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Het Italiaansch  

 

 

 

 
U minne ik teêr, ô taal van lust en weelde,  

Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde;  

Die als de kus op malsche lippen smelt,  

En 't hart doorstroomt met Liefdes algeweld.  

Uw woorden zijn uit zacht satijn geweven,  

In toontjens die op donzen vlerkjens zweven;  

Uw letters, zoet als Zefirs ademzucht;  

En heel uw spraak, één lieve Lentelucht.  

Maar meer nog u, ô Vaderlandsche tonen,  

Waar kracht en ziel en Hemelgeest in wonen;  

Die met den zang van Po en Tyber vliet,  

En Godenlust door hart en aders giet,  

Maar rijzen kunt, en onder 't boezemstreelen,  

Met Godenwil op 't menschlijk hart bevelen,  

Zijn stormen stilt, zijn ijs in vlammen zet,  

En donders voert, en bliksemend verplet.  

Willem Bilderdijk (1756-1831) 

 

Ingestuurd door Anne-Marie Neckebroeck 
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Cari Soci, Beste Vrienden, 
 
Terwijl 2022 stilaan naar zijn einde sluipt heeft Anfi-
teatro-amici della cultura italiana reeds volop zijn 
33ste werkjaar ingezet: met de vierde Notizie van 
het werkjaar 2022-2023 en tal van lezingen en activi-
teiten. 
Vanaf nu tot einde 2024 zullen we Giacomo Puccini 
als een filo rosso door onze activiteiten vlechten: 
geboren in de Sint-Niklase zusterstad Lucca op 22 
december 1858 overleed hij op 29 november 1924 in 
Brussel. Straks een eeuw geleden. 
Uitgerekend op dinsdag 29 november jl. gaven we 
het startschot van ons Puccini-project, een virtuele 
brug van 25 maanden naar de honderdste sterfdag 
van de maestro in 2024. Vanuit het stadhuis van 
Sint-Niklaas stelden we ons programma officieel 
voor, in zoomcontact met de stad Lucca. 
PUTSCH PUCCINI was gelanceerd. 
In de loop van de weken en maanden voorafgaand 
aan die presentatie hadden we gepeild bij verschil-
lende culturele verenigingen in stad en streek -én 
daarbuiten- of zij zich enigszins bij Puccini betrok-
ken voelden. We bekijken op dit moment de haal-
baarheid van de verschillende ideeën, suggesties en 
voorstellen die ons hebben bereikt; daardoor duikt 
in ons voorlopig programma geregeld het woordje 
‘forse’ (misschien) op. In de loop van de komende 
twee jaar zullen initiatieven worden bijgestuurd en 
bijgevuld, naarmate de inspiratie en betrokkenheid 
groeien. Met tijd en boterhammen zullen we zien 
wat het wordt. Con tempo e tramezzini. Aarzel voor-
al niet om ook uw suggesties op het tapijt te gooien. 
In ieder geval: op donderdag 1 december 2022 
strooide de stadsbeiaardier het wereldvermaarde 
Nessun dorma uit de opera Turandot over de don-
derdagmarkt! Even voordien hadden uit het orgel 
van de Sint-Nicolaaskerk al enkele sonates van Puc-
cini weerklonken. En op donderdag 22 december 
luidt het opnieuw Puccini in piazza. Over wat er ver-
der in 2023 allemaal staat te gebeuren, berichten we 
u uitvoerig in deze Notizie. 
U ziet, beste lezer, Anfiteatro heeft twee jaren van 
relatief immobilisme overwonnen. We vierden ons 
dertigjarig bestaan weliswaar in mineur, al mochten 
we best trots zijn op de mooie publicatie Pelgrim 
met een knipoog, die elk Anfiteatro-lid gratis mocht 
ontvangen. En nu maken we ons op voor een muzi-
kale marathonherdenking.   
Hopelijk raken we zo terug op kruissnelheid en kan 
het bestuur van Anfiteatro u het komende jaar blij-
ven verwennen met activiteiten allerlei. We ver-
wachten u in groten getale.  
 
Met het voltallige bestuur wens ik u een warm en 
gezond jaareinde en een actief en cultuur-vol 2023. 
 
Romain Van Hautekerke 
Presidente.  
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Werkten verder mee 
Walter Brems, Herman Cole, Linda Crivits, Walter 
Debruyne, Anne-Marie Neckebroeck, Hugo Uytten-
daele, Romain Van Hautekerke, Ornella Neri 
Ziccardi, Achille Ziccardi 

In primo piano                                                                                                                                                  pag              1 
Werkten verder mee                                                                                                                                                     2 
Un invito di Natale                                                                                                                                                         3 
Che cos’abbiamo fatto? 
- Vandenbon                                                                                                                                  7 
- PENTAGLOSSA onderstreept veeltaligheid …        9 
Che cosa faremo? 
- Met ‘De Zwaluw’ van Puccini naar de lente toe   10 
Viaggiare 
-Al tempo in cui Berta filava                                      12 
- Cagli, una città per piromani                                                                                                  15 
- Het einde van de wereld en Ligurië                                                                  18 
- De steles van Pontremoli                                                                                                                      19 
- Istrië en Dalmatië, een beetje Italië buiten Italië    23 
- Un bel rompicapo                                                                                                                                                          26 
Da leggere 
- Boekhandel in de bergen                                                                                                                      30 
-  De albatros                                                                                                                                                                                            31 
 - Italia con gusto e amore                                                                                                                         34 
-  Ik blijf hier                                                                                                                                                                                            35 
- Vijf vrouwen                                                                                                                                                                                      37 
Storia 
- La coda di un cavallo fa la storia                                                                                38 
Arte 
- Cimitero Monumentale di Staglieno                      40 
Locali storici 
- Ristorante locanda parco Gambrinus Treviso     43 
Lingua 
- Sindaca, assessora: il nuovo Treccani è al  
femminile? Non proprio.                                                                                                                              45 
Poesia 
- Het Italiaansch                                                       48 
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che diciamo , scriviamo e riteniamo “non forza-
to”. Un mondo che dà valore simbolico al nome e 
all’essere nominate. “Che sia lo sbiadimento di 
questo ‘ordine’, che di fatto non si è mai preoccu-
pato di rendere equa la lingua, a spaventarli?”, si 
chiedono i sostenitori di questo cambiamento. 
L’unica certezza sono le cose che cambiano. Il 
cambiamento è un processo naturale, storico e 
sociale, che inevitabilmente non può, e non deve, 
convincere tutti. Che sia una trovata marketing, o 
simbolo di una rivoluzione ben precisa per rende-
re il linguaggio paritario perché ‘parlando s’impa-
ra‘, Treccani, a chi, prevedibilmente, si scaglia 
contro il suo prodotto risponde con un “Beh, 
amen”.  Se tutto ciò sia giusto o sbagliato, se ci 
porterá o meno verso nuove consapevolezze e 
nuovi modi di parlare, lo capiremo più in là. Di 
certo c’è solo che niente resta lo stesso. 
 
 
Rebecca del Carlo 
https://www.loschermo.it/treccani-femminile - 
16/09/2022 
Ons bezorgd door Herman Cole 
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mente il maschile ma “si scriverà prima il fem-
minile – si legge -. Dovremo quindi cercare bella e 
non bello”. Anche se le cose non stanno proprio 
così. La Treccani ha assunto un ruolo attivo nella 
lotta alla parità di genere. E la parità, definendola 
letteralmente, non privilegia né l’uno né l’altro 
sesso. Quindi la novitá è un’altra: di nomi e ag-
gettivi saranno registrate entrambe le forme, ma 
in ordine alfabetico. Facendo un esempio, trover-
ete scritto bella, bello (prima il femminile secondo 
l’ordine alfabetico delle lettere che compongono 
la parola), e lettore, lettrice (prima il maschile 
sempre secondo l’ordine delle lettere che com-
pongono la parola). La ricerca stessa 
dei significati dovrà essere rivista e insegnata se-
condo questo nuovo criterio definito in base alla 
‘neutralità’ dell’ordine alfabetico delle lettere ita-
liane e non del femminile. Il femminile, finora 
‘cancellato’ o dipendente dal maschile, sarà co-
munque ben visibile. Anche la paro-
la uomini, usata per definire gli esseri umani in 
generale, donne comprese, è stata infatti sos-
tituita con i termini esseri umani o persone. Lo 
scacco matto del politically correct lo definisce 
qualcuno. Una decisione “assurda”, si dice, che 
arriva dopo che il Senato ha bocciato la proposta 
di “ristabilire i criteri generali affinché nella co-
municazione istituzionale e nell’attività dell’ammi-
nistrazione sia assicurato il rispetto della distinzio-
ne di genere”. In Aula quindi e nelle comunicazio-
ni ufficiali, le donne si chiameranno ancora sena-
tore, ministro, sottosegretario. E che arriva dopo 
l’aula quasi vuota, il 25 novembre scorso (2021) 
quando si discuteva la mozione sulla violenza di 
genere. 
 
Cedere alla moda, o cambiamento doveroso? I 
primi cambiamenti sono già arrivati anche nelle 
cronache locali: sindaca, assessora. 
Il dibattito sull’inclusività nel linguaggio è quindi 
aperto. C’è chi sostiene ‘l’ordine maschile’, e non 
si fa problemi ad accettarlo. Abbiamo cercato le 
parole e gli aggettivi al maschile singolare, defini-
to chirurgo, avvocato una donna ed è sempre sta-
to così, secondo le regole del maschile inclusivo. 
A nessuno è mai venuta in mente la possibilità di 
un’alternativa. La lingua italiana prevede gli arti-
coli, che già di per se distinguono il genere. La 
presa di posizione sulla scrittura anche del fem-
minile singolare è assurda, figlia del politically 
correct, quando la discriminazione di genere è 
ben altro e non si risolve nel vocabolario.Dall’altra 
parte invece le posizioni femministe, contro il ses-
sismo del linguaggio, che sostengono un mondo 
che cambia e che sta mettendo in dubbio il ma-
schile come genere di definizione di tutto quello 
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Cari amici, 
 
