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La Befana

Theo Van de Wall

La Befana vien di notte
Con le scarpe tutte rotte.
Col vestito all romana.
Viva, viva La Befana

La Befana komt bij nacht
Met haar schoenen helemaal stuk
Met haar romeinse kleren aan
Lang leve La Befana

D

e kerstman is in de hele christelijke wereld en ook in Italië (Babbo natale) het
dominante symbool van Kerstmis. Maar in Italië is hij zeker niet alleen. Want hoewel
dus ook in Italië de Kerstman zijn aanwezigheid doet gelden, hoe kan het ook anders
in deze ultramediale jden, is de oude tradi e van la Befana er nog springlevend. Het beeld
van een oude vrouw die rondvliegt op een bezem roept bij ons nou niet direct het
kerstgevoel op… eerder doet het ons denken aan een gemene heks.
Nergens anders op de wereld brengen heksen
cadeautjes naar kinderen. En toch is dat wat la
Befana doet. Ze gee net als de Kerstman (of
Sinterklaas) cadeautjes aan kinderen, al doet ze
dat niet met Kerst, maar op 5 januari, de avond
voor Driekoningen (Epifania). Overigens zijn de
cadeautjes alleen bestemd voor de braven; de
stouten krijgen een stuk steenkool of donker
snoep. Te vergelijken met ons “wie zoet is krijgt
lekkers, wie stout is de roe”. Er wordt een glas
wijn en een schaal met eten voor haar klaar
gezet. Volgens tradi e stopt ze de geschenken
in een door de kinderen klaargelegde sok. Ze
komt door de schoorsteen en is met roet
bedekt en iedereen die haar ziet krijgt een klap
met de bezemsteel, omdat ze niet gezien wil worden. Voor ze weer gaat veegt ze de vloer.
Het gebruik stamt uit de pre-christelijke tradi e
en is waarschijnlijk gebaseerd op de Sabijns/
Romeinse godin Strenia. Strenua of Strenia was
the godin van het nieuwe jaar, de zuivering, en
welzijn. Van haar naam zou het woord strenae
zijn afgeleid, de nieuwjaarsgeschenken die de
Romeinen uitwisselden. Strenna is in het
Italiaans nog steeds het woord voor kerst- of
nieuwjaarsgeschenk.

Dit is echter niet de enige historische verklaring. Zo wordt er ook wel een link gelegd met
het Romeinse feest van Saturnalia, een één of twee weken durend evenement dat begon
net voor de winterzonnewende. Aan het einde van Saturnalia, gingen de Romeinen naar de
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Tempel van Juno op het Capitool om hun fortuin te laten lezen door een oud vrouwtje. Dit
verhaal zou zijn uitgegroeid tot la Befana. Weer anderen zien de oorsprong bij de oude
Kelten en hun druïdes.
De meer recente tradi e ziet la Befana als een oude vrouw (geen heks dus en
tegenwoordig meer een goede fee) die te druk was met poetsen en daarom weigerde de
drie koningen de weg naar Betlehem te wijzen, met als gevolg dat zij gedoemd is tot in de
eeuwigheid op een bezem rond te vliegen.
Een variant op deze versie is dat ze de weg niet wist en niet inging op het verzoek van de
drie koningen om met hun mee te gaan. Later kreeg ze spijt en ging ze naar hen op zoek. Ze
hee hen of Christus echter nog steeds niet gevonden en is dus nog al jd op zoek…
Een heel andere legende vertelt
weer dat la Befana een
doodgewone vrouw was die,
zoals alle moeders, veel van haar
kind hield. Na het overlijden van
haar zoon werd ze gek van
verdriet. Toen haar de geboorte
van Jezus ter ore kwam, ging ze
naar hem toe om geschenken te
brengen, want ze dacht dat hij
haar zoon was. Dat maakte Jezus
zo blij dat hij haar een geschenk
terug gaf: ze werd de moeder
van alle kinderen in Italië!
Zoals al opgemerkt hee la Befana tegenwoordig concurren e van de Kerstman en kan
men kiezen voor een van beiden. Kinderen die geluk hebben, krijgen ze allebei op bezoek.

