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In dit nummer
Veel activiteiten deze maand: donderdag de 14e onze 
eigen Dantelezing over Dante en de kunst. En dag 
later, vrijdag de 15e is er na lange tijd weer een Caffè 
in lingua. Dinsdag erop, de 19e, bent u welkom bij een 
lezing van het Klassiek Verbond over Domitianus.
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4Donderdag 14 oktober, 19.45 u

De invloed van Dante op de 
beeldende kunst in later 
eeuwen: Botticelli, Blake, 
Rossetti, Dalì
Door Marian van Caspel

Illustratie van William Blake voor de Divina Commedia



5LEZING / DANTE & KUNST

Lezing door Marian van Caspel-van Til, 
kunsthistorica. Zij was in 1988, samen met Paul 
Bröker, oprichter van de Kunsthistorische 
Leergangen Utrecht

Dit jaar is het 700 jaar geleden dat Dante Alighieri 
(1265-1321) overleed. Zijn Divina Commedia, kort
voor zijn dood voltooid, behoort tot de grootste li-
teraire werken van de Europese cultuur. In honderd
canti beschrijft Dante zijn denkbeeldige tocht door 
hel, vagevuur en hemel. Als begeleiders heeft hij
de dichter Vergilius, zijn geliefde Beatrice en ten-
slotte de mysticus Bernard van Clairvaux.

Vanaf het begin hebben kunstenaars het dicht-
werk uitgebreid geïllustreerd. Velen van hen raak-
ten er totaal van in de ban. Botticelli (ca. 1445-1510) 
spendeerde zóveel tijd aan het illustreren van het 
gedicht dat hij in financiële problemen kwam. In 
de laatste jaren van zijn leven leerde William Bla-
ke (1757-1827) nog Italiaans om het werk te kunnen 
illustreren. Zelf een dichter was hij een groot be-
wonderaar van Dante. Daartegenover staat dat hij 
zeer kritisch stond tegenover een aantal van Dante’s 
religieuze en politieke opvattingen. Dante Gabriel 
Rossetti (1828-1882), zoon van een Italiaanse banne-
ling, was alleen al door zijn naam voorbestemd zich 
te verbinden met Dante. En Dalì maakte tussen 1951 
en 1960 honderd aquarellen als illustraties bij de 
Divina Commedia, bij elke canto één. 

Door de ogen van deze kunstenaars  krijgen we een 
indruk van de rijkdom van Dantes meesterwerk.

Wanneer & waar
Donderdag 14 oktober, om 
19.45 u 

Waar
Restaurant Groenewoud
Groesbeekseweg 227
6523 NW Nijmegen

Let op: neemt u bij 
Groenewoud de zij-ingang
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6Zondag 21 november, 10.00 u

Excursie in het teken van 
Dantes Divina Commedia 
en de actuele kunst
Art Gallery O-68 te Velp

Wanda Tuerlinckx, Paradiso canto VII



7EXCURSIE / DANTE & KUNST

Inleiding door Anne-Mie Emons van Art Gallery 
O-68 en presentatie door kunstenaar Wanda 
Tuerlinckx

Dit jaar, 700 jaar geleden, stierf Dante Alighieri. Hij 
werd wereldwijd bekend en geroemd door de Divi-
na Commedia. Art Gallery O-68 vierde Dante’s Di-
vina Commedia door illustraties van Dante’s canto’s 
door Salvador Dali op Artsy te verbinden met het 
werk van hedendaagse kunstenaars van de galerie. 
De 12e editie was een verrassing.

Wanda Tuerlinckx, kunstenaar van Art Gallery O-68,  
begon speciaal hiervoor illustraties te maken bij de 
cantos Inferno III, Purgatorio II, Purgatorio V, Pur-
gatorio VII en Paradiso VII. Zij besprak de tekst van 
de cantos met Erwin R. Boer en maakte nieuw werk 
op papier gebruikmakend van een GAN algoritme.

Wanda Tuerlinckx zegt: ‘Geïnspireerd door het werk 
van Dantes Divina Commedia, liet ik me leiden door 
vorm, kleur en abstractie. Droombeelden van nacht-
merries, geesten en fata morgana’s drukken zich in 
het onbewuste uit als een alchemistisch proces van 
individuatie door schaduwen uit verleden, heden en 
toekomst.’ 

Wanneer & waar
Zondag 21 november, om 
10.00 u 

Waar
Art Gallery O-68
Oranjestraat 74
6881 SG Velp

Aanmelden
De kosten voor de excursie 
bedragen €10. 