Vi invito cordialmente a visitare il mercatino di Natale 
nella piazza più bella del mondo, a Dendermonde, dove 
migliaia di luci di led illumineranno l’intera città. La 
luce, di cui l’accensione l’otto dicembre – festa dell’Im-
macolata Concezione – si è svolta con grande interesse 
del pubblico, rappresenterà per ciascuno di noi un sim-
bolo di rinascita e di speranza dopo due anni difficili. La 
bellezza della piazza è già insuperabile durante tutto 
l’anno, ma quest’ inverno, a Natale, la piazza non avrà 
uguale e, senza dubbio, lì potremo assaporare un’at-
mosfera straordinaria con tutti i nostri cinque sensi.  
Mentre potremo chiacchierare e scambiarci storie 
dell’anno scorso, degusteremo un aperitivo locale, per 
esempio un Gin Gillis, un Quinto, un Lino, o, per la gen-
te più esigente, uno squisito vino del vigneto locale 
Odolfo.  
Poi visiteremo le bancarelle con i piatti locali: man-
geremo le saporose salsicce di cavallo e l’appetitosa 
carne di testa di maiale con senape che “fa battere i 
denti”; alcuni di noi preferiranno il topo muschiato o gli 
spratti. A ciascuno il suo gradimento. E perché non as-
saggiare una volta le cosce di rana?  
Nel frattempo risuonerà il carillon e canterelleremo la 
musica della canzone ‘Astro di Ciel, pargol divin’. Con-
tinueremo il nostro pasto con un dolce: sia birramisù 
che cioccolato di Calbo. 
Alla fine, sorseggeremo un Dilewyns Gold o una birra 
di Malheur.  
Dopo, già un po’ stanchi ma soddisfatti,  saliremo sulla 
torre del palazzo comunale, un’impresa un po’ azzarda-
ta, ma una volta sopra, potremo  godere di un panora-
ma indescrivibile che ci lascerà senza parole: la piazza 
illuminata da mille luci scintillanti, con un grande e 
splendido albero di Natale. Sotto l’albero un presepe 
con immagini viventi. Per di più annuseremo anche i 
profumi dei piatti sulle bancarelle e ascolteremo il tin-
tinnare della musica natalizia, scendendo dalle stelle.  
Ma soprattutto scropriremo dalla cima della torre il 
pavimento della piazza: un disegno geometrico di mar-
mo bianco di Carara, marmo rosa di Verona, marmo 
verde di Prato, e tutt’intorno, un bordo di portoro, il raro 
marmo nero e aureo di Portovenere. Che gioiello! Dav-
vero un pavimento da ammirare, perfino da accarez-
zare! 
E come cigliegina sulla torta, ci aspettiamo, entro la fine 
della serata, una piazza imbiancata con un sottile strato 
di neve. Così la serata finirà con uno spettacolo bianco 
incantevole, come in una fiaba! 
Hugo Uyttendaele 
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Quel Presepe in Piazza San Michele. La dolce 
potenza di un simbolo. 
 
Di certo l’iniziativa che più e meglio delle altre ha 
conferito una significativa caratterizzazione alle 
manifestazioni in onore delle Festività Natalizie è 
rappresentata dal Presepe collocato in Piazza san 
Michele sotto il Loggiato Pretorio. 
 
Allestito con la giusta sobrietà dalla Compagnia 
dei Legnaioli che ha utilizzato le statue messe a 
dispo-sizione dalla ditta Euro Marchi di Bagni di 
Lucca, il Presepe di piazza san Michele fin dalla 
sua appari-zione ha calamitato un intenso 
movimento di buona gente. A famiglie intere, ma 
anche tante singole persone, hanno varcato la 
soglia del Loggiato per recarsi di fronte alla 
rappresentazione della nascita di Gesù. Lì giunti in 
molti esprimono la loro parte-cipazione facendosi 
un segno della croce. C’è chi, muovendo le labbra, 
recita una preghiera, ed anche chi si astiene da 
queste manifestazioni, manda evidenti segni di 
non rimanere indifferente al messaggio che 
emana dalla scena della Natività. 
 
Quel Presepe sta in piazza san Michele a recare 
luce e speranza, rinnovando nei tempi grami che ci 
è dato da vivere quella promessa di sicura 
salvezza che con la sua nascita nella grotta di 
Betlemme Gesù annun-ciò all’Umanità sofferente. 
 
Da quella presenza la piazza, e quindi la città, è 
come mutata: la dolce potenza di quel simbolo l’ha 
trasformata, sottraendola al freddo grigiore dei 
giorni anonimi per dotarla di un benefico calore 
che ristora i cuori. 
 
Anche le nostre case vivono questo miracolo: in 
uno spazio, destinato da anni ad ospitarla è 
apparsa la rappresentazione della Natività con la 
stella cometa splendente sulla capanna. Ma può 
essere anche una grotta. Di sicuro è qui che 
nascerà il Salvatore, in mezzo ad un bue e ad un 
asinello che hanno il compito di riscaldarlo. E 
intorno ci sono gli uomini e le donne che 
attendono l’evento. Sono soprattutto pastori c’è 
che si porta un agnello sulle spalle, ed insieme a 
loro nella scena prendono posto altre figure: la 
lavandaia, il pescatore, il fabbro, il calzolaio, tutti 
intenti al loro lavoro, ma, anche tutti partecipi del 
miracolo che sta per avverarsi. Vivono nell’estasi 
di uno stupore ben interpretato da una figura che 
non può mancare nelle ricostruzioni del Presepe: 
l’“avvistatore delle stelle”. Quel pastore che, 
innalzati gli occhi al cielo, è come folgorato da 
quello che vede e per questo tocca a lui il 
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IN EVIDENZALE  
VOCI 
 
Sindaca, assessora: il nuovo Treccani è al fem-
minile? Non proprio. È giusto riscrivere la lingua? 
 
Cosa cambia nella lingua del nuovo dizionario? 
Prima il femminile? Dipenderà dall’ordine alfabe-
tico delle lettere che compongono le parole 
“Ci sosterrà la speranza che fra qualche anno, 
una donna che abbia deciso di professare l’archi-
tettura o la medicina, o che veda, nel suo futuro, 
la direzione di un’azienda o di un’orchestra, o in-
fine che intenda arruolarsi nell’esercito, dopo 
aver sfogliato le pagine di questo dizionario, scel-
ga di chiamare se stessa architetta, avvocata, me-
dica, direttrice, soldata, anche perché lo dice il 
Dizionario Treccani”.  Così il nuovo vocabolario 
Treccani, dopo aver annunciato una nuova edizi-
one della lingua italiana, si difende dalle critiche 
ricevute.  Uscirà a ottobre, ma se ne parla da 
giorni, per decretare se sia o meno una trovata 
pubblicitaria all’insegna dell’ultima moda del po-
litically correct; oppure se sia effettivamente ne-
cessario rivedere il nostro linguaggio e cambiar-
lo. 
 
Cosa cambia nel nuovo dizionario. Definizioni più 
precise in italiano corrente e comprensibile, me-
no abbreviazioni e più chiarezza, esempi più rea-
listici; specifica dei chiarimenti sui dubbi gram-
maticali più comuni, diritto a tutte le voci neces-
sarie: le 2mila parole del vocabolario fondamen-
tale dell’italiano contemporaneo si uniranno alle 
45mila di uso comune, compresi i neologismi di 
maggiore rilievo. Le donne chirurgo, se lo vor-
ranno, si potranno definire chirurga (notaia, 
avvocata, medica): è questa una delle novità più 
discusse. Nel nuovo vocabolario infatti le profes-
sioni saranno registrate anche con il genere fem-
minile. ‘Parlare Treccani’ significherà quindi lot-
tare contro la discriminazione di genere.  
 
“L’esempio – dichiara Treccani – di una società 
che è cambiata e l’impostazione maschile in uso 
da secoli ha fatto il suo tempo. Se le nuove paro-
le suonano o sembrano brutte è solo perché so-
no usate poco”. Anche gli esempi d’uso delle pa-
role non ricalcheranno più gli stereotipi di genere 
(non solo le donne stirano e non solo gli uomini 
dirigono aziende). Quello però che genera scal-
pore da tutte le parti è l’ordine della forma degli 
aggettivi. La prima forma non sarà automatica-



Ristorante locanda parco Gam-
brinus – Residenza d’epoca , Via 
Capitello 18, 31020 San Polo di 

Piave Treviso       
Dal 1847 

“Fermati o passegger un sol momento 
se dal Gambrinus vuoi partir 
contento” era l’enorme scritta  

ottocentesca  sulla facciata della 
locanda, dove i viaggiatori 

si ristoravano sotto le querce del 
Lia e con la birra tenuta 

al fresco nel torrente. Leggenda 
della tradizione veneta e 

trevigiana e degli inimitabili gamberi 
rossi di fiume, ha ospitato Indira 
Gandhi, Christian Barnard, Toti 
Dal Monte. Promotore di cultura 

con il “Premio Gambrinus Giuseppe 
Mazzotti”, avvolto in un parco, 

nel 2003, accanto al ristorante, ha 
riaperto l'antica locanda, con sei 

meravigliose camere e suite. 
Seconda e terza generazione 

con uno chef di alta creatività 
artistica. 
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privilegio di annunciare la lieta novella. 
 
È questa la scena che ogni anno, a partire dai primi 
giorni di dicembre, viene rinnovata nelle nostre 
case secondo un rituale che ci accompagna, con le 
sue care emozioni, dai giorni dell’infanzia: si 
comincia con l’apertura degli scatoloni dove sono 
state rimesse le statuine che compongono il 
Presepe per poi passare alla costruzione vera e 
propria della scena. Operazione impegnativa che 
viene affidata a mani esperte, e se in famiglia 
queste non ci sono, allora bisogna rimediare 
convocando a prestare soccorso quel vicino che 
già ha dato prova della sua abilità. 
 
La costruzione della scena è di essenziale 
importanza ai fini della rappresentazione del 
Presepe: ci vogliono un laghetto, ed a questo 
provvede un pezzo di specchio, ci vuole un 
fiumiciattolo, che sarà ricavato con la carta 
stagnola, e soprattutto ci vogliono erba e grotte 
che devono accreditare la fedeltà all’ambiente della 
Notte Santa. Per l’erba, un tempo, prima dei 
prodotti artificiali, si ricorreva al muschio che si 
andava a raccogliere sulle umide prode. Dal 
cartone pressato venivano fuori le grotte e i monti 
che facevano da corona a tutto il Presepe. Che era 
fittamente animato da uomini e da animali: pecore, 
montoni, agnelli, galline, maiali, che attestavano la 
provenienza popolare dei partecipanti all’evento, 
ma sullo sfondo si vedevano anche cammelli ed 
elefanti, segni distintivi di potere e ricchezze, che 
aprivano il corteo dei tre Re Magi, venuti 
dall’Oriente. Avanzando con una lentezza calcolata, 
la sera dell’Epifania sarebbero giunti di fronte alla 
santa grotta giusto in tempo per recare i loro doni, 
incenso oro e mirra, al Fanciullo Salvatore. 
 
Il rito del Presepe, che quest’anno si è celebrato in 
piazza San Michele, come in molte delle nostre 
abitazioni ed in tutte le chiese, dove si recano i 
fedeli che vanno ad onorare un appuntamento con 
la sacra rappresentazione, – io, che pure non sono 
praticante, non manco mai di fare visita al Presepe 
di Santa Maria Nera – viene da lontano. Viene dalla 
notte del Natale del 1223, quando per la prima 
volta, convocati da santo Francesco, poveri uomini 
e povere donne del villaggio di Greccio si mossero 
alla volta di una grotta e al lume delle fiaccole 
rischiararono la selva boscosa intendendo così 
rinnovare il miracolo della Notte Santa. Nel freddo 
e nel gelo avanzavano innalzando gli inni alla 
gloria del Signore ed invocando “Pace in terra agli 
uomini di buona volontà”. 
 
Mentre guardiamo il presepe di Piazza san Michele, 
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i presepi di casa nostra, ripetiamola anche noi 
quell’invocazione e rivolgiamo un solidale 
pensiero al martoriato popolo d’Ucraina, ai 
giovani che in Iran sono massacrati da un regime 
che nega Dio proprio quando nel suo nome 
uccide e tortura. 
 