Beste Dante-leden,
sommige ar kelen in dit libre o (en in vorige edi es) zijn a oms g van Alfons Caris, bestuurslid en
cursuscoördinator bij onze vereniging. Op zijn blog www.initalia.nl kun je meer stukjes vinden over
bijzondere plekken in Italië en interessante historische achtergronden. Neem eens een kijkje! Je kunt
je er ook abonneren op een nieuwsbericht, zodat je niks hoe te missen.
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Pennabilli

Alfons Caris

P

ennabilli, in het streekdialect La Penna, ligt tegen de rug van twee bulten, die
tegenwoordig Roccione en Rupe heten. In de woelige eeuwen na de val van het
Romeinse Rijk zochten de mensen in de omgeving bescherming op die heuvels, en zo
ontstonden Penna en Billi, de componenten van de merkwaardige pla egrond van dit ooit
van twee kastelen voorziene plaatsje. Een van die twee werd rond het jaar 1000 op de
Rupe gebouwd door een man die zijn naam zou geven aan de roemruchte familie
Malatesta. Van hieruit begon die familie aan een machtsuitbreiding die haar voor lange jd
de heerschappij over de hele Romagna zou opleveren.
Pennabilli is niet alleen een prach g plaatsje vol in eme,
sfeervolle straatjes en gebouwen, het herbergt ook een schat:
een museo di uso, ontsproten aan de genius van
dromenarchitect Tonino Guerra. Geen naam die meteen lampjes
bij ons doet branden, maar Guerra was een bekende schrijver,
dichter en scenarioschrijver, die samenwerkte met regisseurs als
Antonioni, Rosi, Fellini, de gebroeders Taviani enzovoort. Hier in
Pennabilli, waar hij de laatste 25 jaar van zijn leven doorbracht,
bedacht hij de luoghi dell’anima, de plaatsen van de ziel, die hij
vormgaf in zeven projecten.
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Zo is er beneden in het stadje de orto dei fru , een tuin met
een fascinerende mix van kuns nstalla es en aan de
vergetelheid ontrukte fruitbomen. Je komt de tuin binnen via
de rifugio delle madonne abbandonate, een toevluchtsoord
dat Guerra bedacht voor de vele Maria’s die in
veldkapelletjes blootstaan aan de tand des jds en door de
mens verwaarloosd worden. Vanaf het plein met de drie
maten te grote 16e-eeuwse kathedraal van San Leo (het
gelijknamige plaatsje is niet ver weg) loop je in de rich ng
van de Roccione door de strada delle meridiane, een straat
met zes zonnewijzers die allemaal verschillende jden
aangeven, volgens methodes die in uiteenlopende periodes
in de geschiedenis gangbaar waren. Wat hoger ligt het santuario dei pensieri, een vers ld,
door eeuwenoude muren omgeven plekje waar mys eke sculpturen staan die
herinneringen oproepen aan oer jden en je als vanzelf uitnodigen tot medita e. Even
daarvoor ben je langs een kleine kapel gelopen, het ‘kleinste museum ter wereld’, waarin
Guerra’s ontroerende verhaal van de angelo coi ba , de engel met de snor, wordt
uitgebeeld.
En dan is er nog de
sprookjesach ge tuin van
Guerra zelf, terrasvormig
aangelegd op de steile rand
van de heuvel boven zijn
casa delle mandorle. Een
oase van rust, met
prach ge panorama’s,
verrassende doorkijkjes,
wonderlijke objecten en
ingetogen verwijzingen
naar zijn vroegere
aanwezigheid hier. Op de
plekken die hem lief waren
staan stoel of bankje, kussentje erop, nog steeds voor hem klaar, alsof hij ieder moment
kan komen aanlopen.
Zo onbeduidend als een stadje ogenschijnlijk is, zo veel bijzonders kan er verscholen zijn.
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Florence rond 1900

Rob Kamp

Cultuur en handel
Florence was rond het jaar 1900 de plek om te zijn voor lie ebbers van oude kunst.