Vooraf aanmelden is 
verplicht. Aanmelden 
door een e-mail te sturen 
naar info@dantenijmegen.
nl. U ontvangt van ons 
een bevestiging van uw 
aanmelding

i



8EXCURSIE / DANTE & KUNST

Kunstenaar Wanda Tuerlinckx maakte nieuw 
werk geïnspireerd door de Divina Commedia 
gebruikmakend van een algoritme

 Programma
9.30 Inloop met koffie/thee/versnapering

10.00 Introductie lopende exposities: Anya  
 Janssen, Louise te Poele en Amos Mulder

10.10 Presentatie van de ‘Artsy online curated  
 show’ van hedendaagse kunstenaars samen  
 met Dalì’s houtgravures van de Divina  
 Commedia

11.00 Pauze

11.10 Uitleg over de geschiedenis en productie  
 van Dalì’s houtgravures in Parijs, waarvan  
 een aantal, inclusief een volledige  
 decompositie, aanwezig zal zijn 

11.20 Presentatie door Wanda Tuerlinckx (foto) 
 van de werken geïnspireerd op de Divina  
 Commedia die zij aan het maken is

11.40 Afsluiting met glaasje en hapje

12.00 Einde excursie





10Dinsdag 19 oktober, 19.30 u

Domitianopolis: 
Domitianus als bouwheer 
van Rome
Deze lezing door Eric Moormann wordt 
georganiseerd door het Nederlands Klassiek 
Verbond (NKV) Nijmegen-Arnhem en is toegankelijk 
voor soci van Dante Alighieri Nijmegen



11LEZING / NKV

Lezing door prof. em. Eric Moormann, emeritus 
hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en 
voorzitter Dante Alighieri Amsterdam

Keizer Domitianus (81-96) staat te boek als een 
van de slechtste keizers van het Romeinse Rijk. Dat 
beeld hoopt de spreker in samenwerking met colle-
ga’s te nuanceren in een tentoonstelling die vanaf 16 
december a.s. in het Rijksmuseum van Oudheden te 
zien is. In voorbereidend onderzoek heeft de bouw-
politiek van de keizer in Rome een plaats gekregen. 
Domitianus is in navolging van de transformator bij 
uitstek, Augustus, misschien wel de actiefste kei-
zerlijke bouwheer geweest. Terwijl het paleis op 
de Palatijn aan privé wensen van luxe en intimiteit 
voldeed, konden zijn openbare projecten worden 
gezien als verbeteringen van de infrastructuur van 
Rome. Fora, tempels, baden, sportcomplexen en 
cultuurtempels droegen bij aan de groeiende luister. 
Alles bijeen genomen kan die bouwpolitiek gedefi-
nieerd worden als de ambitie een nieuw Rome, een 
Domitianopolis in ware zin, te creëren.

Aanmelden
Het NKV Nijmegen-Arnhem kiest er voor dit sei-
zoen nog voor om een maximaal aantal bezoekers te 
hanteren. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende af-
stand te houden is voor wie daar behoefte aan heeft 
en kan elke bezoeker zich welkom en veilig voelen. 

Geïnteresseerde soci van Dante Alighieri Nijmegen 
kunnen zich aanmelden voor de lezing via e-mail: 
nijmegen-arnhem@nederlandsklassiekverbond.nl

Wanneer & waar
Dinsdag 19 oktober, om 
19.30 u, inloop vanaf 19.00 u. 

Waar
Radboud Universiteit, Elinor 
Ostromgebouw, zaal EOS N 
01.525
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13Agenda 

Cultureel programma  
Dante Alighieri
Nijmegen
Lezing

Marian van Caspel: De invloed 
van Dante op de beeldende kunst 
in later eeuwen: Botticelli, Blake, 
Rossetti, Dalì
do 14 okt 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Excursie
Excursie met inleiding en 
rondleiding door Anne Mie Emons 
en Wanda Tuerlinckx
zo 21 nov 2021, 10.00 u
Kosten: €10
Art Gallery O-68, Velp

Lezing
Kevin Toma: Dante Alighieri en 
de filmische verbeelding van het 
hiernamaals
do 9 dec 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Nieuwjaarsbijeenkomst
Jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst
do 13 jan 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Italiaanstalige lezing
Mauro Poma: segreti e curiosità del 
Vaticano
do 10 feb 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Lezing
Mette Gieskes: Het Italiaanse 
Futurisme
do 10 mrt 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Lezing
Raphael Hunsucker: Lessen uit het 
oude Rome voor een dame uit Bussum
do 7 apr 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Serata di fine stagione
Andrea Maddalena: muzikale avond 
met het werk van Pino Daniele
do 13 jan 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud
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Cultureel programma  
Dante Alighieri 
Kleve
Lezing

Thomas Brückner: Sordello, Forese 
Donati und Arnaut Daniel - ein 
Blick auf den Läuterungsberg und 
die ganze Commedia
do 16 sep 2021, 19.30 u
Kolpinghaus, Kleve