La benigna luce del Presepe vegli e protegga chi 
soffre e spera.    

 
15 DICEMBRE 2022   
 
 
 
 

details, die het harde Carrara-marmer in zacht flu-
weel lijken te veranderen? Of is het gewoon een 
traan die versteend achterblijft op een wang, of 
ogen en poses die een innige maar beheerste pijn 
vertolken, die ons vertederen? Ontroerd was ik 
alleszins door de van verbazingwekkend vakman-
schap getuigende sculpturen van menig sierlijke 
uit marmer gehouwen engel, waarbij “de echo 
van Antonio Canova taant tot het zacht gefluister 
van Giulio Monteverde’s sculptuur voor Oneto”. 
(*) En zoals Anastasija Tsvetaeva het zo mooi ver-
woordt: “De lucht van een nooit eerder geziene 
sering, de geur van laurier opgewarmd door de 
milde hitte van de dag, en te midden van dit alles 
het slaan van marmeren vleugels in de stenen 
stilte van de begraafplaats.”  

Ja, dit is Staglieno… 
Walter Brems 
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grafmonumenten en duizenden sculpturen… Het 
zijn duizelingwekkende cijfers. Het is dan ook 
niet enkel de laatste rustplaats van Genuezen, 
ook een Engelse-, een protestantse-, een joodse, 
een Grieks-orthodoxe en een moslim begraaf-
plaats werden bij diverse uitbreidingen toege-
voegd aan deze monumentale necropool.  
Staglieno is met haar stilistisch homogene en 
monumentale arcades, en met het veelvuldig 
maar delicaat toevoegen van groen in een na-
tuurlijke omgevingscontext, een voorbeeld van 
de neoclassistische architecturale begraafplaats 
van mediterrane traditie. Oscar Wilde noemde 
Staglieno ”een tuin aan de voet van de prachtige 
heuvels die opklimmen naar de bergen achter 
Genua”.  
 
Waarom deze fascinatie voor het morbide of ma-
cabere? Wat kan ons verleiden om Staglieno te 
adoreren? Zijn het de ontelbare arcaden zoals in 
een gigantische kloosterhof, waar sculpturen 
rusten onder lagen eeuwig stof? Beelden die ge-
tuigen van immens verdriet, rouw of berusting, 
maar ook over de status van de overledene. Of 
zijn het de geraffineerde, verfijnde en delicate 
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Rome, andere paden 
 
Marc Vandenbon was bij ons te gast in septem-
ber met “Rome, andere paden”. 
Heel zijn voordracht weergeven is onbegonnen 
werk. De voornaamste boodschappen: Ga ook 
eens in de buurt kijken van één of ander monu-
ment. Wees nieuwsgierig en loop ergens binnen 
of ga eens achter het hoekje kijken. Neem veel 
tijd om Rome te bezoeken: één citytrip van 4 da-
gen volstaat zeker niet… 
Marc schreef het boek “Innemend Italië”, en zal 
misschien ooit nog een boek over Rome maken… 
Marc Vandenbon bezorgde ons ook de lijst van de 
plekken die we die middag in september bezoch-
ten. Je kan ze nog altijd aanvragen via secretari-
aat@anfiteatro.be 
Hij verwijst ook graag naar zijn website waar u 
onder ‘Kronieken’ nog uren leesplezier vindt, en 
wie weet begint u niet al de volgende reis te plan-
nen…: 
https://www.innemenditalie.be/home.html 
Puzzel zelf maar uit hoe je regelmatig aan nieuwe 
Kronieken kan komen.  
Plan je echt een reis(je) naar Rome, neem dan ze-
ker ook een kijkje op https://romewandelingen.be/ 
van ons medelid Bart Tordeurs. 
Of neem een kijkje op de site van onze zusteror-
ganisatie SPQR - https://www.spqr.be/ 



 PENTAGLOSSA  
 onderstreept veeltaligheid … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het herdenkingsjaar van zes decennia Europese 
stedenverzustering werd op maandag 26 september 
-naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen 
2022- in de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Sint
-Niklaas de vijftalige quiz Pentaglossa gespeeld. Po-
lyglotte initiatiefnemer en gewezen taalanimator Ita-
liaans bij LBC Volwassenenonderwijs Herman Cole 
leidde de avond in goede banen. Verzusteraars Gui-
do De Bruyne en Siegfried Waterschoot hanteerden 
als strenge maar rechtvaardige jury het rode pot-
lood. De teams kregen in vijf talen zestig kleurrijk 
geïllustreerde vragen voorgeschoteld; ze draaiden 
rond vijf zustersteden (Abingdon-on-Thames, Col-
mar, Lucca, Schongau, Sint-Niklaas) en hun omme-
land met een straal van 120 km.  
 
Met fun and friendship in de hoofding werd het een 
prettige avond, al werd het verhoopte aantal van 
twintig teams lang niet gehaald. Het trio I finti sa-
pienti (Ria Kempenaers, Lucette 
Baart en Peter Apers - Anfiteatro-
leden van Over ’t Water) haalde 
met 42/60 de hoogste score en 
mocht als eerste van de vijf deel-
nemende teams een keuze ma-
ken aan de prijzentafel, gul gestoffeerd door Dienst 
Internationale Samenwerking, Dienst Toerisme, SOB 
en medeorganisator Anfiteatro-amici  della cultura 
italiana.  

Pentaglossa: 'I finti sapienti' zegevierden (hier met 
jury en presentator)  
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met een veelheid aan wit-Carrara marmeren 
sculpturen, die op een overdreven en toch sublie-
me wijze het leven en het verdriet van de Geno-
vese bourgeoisie van toen etaleren. Hier herken 
je de artistieke kenmerken van het nu zo vaak ver-
guisde neoclassicisme en burgerlijk realisme, van 
symboliek en sierlijke art nouveau tot de streng-
heid van de art deco.  
 
Het realisme zelfs in één van de meest extreme 
vormen, het ‘veristisch’ realisme (1875-1900), ook 
‘realisme Borghese’ genoemd, waarbij een soms 
absurde en overdreven detaillering de overhand 
neemt. Staglieno is niet alleen een integere getui-
genis van de geschiedenis van de stad Genua, het 
is ook een spiegel van de sociale gebruiken en 
tradities van de 19e- begin 20ste eeuw in Italië. 
Meer dan 33 hectare oppervlakte, 117600 graven, 
waarvan 290 grafkapellen, 750 monumentale 
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Cimitero Monumen-
tale di Staglieno  
Père Lachaise in Parijs is in onze contreien wel-
licht de bekendste begraafplaats, maar het 

‘Cimitero Monumentale di Staglieno’ (in het Li-
gurisch ‘Çimiteio de Stagén’) in Genova, is zoveel 
meer dan alleen maar een imposante begraaf-
plaats. Het is een hallucinant sculpturen-museum 
dat verwart en ons denkbeeld vertroebelt. Prach-
tig tegen een heuvel aangebouwd - in Val 
Bisagno - in de wijk Staglieno (Genua), is deze in 
1851 geopende begraafplaats een verbluffend 
openluchtmuseum en een staalkaart van realisti-
sche beeldhouwkunst uit verschillende kunststro-
mingen in de 19e eeuw.  
 
Het Camposanto biedt een scala aan exuberant 
weelderige grafmonumenten, tombes getooid 
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Alle details ontvang je via Notizie via mail en ui-
teraard ook via de website. 
 
Zondag 8 januari om 15 u:  Lyrica’s 
”Wervelend nieuwjaarsconcert”. Minard-
schouwburg, Romain De Coninckplein 2, 
9000 Gent 
 
Vrijdag 13 januari, 20 u: Anfiteatro’s 
Nieuwjaarsconcert- en receptie, Heili-
ge Familiekerk 
 
Dinsdag 24 januari, 15 en 20 u: zoommee-
ting: Puccini, l’uomo, l’artista e … Bohème 
 
Donderdag 2 februari, 14.30u: Lichtmis-
pannenkoeken met een vleugje Bialetti, 
Vrouwencentrum. 
 
Vrijdag 3 februari: Brusseldag in het kader 
van Puccini. 
 
 
Woensdag 8 maart: Herman Cole brengt 
zijn tweede beeldenbabbel 
‘Puccini#youtoo’, over de componist, 
vrouwen en… zijn passie voor auto’s, Fiat-
garage De Maeyer. 
 
Maandag 13 maart, 20 u: Laureline Soubry 
laat ons kennismaken met de zeventiende-
eeuwse kunstenares Artemisia Gentileschi, 
Conferentiezaal Bibliotheek, Heymanplein. 
 
Donderdag 23 maart, 14.30 u: Jacques 
Seeuws laat ons kennismaken met Pucci-
ni’s “La Rondine”, Conferentiezaal Biblio-
theek, Heymanplein 
 
Woensdag 19 april, 19.30 u: “Pelgrim be-
zoekt Leesclub”, Reynaertzaal Bibliotheek, 
Heymanplein 
 
Noteer ook alvast met STER in je agen-
da: donderdag 27 april om 20 u: 
“Novecento”, Italiaans toneel door De 
Seine in Zwijgershoek te Sint-Niklaas. 



 10 

Met ‘De Zwaluw’ 
van Puccini naar de 
lente toe  
 

Op dinsdag 29 november 
2022 -dan werd de 98ste 
sterfdag van operacompo-
nist Giacomo Puccini her-
dacht- knipte Anfiteatro het 
lint van ‘Putsch Puccini’, 
een virtuele brug naar 
2024, bestaande uit bonte 
elementen aangedragen 
door een waaier culturele 
actoren uit stad en streek, 
met Giacomo Puccini als hoeksteen. Onze ver-
eniging wil de nakende honderdste sterfdag 
van de maestro aangrijpen om de wereldver-
maarde kunstenaar, zijn geboortestreek rond 
de zusterstad Lucca en haar bewoners door 
middel van een waaier fijne activiteiten een ex-
tra plekje in de spots te geven. We willen pro-
beren de componist, zijn werk en zijn tijd tot 
leven te brengen.  Kruisbestuiving zal gegaran-
deerd naar boeiende resultaten voeren. Moge 
de fantasie onbegrensd wervelen. 

Vanuit het Sint-Niklase stadhuis sloegen op die 
dag Anfiteatro-voorzitter Van Hautekerke en 
mede-initiatiefnemer Herman Cole een link met 
de kantoren van de taalschool Koine Center in 
Lucca; daar verwelkomde directeur Stefano Al-
legrini o.a. Anfiteatro-secretaris Karin Tavernier 
en beeldhouwer-auteur Maurizio Guidi. In een 
Nederlands/Italiaans zoomgesprek van dik der-
tig minuten vertelden ze aan de wereld wat de 
vijfentwintig maanden ‘Putsch Puccini’ kunnen 
bevatten. Ze lieten niet na er op te wijzen dat 
het programma in allestimento continuo is, dat 
in de loop der maanden initiatieven kunnen op-
duiken die nu alleen nog louter dromen zijn. De 
loop van de wereld zal ons leren. ‘Met tijd en 
boterhammen … con pane e tramezzini.’ 
Voor alle duidelijkheid: Anfiteatro wil géén Puc-
cini-festival met peperdure vedetten uit de 
grond stampen! We willen mensen bijeen bren-
gen rond creatieve ideeën gesproten uit het 
verenigingsleven en de brede bevolking -in 
Vlaanderen én daarbuiten. Liefst live, maar ook 
elektronisch.  