I

n Florence en omgeving woonden veel Duitse en Engels/Amerikaanse kunstenaars,
wetenschappers, verzamelaars en kunstlie ebbers. Veel van hen maakten deel uit van
een kring rondom een of meer belangrijke guren, zoals Aby Warburg en Bernard
Berenson. Berenson woonde gedurende 50 jaar in de Villa I Ta , in het Floren jnse
stadsdeel Se gnano. De villa is na een schenking van Berenson nu eigendom van de
Harvard universiteit, die er een centrum voor renaissancekunst van maakte.
Berenson had een speciale techniek om werken van meesters uit de middeleeuwen en
vroege renaissance te ontdekken. Hij keek hoe een werk was opgebouwd en vergeleek dat
met andere werken in dezelfde s jl. Hij had de techniek geleerd van Giovanni Morelli.
Morelli, die zijn opleiding in Zwitserland en Duitsland had genoten, was een specialist in
vergelijkende anatomie. Hij analyseerde werken aan de hand van anatomische, botanische
en zoölogische vormen.
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Morelli
Berenson ontmoe e Morelli in 1890 in Milaan. Morelli had in de jaren daarvoor boeken
gepubliceerd over kunstgalerieën in Berlijn, Dresden en Rome. Een jaar eerder zat
Berenson samen met Enrico Costa op een terras in Bergamo. Allebei besloten ze hun
verdere leven te wijden aan het verwerven van kennis van en exper se over kunst.
Berenson zei het zo: ‘Zie je, Enrico, niemand voor ons hee zijn hele ac eve
leven gewijd aan het connaisseurschap. Wij zijn de eersten. Wij hebben geen idee, geen
ambi e, geen verwach ngen en geen reden verdiensten te verwachten. Wij geven ons over
aan een leven waarin we onderscheid gaan maken tussen authen eke werken en de
werken die worden toegeschreven. Hier in Bergamo en de valleien ten noorden van de stad
zullen wij niet rusten totdat we zeker weten dat elke Lo o een Lo o is en elke Cariani een
Cariani.’
In een vroeg essay, dat hij schreef in 1894 en dat werd gepubliceerd in 1912 schreef
Berenson dat de beoordeling van een kunstwerk moet zijn gebaseerd op de bestudering
van het werk zelf en niet op de documenta e en de tradi e.
In het begin keek Berenson, geheel volgens de 19e eeuwse tradi e, naar de details
waarmee hij de structuur van een werk opbouwde. Al gauw begreep hij dat deze methode
niet voldeed. Van Morelli leerde hij te kijken naar de zeggende details, zoals handen en
oren. De details beschouwde hij als een integraal onderdeel van de schepping van de
kunstenaar.
Al gauw begreep Berenson dat ook de theorie van Morelli zijn beperkingen had. De
kwaliteit van het kunstwerk speelde bijvoorbeeld geen rol. Daarnaast begreep Berenson al
gauw dat de wetenschappelijke benadering niet zonder intuï e kon.
In 1926 publiceerde hij zijn bevindingen in Three essays in method. Hij nodigde iedereen,
met name studenten, uit zijn methode kri sch te bekijken.
De grote ontdekkingen van Berenson zijn de schilders Stefano di Giovanni en Lorenzo Lo o.
Berenson ves gde zich in 1888 in Florence. Naast zijn publica es handelde
hij in kunstwerken. Voor een appel en een ei kocht hij werken van oude priesters en
kosters. Het ging hem zakelijk voor de wind. In 1899 verkocht hij voor 15.000 dollar,
omgerekend naar vandaag 885.000 dollar. Een van zijn grootste klanten was Isabella
Stewart Gardiner die in Palazzo Barbero Cur s in Vene ë woonde. Hij kocht de werken
echter voornamelijk voor haar huis in Boston, het tegenwoordige Isabella Gardiner
Museum.
Bo celli
Berenson zou gedurende 30 jaar werken aan Gardiner verkopen. Een van de bekendste
werken was Bo celli’s Tragedie van Lucre a, waarvoor ze 17.000 dollar betaalde.
Van de opbrengsten van zijn handel kocht Berenson Villa I Ta . Hij zou er 50 jaar wonen.
Berenson werkte ook veel samen met Joseph Duveen, een van de bekendste
kunsthandelaars van die jd. Samen verkochten ze werken aan rijke industriëlen zoals
bankier Pierpont Morgan en staalmagnaat Frick. Helemaal zuiver op de graat was het duo
niet: ze fabriceerden valse toeschrijvingen of restaureerden werken zodanig dat ze echt
leken. Lijsten (waar de houtworm vaak al in zat) betrokken ze van kunstschilder Icilio Joni
uit Siena.
William Spence herontdekte in 1895, in een achterafzaaltje van het Pi Museum in
