd 
vlug achter ons kunnen laten en opnieuw bij een 
bezoek aan Firenze in vervoering mogen raken 
voor zoveel schoonheid. 
 
Ingezonden door Daniëlle Van Gael    
 
 
 
Bron :  
Tim Soens , "Centrum voor stadsgeschiedenis"  - 
Louis Couperus, "Van en over alles en iedereen" 

Giovanni Boccaccio leest koningin Johanna Van Napels 
de Decamerone voor (Gustaaf Wappers -1849).  
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Wachten op  
         … Rafaël 
 

De kunstenaar die vele Madonna’s maakte en de 
pauselijke vergaderplekken vol fresco’s schilder-
de, is 500 jaar geleden overleden. De kunstwereld 
wil deze gelegenheid niet zien voorbijgaan. Maar 
de coronacrisis stak er een stokje voor. Rafaël 
deelt dit lot met tal van andere kunstenaars, die 
thans wachten op onze bewonderende blikken. 
Onze enige uitlaatklep is een virtuele blik op veel 
kunst dankzij de hedendaagse technologie. Vele 

kunsthuizen stellen hun zalen open voor een vir-
tueel bezoek (zie bvb. musement.com). Intussen 
gaan musea en kunsthuizen hier en daar opnieuw 
open voor het publiek. Zullen de geplande expo’s 
dan nog verlengd worden? Niets is duidelijk in 
dat verband want er zijn veel bepalende elemen-
ten: veel musea willen hun bruiklenen niet te lang 
afstaan, er is het probleem van de langere bloot-
stelling aan licht, de verzekering, andere bestem-
mingen van de kunstwerken, …  

Ook voor Rafaël stellen zich deze problemen: er 
zijn tentoonstellingen gaande of voorzien op tal 
van plekken: 

* Een van de voornaamste expo’s (met zo’n 200 
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kunstwerken) vindt plaats in de Scuderia del Quiri-
nale te Rome; 
* In het najaar vindt normaal een grote expo 
plaats in de National Gallery te Londen 
* National Gallery of Art in Washington wil naast 
tekeningen van de meester zelf nog een aantal 
werken van zijn leerlingen tonen; 
* En uiteraard organiseren musea die een aantal 
kunstwerken van Rafaël bezitten speciale tentoon-
stellingen: het Musée Condé in het kasteel van 
Chantilly in de buurt van Parijs heeft sinds lang 
een mooie collectie tekeningen; ook het Teylers 
Museum te Haarlem in Nederland heeft een reeks 
tekeningen; andere werken bevinden zich in de 
Pinacoteca Ambrosiana te Milaan, de Gemäldega-
lerie te Berlijn, het Victoria & Albertmuseum te 
Londen, de Gemäldegalerie te Dresden (met Ma-
ria op de wolk en de beroemde engeltjes onder-
aan!), het Palazzo Pitti en de Uffizi te Firenze, het 
Louvre te Parijs, het Prado te Madrid; 
* Een speciale aandacht voor het Vaticaan waar 
Rafaël een aantal ruimtes in de buurt van de Six-
tijnse kapel, van fresco’s heeft voorzien (onder 
meer de beroemde school van Athene). 
Voor duidelijke info gaat men best te rade op de 
verschillende websteks van de instellingen, en kan 
men zich inschrijven op Nieuwsbrieven die u na-
der kunnen informeren. 