 Puccini (foto Ugo Con  - Lucca 
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Un’importante battaglia 
medioevale? 
Ma quale battaglia? La 
battaglia di Anghiari fu 
combattuta il 29 giugno 
1440 tra le truppe milanesi 
dei Visconti e la Repubblica 
di Firenze. Vinse Firenze ma  
lo scontro non fu molto 
onorevole ed è  descritto 
ironicamente, sempre da 
Machiavelli : 
“Ed in tanta rotta e in sì 
lunga zuffa che durò dalle venti alle ventiquattro 
ore, non vi morì che un uomo, il quale non di 
ferite ne d'altro virtuoso colpo, ma caduto da 
cavallo e calpesto spirò”. 
 
Divenne onorevole perché deve la sua notorietà 
alla sua rappresentazione realizzata da Leonardo 
da Vinci a Palazzo Vecchio (Firenze). Ma per una 
giusta vendetta della storia, l’opera andò perduta. 
Ce la ricordiamo come una grande battaglia 
perché un fiammingo di buon cuore, Peter Paul 
Rubens, immaginò tanta gloria sul campo di 
battaglia. Dipinse alcune tele, oggi al Louvre. In 
primo piano alcuni  particolari della battaglia che 

la fa sembrare una gloriosa crociata.  Firmò un 
quadro con una grande lettera 'R', iniziale di 
Rubens, ben in vista sulla coda del cavallo a 
destra.  
 
 
Se l’avesse firmato sotto la coda, forse sarebbe 
stata una testimonianza storica più vera, anche se 
poco dignitosa. 
Ornella Neri Ziccardi 
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La coda di un cavallo 
fa la storia 
 
Non più solo “Borgo fra i più belli d’Italia”, 
adesso anche d’Europa. 
 
L’ha detto  la Cnn,  
nota  emittente 
televisiva degli Stati 
Uniti, che ha 
inserito Anghiari  
tra i 15 luoghi più 
belli d’Europa il 26 
agosto 2022. 
 
L’emittente ha infatti pubblicato la lista dei luoghi 
prescelti sul proprio sito, un evento che si ripete 
due volte ogni anno. In questo elenco trovano 
posto quindici località dell’intera Europa, definite 
“most beautiful towns in Europe”. Ci sono posti e 
città conosciute come Guimaraes in Portogallo, il 
famoso ponte di Mostar in Bosnia Herzegovina, il 
villaggio di Reine inserito tra i fiordi e considerato 
il più affascinante della Norvegia. Ma accanto a 
questi, ecco comparire anche due centri italiani: la 
siciliana Mazara del Vallo e Anghiari, in Toscana. 
La descrizione della Cnn:  “In bilico su una collina 
vicino al confine tosco-umbro, Anghiari è una 
autentica delizia. Una piccola città murata che si 
avvolge su sé stessa mentre si aggrappa al 
paesaggio. Un dedalo pedonale di vicoli e strade 
da montagne russe, pieno di grandiosi palazzi che 
furono costruiti da misteriosi mercenari e uomini 
d’arme che vissero qui nel periodo 
rinascimentale. Interessante il museo della 
Battaglia d’Anghiari, che ripercorre la storia di 
un’importante battaglia medievale avvenuta nella 
pianura fuori città”.  
Misteriosi mercenari e uomini d’arme? 
Ecco un bell’esempio: Baldaccio d’Anghiari. Suo 
nonno aveva fatto costruire il Castello dove Baldo 
viveva con la moglie. Quando usciva dal castello 
per andarsi a comprare le sigarette, faceva solo 
danni. 
 
Per la prestanza fisica, il temperamento focoso e 
le bravate con gli amici fu subito denominato 
Baldaccio. La sua prodezza è stata ricordata dal 
Machiavelli nelle Istorie fiorentine:  
«Intra molti altri capi dell'esercito fiorentino era 
Baldaccio d'Anghiari, uomo in guerra eccellentissimo, 
perché i quelli tempi non era alcuno in Italia che di virtù 
di corpo e d'animo lo superassi.» 
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Nadat we op donderdag 1 december 2022 met 
Pucciniaanse orgel- en beiaardmuziek van start 
gingen, trekken we op zondag 8 januari 2023 naar 
de Gentse Minardschouwburg voor de mooiste 
aria's en duetten uit het opera- en operettereper-
toire: Verdi, Wagner, Gounod, Massenet en… na-
tuurlijk Puccini. Op dinsdag 24 januari krijgen we 
onder de titel ‘Puccini, l’uomo, l’artista e … Bohè-
me’ een gezoomd socio-cultureel college van Ste-
fano Allegrini. Met beluistering van fragmenten 
en assistentie voor Italiaansonkundigen! Op vrij-
dag 3 februari -vooravond van Wereldkankerdag- 
spoort een twintigtal Anfiteatro-leden naar Brus-
sel; de Italiaanse dag bevat o.a. een thematisch 
bezoek aan het BELvue museum en aan de bij-
zondere Sinte-Mariekerk in Schaarbeek, waar in 
1924 de rouwdienst voor kettingroker Puccini 
werd gehouden. Rondom Internationale Vrou-
wendag staan twee activiteiten gepland: op 
woensdag 8 maart houdt Herman Cole in Fiat-
garage De Maeyer te Sint-Niklaas zijn tweede 
beeldenbabbel ‘Puccini#youtoo’, over de compo-
nist, vrouwen en … zijn passie voor auto’s, op 
maandag 13 maart introduceert Laureline Soubry 
de zeventiende-eeuwse kunstenares Artemisia 
Gentileschi. Tegen donderdag 23 maart warmt 
Anfiteatro-penningmeester Jacques Seeuws zich 
op om in de Stedelijke Openbare Bibliotheek ‘La 
Róndine’ van Puccini te laten rondfladderen, een 
werk dat in maart 1917 in première ging. Daarna 
komt Erfgoeddag zondag 23 april die als thema 
‘Beestig’ heeft. Wie weet hoe we dat zullen kop-
pelen aan de grote jager Puccini? Iets met 
‘Butterfly’ misschien?  

In deze gedrukte ‘Notizie’ presenteerden we al-
vast wat activiteiten voor de eerste drie maan-
den. (Klap open, die nieuwe agenda.) Méér 
nieuws over ‘Putsch Puccini’ zullen we gaande-
weg uitstrooien via de website en onze e-
nieuwsbrieven. Vergeet niet ze met regelmaat te 
checken. En kom!  

Siete tutti i benvenuti.  
Walter Debruyne, 9 december 2022 
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Al tempo in cui 
Berta filava  
(in de tijd toen muizen spraken) 
 
Sutri sorge su un imponente rilievo di tufo che 
domina la via Cassia. E’ nel Lazio, in provincia di 
Viterbo. 

 
Le sue origini sono molto antiche; lo testimoniano 
un anfiteatro romano completamente scavato nel 
tufo,  una necropoli etrusca formata da decine di 
tombe scavate anch'esse nel tufo e mura etrusche 
incorporate poi da quelle medioevali.  
Francesco Petrarca, scrivendo nel 1337 del suo 
primo viaggio a Roma nella lettera al cardinale 
Giovanni Colonna, descrive Sutri:  
 

 

 

37 

illusies, eenzaamheid, opstandigheid en verdriet, 
betekende zijn internationale doorbraak naar een 
groot publiek. 
Ik blijf hier – ISBN 978 90 295 28504 / NUR 302 – 
Uitgeverij : Arbeiderspers 
Linda Crivits 

VIJF VROUWEN 
 
Ons medelid Willi-
am Van Vooren pu-
bliceerde in no-
vember zijn tweede 
boek “Vijf vrou-
wen”. Het speelt 
zich integraal af in 
Sicilië. 
En dit twee jaar na 
"Minnaar, Leuge-
naar, Moordenaar", 
boek dat we eerder 
aankondigden en 
besproken in Noti-
zie. 
Jammer genoeg 
ging de boekvoor-
stelling toen niet 
door de lockdown. 
Meer info over het 
boek vind je op https://vijfvrouwen.be/ 
 
In het voorjaar van 2023 brengt Anfiteatro een 
causerie met William Van Vooren over de achter-
grond van het boek:’ Cosa nostra’ en ‘Addiopizzo’. 
Met deze laatste beweging bracht hij nog onlangs 
een week door om nog bijkomend materiaal voor 
die causerie te verzamelen. 
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was Italiaans een exotische taal, die je wel eens 
op een grammofoonplaat hoorde of als er een 
verkoper uit de streek van Vallarsa door Trentino 
trok om in Oostenrijk handel te drijven.’ 
Geholpen door de (antifascistische) pastoor die 
haar van verborgen plaatsen voorziet, blijft Trina 
lesgeven in het Duits. Ze slaagt er tevens in Bar-
bara, haar beste vriendin, over te halen hetzelfde 
te doen. Maar de fascisten krijgen haar te pakken 
en sturen haar in ballingschap. Trina ontsnapt en 
beseft dat ze haar vriendin nooit meer terug zal 
zien. Intussen is er, in opdracht van Mussolini en 
het elektriciteitsbedrijf Montecatini, sprake van 
het bouwen van een stuwdam die de meren Lago 
di Resia en de Mittersee moeten verenigen. Trina 
huwt met Erich; ze krijgen samen twee kinderen, 
en blijven zich verzetten tegen de gedwongen 
italianisering van de regio en de aanleg van een 
dam die het dorp uiteindelijk onder water zal zet-
ten.  Hitler stelt de Duitssprekende Italianen (de 
meesten geloofden in de Führer!) voor hun land 
te verlaten en zich aan te sluiten bij het Reich. Dit 
slaat een diepe kloof in het dorp en ook in het ge-
zin van Trina en Erich. 
Naast de inwoners van Curon is de stuwdam het 
belangrijkste ‘personage’ van het boek. De kerk-
toren die op het stille water drijft is een toeristi-
sche attractie geworden. Er worden foto’s ge-
maakt met de kerktoren op de achtergrond en 
iedereen trekt dezelfde stupide glimlach. Alsof 
onder het water niet de wortels van de oude larik-
sen liggen, de fundamenten van  huizen, het 
plein waar ontmoetingen plaatsvonden. Alsof er 
geen verleden heeft bestaan. 
De auteur schrijft in zijn nawoord dat hij de ge-
schiedenis van Curon vaak gecombineerd heeft 
met de geschiedenis van Zuid-Tirol, hoewel hij 
wist dat dat dorp, zoals alle kleine gemeenschap-
pen in grensstreken, een heel eigen verhaal heeft. 
De geschiedenis van deze regio, de enige plek in 
Europa waar het fascisme naadloos overging in 
het nazisme, is overigens naar zijn idee nog lang 
niet uitputtend verteld, ook al bestaan er inmid-
dels diverse boeken, ook romans, over dit naar 
zijn mening niet alleen pijnlijke maar ook contro-
versiële hoofdstuk in de Italiaanse geschiedenis 
(160 huizen gingen tegen de grond, 523 hectare 
land moesten opzettelijk overstroomd worden, 
protesten van de dorpelingen werden straal ge-
negeerd). De enige blijvende herinnering is de 
14e eeuwse kerktoren, uitstekend boven het water 
(zie kaft). 
Marco Balzano won tal van literaire prijzen voor 
zijn vorige drie romans. Ik blijf hier (originele titel: 
Resto qui, vertaald door Edwin Krijgsman) over 
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«A due sole miglia sta Sutri, sede diletta a Cerere 
(dea della fertilità)……………………………Qui 
d'acque dolcissime ne' bassi fondi il mormorio, qui 
cervi, caprioli, e tutto il selvaggio 
gregge de' boschi errante ne' colli 
aperti, e schiera infinita d'uccelli 
che tocca le onde o su pei rami 
saltellando sussurra. Taccio de' 
buoi, e de' domestici armenti, e dei 
doni di Cerere e di Bacco, che alla 
fatica dell'uomo dolci ed ubertosi 
rispondono, e dei naturali tesori dei 
vicini fiumi, dei laghi e del mare, che anch'esso poco 
è distante.»  
 
