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De basiliek van Sint-Antonius
van Padua
een populair pelgrimsoord

Sint-Antonius van Padua (1195 – 1231) is een populaire heilige. Die populariteit
heeft hij onder meer te danken aan zijn vermogen om mensen te helpen om
verloren voorwerpen terug te vinden. Als je de goede man aanroept met de
magische formule “Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik mijn … vind”, dan stoot
je gegarandeerd even later op die zoekgeraakte sleutelbos of onvindbare
bankkaart.
Dat de 13de eeuwse heilige populair is, blijkt ook als je in Padua de basiliek
bezoekt waar hij begraven is. Het is er het hele jaar door een komen en gaan van
gelovigen die een gunst willen afsmeken van il Santo, de Heilige. De inwoners van
Padua spreken inderdaad zelden zijn naam uit. Ze spreken steevast over il
Santo en la Basicila del Santo alsof er geen andere heiligen van betekenis zijn.
Sint-Antonius van Padua is – in tegenstelling tot wat zijn naam laat vermoeden –
geen Italiaanse heilige.
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Hij zag immers op 15 augustus 1195 het levenslicht in Lissabon, in Portugal dus,
als zoon van rijke, adellijke ouders. Op vijftienjarige leeftijd trad hij in het klooster,
eerst bij de orde van de Augustijnen en later, in 1220, bij de Orde van de
Franciscanen. Hij werd missionaris in Noord-Afrika, in Frankrijk en ten slotte in
Italië. Daar ontmoette hij zijn tijdgenoot en stichter van de orde, Sint-Franciscus
van Assisi.

Antonius werd in 1227 benoemd tot provinciaal overste van de Franciscanen in
Romagna. Hij reisde voortdurend rond maar koos Padua als zijn vaste uitvalsbasis.
Daar stierf hij ook, op 13 juni 1231, op 35-jarige leeftijd. Nauwelijks een jaar later
verklaarde Paus Gregorius IX hem heilig. Rond zijn graf werd algauw een ruime
kerk gebouwd om de vele pelgrims te kunnen ontvangen.
De kerk heeft het statuut van basilica ponti cia, wat betekent dat ze onder het
rechtstreekse gezag van het Vaticaan staat.
De buitenzijde van de basiliek doet denken aan Basilica di San Marco in Venetië,
met de kenmerkende koepels in Byzantijnse stijl. De voorgevel bestaat uit vijf
rondbogen. Boven de middelste bevindt zich een nis met een beeld van SintAntonius. Onder het beeld door stap je de ruime basiliek binnen. Om de
bezoekersstromen in goede banen te leiden werd een parcours uitgestippeld dat je
best ook volgt.
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Op een pilaar links voorbij de ingang word je meteen al begroet door de Madonna
del Pilastro die de pelgrims minzaam toekijkt. Het is een fresco uit de 14de eeuw
dat Maria en Jezus afbeeldt, ge ankeerd door Johannes de Doper en Johannes de
Evangelist.

Het is onmogelijk om niet
overweldigd te worden
door de grootsheid en de
pracht van de immense
basiliek met haar hoge
rondbogen, fraai
beschilderde wanden en
gewelven en de vele,
rijkelijk versierde kapellen.
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Voorbij de Madonna del Pilastro bereik je in de linker zijbeuk de grote kapel met
het indrukwekkende marmeren grafmonument van il Santo. De voorzijde van het
monument bestaat uit vijf rondbogen. Daarachter zie je een klein altaar, bovenaan
een trap met zeven treden. Onder dat altaar bevindt zich de graftombe met het
lichaam van de heilige Antonius.

Pelgrims wandelen achter het grafmonument door. Vaak is het hier geduldig
aanschuiven om even met de hand de marmeren wand te kunnen aanraken
waarachter Sint-Antonius rust. Mensen van alle leeftijden komen hier bidden en
om een gunst vragen. Dat die gunsten vaak ook worden ingewilligd blijkt uit de
honderden votiefplaatjes en dankbetuigingen die de wanden van de kapel sieren.