Italië is het land waar de meeste evenementen 
plaatsvinden natuurlijk. Daar is Rafaël geboren en 
heeft hij zijn hele leven doorgebracht. We schrij-
ven laatrenaissance: Raffaello Sanzio wordt gebo-
ren in 1483 te Urbino, thans een klein stadje maar 
met geschiedenis. In die tijd werd Urbino immers 
bestuurd door de hertog van Montefeltro, die zo-
als andere heersers in hun tijd, hun stad op de 
kunstkaart wilden plaatsen en kunstenaars aan-
trokken om in hun palazzi uiting te geven aan hun 
goede smaak, rijkdom en aanzien. Vader Sanzio 
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was een plaatselijke schilder die snel merkte dat 
zijn zoon schilderstalent had. Raffaello leerde 
verder zijn vak bij de toen meer bekende Pietro 
Perugino, met en voor wie hij talrijke kunstwer-
ken maakte en die hem later introduceerde aan 
het hof van de Medici te Firenze. Reeds vroeg 
toonde Rafaël zijn liefde voor classicisme, voor 
aantrekkelijke per-
sonages (met 
mooie portretten 
en Madonna’s als 
esthetisch resul-
taat). Opvallend 
ook zijn aandacht 
voor het detail, 
zijn delicate kleu-
renpalet en de 
weinig statische 
houdingen van 
zijn personages, 
zodat de kledij via 
de plooien een 
nog delicater kleu-
renpalet kreeg. 
Ook de natuur 
krijgt als achter-
grond meer dan 
gewone aandacht. Een en ander viel ook paus 
Julius II op, die allerlei kunstenaars naar Rome 
trok en Rafaël vroeg zijn schilderstalenten te to-
nen. Julius was daar zo over te spreken dat hij 
hem de opdracht gaf een viertal zalen in het Vati-
caan van fresco’s te voorzien. Hij zou er de laat-
ste twaalf jaren van zijn leven grotendeels aan 
besteden. De kunstenaar stierf in 1520 op amper 
37-jarige leeftijd, vermoedelijk aan de gevolgen 
van een griep. De “Stanze” of zalen in het Vati-
caan zijn voor velen het hoogtepunt van de artis-
tieke loopbaan van Rafaël. Het zijn thematische 
schilderijen, met het Ware, het Goede en het 
Schone: hier staan en wandelen in een groots 
gebouw de grootste antieke filosofen (de school 
van Athene). In een aanpalende zaal is het thema 
de tussenkomst van God in de geschiedenis, en 
het oppergezag van de paus. Precies dit laatste, 
en de pracht en praal die Rome uitstraalde, zou-
den mee aan de basis liggen van de verdeeld-
heid die zich manifesteerde in de katholieke kerk 
in de zestiende eeuw.  

Theo Baeke   
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Een primo piatto: risotto funghi e 
zafferano 

 

Dit gerecht komt uit de regio Lombardije 
(omgeving Milaan). 

Ingrediënten voor 4 personen. Bereidingstijd 40 
minuten. 

-70 gr. gedroogde funghi porcini 
-2 sjalotjes 
-2 eetlepels boter 
-2 eetlepels olijfolie 
-350 gr. risottorijst 
-200 ml droge witte wijn 
-550 ml groentebouillon 
-zout en peper 
-1 zakje saffraan 
-5 eetlepels Parmezaanse kaas 
-bladpeterselie 
 

Bereiding: 

Week de gedroogde porcini circa 15 minuten in 
heet (maar niet kokend) water. Schep de porcini 
met een schuimspaan uit het water. Snijd ze in 
stukjes en zet ze apart. Zeef het water waarin de 
porcini zijn geweekt en gebruik dit (maximaal 200 
ml) voor de risotto. Snijd de sjalotjes fijn. Smelt 1 
eetlepel boter en de olijfolie samen in een brede 
koekenpan met hoge randen en fruit daarin de 
sjalotjes goudbruin. Voeg dan de porcini toe en 
bak deze ongeveer 3 minuten.Voeg dan de rijst 
toe en laat deze al roerend op hoog vuur circa 2 
minuten meebakken tot hij glanzend is van het 
vet. Blus de rijst met wijn en laat deze verdam-
pen. Draai het vuur lager en voeg een soeplepel 
porcini-vocht toe. Laat de rijst het porcini-vocht 
absorberen en voeg dan een soeplepel hete 
bouillon toe. Voeg de saffraan toe samen met de 
hete bouillon. Roer af en toe door de risotto heen 
en laat hem in circa 20 minuten zonder deksel op 
de pan, gaar worden. Voeg tussendoor beetje bij 
beetje net zo veel bouillon toe als nodig is. Breng 
de risotto op 
smaak met pe-
per en zout. 
Draai het vuur 
uit en voeg 
nog een soep-
lepel bouillon 
toe en laat de 
smaken, al 
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roerend, nog een minuut op elkaar  

inwerken. Maak de risotto smeuïg met de gerasp-
te kaas en de overgebleven boter. 

 

Een secondo piatto: peperoni alle mandorle 
(paprika met amandelen) 

Dit gerecht komt uit de zuidelijke regio Basilicata. 

Voor 4 personen. Bereidingstijd 25 minuten. 