Nello stemma è rappresentato  Saturno su  un 
cavallo bianco, con tre spighe di grano in mano,  
a rappresentare la fertilità del territorio.  
 

 
In questa terra meravigliosa successe un vero 
fattaccio storico  tra il V e l'VIII secolo. Sutri fu 
coinvolta nelle lotte tra Longobardi e Bizantini, 
fino a che, nel 728, il re dei Longobardi,  
Liutprando, offrì la città e le terre circostanti al 
papa Gregorio II. Questa donazione viene 
considerata l'inizio del dominio temporale della 
Chiesa, ovvero il primo passo per la costruzione 
del Patrimonio di San Pietro. Questo è il fattaccio. 
In altre parole il papa, da allora, è anche sovrano 
di un territorio, può armare dei soldati per 
difenderlo, può coniare moneta, può avere sue 
leggi etc etc. Quindi, più che pascolare le anime, 
pascola il gregge e ci fa anche il formaggio dop 
( Denominazione di Origine Protetta che diventa 
Denominazione Origine Papale). 
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Uhu, si potrebbe dire. E’ successo mille anni fa! 
Al tempo  in cui Berta filava. 
Voi, amici di Anfiteatro, direste: “ Quando i topi 
parlavano” ovvero “ In de tijd toen muizen 
spraken”. Si vede che a Sutri non c’era un 
granaio per topi o mancava il formaggio a loro 
gradito. Oppure i tessuti che Berta filava erano 
belli come quelli di Fiandra ed è rimasto il modo 
di dire: ” al tempo in cui  Berta filava” per dire “ 
tanto tempo fa”. 
Ma Berta chi era? E filava soltanto? La storia ha 
dei risvolti a luci rosse. 
Ci  proviene dalla letteratura medievale  dei 
trovatori  francesi in lingua d'oïl. 
Chi ce la racconta è il menestrello Adenet le Roi , 
originario del Brabante, dalle parti di Anversa, 
che nel 1270 scrisse  il poema intitolato Li 
Roumans de Berte aus grans piés  sulla mamma 
di Carlo Magno. 
 Per fare uno scoop lo scrittore aveva tolto le 
calze reali scoprendo che la regina poteva essere 
soprannominata "Berta la Piedona"  perché, 
aveva dei gran piedi e uno  più lungo dell'altro, 
dettaglio anatomico di grande importanza. Non 
ha vinto il Pulitzer, nonostante l’originalità 
dell’argomento. 
Tramandò il nome “ Berta” anche alla figlia; la 
storia non ci dice se avesse anche lei una  misura 
esagerata dei piedi. Un uomo di umili origini non 
fece troppo caso a quel difetto fisico ma prese in 
considerazione un’altra parte anatomica fino al 
dettaglio ginecologico. Infatti si racconta che la 
sorella di Carlo Magno, incinta e quindi 
diseredata e costretta a fare il lavoro di filatrice 
per sopravvivere, lungo la strada per Roma,  si 
fermò a Sutri (secondo alcuni avendola ricevuta 
in dono dal fratello come dimora) e partorì in 
una grotta Orlando (o Rolando), poi nominato 
paladino di Francia dallo stesso imperatore e 
protagonista di numerose opere sulle sue gesta 
cavalleresche.  
Un altro mito che crolla. 
Orlando, l’eroe di 
Roncisvalle, cantato in 
tutte le Chanson, reso 
immortale da dipinti 
famosissimi e preziose 
miniature , colui che ha 
fermato l’avanzata degli 
Arabi in Europa era figlio 
di una signora dai facili 
costumi. 
 
Ornella Neri Ziccardi 
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Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sici-
lia, Sardegna, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, 
Liguria, Piemonte, Valla d’Aosta, Lombardia, 
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giuglia, Vene-
to en Emilia-Romagna. 
Italia con gusto e amore (400 blz.) is een prachtig 
boek vol kleurrijke foto’s en heerlijke authentieke 
cucina povera-gerechten zoals o.a. Friselle al po-
modoro, fedda rossa bruschetta en polpette di 
melanzane. Een boek dat niet enkel Italofielen zal 
doen watertanden! E allora? Waarop wacht je? 
Uitgeverij : Lannoo – ISBN 978-94-014-8669-9 
Linda Crivits 
 
 

IK BLIJF HIER 
 
Voor zijn debuutroman baseerde de in Napels 
geboren Marco Balzano (°1978) zich op een 
waargebeurd verhaal. In 
de eerste persoon spreekt 
Trina, een onderwijzeres. 
In een lange brief vertelt ze 
aan haar op 10-jarige leef-
tijd verdwenen dochter 
haar leven, steeds hopend 
haar weer te zien. 
Trina woonde in Trentino 
(Zuid-Tirol) gelegen in Cu-
ron Venosta, Graun im 
Vinschgau in het Duits, ge-
regeerd door de nazi’s.  
Als Mussolini in 1923 aan 
de macht is verbiedt hij de 
Duitse taal, lokale gebrui-
ken en tradities, veranderde de namen van rivie-
ren en bergen, en worden de inscripties op graf-
stenen gewist. Tevens hadden de fascisten het 
niet alleen voor het zeggen op de scholen, maar 
ook op de gemeentehuizen, de postkantoren en 
de rechtbanken. De Tiroler ambtenaren werden 
op staande voet ontslagen en de Italianen hin-
gen bordjes op in de kantoorruimtes met de 
tekst : ‘Verboden Duits te spreken en Mussolini 
heeft altijd gelijk.’ 
Studerend voor onderwijzeres, ziet Trina samen 
met twee vriendinnen,  zich van haar toekomst 
beroofd. In plaats van Zuid-Tirolers aan te ne-
men, werden leraren uit andere delen van Italië 
naar de scholen gestuurd, die een taal spraken 
die niemand verstond. ‘Van de ene dag op de 
andere stonden er leraren uit Veneto, Lombar-
dije en Sicilië bij ons voor de klas. Ze begrepen 
ons niet, wij begrepen hen niet. Hier in Zuid-Tirol 



 

 

34 

ITALIA CON GUSTO E AMORE 
 
Samen met de Vlaamse Annet Daems (52) maken 
we een road trip naar de roots van de Italiaanse 
keuken. Door het land waar eten geen product is, 
maar een manier van leven. 
Haar liefde voor Italië ont-
stond toen ze trouwde in een 
prachtig dorpje in Italië en tij-
delijk verhuisde naar Toscane 
voor haar werk aan de Tho-
mas More Hogeschool om 
uitwisselingsstudenten jour-
nalistiek te begeleiden. In 
2006 werd ze ereburger van 
Sinalunga (gemeente gelegen 
in de provincie Luca)waar 
haar drie kinderen schoollie-
pen bij de ‘suore’ (zusters). De 
‘amici della chianina (vriendenvereniging rond het 
chianina-rasrund), haar buurman olijfboer en en-
kele plaatselijke koks weten haar mee te trekken in 
hun cultuur en hun beklijvende verhalen. Na Tho-
mas More werd ze onderzoeker aan de Vrije Uni-
versiteit van Brussel. Maar Annet, steeds nieuws-
gierig en op zoek naar nieuwe uitdagingen, geeft 
haar job op en zal in Antwerpen, samen met haar 
Italiaanse man, met veel passie en overgave de 
Italiaanse traiteur- en delicatessenzaak Sette Piatti 
runnen. Begin 2021 besluit ze haar leven een an-
dere wending te geven en vertrekt ze met een 
camper naar Italië. 
Italia con gusto e amore is een relaas van haar 
reis langs twintig regio’s van de Laars met men-
sen bezeten door hun culinair erfgoed. Ze legde 
23.000 km af gedurende zeven maanden op zoek 
naar het authentieke, ondergewaardeerde volks-
voedsel dat vaak het licht zag op straat. Als nie-
mand anders weten de Italianen pareltjes te tove-
ren uit restjes. ‘Non si butta via niente’ oftwel ‘wij 
gooien niks weg!’. 
Het boek begint met een toelichting van de Itali-
aanse eetgelegenheden waar je terecht kunt voor 
een snack, een drankje of om gezellig te tafelen. 
Vervolgens is er een beknopte uitleg over Europe-
se en Italiaanse kwaliteitsaanduidingen die de 
identiteit van voeding en wijnen formaliseren. 
Elk hoofdstuk start met een regiokaart van de af-
gelegde route en brengt voor elke regio verslag 
uit over de plaatselijke karakteristieken, pro-
ducten, volkskeuken en haar origine. Verder inter-
viewt Annet inspirerende mensen en registreert 
fascinerende verhalen en anekdotes die betrek-
king hebben op eten en drinken. 
Ontdek  en laat je verrassen door Le Marche, 
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Cagli, una città per 
piromani 
 

Accendere i ricordi 
Accendere l’entusiasmo 
Accendere la pipa 

 
 

Capitolo 1: accendere i ricordi 
Cagli entra nel dominio romano sfruttando la 
propria posizione strategica sulla via consolare 
Flaminia che conduce da Roma a Rimini. Si 
costituiva come una sorta di stazione per il 
cambio dei cavalli ma poi era diventato un borgo. 
A partire dal VI secolo, sotto il dominio bizantino, 
Cagli diviene uno dei capisaldi della Pentapoli  
assieme alle città di Gubbio, Fossombrone, 
Urbino e Jesi. Dovette conservare una certa 
importanza se nella donazione di Pipino il Breve 
(754), ratificata anche da Carlo Magno nel 774, in 
favore di Santa Romana Chiesa, viene indicata 
come città, entrando così a far parte del territorio 

della Chiesa. Ebbe il 
dominio dei 
Montefeltro, fedeli al 
papa, nel 1367 e 
manterrà sempre 
rapporti di fedeltà 
con la famiglia 
ducale. 
Testimonianza 
tangibile della 
presenza dei 
Montefeltro sul 
territorio è il 
Torrione Martiniano, 
struttura superstite 
di un più articolato 

progetto di fortificazione ideato da Francesco di 
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Giorgio Martini su commissione di Federico da 
Montefeltro. Con la devoluzione del ducato 
d’Urbino anche Cagli entrerà a far parte dei 
territori soggetti allo Stato della Chiesa fino 
all’avvenuta Unità di Italia. Da allora i ricordi 
sono strettamente legati alla nazione. 
 