De volgende halte is de Cappella delle Reliquie helemaal vooraan in de apsis van
de kerk. Hier bevinden zich tientallen fraai versierde reliekhouders met relieken van
Sint-Antonius van Padua en andere heiligen. Onder meer de tong, de stembanden,
een vingerkootje, de kin en de kaak van Sint-Antonius worden hier door pelgrims
vereerd. Ook aanwezig in deze kapel: drie doornen uit de doornenkroon van
Christus, bloed van San Felice, een vinger van San Lorenzo en botjes uit de
lichamen van Santa Caterina, Santa Maddalena en Santa Giustina.
Even verderop in de apsis zit een monnik achter een houten tafel. Wie dat wil kan
zich hier laten zegenen en heel wat mensen, gezinnen vooral, laten dat ook doen.
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Via een houten deur in de rechterzijbeuk bereik je de aangrenzende kloostertuin
die helemaal door een overwelfde kloostergang is omgeven. Van onder de hoge
bogen door heb je een mooie uitkijk op de zijkant en de koepels van de
monumentale basiliek.

Wie een aandenken wil aan het bezoek aan de
basiliek en zich wil verzekeren van Antonius’
blijvende bescherming kan terecht in de
souvenirwinkel in het kloostercomplex of bij
één van de vele kraampjes op het plein voor de
kerk. Er is een ruim aanbod aan bidprentjes,
rozenkransen en heiligenbeeldjes. Ben je een
vergeetachtig type en verlies je veel tijd met
het zoeken naar voorwerpen die je kwijt bent
geraakt, overweeg dan zeker de aankoop van
een beeldje van de heilige Antonius.
Plaats het thuis op de kast en roep de hulp in van Sint-Antonius van Padua als
weer eens iets zoek is. Succes gegarandeerd!
Artikel met toestemming overgenomen uit het blog “Cosidetto” van Carl Buyck en Franka
Verhoeyen.
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Een interview met Alfons Caris,
bestuurslid en cursuscoördinator van
Dante Alighieri Sittard-Geleen,
blogger over Italië en vertaler
Italiaans-Nederlands.
Wil je je even kort voorstellen, Alfons?
Graag. Ik ben 67 jaar, getrouwd met Catja, heb
twee dochters en woon in Munstergeleen. Mijn
vrouw en ik komen allebei uit Zuid-Limburg, maar
we hebben lange tijd in de buurt van Nijmegen
gewoond. Toen we in 2015 weer deze kant op
kwamen heb ik me meteen lid gemaakt van
Dante Alighieri Sittard-Geleen.
Ik had nog niet eens de kans gehad om mijn gezicht te laten zien, toen ik een paar
weken later ergens las dat er een vacature was voor een cursuscoördinator. Dat
leek me wel wat, ook om hier weer in te burgeren. Vervolgens bleek de rol van
coördinator gekoppeld te zijn aan een bestuurslidmaatschap. En zo zat ik voor ik
het wist in het bestuur van de vereniging.
Wat heb je met Italië?
Tja, heel veel. Ik zeg wel eens dat ik in het verkeerde land geboren ben. Het is
allemaal begonnen in mijn studententijd. Ik zocht een baantje voor de weekends
en de vakanties en via vrienden kwam ik terecht bij de welbekende familie Bel in
Heerlen, die daar toen ijssalons en een ijsfabriek had. De zaak in de Oranje