-2 rode en 2 gele paprika’s 
-40 gr. rozijnen 
-60 gr. blanke amandelen 
-4 rijpe tomaten 
-4 eetlepels olijfolie (of meer) 
-1 eetlepel suiker 
-2 eetlepels azijn 
-zout en zwarte peper 
 

Bereiding: 

Was de paprika’s, verwijder de zaden en snijd ze 
in dunne reepjes. Week de rozijnen circa 10 minu-
ten in lauw water. Hak de amandelen fijn. Breng 
in een middelgrote pan water aan de kook. Maak 
kruisvormige inkepingen aan de onderkant van de 
tomaten en blancheer ze in het kokende water tot-
dat de schil aan de onderkant loslaat. Haal de to-
maten met een schuim-
spaan uit het water, 
verwijder de schil en de 
zaden en snijd ze in 
stukjes. Knijp de rozij-
nen uit en dep ze 
droog. Verhit de olijf-
olie in een braadpan en 
bak de paprikareepjes. 
Schep de tomaten, ro-
zijnen, suiker en azijn erbij. Breng op smaak met 
zout en peper en laat het geheel circa 10 minuten 
op laag vuur pruttelen met het deksel op de pan. 
Laat het gerecht afkoelen en serveer het lauw-
warm. 

 

Smakelijk! 

Anne-Marie Neckebroeck (met de hulp van het 
Italiaans kookboek van Loes Janssen Miraglia) 
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Ho dimenticato 

l’olio di semi di 

arachide 
 

In quest’epoca di coronavirus se ne sentono 

tante. 

Un nostro parlamentare, chissà perché piuttosto 

amato, ha fondato la sua campagna elettorale 

due anni fa con lo slogan “ Prima gli Italiani”; 

certo lui intendeva che vengono prima gli italiani 

con le loro esigenze e i posti di lavoro rispetto 

agli immigrati ma poi è arrivato un immigrato 

molto particolare. Presumibilmente non è sceso 

dai barconi che solcano il Mediterraneo, non è di 

colore nero e pare non provenire dall’Africa 

subsahariana. 

Viene dalla Cina, via Germania, è molto colorato 

e piuttosto grassoccio, nonostante i tanti 

chilometri di percorrenza, e gli è stato dato un 

nome anche senza che abbia presentato i 

documenti di riconoscimento. Si chiama covid19.  

Sembra un gioco per bambini, una spugnetta da 

strizzare facendo il bagnetto insieme a qualche 
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paperella, e qualcuno dei “grandi della terra” lo 

ha scambiato per tale (non faccio nomi: Trump e 

Johnson), ma tale non è. Anche Carlo 

d’Inghilterra, dopo qualche colpo di tosse 

sospetta, ha detto al suo Primo Ministro di 

chiudere anche i pub, nonostante il padre di Boris 

fosse di parere contrario per non sacrificare la 

sua abituale half pint of bitter con gli amici, la 

sera. D’altra parte la regina Elisabetta sarà stata 

preoccupata per la salute del figlio, ormai 

anzianotto, e avrà appoggiato la richiesta. Lei, si 

sa, non può essere contagiata: God save the 

Queen! 

Dicevamo, prima l’Italia. E così è stato. Dopo il 

focolaio di Wuhan, diventato epidemia e poi 

pandemia l’Italia ha risposto subito e ha fatto da 

capo-scuola a tutti gli altri Paesi europei. 

Abbiamo chiuso tutto: fabbriche, scuole, negozi, 

cantieri, musei, cinema, ristoranti. Se 

camminiamo per la strada senza giustificazione 

della polizia, multa da 500 a 3000 euro. Venezia, 

Firenze, Roma sono deserte. Siamo chiusi in casa, 

single, coppie e famiglie allargate. Quando tutto 

ciò sarà passato, la professione più remunerativa 

sarà quella dell’avvocato divorzista. 

Altro problema: la bilancia. Quando finalmente 

saremo liberi di andare fuori casa, come faremo 

ad attraversare la porta? Tagliatelle fatte in casa, 

sugo all’amatriciana, polpettone della nonna, 

spezzatino e stracotto, ricette  scambiate al 

telefono, suggerimenti della zia, l’amica del cuore 

ha scongelato il ragù per le le lasagne, come deve 

essere la besciamella? Densa o morbida? Questi 

sono i dialoghi nei lunghi pomeriggi, per 

scongiurare notizie negative.  

Abbiamo l’olio di semi di arachide per friggere le 

melanzane e fare la parmigiana? Cavoli, no!!! 

E allora primo step. 

Prendiamo carta e penna e compiliamo il modulo 

della polizia sul quale scriviamo data e ora della 

nostra uscita, dove siamo diretti, quanto tempo 

stiamo fuori, oltre che nome, cognome, indirizzo 

etc etc., indirizzo del supermarket più vicino, 

dopo aver controllato su internet se è aperto, e, 
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magari, motivo dell’uscita: bottiglia di olio di 

semi per friggere le melanzane. 

Secondo step. Indossiamo la mascherina di 

protezione sul viso. Un oggetto assolutamente 

artigianale visto, naturalmente, su internet. 