Lezing
Wolfgang Kottnick: Römische 
Aquädukte – Bautechnische 
Meisterwerke der Antike
di 16 okt 2021
Kolpinghaus, Kleve

Lezing
Richard Konstantin Blasy: Die 
Süddeutsche Barockarchitektur – und 
ihre italienischen Vorbilder
wo 17 nov 2021
Kolpinghaus, Kleve

Lezing
Sabine Sonntag: Der Arzt in der 
(italienischen) Oper
ma 29 nov 2021
Kolpinghaus, Kleve
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Cultureel programma  
Alliance Française 
Nijmegen
Café Français Tandem

Taalquiz
14 dec 2021, 20.00 u 
Thiemeloods
Gezelschapsspellen
5 apr 2022, 20.00 u
Thiemeloods

Film
Drie- of viermaal een actuele Franse 
film in samenwerking met Lux
Lux

Lezingen
Berry v.d. Wouw: Chant de l’argot
25 jan 2022
Nico Nelissen: Herbestemming 
van monumenten in Frankrijk: een 
delicate kwestie!
mrt 2022

Literatuur
Pierre-Pascal Bruneau: Een keuze uit 
de nieuwste Franse boeken
di 30 nov 2021, 20.00 u
Dekker-Van de Vegt

Muziek
Charlotte Haesen en Pilippe 
Breidenbach in concert
vr 22 apr 2022 

Parijs
Driedaagse busreis naar Parijs
25, 26 en 27 mrt 2022



Leer
Italiaans

in Italië

45 bestemmingen
in heel Italië

het hele jaar door
vanaf 1 week tot
een tussenjaar

specials  gastronomie, 
wijn, kunst & cultuur

mode- &
designopleidingen
in Milaan & Rome

Taal- & Cultuurcursussen voor alle leeftijden

0345 520 152         info@italstudio.nl         www.italstudio.nl
VRAAG ONZE
BROCHURE AAN!

ARCHITECTEN & ADVISEURS

ITALIAANSE BEGELEIDING EN DESIGN

NEDERLANDS MANAGEMENT

 

www.spazioarchitecten.nl
info@spazioarchitecten.nl

N.L. Panetta  & J. Koudijs
Zijpendaalseweg 53 6814CD Arnhem 
+39 339 6503172     +31611190695    +31630174638

Voor Nederlanders die in Italië een huis willen kopen, laten bou-
wen of verbouwen.

Italiaans en Nederlands tweetalige ontwerpers & adviseurs, ge-
vestigd in Nederland en Italië. Uitstekende kennis en advies over 
bestemmingsplannen en   Italiaanse regelgeving . 
Ontwerp voor nieuwbouw en verbouwing,  restauratie, interieur,  
technische keuringen, tekenwerk, bouwvergunningen, begrotin-
gen,  aanbestedingenen, bouwbegeleiding.  

Een transparante,  plezierige en snelle dienstverlening.

Graag bespreken wij in een vrijblijvend gesprek de mogelijkhe-
den voor het realiseren van uw plannen  
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Wanneer & waar
Vrijdag 15 oktober van  
10.00 tot 11.00 uur
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen

Aanmelden 
Vooraf aanmelden is 
verplicht. De bijeenkomst 
gaat door als er minstens 
vier aanmeldingen zijn. 

Aanmelden via de website: 
www.dantenijmegen.nl

Caffè
Se studi o parli la lingua italiana, ti aspettiamo per 
fare quattro chiacchiere! Wij gaan ervan uit dat we 
deze maand weer fysiek kunnen samenkomen, bin-
nen, of als het weer het toelaat, buiten.

Ongedwongen
Gedurende een uur zullen we in een gezellige, on-
gedwongen sfeer met elkaar in het Italiaans kletsen 
of spreken we over een bepaald thema. Een van de 
Dante-docenten zal altijd aanwezig zijn. 

Geen huiswerk
Je moet minimaal een jaar Italiaans hebben gestu-
deerd. Het is geen les, dus geen boek en geen huis-
werk.

Kosten
Elke bijeenkomst kost €5 en je betaalt de docent(e) 
als je binnenkomt. 

Vrijdag 15 oktober

Il caffè in lingua...  
italiana
Informeel samenzijn en Italiaans oefenen voor 
studenten en liefhebbers, soci en niet-soci van 
Dante Nijmegen

i



18Parole, parole... 

Siamo fritti
Je bent ergens mee bezig of probeert iets te 
bereiken. En dan gebeurt er iets, waardoor het niet 
goed gaat. Passende uitdrukkingen voor dat geval 
zijn in alle talen voorhanden. Van grappig tot grof, 
en alles ertussen.