Nassaustraat had ook een Italiaans restaurant. Daar heb ik een jaar of zes gewerkt.
Een geweldige tijd. Maar behalve dat kwam ik zo ook in contact met Italië. De
Bel ’s hadden huizen in Italië, een in de Dolomieten, in het dorp waar ze vandaan
kwamen, en een in San Remo. Het duurde niet lang of ik mocht ook eens mee.
Mijn eerste kennismaking met Italië was San Remo, in 1975 of een jaar eerder of
later; precies weet ik het niet meer.
En toen?
Ik was meteen verloren. In de jaren erna ging ik regelmatig met vrienden naar Italië,
meestal voor kortere periodes. De Italiaanse taal begon me ook al snel te
interesseren. Eigenlijk ben ik sinds die begintijd altijd wel bezig gebleven met
Italiaans, zij het met intervallen. Begin jaren 80 begon ik ook zelf les te geven, al
stelde dat, als ik terugkijk, niet zo veel voor. Maar goed, intussen bleef ik zelf ook
bijleren. In 1982 maakte ik voor het eerst een langere reis door een Italië dat ik nog
niet kende: Toscane, Umbrië, Le Marche. Dat was een enorme eyeopener.
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Kort daarop leerde ik Catja kennen, die gelukkig ook al snel viel voor Italië - hoewel
ik de eerste jaren dat we samen op vakantie gingen wel het gevoel had dat ik haar
iets aandeed. Ik ben onverzadigbaar en moet alles zien en meemaken, van de
vroege ochtend tot de late avond. Later gingen natuurlijk ook de kinderen mee en
ik moet bekennen dat zij me tijdens vakanties regelmatig de nodige uurtjes hebben
moeten missen. Want vader moest zo nodig weer ergens naar toe. Om maar te
zwijgen van waar ik ze allemaal heen gesleept heb...
Hoe vaak ik inmiddels in Italië ben geweest weet ik niet precies, maar zeker meer
dan honderd keer. Soms lang, soms kort. Ik heb alle uithoeken van het land
bezocht, van Valle d’Aosta tot Calabrië en van Friuli tot Sicilië. Toch blijven er altijd
wel streken over die je nog niet kent, en dan heb ik het nog niet over alles wat je
nóg een keer zou willen zien, en over die eindeloze hoeveelheid bijzondere dingen
in de grote kunststeden die je maar niet afgestreept krijgt op je lijst. Aan een
mensenleven heb je niet genoeg om Italië helemaal te leren kennen, dat is me
intussen wel duidelijk.
Wat doe je nu?
Ik had het geluk dat ik al vroeg kon stoppen met werken, op mijn 59e. Opeens
opent zich dan een heel nieuwe horizon, met allerlei keuzes die gemaakt kunnen
worden. Ik ben toen aan een vertalersopleiding begonnen, in Utrecht. In die studie
kwam alles bij elkaar: mijn liefde voor Italië, voor de cultuur en de geschiedenis van
het land, voor de taal. Zo heb ik op mijn ‘oude dag’ weer vier jaar in de
schoolbankjes gezeten. Voor ik aan die studie begon heb ik een lange reis door het
zuiden van Italië gemaakt, in mijn eentje. Om af te kicken en aan een nieuwe
levensfase te beginnen, zeg maar. In 2016, na het behalen van het diploma, heb ik
dat nog een keer herhaald. Alleen reizen is heel bijzonder; je bent aan jezelf