Devono arrivare dieci milioni di mascherine in 

Italia ma non se ne vede una, per adesso. 

Un’esperta iridologa ha detto che la lettiera per 

cani (dove fanno la pipì se sono in casa) è di un 

ottimo tessuto a più strati perché sputacchi nostri 

e altrui non arrivino a naso e bocca. E allora 

siamo in fila al supermarket, distanziati un metro 

uno dall’altro tanto che la fila gira intorno a tutto 

il condominio, e facciamo finta di essere il 

primario di  “Grey's anatomy station 19” mentre, 

in effetti, assomigliamo di più a Fido Bau o al 

cocker della mia amica di Milano. 

Finalmente è il nostro turno per entrare. Niente 

carrello, mi manca solo una cosa. 

L’ingresso è vicino alle casse dove vigila attento 

il personale del supermarket; fanno bene. I furti, 

per accaparrarsi la roba, sono all’ordine del 

giorno e i soldi pochi in questo periodo. 

Loro sì che hanno mascherine da primario che 

conferiscono un tono molto serio, oltre che 

anonimo;  la mia, dopo un po’ di respiri, sta 

andando in pezzi e trattengo il fiato per non farmi 

cacciare come un probabile untore. 

“ Scusi Signora”, dice il direttore, “Lei è già 

venuta ieri a fare la spesa, non può entrare anche 

oggi. La prossima volta faccia una lista  della 

spesa completa. Così ruba il posto e il cibo ad 

altra gente.” 

E me ne vado come un cocker con le orecchie 

basse senza l’olio di semi di arachide. 

 

Ornella Neri Ziccardi 
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LARIE IN TIJDEN VAN 
CÓRONA 

Soms, heel soms, slaat mijn fantasie op hol              
Wat ik dan zo droom is echt te dol 
Laatst dat diner! Er werd geschranst                  
Rechts aan mijn zijde zat Van Ranst                                                                                 
Hij weet exact wat ons belaagt                                                                                               
Wordt daarom links en rechts gevraagd                                                                                        
Sober gekleed, steeds trui en hemd                                                                              
Formuleert zijn mening ongeremd                                                                                              
Steevast deskundig, ernstig op teevee                                                                                        
Maar hier kwam hij anders uit de hoek                                                                                        
Vrijpostig, hij was een open boek                                                                                            
Social distancing, zei hij; apenkool                                                                                         
Bullshit, die sluiting van shop en school                                                                                    
Vraag maar aan mijn vriendje daar, Van Gucht                                                                                 
Die vindt dat circus echt een klucht                                                                                         
(die Van Gucht zat links van mij aan tafel,  
maar had ik dat nog niet verteld?)  
Maar denk ik dan verbouwereerd                                                                                               
Niet goed geluisterd? Hoor ik verkeerd?                                                                                      
Want altijd weer die Vlaamse kant                                                                                            
Waar blijft dan toch het Franstalige land?                                                                                   
Is daar dan niet ‘je ne sais pas qui’?                                                                                                       
Een soort Van Ranst; zijn evenknie?                                                                                          
Die ’s avonds zegt ‘cher compatriote                                                                                                      
Restez chez vous, dans votre kot!                                                                                            
On ne rigole pas, c’n’est pas un jeu                                                                                                          
C’est très, très grave, sérieux!                                                                                               
Zo droomde ik dus lustig voort                                                                                               
Een deel daarvan ècht ongehoord (wordt dus niet 
gepubliceerd)                                                                                                       
Maar ’s morgens vroeg: mijn GSM!                                                                                                   
Ik hoor die welbekende stem                                                                                                  
Zeg jonge vrind, je begrijpt toch wel                                                                                        
Wat ik na een pint of vier vertel                                                                                            
Blijf potverdrie wel onder ons                                                                                               
Anders ontslag, krijg ik de bons                                                                                             
Mijn vriend Van Gucht die zei me ook                                                                                         
Die klucht van mij? Dat was een joke!                                                                                        
Een woord teveel m’n kameraad                                                                                                                   
En wij met een C4 op straat                                                                                                  
Aan jullie dan om het aan te pakken                                                                                          
En die curves af te vlakken                                                                                                  
Voorts die verrekte staafdiagrammen                                                                                          
Uit te leggen, zonder drammen                                                                                                
Er volgde nog een lang betoog                                                                                                
Van ’s lands bekendste viroloog                                                                                                   
Hij bleef maar, bleef maar aan ’t 
woord                                                                                                          
Het slot heb ik niet meer gehoord                                                                                            
Want ik schrok wakker, sprong uit 
mijn bed                                                                                                     
Het was een droom van A tot Z  
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