Tekst: Peter van Alem



19PAROLE, PAROLE... / FEEST

In Italië stuitte ik op ‘Siamo fritti’.  Zonder de foto 
erbij zou je nog kunnen denken aan ‘we zitten ge-
bakken’, maar na het zien van de foto weet je wel 
beter: we zijn verloren, geruïneerd, kansloos, hope-
loos.

De afbeelding lijkt te duiden op de oorsprong van 
het gezegde. Zoals vaker in de etymologie zijn er 
uiteenlopende verklaringen. Eén van de aardigste 
komt uit de avonturen van Pinocchio. 

Een visser heeft Pinocchio in zijn net gevonden en 
denkt een zeldzame vis te hebben gevangen. Hij 
wentelt hem in de meel om te worden gebakken, 
evenals de rest van zijn vangst. Aangetrokken door 
de baklucht komt Alidoro binnen, de hond wiens le-
ven kort tevoren door Pinocchio is gered. Zodra de 
schelm de hond ziet roept hij uit: ‘Salva mi Alidoro! 
Se no mi salvi, sono fritto!’

In het Nederlands zit je dan in de penarie, ontleend 
(via het Frans) aan het Latijnse penuria: armoede, 
gebrek aan iets. Of je zit in de nesten. Het kan ook 
volkser: je bent de sjaak, het bokje, het haasje, de 
pisang, en zo nog enkele termen.
Aardiger is de uitdrukking: we zijn in de aap gelo-
geerd. Ook hier kan de herkomst niet eenduidig 
opgehelderd worden. Vaak wordt gerefereerd aan 
een etablissement in Amsterdam, waar apen wer-
den gehouden. Bij verblijf aldaar zou je door vlooien 
worden besprongen.

Siamo fritti: niet het passende antwoord op de 
vraag: ‘Come va?’ Een somber antwoord luidt dan: 
‘Tiriamo avanti’, of ‘abbastanza bene’. Wel passend 
wanneer je het spel en de knikkers, dan wel huis en 
haard verliest…

Parole, parole...

De conversatiegroep van 
Cinzia Mancini heeft een 
nieuwe rubriek bedacht 
voor Novità: Parole, parole…

De rubriek omvat woorden 
en zegswijzen die (ons) 
opvallen in de Italiaanse 
taal. Een voorproefje 
heeft u al kunnen lezen 
in de artikelen ‘Bofkont’ 
en ‘Coprifuoco’ in vorige 
nummers. 

Iedereen die op het gebied 
van taalfenomenen iets 
interessants heeft te 
melden kan dat in maximaal 
400 woorden sturen naar 
jokederidder53@gmail.com. 

Ook reacties op artikelen 
zijn welkom.

i





21Geschiedenis

De metopen van de Dom 
van Modena
Chiara Frugoni is een vooraanstaand mediëvist, 
bekend bij het grote publiek vanwege het boek Il 
Mulino over mensen en dieren in de Middeleeuwen. 
In de Corriere della Sera vertelt ze over een voorval 
in haar jeugd. 

Tekst: Rob Kamp



22GESCHIEDENIS / METOPEN

Ik maakte veel reizen en uitstapjes met mijn groot-
moeder. Ik was graag in haar gezelschap, zij behan-
delde mij niet als een klein kind en ze vertelde me 
de meest verbazingwekkende verhalen.

We waren in het Museo del Duomo in Modena om 
de metopen te bekijken. Mijn grootmoeder had mij 
voor een ogenblik haar ring uitgeleend. Ondanks 
mijn smeekbeden wilde ze me de ring niet cadeau 
doen. Het was een speciale ring met een robijn en 
een vakje afgesloten met een klein dekseltje waarin 
eens poeder had gezeten. Als ik het poeder zou in-
ademen zou ik een wens mogen doen. Het vakje was 
echter helemaal leeg.

We liepen door het museum. In de regel kon groot-
moeder uitleggen wat we zagen, maar nu lukte het 
haar niet helemaal. Ik dacht: wie het ons zou kun-
nen vertellen is de beeldhouwer die het beeld ge-
maakt heeft! 

Zonder dat ik het had gemerkt was naast mij een 
magere man komen staan met een baard en lange 
haren en een pet. Hij droeg een tunica met een gor-
del en een sjaal die gekruist over zijn schouder voor 
zijn buik hing. 

‘Als je wilt leg ik het je uit’, sprak hij. Ik kon van de 
zenuwen geen stom woord uitbrengen!

‘Zie je die man daar, met zijn benen naar boven wijst 
ten opzichte van de vrouw naast hem? Ik wilde er-
mee duidelijk maken wat een antipode is. Hij bevindt 
zich op de Zuidpool, heeft zijn voeten omgekeerd 
aan de onze, maar hij valt niet omdat zijn voeten 
werken als krachtige magneten.’