overgeleverd en kunt je totaal onderdompelen in alles wat je ziet en meemaakt. Ik
trek er zo af en toe nog steeds in m’n eentje tussenuit. Daarnaast zijn er natuurlijk
de vakanties die Catja en ik samen hebben in Italië en waar we heerlijk van
genieten. Ik ben niet commercieel actief als vertaler. De vertalerswereld is een
wildwestcircus waar ik niet in wil meedraaien. Maar al tijdens mijn opleiding
ontstond het idee om boeken te gaan vertalen over de geschiedenis van Italië. Ik
kwam er namelijk achter dat er, vreemd genoeg, helemaal geen Nederlandstalige
boeken zijn die een overzicht van de Italiaanse geschiedenis presenteren. Na mijn
afstuderen ben ik me hier verder in gaan verdiepen en een paar jaar geleden ben ik
begonnen met het vertalen van een aantal delen van Storia d’Italia, een
boekenreeks van Montanelli die in Italië heel bekend is. Ik heb dit op eigen initiatief
gedaan, wat heel ongebruikelijk is, want een vertaler werkt doorgaans alleen op
basis van een concrete opdracht van een uitgever. Het heeft me dan ook heel veel
tijd en moeite gekost om mijn werk achteraf ondergebracht te krijgen bij een
uitgever. Gelukkig is dat nu eindelijk gelukt. In de zomer verschijnt het eerste boek
over de vroege Middeleeuwen in Italië en daarna nog twee over de resterende
periode van de Middeleeuwen. Intussen begin ik aan volgende delen, want ik wil
graag doorgaan tot de Italiaanse eenwording in 1861.
De laatste jaren ben ik ook steeds meer gaan schrijven over Italië, onder andere
voor de website van Taste Italy en het tijdschrift Buonissimo.
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Misschien hebben sommige Dante- leden gezien dat ik laatst een gastblog had op
Ciao Tutti. Sinds een tijdje heb ik ook een eigen blog, InItalia (www.initalia.nl).
Doorgaans schrijf ik alleen over minder bekende plaatsen en bezienswaardigheden
in het land, zeg maar over plekken die niet op de gebaande paden liggen. En
alleen over dingen die ik zelf heb gezien of meegemaakt en waarvoor ik mijn eigen
fotomateriaal kan gebruiken. Ik vind het belangrijk om te weten waar je het over
hebt. Er is, eerlijk gezegd, zoveel shit in omloop, vooral op sociale media...
Plannen of wensen voor de toekomst?
Hoe ouder je wordt, des te minder hecht je aan plannen, en dat is maar goed ook.
Ik hoop vooral dingen te kunnen voortzetten of afmaken. Veel blijven reizen, de
serie geschiedenisboeken voltooien en doorgaan met schrijven over Italië, op de
manier die ik zelf leuk vind.
Wat mij wel puzzelt is de vraag hoe we onze Dante-club vitaal houden. Zoals ook
elders het geval is vergrijst de vereniging in rap tempo, en het aloude concept van
lezingen en cursussen is sleets geworden. Ik hoop dat het ons de komende jaren
gaat lukken om formules te vinden waarmee Dante Alighieri opnieuw ‘uitgevonden’
kan worden.
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MUNDUS NOVUS
Over de Italiaan naar wie een continent en het paard van Sinterklaas genoemd is
Amerigo Vespucci 1454-1512