Capitolo: accendere  l’entusiasmo 
Palio storico gioco dell'oca. Il Palio storico gioco 
dell’oca è una manifestazione di ispirazione 
storica (1543)  che ogni anno anima la città nella 
seconda domenica di agosto. A sfidarsi sono i 
quattro quartieri cittadini contrassegnati dai 
tradizionali colori: Sant’Agostino (rosa e nero), 
Sant’Andrea (giallo e azzurro), Sant’Angelo 
(rosso e blu) e San Francesco (rosso e verde). 
A fare da segnapunti un rappresentante di 
ciascun quartiere che avanza di postazione in 
postazione a seconda dell’esito del lancio del 
dado. Obiettivo del gioco è raggiungere l’ultima 
casella, la numero 54 che raffigura San Geronzio  
e l’oca bianca. A complicare il percorso una serie 
di sfide a duello tra i diversi quartieri il cui esito 

conferma l’avanzamento del giocatore o ne 
stabilisce l’arretramento al punto precedente al 
tiro di dado. 
Raggiunta la casella di arrivo al quartiere 
vittorioso viene consegnato il palio, la statua in 
metallo dell’oca simbolo del Santo patrono. 
Possono iniziare così ufficialmente i 
festeggiamenti presso le taverne, aperte già dalla 
sera prima, che propongono per ogni quartiere 
una selezione di piatti tipici locali. 
Prima della disputa c’è il corteo storico, che con i 
suoi 450 figuranti in preziosi abiti rinascimentali, 
ridisegna le vie cittadine per riconsegnarle alle 
glorie del ‘500. Tra i partecipanti illustri anche il 
Duca di Urbino accompagnato dal podestà e da 
grandi ufficiali. 
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van zijn roman helaas tijdens zijn leven niet meer 
meegemaakt. Hij bood de roman ter publicatie 
aan aan verschillende uitgeverijen, maar ontving 
telkens een afwijzing.  In zijn testament vermeldt 
de prins van Lampedusa dat het zijn wens is dat 
alles in het werk wordt gesteld om zijn roman uit 
te geven.  Dat gebeurt in 1958 door de uitgeverij 
Feltrinelli.  In het Nederlands verscheen een uitge-
breide elfde druk in 2007 bij uitgeverij Athenaeum
-Polak en Van Gennep, Amsterdam, met een uit-
gebreid voorwoord van Gioacchino Lanza Tomasi, 
de  adoptiefzoon van de schrijver.  Deze uitgave is 
gebaseerd op het manuscript van 1957.   
 In 1997 verscheen bij uitgeverij Prometheus, Am-
sterdam “De verhalen” (“I Racconti”)van G.  To-
masi di Lampedusa.  Deze verhalen heeft men la-
ter teruggevonden in zijn nalatenschap.   
Brieven tussen de auteur en zijn echtgenote wer-
den ook teruggevonden, maar ik weet niet of deze 
al gepubliceerd werden.  In 1963 werd De tijgerkat 
op prachtige wijze verfilmd door Visconti.  In de 
verschillende  filmmusea in Vlaanderen en Brus-
sel wordt deze film af en toe nog vertoond.  Een 
meesterwerk. “De tijgerkat” is een roman die een 
ereplaats verdient in de boekenkast.  Een roman 
die je herleest en af en toe weer ter hand neemt 
om nogmaals de mooie beschrijvingen te herle-
zen… 
De albatros is een ode aan de schrijver van De tij-
gerkat. Het verdient aanbeveling om alvorens De 
albatros te lezen, eerst De tijgerkat te lezen. Zo 
krijgt men een nog beter beeld van prins Giusep-
pe Tomasi di Lampedusa. 
Simona Lo Iacono (geboren in 1970 in Siracusa) is 
schrijver en rechter aan het gerechtshof van Cata-
nia. Haar roman Le streghe di Lenzavacche uit 
2016 werd genomineerd voor de Premio Strega. 
Uitgeverij: Wereldbibliotheek, 253 pagina’s  
Anne-Marie Neckebroeck 
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van de zijde van de prins. Hij is als de albatros die 
de kapitein niet in de steek laat, zelfs niet als hij 
pech heeft. Tot Antonno even plotseling als hij 
kwam, verdwijnt. 
Zijn leven overziend beseft prins Giuseppe Toma-
si di Lampedusa dat hij steeds meer op don Fa-
brizio uit zijn roman is gaan lijken: ‘Het is vreemd, 
maar deze don Fabrizio, die een vluchtig persona-
ge zou moeten zijn, een gecultiveerd en weemoe-
dig edelman die zijn blik verliest in de hemel om 
van de aarde weg te vluchten, is veranderd in een 
barmhartige metgezel’. Dit is geen bedenksel van 
Simona Lo Iacono, want prins Tomasi di Lampe-
dusa schreef het kort voor zijn dood in een brief: 
‘Don Fabrizio drukt volledig mijn ideeën uit en 
Tancredi, zijn neef, is het evenbeeld van Giò’. Pa-
rallel aan de tijgerkat die Fabrizio is, blijkt de fic-
tieve Antonno voor Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa de albatros te zijn geworden uit een gedicht 
van Baudelaire waarnaar de schrijfster een paar 
keer verwijst, een vogel die vliegend achter een 

schip het lot van een kapitein blijft volgen en hem 
niet in de steek laat.  
Als de prins dodelijk ziek in het ziekenhuis in Ro-
me is opgenomen, en voelt hoezeer hij zijn gelief-
de Palermo mist, krijgt hij in het boek De albatros 
een schrift van zijn Letse vrouw Licy. Ze wil dat 
hij zijn jeugdherinneringen opschrijft. Zo komen 
in de genummerde hoofdstukken van de roman 
het verhaal van Antonno en de jeugdherinnerin-
gen van de prins tot stand, terwijl in de gecursi-
veerde teksten daartussen het verblijf in het zie-
kenhuis wordt beschreven. Daarin lezen we hoe 
hij ertoe komt om toch nog enkele hoofdstukken 
toe te voegen aan De tijgerkat en dat hij besluit 
om don Fabrizio te laten sterven in juli. Zoals Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa zijn eigen maand 
waarin hij zal sterven, al kent. 
Over De tijgerkat: De auteur heeft de publicatie 
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La cerimonia si chiude nella Basilica Cattedrale 
con l’accensione della lampada votiva in onore di 
San Geronzio, Finalmente tace l’entusiasmo 
generale. 
 
Capitolo tre: accendere la pipa 
Inaugurata nel 2000, al fine di promuovere e far 
conoscere la raffinata arte della lavorazione della 
pipa, è diventata una manifestazione che  
richiama tutti gli anni estimatori e appassionati 
del lento fumo da tutta Europa. Si svolge in due 
giornate, generalmente nel mese di giugno, con 
una esposizione mercato cui partecipano oltre 58 

maestri pipai. A questa si affiancano mostre 
d’arte, esposizioni di modellismo e 
collezionismo, artigianato artistico, Ogni anno, in 
collaborazione con il Pipa Club Italia, si disputa in 
questa occasione la gara internazionale di lento 
fumo che premia il fumatore che a parità di pipa, 
pigino e tabacco conclude di fumare per ultimo, 
senza necessità di ravvivare il suo fumo. Un 
elogio alla lentezza che ogni anno rende Cagli la 
capitale di questo ricercato prodotto artigianale. 
Durante la gara la frase vietata è ;”Scusi, ha da 
accendere?”  che tante coppie di amanti  ha 
pronunciato  al primo sguardo. 
 
Ornella Neri Ziccardi 
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Het einde van de  
wereld en Ligurië 
 
Beste lezer, wat hebben die twee begrippen met 
elkaar te ma-
ken? Lees dit 
eens.  
Waar ligt het 
einde van de 
wereld? Moeilij-
ke vraag, aange-
zien de wereld 
min of meer 
rond is, tenzij jij 
tot de club van de “terrapiattisti” toebehoort, die 
geloven dat onze planeet plat is. 
Men heeft beslist dat het eilandje Tristan da Cu-
nha recht op die titel heeft: een bewoond eiland 
ergens in het zuiden van de Atlantische Oceaan, 
vijf navigatiedagen ver van de dichtstbijzijnde ha-
ven, Kaapstad. Ooit door een Portugese zeevaar-
der in de 16e eeuw ontdekt, gaf hij het 98 Km2 ei-
land zijn naam maar hij kwam daar niet eens aan 
wal, zo gevaarlijk was het. Later deden de Britten 
dat wel en zij namen het in bezit. Bevolking +/- 250 
man, zeven Engels klinkende familienamen en… 
jawel, twee Italiaanse familienamen!  
In 1892 liep een Italiaans schip schipbreuk op de 
klippen van Tristan da Cunha. Slechts twee over-
levenden, ene Andrea Repetto en ene Gaetano 
Lavarello. Zij beslisten daar te blijven. Zij trouw-
den met plaatselijke dames en kregen afstamme-
lingen. Zij waren beiden afkomstig uit Camogli, 
een toen nederig vissersdorpje 23 Km te oosten 
van Genua - ondertussen zeer toeristisch gewor-
den en paradijs voor duikers. 
In Camogli wist niemand meer iets van de twee 
drenkelingen maar een afstammeling van Lavarel-
lo, een zekere Ian Brown, verhuisde eerst naar 
Zuid Afrika, later naar Engeland en dan wou hij 
absoluut naar Camogli reizen en zien waar zijn 
overgrootvader werd geboren. Hij deed het in 
2011 en werd prinselijk ontvangen. Een afdeling 
van het plaatselijk ziekenhuis werd ingericht als 
tentoonstelling met vanuit Tristan da Cunha af-
komstig materiaal. Op Tristan da Cunha zelf kreeg 
het plaatselijk ziekenhuis - nauwelijks meer dan 
een eerste hulppost - de naam Camogli.  
Zoals iemand ooit zei: Italianen zijn zoals peterse-
lie: je vind ze overal! 
Achille Ziccardi 

 

 

31 

ken’. 
Alba Donati is prijswinnend dichteres. Ze was 
redacteur bij een vooraanstaande Italiaanse uit-
geverij. Boekhandel in de bergen is een groot 
succes in Italië, wordt vertaald in tien talen en  
verfilmd. Het boek bevat tevens de essays Boek-
handel in het hart van Europa van Steven van 
Ammel en Boekhandel aan zee van Margreet de 
Haan. Voor deze drie boekhandelaren geldt dat 
het nooit te laat is om je droom te verwezenlij-
ken. 
Beste Alba, ik zou vereerd zijn je te mogen ont-
moeten in je  paradijsje vol bloemen, bomen en 
… magische boeken. 
Uitgeverij : Cossee – ISBN 978 94 6452 0514 
Linda Crivits 
 