‘Die daar met het haar als een waaier is een sirene’, 
riep ik uitgelaten uit. Want inmiddels had ik mijn 
stem weer teruggekregen. Maar hij had mij mis-

Metoop, metope

Een metoop of metope is 
een technische term uit de 
Griekse bouwkunst, afgeleid 
van het Griekse woord 
μέτωπον, dat voorhoofd 
betekent.

De term wordt gebruikt voor 
een plaat van gebakken klei 
(oorspronkelijk) of steen, 
als sierelement bevestigd 
tussen de trigliefen van 
een Dorisch fries. Metopen 
kunnen zowel beschilderd 
(oorspronkelijk) als 
gebeeldhouwd zijn. (Bron: 
Wikipedia).

i



schien niet gehoord en ging onverstoor-
baar verder.

‘Zie je die man met drie armen? Daar zijn 
er heel veel van in India. Een arm extra is 
daar heel handig.’ (Nou, inderdaad, dacht 
ik, ik zou maar een keer naar de keuken 
hoeven lopen om de tafel af te ruimen!)

Hij zag me kijken naar een man met de 
kop van een vogel en paardenhoeven, 
die een vis aan het verorberen was. ‘Ook 
deze komt uit India, het is een ittiofa-
go, een viseter. Het woord zegt het al, je 
zult het begrijpen als je Grieks krijgt op 
school. Nu ben je daar nog te klein voor.’ 

Na enkele passen vroeg hij: ‘Waarom 
slaagt die besnorde, gedrongen man erin 
zijn hielen te raken met zijn lange ha-
ren?’ Zonder een antwoord af te wachten 
vervolgde hij: ‘Omdat zijn voetzolen zijn 
gedraaid en naar achteren wijzen. Ik her-
inner me brieven van Alexander de Grote 
over de wonderen van India, waarin hij 
het heeft over de Egyptenaren met een 
baard tot aan de knieën en haren tot aan 
de hielen.’

Enigszins ongeduldig ging hij verder: ‘Ik 
zie dat jij kijkt naar het jongetje dat in de 
weer is met een slang. Na vele mannen 
en vrouwen gemaakt te hebben wilde 
ik ook een jongetje maken en dus heb 
ik een kleine Psillo gemaakt. Psillo’s zijn 
ongevoelig voor slangenbeten. Voor hen 
is het gif van een slang als een slok water 
voor gewone mensen.’

Ik kreeg medelijden met het meisje met 
het opgerolde lichaam, ingeklemd tus-

sen een sfinx en een vogel, een ibis, zoals 
grootmoeder me had uitgelegd. Alsof hij 
mijn gedachten kon lezen, zei hij: ‘In de 
boeken wordt verhaald over een groot 
meisje uit het westen van Europa dat 
dood gevonden was op een strand. Het 
was door de sterke zeestromen op het 
strand geworpen.’

‘Maar waarom heb je deze monsterlijke 
wezen gebeeldhouwd? En waarom heb je 
ze juist daar, op de daklijsten geplaatst?’

‘Omdat op de grote landkaarten die in de 
kerken hingen, juist op de grenzen, die 
niet gepasseerd mochten worden, deze 
vreemde wezens stonden afgebeeld. Half 
mens, half dier of helemaal mens maar 
met monsterlijke trekken. De Dom van 
Modena, met al zijn sculpturen vanaf 
Adam en Eva, vertegenwoordigt de we-
reld. Ik wilde duidelijk maken dat met het 
verstrijken van de tijd ook deze wezens, 
ver van ons verwijderd, het Evangelie 
zullen kennen. Weet je wat een faun zei?’

‘Een faun?’

‘Ja, zo een met de achterpoten van een 
bok en puntige oren. Toen hij Antonius-
-Abt ontmoette, een heilige kluizenaar 
die leefde in de woestijn, zei hij tegen 
hem: “Ik smeek je om te bidden tot 
Christus, waarvan ik weet dat hij is geko-
men om de wereld te redden. Mijn mak-
kers en ik, wij willen naar het Paradijs 
gaan.”’

Ik draai me om als ik mijn grootmoeder 
hoor zeggen: ‘Geef me de ring terug, je 

23GESCHIEDENIS / METOPEN



had me beloofd dat je hem vijf minuten 
zou dragen!’ 

Maar als grootmoeder in gesprek raakt 
met een vriendin die ze onverwacht te-
genkomt dringt ze niet verder aan. Ik 
maak van de gelegenheid gebruik om 
mijn nieuwe vriend een vraag te stellen: 
‘Hoe zat het met die landkaarten? Ik heb 
ze nog nooit in een kerk gezien.’