In de laatste decennia van de 15e en in het begin van de 16e eeuw was de, door
Columbus, nieuw ontdekte route naar Azië in heel Europa onderwerp van gesprek.
Één man was er echter niet van overtuigd dat het ontdekte land Azië was. De
beschreven kustlijn kwam naar zijn mening niet overeen met die van India zoals die
door Vasco da Gama was beschreven.
Naar zijn mening had Columbus niet Azië bereikt maar een heel nieuw continent
ontdekt. “Mundus novus”: De nieuwe Wereld, zoals hij het noemde.
Amerigo Vespucci werd in 1454 in Florence als kind van een rijke familie geboren
en was dus een tijdgenoot van de Genuees Columbus. Beiden Italianen, hoewel er
in die tijd natuurlijk nog lang geen sprake was van een Italiaanse natie. Na de dood
van zijn vader, die als notaris werkzaam was in Florence, ging hij als bankier
werken voor de familie De Medici. Nadat Columbus in 1492 via het westen de,
vermeende, kust van Azië had ontdekt vertrokken er steeds meer schepen naar het
westen en werd Vespucci naar Spanje gestuurd om de economische belangen van
de familie te behartigen en om de schepen van de expedities te bevoorraden.
Hij was overigens niet meer de enige die van mening was dat de ontdekking van
Columbus niet Azië maar een heel nieuw continent betrof. De expedities werden
dan ook mede op touw gezet om hier duidelijkheid over te krijgen.
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Het avontuur trok hem zodanig aan dat hij besloot zijn baan bij de Medici op te
zeggen om zelf op ontdekkingsreis te gaan.
Naar eigen zeggen zou hij vier reizen naar het nieuwe land hebben ondernomen.
Of dit op waarheid berust wordt echter betwijfeld. Zo zou hij de eerste reis,
1497-1498, verzonnen hebben om de indruk te wekken dat hij eerder dan
Columbus het vaste land zou hebben bereikt. Columbus bereikte het vaste land
namelijk pas in 1498. Aan het bestaan van de vierde reis wordt eveneens
getwijfeld. Van de tweede reis,1499-1500, staat wel vast dat hij deze samen
met Alonsode Ojeda en Juan de la Cosa gemaakt heeft. Toen de vloot de ZuidAmerikaanse kust bereikte koos Vespucci een eigen koers en voer in zuidoostelijke
richting.
Na enige tijd trof hij een brede golf aan die hij Santa Maria noemde. Naar alle
waarschijnlijkheid is dat de monding van de Amazone geweest. Na nog enige tijd
door gevaren te hebben besloot hij om te keren en voer langs de kust tot aan de
golf van venezuela. Omdat de paalwoningen die hij aantrof bij het meer van
Maracaibo overeenkomsten met Venetië vertoonden besloot hij het gebied
Veneziola “klein Venetië” te noemen. Later sloot hij zich bij Hispaniola weer aan bij
de vloot en keerde terug naar Spanje.
Toen bleek dat de Koning van Spanje geen nieuwe reizen meer nancierde liep hij
over naar Portugal. Van een van de twee reizen die hij voor Portugal heeft
gemaakt staat wel vast dat die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Naar alle waarschijnlijkheid werd die echter niet door hem maar door Gonçalo
Coelho geleid. Deze naam is echter nooit door hemzelf genoemd.
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Vespucci beschreef zijn reizen in een aantal brieven waarin hij het nieuwe land vol
lof beschreef. Deze brieven bereikten in Europa een groot lezerspubliek en leidden
in Europa tot het besef dat het nieuwe land niet Azië of een losse groep eilanden
betrof maar een hele nieuwe wereld, “Novus Mundus” zoals Vespucci had
bedacht. Vespucci’s brieven maakten zoveel indruk op de Duitse cartograaf Martin
Waldseemüller dat hij besloot het nieuwe land, op zijn kaart in “Universalis
Cosmographiae” uitgegeven in 1507, naar Vespucci’s voornaam te noemen.
Hij gebruikte de naam echter exlusief voor Zuid Amerika.
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Later in 1538 gebruikt Mercator op een kaart de naam “Americae” voor het het
hele continent. Dus voor Noord- en Zuid Amerika samen. Vanaf dit moment wordt
dit de gangbare benaming.