De albatros –  
Auteur: Simona Lo Iacono 
 
De roman De albatros is een geromantiseerd ver-
haal, een mooi portret over de belevenissen tij-
dens zijn jeugd van de schrijver van De tijgerkat, 
prins Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896 – 
1957). De schrijfster geeft prachtige beschrijvin-
gen van Sicilië en van de indrukwekkende palazzi 
van adellijke families. Alhoewel het verhaal ont-
sproten is aan de fantasie van de schrijfster, is ze 
uitgegaan van echte ge-
beurtenissen rondom de 
schrijver van De tijgerkat. 
Deze gebeurtenissen wer-
den gereconstrueerd na 
een grondig onderzoek. De 
dialogen, de beschouwin-
gen van de prins en de fi-
guur van Antonno in het 
boek zijn verzonnen, maar 
de data, de episodes van de 
persoonlijke geschiedenis 
van de prins en de histori-
sche context komen over-
een met de werkelijkheid.  
In een ziekenhuis in Rome in 1957 ligt prins Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa op sterven. In ge-
dachten beleeft de schrijver van de wereldbe-
roemde roman De tijgerkat zijn jeugd op Sicilië 
opnieuw, de prachtige palazzi, de zonovergoten 
zomers, de wereld van zijn adellijke familie, waar-
in hij het enige kind was. Tot Antonno opduikt. 
Antonno is volkomen anders dan de andere kin-
deren die hij kent. Als Antonno door een boek 
bladert, begint hij achteraan, hij loopt achteruit 
als hij ergens wil komen. En Antonno wijkt niet 
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BOEKHANDEL IN DE BERGEN 
 
In Boekhandel in de bergen (oorspronkelijke titel: 
La libreria sulla collina, 
vertaald door Etta Maris) 
vertrekt Alba Donati (°
1960) vanuit Florence naar 
Lucignana, in het pittores-
ke Toscane. Vijfhonderd 
meter boven zeeniveau : 
de ideale plek om het 
nooit te koud of te warm 
te hebben. Waar alles van 
steen is en gebouwd vóór 
het jaar 2000. Het dorp 
had ooit verdedigingsmu-
ren  en een kasteel, dat 
niet veel meer dan een 
groot huis moet zijn ge-
weest. Daar zal ze op 7 
december 2019 in haar 
huisje met tuintje een boekhandel beginnen. Ze 
doet dit via crowdfunding en mond-aan-
mondreclame op sociale media en ook met zeven-
tig procent van de dorpsbewoners, vrijwilligers 
die elkaar in ploegendiensten afwisselen zodat er 
altijd drie mensen aanwezig zijn. Eén achter de 
kassa, één voor de ontvangst en zijzelf. ’s Nachts 
leest ze haar geliefkoosde boeken. Van januari tot 
juni houdt ze een dagboek bij. We vernemen wel-
ke boeken ze leest, bestelt en hoe de winkel stil-
aan een literair bedevaartsoord wordt. Tot het 
noodlot toeslaat. Op 30 januari 2020 breekt er 
brand uit in de winkel. Dank zij de hulp van haar 
dorpsgenoten (180) en jeugdvrienden wordt de 
winkel heel snel weer opgebouwd.  
Het boek is een aaneenrijging van dorpsverhalen, 
natuurbeschrijvingen en gedachten over de mooi-
ste boeken. Zo beschrijft ze o.a. hoe ze onder de 
indruk was van de publicatie van de Italiaanse ver-
taling van Zonneschijn van de Kroatische schrijf-
ster Daša Drndí. In Zonneschijn zijn achtennegen-
tig bladzijden gevuld met negenduizend namen 
van Italiaanse Joden die tussen 1943 en 1945 zijn 
vermoord. Bijna vijf bladzijden met de achter-
naam Levi.  
Mooi is het om te lezen hoe de auteur 
(vijfentwintig jaar werkte ze in het boekenvak) 
haar liefde voor boeken beschrijft. ‘Mijn gedach-
ten gaan steeds naar mijn kleine cottage vol boe-
ken. Ik weet dat ze lijden onder kou en vochtig-
heid, dan bibberen ze en soms krullen de kaften 
op, een duidelijk teken dat ze zich niet goed voe-
len, dat ze bang zijn in de steek te worden gelaten. 
Maar op zonnige dagen, als we zelfs de deur open 
laten staan, zie ik dat ze glimlachen en me bedan-
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De steles van 
Pontremoli 
 
Uiteraard trekken ook wij jaarlijks naar Italië. Niet 
alleen vanwege de overheerlijke keuken, maar 
meer nog, voor een weerkerende onderdompeling 
in de onuitputtelijke rijkdom aan historische mo-
numenten en tastbare geschiedenis.  

Het was in de jaren ’80 dat we voor het eerst ken-
nis maakten met Pontremoli, een stadje in het 
noorden van Toscane. Een stadje met een leuk 
‘centro storico’ en een verrassende hoofdstraat 
die prachtige huizen herbergt, huizen die vaak 
achter hun monumentale poorten ook nog een 
historisch gebouw verbergen. Het is ook de stad 
met een mooie aloude brug, de ‘ponte della cre-
sa’ (oorspronkelijk uit eind 14e eeuw, maar na ver-
woesting door overstromingen hersteld om-
streeks 1570). Voor mij echter is Pontremoli vooral 
de stad van het ‘Castello del Piagna-
ro’ (oorspronkelijk uit de 11de eeuw, maar te vaak 
verbouwd), een fort met meer dan alleen een inte-
ressante geschiedenis. Maar het is vooral wat het 
Castello binnen haar muren aan pracht toont, dat 
ik graag even wil belichten. Het oude fort toont 
sinds de restauratie in 2015 een uitzonderlijke 
reeks prehistorische beelden, de ‘Statue Stele 
Lunigiana’. Dit met dank aan de passie van prof. 
Augusto Ambrosi, die er op gebrand was om de 
collectie monolithische beelden uit Casola in Luni-
giana samen met andere vondsten te kunnen on-
derbrengen in het Castello in Pontremoli, Castello 
dat trouwens uitmuntend door architect Guido 
Canali tot museum werd verbouwd (bekroond 
met de ‘Premio Architettura Toscana’).  
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Het zijn zandstenen steles (stelae), vaak meer dan 
één meter hoog, daterend uit een periode vanaf 
het begin van het Eneolithicum (einde van het IV 
millennium v.C.) tot de VII-VI eeuw v.C., met de 
meeste beelden gesitueerd in het midden van de 
Kopertijd (tussen 2800 en 2300 v.C). Nog steeds 
hebben deze uitzonderlijke sculpturen niet alle 
raadsels betreffende hun functie prijsgegeven, 
maar ze mogen zeker beschouwd worden als sym-
bolen voor ‘Lunigiana’, de vallei van de Magra-
rivier en waar ze de Aulella en Taverone ontmoet. 
Het is in dit geografisch gebied dat alle steles wer-
den gevonden.  
 
De stele is een verticaal in de grond geplaatste 
‘antropomorfe’ steen, waarop een figuur op een 
nadrukkelijk abstraherende en uitermate gestileer-
de en kunstzinnige wijze afgebeeld werd. Steles 
waarin menselijke kenmerken (m/v) worden her-
kend, verkregen door zowel de vormgeving van de 
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Così, nel 1491, Caterina fece costruire nella 
località di Altivole un palazzo che assolveva a 
più funzioni: luogo di svago e di delizia, centro 
amministrativo e difensivo. La Regina ne fece la 
sua corte e il palazzo divenne in breve tempo un 
centro umanistico frequentato dai massimi 
rappresentanti veneti della cultura 
rinascimentale. 
 
Ancora oggi si possono ammirare la piccola 
cappella gentilizia, la loggia centrale decorata 
con affreschi rappresentanti Nereidi, delfini e 
festoni e una fontana in marmo dove un tempo 
zampillava l'acqua, non il vino. Strano, un luogo 
“ di delizia e di svago” in genere prevede anche 
un tasso alcolico piuttosto elevato. 
Non ho risolto il mio rompicapo sulle leggende  
ma ho rimesso al loro posto giusto alcuni 
elementi anatomici fondamentali.  I “gioielli” del 
toro e umani  sono due, le tette anche, e pure le 
corna. Che ci sia un legame strettissimo tra le tre 
cose? 
 
Un altro bel rompicapo. 
Ornella Neri Ziccardi 
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bianco dall'altro e tutti i cittadini potevano bere 
gratuitamente per tre giorni quando eleggevano 
un nuovo podestà. 
Mi sembra un ottimo esempio di par condicio. 
Infatti, sotto Venezia,  
Treviso poté godere di un lungo periodo di 
stabilità e relativo benessere che vide la 
costruzione delle attuali fortificazioni (1509). 

 
E di quel periodo dobbiamo ricordare un 
personaggio storico di una certa importanza: 
Caterina Corner (1454- 1510), donna davvero 
affascinante. Appena diciottenne, sposò il re di 
Cipro, Giacomo di Lusignano, per  restare 
vedova solo un anno dopo le nozze. Nel 1489, a 
causa delle pressioni familiari e del governo 
della Repubblica di Venezia, fu costretta a cedere 
l'isola alla Serenissima che, come ‘premio di 
consolazione' ebbe il feudo di Asolo, vicino a 
Treviso  e il titolo di Regina. 
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steen als door de motieven die op het oppervlak 
zijn aangebracht (fysieke kenmerken zoals neus 
en ogen of attributen zoals halskettingen, rie-
men of wapens).  
 
De eerste gevonden stele is die van Val di Vara 
(Zignago) in 1827, maar ook recent werden nog 
steles gevonden zoals de 7 steles in Groppoli di 
Mulazzo (2000/2005) en de vondst van een hoofd 
(2021) in Monte Galletto, waardoor er nu zo'n 85 
steles bekend zijn. Echter niet alle steles zijn via 
opgravingen of toevallige vondsten herontdekt. 
Heel wat steles werden gerecupereerd uit civiele 
en vooral uit religieuze gebouwen, waarin ze 
blijkbaar in de loop der tijden verwerkt waren. 
Na het concilie van Nantes in 658 ontstond im-
mers een klimaat van beeldenstorm 
(iconoclasme) van al wat met aloude godenvere-
ring kan gerelateerd worden. Vermoed wordt 



dus dat de steles of vernietigd of ter bescher-
ming begraven werden tijdens de kerstening. 
Christelijke heiligdommen werden gebouwd bo-
ven vermoedelijke prehistorische heilige plaat-
sen, vermoeden dat wordt bevestigd door de na-
bijheid van zulke heiligdommen in de directe 
buurt van de vindplaatsen.  
 