‘Stel je voor! Een wereldkaart, alle des-
tijds bekende steden en gebieden op 
een stuk perkament geperst. Of nee, 
niet een stuk, verschillende stukken die 
aan elkaar zijn genaaid. Weet je dat de 
wereldkaart van de kerk van Ebstorf in 
Duitsland bestaat uit de perkamenten 
van de huiden van 40 schapen? Helaas is 
de kaart bij een bombardement in 1943 
verloren gegaan. Maar de kaarten zijn 
dus heel groot, om alles goed zichtbaar 
te maken: de steden, de volkeren, zelfs 
kannibalen, allerlei soorten dieren, oli-

fanten, griffioenen, feniksen, leeuwen, 
eenhoorns en alle hybride wezens, half 
mens en half dier. Er staan teksten bij die 
uitleggen wie ze zijn en wat hun gewoon-
tes zijn.’

‘Als ik groot ben ga ik naar Ebstorf’, neem 
ik mij voor. 

Opnieuw leest hij  mijn gedachten en 
zegt: ‘De kaart is in de oorlog verwoest. 
Maar gelukkig zijn er nog foto’s.’ 

Ik wil hem nog meer vragen maar groot-
moeder stelt me voor aan haar vriendin 
die meteen door de knieën gaat om mij 
een zoen te geven (ik heb een hekel aan 
volwassenen die zoenen en vragen om 
zoenen). Ik geef antwoord op de beken-
de vragen als hoe oud ik ben en in welke 
klas ik zit (waarom stellen volwassenen 
altijd dezelfde vragen?). Als ik mij om-
draai is mijn nieuwe vriend er niet meer. 

24GESCHIEDENIS / METOPEN
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Dall’Ape alla Nutella, dalla 
passata di pomodoro alla 
fisarmonica
Een zwerftocht langs producten van Italiaanse 
makelij.

Tekst: Peter van Alem

Cav. Giuseppe Ianni & Flli
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Italiaanse producten die het hart raken. 
Of de maag, bekend knooppunt van voe-
ding en sentiment. Of allebei, hart en 
maag. Onder het motto ‘vergeet de klein-
tjes niet’ nu aandacht voor de Italiaanse 
fisarmonica, in het Nederlands accorde-
on genoemd.

Ik hoor en zie ze in Abruzzo, op familie-
bijeenkomsten. Ook in Nederland kom je 
ze tegen (steeds minder), vooral in agra-
rische gebieden. Bij feestjes komen ze te-
voorschijn, traditioneel ook na afsluiting 
van de oogst. Het binnenhalen van het 
graan, de druivenpluk, de olijvenoogst: 
aan het einde van het werk is er feest: si 
mangia, si beve, si balla, si canta, begeleid 
door een accordeon.

In de oorspronkelijke (diatonische) versie 
is het instrument eenvoudig bespeelbaar, 
ook voor niet muzikaal geschoolden. Men 
spreekt van een organetto. De meer ge-
avanceerde versie (chromatisch) wordt 
fisarmonica genoemd; het prefix fysa 
stamt uit het Grieks en betekent gebla-
zen of balg.

Ik vond in Giulianova (prov. Teramo) het 
piepkleine fabriekje ‘Cav. Giuseppe Ianni 
& Flli’. Marcello (4e generatie Ianni) en 
zijn vrouw Alfredina bouwen hier orga-
netti en fisarmoniche, zo’n 60 stuks per 
jaar. Alles handwerk, alles zelfgemaakt. 
Enige uitzondering: de ‘ancia’ of ‘voce’, 
het metalen stripje dat de toonhoogte 
bepaalt, één voor elke toon. Ze maken 
een grote varieteit aan instrumenten: 
elke streek, elk land en elke accordeo-

nist heeft zijn eigen voorkeur voor klank, 
kleur en complexiteit.

Vibrante
In de Marken en Abruzzo wil men een 
scherp geluid, vibrante, in Calabria meer 
gelijkend op een doedelzak, in Frankrijk 
lieflijk en melodieus. Door te variëren 
met voci, balgvolume en – materiaal, 
dimensie van de cassettes en houtsoort 
kan aan vrijwel elke wens worden vol-
daan. Ook uiterlijk: het hout bewerkt of 
ingelegd, of het hele instrument belegd 
met gepolijst celluloid in elke kleur en 
patroon, desgewenst gepersonaliseerd. 
Ik zag er een  met glimmertjes, van Swar-
ovski! De bescheiden showroom staat vol 
met prachtige exemplaren. Zie de foto’s 
en bekijk de fraaie website ianniorganet-
ti.it

Een instrument dat het hart raakt, dat 
sentimenten losmaakt. Italiaanse emi-
granten uit het Zuiden hadden op reis 
naar ‘Amerika’ steevast een kartonnen 
koffer in de ene, en een accordeon in de 
andere hand. Ook nu nog worden in de 
USA accordeons van Ianni verkocht, via 
een agent in Philadelphia.