Fragment uit de Mercator kaart met daarin de betre ende
tekst.

Tekst: Theo Van de Wall
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RAADSELACHTIGE ROMEINSE
RUITERSTANDBEELDEN
Het gemeentelijk museum van Pergola, een plaatsje in Le Marche, verschilt op het
eerste gezicht niet veel van soortgelijke musea in andere stadjes in Italië. Het is
klein en bescheiden, wat niet wegneemt dat de prachtige Pietà en de sculpturen
van San Rocco en San Secondo beslist gezien mogen worden. De mond valt je
echter open van verbazing als je de zaal binnenloopt die exclusief is gereserveerd
voor de bronzi dorati di Cartoceto, een groep van vier bij elkaar horende bronzen
beelden uit de Romeinse tijd: twee meer dan levensgrote beelden van mannelijke
ruiters te paard en twee vrouwen guren, uitgevoerd in verguld brons. Niet alleen
imposant, maar ook volstrekt uniek, want andere exemplaren van dit type
beeldengroepen bestaan niet.

Het verhaal van de bronzi dorati leest als een krimi. Twee boeren die in een
gehucht bij Pergola hun land aan het bewerken waren, stuitten in de zomer van
1946 op een groot aantal stukken brons in de bodem.
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Het nieuws dat er mogelijk iets waardevols gevonden was verspreidde zich snel en
kwam ook ter ore van een jongedame, een zekere Piera Vernarecci, die net als
kunsthistorica was afgestudeerd aan de universiteit van Urbino.
Zij haastte zich naar de bewuste plek, maar alles leek al spoorloos verdwenen,
totdat ze op een stuk omgewoelde aarde toch nog een bronzen fragment vond. Ze
bracht dat naar haar oom Giovanni, een amateur-archeoloog. Deze ging de
volgende dag poolshoogte nemen in gezelschap van de politie, maar ook dat
bezoek leverde niks op. Giovanni vertrouwde de zaak niet en waarschuwde het
Museo archeologico delle Marche in Ancona. Let wel, we zijn in 1946, een jaar na
a oop van de Tweede Wereldoorlog; het museum had toen zegge en schrijve één
mens in dienst. Toch rukte deze employee onmiddellijk uit en slaagde hij erin om in
naam der wet beslag te leggen op het verborgen materiaal. De eigenaar van het
perceel grond bleek spoorslags afgereisd te zijn naar Rome. Omdat de
museummedewerker vermoedde dat de man daar contacten ging leggen met
clandestiene handelaren, schakelde hij ook de carabinieri in. Door dit doortastend
optreden kon de vondst gered worden.
Een restaurateur in Florence deed meer dan tien jaar lang een poging om de
brokstukken te reconstrueren. Een gekmakend karwei: stel je voor dat je van
honderden fragmentjes brons iets moet maken zonder een voorstelling te hebben
van wat het totaal oorspronkelijk is geweest. Daar kwam nog bij dat de restanten
opzettelijk leken te zijn vernield, voordat ze in de grond begraven werden. Waarom
dat zo is, weten we niet.
Daarna werd er zestien (!) jaar lang een nieuwe restauratie uitgevoerd in de
werkplaats van de Soprintendenza te Florence. Het resultaat hiervan kon in 1988
eindelijk getoond worden in het Museo archeologico in Ancona. In datzelfde jaar
werd de beeldengroep naar Pergola gebracht voor een tijdelijke expositie. Dat had
de gemeente waarin de vondst was gedaan wel verdiend. Maar vervolgens
ontspon zich een nieuwe soap in de beste Italiaanse traditie. Toen de termijn van
de expositie verstreken was, weigerde de gemeente namelijk om de objecten terug
te geven. De hoogwaardigheidsbekleder van de Soprintendenza die het spul in
Pergola kwam opeisen, werd opgewacht door een boze menigte die hem alle
denkbare verwensingen naar het hoofd slingerde en de uitvoering van zijn taak
onmogelijk maakte. Om hun standpunt nog meer kracht bij te zetten metselden de
Pergolesi de beeldengroep in binnen de tentoonstellingsruimte.
Zo ontstond er een oorlog tussen het museum in Ancona en de gemeente Pergola
die tot op de dag van vandaag voortduurt. Om een lang verhaal kort te maken: na
een aantal rechtszaken tot in de hoogste instanties besloot het bevoegde
ministerie in 2012 dat de beeldengroep zijn de nitieve plek moest krijgen in het
museum van Ancona. Nu, acht jaar later, zijn de bronzi dorati nog steeds te
bewonderen in Pergola, waar ze opgesteld staan in een prachtige ruimte met
klimaatbeheersing. De aanhouder wint vooralsnog.
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Ancona probeert goede
sier te maken met een
kopie van de
beeldengroep op het dak
van het museum; een rare
keuze, want het valt daar
helemaal in het niet.

Te midden van al dit rumoer op de achtergrond zou je bijna vergeten dat de
sculpturen zelf met allerlei raadselen omgeven zijn. Wie zijn die ruiters en die
vrouwen, en waarom hebben ze zich op deze manier laten vereeuwigen? Er zijn
allerlei hypotheses, maar geen lijkt te overtuigen. Waar komen de beelden
vandaan? Pergola heeft, voor zover bekend, geen Romeins verleden. De
dichtstbijzijnde Romeinse nederzettingen die iets voorstelden zijn het huidige
Urbino, Fossombrone, Sassoferrato en Castelleone della Susa, allemaal op afstand
gelegen. En hoe zijn de waarschijnlijk tevoren beschadigde brokstukken op dat
lapje grond bij Pergola terechtgekomen? We weten het niet en dat maakt het
allemaal des te spannender. Mooie stof voor een roman – zoveel is zeker!

Tekst en foto’s: Alfons Caris
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