Verschillende hypothesen worden gehanteerd 

betreffende hun functie, zoals die van bescher-
ming. Of zijn het sculpturen bedoeld voor een 
religieuze cultus als verzoening met de goden of 
van een vooroudercultus? Leidende geesten die 
de weg wijzen of een gebied markeren? Of zijn ze 
meer gepersonaliseerd naar individuen uit hun 
samenleving? Vooral de mogelijkheid dat het ste-
les zijn die als cenotaaf of als grafmarker een be-
langrijke overledene herdenken, behoort zeker 
tot de mogelijkheden. Een stelling waarvan ik 
vermoed dat ze best aanneembaar is. Helaas 
werden de steles haast allemaal buiten ‘hun con-
text’ gevonden. Bovendien is er een gebrek aan 
archeologische documentatie in verband met 
eventuele necropolissen of nederzettingen in de 
regio. In het Castello del Piagnaro in Pontremoli - 
en dat mede door een geaccentueerde belichting 
en de verstilde, erg mooie en sobere presentatie 
- was de impact die de suggestieve, mysterieuze 
en fascinerende steles op ons maakten alleszins 
enorm.  
Walter Brems 
 
Bronnen o.a.:  
- ‘finestre sull arte’ - F.Giannini & L.Baratta / 2022  
- ‘le statue-stele della lunigiana’ - A.Massarenti / 2020  
- ‘usi e riusi’ - S. Di Meo / academia.edu - paper / 2007  
- ‘le statue stele della lunigiana’ - M.Del Soldato / archeomi-
nosapiens.it / 2021 
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il suo centro culturale, storico e sociale. A est 
della piazza si trova il Palazzo dei Trecento o della 
Ragione, costruzione nel XII secolo, già sede del 
Maggior Consiglio. Una cicatrice sulle pareti 
esterne del palazzo ricorda gli importanti danni 
subiti nel 1944, durante il bombardamento di 
Treviso. A nord sorgono invece il Palazzo del 
Podestà (fine XV secolo, facciata rimaneggiata a 
più riprese fino al XIX secolo) e la caratteristica 
torre civica, che con 48 metri di altezza è la più 
alta tra le torri della città. 
 
Poco distante dal palazzo, all'inizio di via 
Calmaggiore, era collocata un tempo la Fontana 
delle tette ( avevo detto che a Treviso sono di 
casa), poi 
rimossa ed 
attualmente 
conservata 
sotto la loggia 
del Palazzo dei 
Trecento.  E’ 
un'antica 
fontana 
scolpita sotto 
la 
dominazione 
della 
Repubblica di 
Venezia. In 
occasione di 
particolari 
festeggia-
menti, dalla 
fontana 
sgorgavano 
vino rosso da 
un seno e vino 
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Un bel rompicapo 
E’ cosa risaputa che, quanto più antico è un luogo, 
tante più sono le leggende che raccontano la sua 
fondazione: è il caso della storica città di Treviso, 
una delle perle del  Veneto. 
 
Si racconta che esistano ben tre leggende sulla 
nascita della città trevigiana. 
· Una di queste narra che Treviso sarebbe 

stata fondata dai Taurisci, antico popolo di 
origini celtico-orientali, che adoravano il dio 
Api, dio egizio con le sembianze di un toro. I 
Veneti che si trovavano sotto l’occupazione 
del popolo dei Giganti, chiesero aiuto al dio 
Api per riacquisire la libertà perduta. Così 
costui  fronteggiò in una gloriosa battaglia i 
Giganti, sconfiggendoli. A memoria di 
questo straordinario evento, venne fondata 
così, Taurisium, la città del Sacro Toro. 

· La seconda ipotesi leggendaria narra che 
Treviso fu fondata da Osiride, che regnò nel 
territorio italico per dieci anni. Quando egli 
morì venne adorato sotto forma di un toro e 
fu così che la città prese il nome di 
Taurisium. 

· L’ultima storia invece riconduce l’origine di 
Treviso a Dardano, capostipite dei Troiani 
che fondò sul suolo veneto la città di 
Eugania. Per difenderla Dardano costruì 
quattro roccaforti, la più grande delle quali 
prese il nome di Tusino e mise all’ingresso 
della porta principale della città la statua di 
una fanciulla con tre teste. Ogni testa aveva 
tre visi e da qui si è ottenuto lo storpiamento 
da Tusino a Tre-visi. 

 
Io ero brava in matematica quando andavo a 
scuola ma qui sono davanti ad un bel rompicapo: 
se i tori erano due abbiamo un numero esatto di 
corna,4, e di “gioielli”,4, ma se la ragazza era una  
con tre teste, quante saranno state le tette, che a 
Treviso sono di casa? 4:3 è una divisione col resto 
di 1, che non so bene cosa sia, in questo incrocio 
molto particolare, ma suppongo roba da buttare. 
O forse faccio confusione con la leggenda del 
Minotauro, a Creta? Lì si trattava di un toro solo e 
di una sola fanciulla ( 1:1 , senza resto)  ma il toro 
non aveva “gioielli” da toro però le corna sì e la 
ragazza voleva ucciderlo mentre la mamma 
amava la bestia di un sentimento malsano. Un 
casino. Ma chissenefrega, sono solo leggende.  
 
Torniamo a Treviso e diamo un’occhiata in centro. 
Piazza dei Signori  costituisce il cuore della città e 
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Istrië en Dalmatië, 
een beetje Italië  
buiten Italië 
Hier ben ik weer, laat me over een vakantie vertel-
len. Kroatië, Slovenië en een stukje Bosnië, met 
drie sprongetjes in noordoost-Italië net over de 
grens. Ja maar, hier spreken wij alleen maar over 
Italië toch? Wacht maar even. Ik zal het niet heb-
ben over Zagreb, natuur en Nationale parken in 
het binnenland (toch prachtig) en andere aspecten 
van deze oude en nieuwe landen en volkeren. Ik 
zal het hebben over steden en streken die ooit in 
het verleden Romeins, dan eeuwenlang Veneti-
aans, dan later tussen de twee wereldoorlogen 

Italiaans zijn geweest.  
Je moet eens gaan kijken. In Pola/Pula, puntje van 
Istrië, zie je een amfitheater beter bewaard dan 
het Colosseum of de arena van Verona, een bui-
tenverblijf van keizerin Agrippina en Romeinse 
overblijfselen her en der. In Zara/Zadar en omstre-
ken zie je overal bas-reliëfs met de leeuw van Sint 
Mark op poorten en muren. In Rovigno/Rovinj, 
Parenzo/Porec, Pirano/Piran, Capodistria/Koper en 
in zoveel andere kustdorpen en stadjes zie je klok-
kentorens die je doen denken in de Veneto te zijn, 
zo gelijken ze op de klokkentorens van Venetië. 
Overal zie je statige paleizen en woningen met 
namen van edele Venetiaanse families die daar 
ooit hebben gewoond, weggejaagd na W.O.2. 
Overal langs de kust  van Dalmatië kan je terecht 
in het Italiaans… voorzichtig toch... beter eerst 
vragen: “posso parlare italiano?” Niet iedereen 
spreekt het even vloeiend. Niet panikeren, overal 
wordt minstens een basic Engels gesproken, dik-
wijls Duits - hier was vroeger ook Oostenrijk - wij 
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hebben nooit het minste taalprobleem gehad. In 
alle restaurants zijn de menu’s meertalig. Het 
Frans wordt hier niet als nuttig beschouwd.  
Als je van Fiume/Rijeka Istrië binnenrijdt kom je in 
een onwerkelijke situatie terecht, een situatie die 
nochtans Belgen heel goed kennen: alle officiële 
wegwijzers zijn tweetalig Kroatisch/Italiaans! Ik 
heb de kans gehad naar een uitleg van de vice-
burgemeester van Rovigno/Rovinj te luisteren. Na 
triestige en pijnlijke tijden in de jaren 40, 50, 60 
van vorige eeuw, eindelijk met het ontstaan van 
het onafhankelijke Kroatië en Slovenië heeft de 
Italiaanse minderheid veel rechten ‘herkend’ ge-
kregen en leven ze vandaag in vrede en vriend-
schap met de rest van de bevolking, zelfs met hun 
eigen media. In de helft van Istrië, zeker langs de 
westkust ervan, wordt het Italiaans verplicht in de 
scholen aangeleerd. De nieuwe “huisbazen” heb-
ben begrepen dat tweetaligheid alleen een rijk-
dom kan zijn, zeker als je denkt dat een hoog per-
centage van de toeristen hier uit Italië komt. Zoals 
een Japanse zakenman zei, de belangrijkste taal is 
de taal van de klant.  
De schoonheid van deze streken is niet met woor-
den te beschrijven. Vanuit de kronkelige kustweg 
van Dalmatië zie je de eilanden, wow ! Je zou zo 
halt houden en in zee plonsen of een bootje ne-
men om de eilanden te gaan verkennen; De kust-
stadjes van Istrië zijn even mooi en zelfs mooier 
en schilderachtiger dan hun collega’s in Ligurië of 
op het Sorrento schiereiland of waar dan ook aan 
de Italiaanse kusten.  Wanneer je in die stadjes 
wandelt, zou je geloven dat je aan de kust van Li-
gurië bent. De bouwstijl van de huizen laat je aan 
Venetië met de typische vensters ofwel aan Cen-
traal- of Zuid-Italië denken, met de trappen in de 
smalle steegjes en het soort stenen dat worden 
gebruikt.  
Het eten is er eenvoudig en lekker. In het binnen-
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land zijn ze echte vleeseters: typisch zijn de spit-
ten die in de restaurants langs de wegen draaien 
met een varkentje of een lam erop. Wel proberen 
ze ook de meest bekende Italiaanse gerechten te 
imiteren, dikwijls met succes. En hoor, geloof het 
of niet, een cappuccino in deze landen is e-ven lek
-ker en per-fect als in Italië!!! 
Slovenië is bij de EU en reeds bij de Euro en bij 
Schengen. Kroatië is reeds bij de EU en zal vanaf 
1 januari aanstaande ook bij de Euro en bij 
Schengen zijn. Een droom, als je denkt dat ik, jon-
ge Italiaan in de jaren 50 van de 20e eeuw, een 
visum in het Joegoslavisch consulaat in Milaan 
moest gaan halen, wilde ik oud Joegoslavië be-
zoeken. In de jaren 60 was het visum al niet meer 

nodig, in de jaren 70 kreeg je al geen stempel 
meer in je paspoort… Over de grens die in de na-
oorlogse jaren bijna even triestig was als die van 
de IJzeren Gordijn kon ik nu heen en weer zonder 
te vertragen, een droom! En dat heb ik gretig ge-
daan ook! Ik heb Trieste weer gezien, en hoppend 
heen en weer over de grens  Tarvisio, Cividale, en 
Gorizia met haar zusterstad Nova Gorica, toen 
gesplitst door prikkeldraad en met bijna Berlijnse 
toestanden, nu weer samen, al is het in twee 
aparte staten, maar je wandelt zo over en weer en 
je hoort in de bar van het Sloveens spoorwegsta-
tion (met Museo del Confine!) mensen onder el-
kaar in beide talen spreken, ieder met zijn/haar 
respectievelijk accent… echt muziek! Hartverwar-
mend! Nu is de tweelingstad samen kandidaat 
om binnenkort culturele hoofdstad van Europa te 
worden, en echte les voor wie de boodschap wil 
begrijpen !  
Ik zou veel meer kunnen vertellen over deze ge-
slaagde vakantie maar ik zou hier “off-topic” zijn 
want het zou over andere landen dan Italië gaan. 
Ik blijf beschikbaar voor wie er meer over wenst 
te weten. Groetjes. 
Achille Ziccardi 