Italië is een schatkamer voor accorde-
onliefhebbers. Het epicentrum van de 
accordeonbouw is  Castelfidardo, prov. 
Ancona. In 1863 begon hier Paolo Soprani 
als eerste een fabriekje. In de twintigste 
eeuw volgden er vele; in de hoogtij jaren 
waren er zo’n 60 bedrijven. Nu zijn er nog 
zo’n 35 overgebleven, waaronder dat van 
Soprani. De produktie is er zo omvang-
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rijk, dat er specialisatie heeft plaatsge-
vonden: de meeste bedrijven leggen zich 
toe op specifieke onderdelen van de ac-
cordeon, andere bedrijven assembleren 
het eindprodukt. Tegen die achtergrond 
begrijp je hoe bijzonder het bedrijf van 
Ianni in Giulianova is.

Museum
In het centrum van Castelfidardo on-
der het gemeentehuis vind je het Museo 
della fisarmonica. Het museum bezit 
450 accordeons, waarvan er 130 getoond 
worden in een thematisch geordende 
expositie. Het museum is een beziens-
waardigheid, ook voor mensen die niet 
direct warm lopen voor accordeons. 
Het dorp Castelfidardo, schilderachtig 
gelegen bovenop een heuvel, trekt veel 
bezoekers. Het is de moeite waard, zo’n 
bezoek, zeker in combinatie met het na-

bijgelegen bedevaartsoord Loreto, waar 
de monumentale basiliek het fraaie, aan 
Mariaverering gewijde Casa Santa her-
bergt.

Aan het museum werd een bijdrage ge-
leverd door Peter van Wood (oorspron-
kelijk Peter van Houten geheten), Neder-
lands – Italiaans zanger en gitarist, lid 
van het Trio Carosone. Hij werd beroemd 
met nummers als ‘Butta la chiave’ en ‘Ca-
viar and Champagne’ en schreef de tune 
van het sportprogramma La domenica 
sportiva. 

Cav. Giuseppe Ianni & Flli
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Museo della fisarmonica, Castelfidardo



Te huur: appartement in 
Convento San Francesco 
(Umbrië)

In het zuiden van Umbrië, op de rand van het 
Tiber-dal, ligt tussen wijn- en olijfgaarden 
Lugnano in Teverina: een prachtig middel-
eeuws stadje met smalle straatjes waar dui-
zend jaar geschiedenis levend aanwezig is.

Aan de rand van Lugnano ligt het Convento 
San Francesco, een voormalig franciscaner 
klooster dat uit de 13e eeuw dateert. Hier 
heeft St. Franciscus volgens de overlevering 
een wonder verricht. In het gebouw is nu een 
aantal appartementen gevestigd.

Het appartement La Scaletta bestaat uit vier 
voormalige kloostercellen die prachtig uit 
zien op het dorp en op de binnenplaats. Er 
is een woonkamer, een keuken en badkamer, 
een eetkamer en een slaapkamer op de ver-
dieping. Ruim genoeg voor twee personen. 
Er is een slaapbank voor extra gasten.    

Voor gemeenschappelijk gebruik van de 
gasten is er, binnen de muren van het kloos-
terterrein, een 25 meter lang zwembad, een 
heerlijke tuin, tennisbaan en gelegenheid 
voor tafeltennis en bocce (jeu de boules). 

Ook kunt u wegdromen onder de olijfbomen 
in de olijfgaard en uw benen strekken in het 
omringende bos. Wifi en parkeren zijn gratis.

In overleg kan er in dit complex ook een re-
servering worden gemaakt voor een gezel-
schap tot 12 personen. Informeer naar de 
mogelijkheden.

Het centrum van Lugnano in Teverina, met 
winkels, een restaurant en de bushalte, ligt 
op 500 meter van het appartement. Het 
treinstation voor Rome en Florence ligt op 10 
km. De luchthaven van Rome is slechts 90 
km verderop. Lugnano ligt halverwege Orvie-
to en Terni. Beide steden zijn ongeveer 40 km 
van Lugnano verwijderd.

Bekijk meer foto’s en een film van het kloos-
ter op www.bofligt.nl/verhuur.html. Op de 
website vindt u ook informatie over verhuur. 

Neem contact op voor meer informatie: 

E-mail: bofligt@tiscali.nl  
Tel. + 31 24 388 80 43
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Koffiebars en carabinieri
Iedereen weet wel iets over Italië: dat er een scheve 
toren staat, dat ze er pasta eten en dat ze er goed 
kunnen voetballen. Maar er is natuurlijk nog veel meer 
te vertellen over dit prachtige land, met zijn bergen, 
stranden en vulkanen. Koffiebars en carabinieri brengt je 
dieper het land in dan je zelf als toerist zou komen. Niet 
eerder kwamen geschiedenis, reizen en echte mensen zo 
mooi bij elkaar in één boek over Italië.

Miriam Bunnik reist door de laars, op zoek naar de ver-
halen achter typisch Italiaanse verschijnselen. Van klas-
siekers als caffè, de Fiat 500 en pizza, tot belangrijke 
Italiaanse historische personen over wie je weleens hebt 
gehoord, zoals Garibaldi en Dante. Van de vanzelfspre-
kende liefde van Italianen voor hun geboorteplaats tot de 
herkomst van de Italiaanse vlag. Miriam ontmoet onder-
weg Italianen die er alles over weten en die haar vertellen 
over hun passies, tradities en cultuur. Ze zit bijvoorbeeld 
op de bank bij een fanatieke voetbalsupporter, eet een 
bordje pasta bij een traditionele pastamaakster en wisselt 
van gedachten met een toegewijde carabiniere. Zo brengt 
ze de rijke geschiedenis en cultuur van Italië tot leven.

Miriam Bunnik
Koffiebars en 
carabinieri. Een 
ander boek over 
Italië

Paperback € 20,00  
Ebook € 9,99

Suggerimenti 

BOEKEN
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Het geluk van de wolf

Een poëtisch liefdesverhaal en een ode aan de natuur

Fausto en Silvia ontmoeten elkaar voor het eerst in het 
bergdorp Fontana Fredda. Hij is schrijver, zij is een kun-
stenaar en allebei zijn ze op zoek naar een nieuw bestaan. 
Samen ervaren ze hoe de winter over het plaatsje en haar 
bewoners valt. Fausto geniet van de rust, ver weg van het 
rumoer van de stad en alles wat hij daar heeft achterge-
laten, terwijl Silvia’s blik steeds gericht is op de hoogste 
bergtop, of het beklimmen van weer een nieuwe gletsjer. 
Als de lente aanbreekt, moet Fausto noodgedwongen 
terug naar de stad, maar het verlangen naar de bergen, 
de vriendschap met de dorpsbewoners en de herinnering 
aan Silvia zijn te sterk voor hem om hun roep lang te kun-
nen weerstaan.

Na het wereldwijde succes van De acht bergen keert Paolo 
Cognetti terug naar de adembenemende, woeste natuur 
van de Italiaanse Alpen. Hij neemt de lezer mee op reis 
naar de hoogste gletsjers en zoekt naar antwoorden op 
essentiële levensvragen. Wie willen we zijn? Waar horen 
we thuis? En hoe vind je geluk?

Paolo Cognetti (Milaan, 1978) is een Italiaanse schrijver 
en documentairemaker. De acht bergen betekende zijn 
definitieve doorbraak in Italië. De rechten van het boek 
werden nog voor verschijnen aan meer dan dertig lan-
den verkocht. Het boek werd zowel met de Premio Strega 
Giovani als met de prestigieuze Premio Strega bekroond.

Paolo Cognetti
Het geluk van de 
wolf

Hardcover €  21,99
Ebook € 15,99 

SUGGERIMENTI / BOEKEN
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Bloemen van steen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog strijdt het Italiaanse le-
ger in een reeks veldslagen tegen Oostenrijk-Hongarije. 
Hoog in de Alpen ontstaat al snel een loopgravenoorlog. 
In de sneeuw en ijle lucht vechten duizenden jonge man-
nen voor hun leven. Er volgt een wanhopige oproep aan 
de bevolking om de manschappen te helpen. Honderden 
vrouwen uit de onderliggende dorpen komen in actie. Ze 
zijn van alle leeftijden en met gevaar voor eigen leven tor-
sen ze manden vol voedsel en munitie omhoog de bergen 
in naar het front. Ze worden Le Portatrici genoemd, de 
Draagsters, en uiteindelijk zijn zij het die de lichamen van 
de jonge mannen weer de berg af zullen dragen.

In Bloemen van steen volgt Ilaria Tuti de lotgevallen van 
vijf bijzondere vrouwen door de ogen van Agata, een jon-
ge vrouw die tegelijkertijd moet zorgen voor haar ster-
vende vader. Agata’s verhaal, en dat van Caterina, Viola, 
Lucia en Maria, geeft deze vrouwen hun rechtmatige 
plaats in de geschiedenis terug.

Ilaria Tuti woont en werkt in Friuli, in het uiterste noord-
oosten van It alië aan de grens met Slovenië. Ze schreef 
eerder de zeer goed ontvangen thrillers De slapende nimf 
en Kind 39. Haar roman Bloemen van steen is een grote 
bestseller in Italië en zal in meer dan 23 landen in verta-
ling verschijnen.

Ilaria Tuti
Bloemen van steen

Paperback €  20,99
Ebook € 11,99 

SUGGERIMENTI / BOEKEN