Florence, een verloren gewaand werk van Bo celli, Pallas en de Centaur. De ontdekking
gaf de verkoop van Renaissancewerk een enorme impuls, niet in de laatste plaats omdat
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het werk aansloot bij dat van de Prerafaëlieten die des jds furore maakten in met name
Engeland. In Italië was er des jds nog geen exportverbod voor an eke kunstvoorwerpen,
bijvoorbeeld uit de Etruskische jd, en schilderijen uit de Middeleeuwen en de
Renaissance.
James Jackson Jarvis was een van de eerste handelaren in primi eve Italiaanse kunst. Jarvis
was journalist, kunstcri cus, maar bovenal verzamelaar. Hij noemde Florence ‘de bric-abrac’-hoofdstad van de wereld. In die jd was de belangstelling voor primi eve Italiaanse
kunst (14e en 15e eeuw) minimaal en waren de prijzen navenant laag.
Charles Fairfax Murray, een assistent van William Morris, verzamelde in lijn met het werk
van de Prerafaëlieten veel vroege Italiaanse kunst die hij later naliet aan meerdere Engelse
musea. Zo gering was de belangstelling voor de kunst dat er serieuze plannen waren om
fresco’s van Gio o van de muur te halen en naar Engeland te verschepen.
Sir Austen Layard merkte op dat de primi eve kunst uit die jd bedoeld was als uitdrukking
van erns ge en poli eke overtuigingen in de weergave van diep gevoelde waarheden in
een pleidooi voor de principes van menselijke vrijheid. Layard trok een parallel tussen de
ar s eke produc e en de poli eke ontwikkelingen en zag in de achteruitgang sinds de 16e
eeuw een aanleiding voor de Italiaanse decaden e.
Layard was een van de oprichters van de Arudel society. Andere leden waren John Ruskin
en Lord Lindsay, van hoge Schotse adel. Lindsay woonde in de Floren jnse Villa Palmieri. Hij
had er een bibliotheek met 100.000 boeken.
De Amerikaanse journalist Nathaniel Willis nam aan dat in 1864 een derde van de
buitenlanders Engelssprekend was. Een aantal van hen is ook in Florence overleden. Zij
liggen begraven op het Cimitero degli Inglesi. Tussen 1865 en 1877 kwamen daar 760
graven bij. Later werden de Engelsen en Amerikanen begraven op het protestantse
Cimitero degli Allori.
Rome
Veel Engelsen en Amerikanen prefereerden Florence boven Rome. Het beeld van Florence
was des jds voornamelijk bepaald door twee schrijvers, William Roscoe en Sigismondo de
Sismondi. Roscoe had twee boeken geschreven, Het leven van Lorenzo de’ Medici en het
Pon caat van Leo X. Het Florence van de Medici werd geïdealiseerd en vergeleken met
het oude Athene.
Ook Sismondi was enthousiast over Florence in de late Middeleeuwen. Hij vond Lorenzo
de’ Medici een ran, maar de Floren jnse Republiek zag hij als een model voor een vrije
samenleving waarin de individuele vrijheden zich konden ontwikkelen.
Zij die Florence interessant vonden om de kunst konden bij Roscoe terecht; zij die in
Florence een voorbeeld zagen van een moderne liberale staat lazen Sismondi.
Florence was meer poli ek correct dan Rome, dat bekend stond als een verro e, corrupte
stad, een donkere plek en de oorsprong van alle kwaad dat Italië en heel Europa trof.
Florence was ook een beter Risorgimento-symbool dan Rome.
De ‘gewone’ Engelsen verbleven veelal in hotels bij het Santa Maria Novella-sta on, zoals
het Anglo America Guest House of de Villino Trollope op de Piazza Indipendenza, waar
George Eliot verbleef. Een bekende roman die in Florence speelt is A Room with a View van
E.M. Forster.
Florence was rond de eeuwwisseling veel meer dan een openluchtmuseum. Het kon zich
niet meten met de steden die ertoe deden in de moderne kunst, zoals Parijs, Brussel,
Berlijn, Wenen en München. Maar inzake de oude kunst was Florence het summum. Het
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aanbod was overweldigend. Veel kunstenaars die naar de stad trokken om de oude kunst
te bestuderen hadden moeite om hun eigen individualiteit en originaliteit te bewaren.
In 1897 waren er 176 schilders en 96 beeldhouwers opgenomen in een gids voor
kunstenaars op zoek naar cliënten. In dat jaar vond een tentoonstelling voor hedendaagse
kunst plaats in de stad, vergelijkbaar met de Vene aanse Biennale en de Milanese
Triennale.
Monet
Het ging om een
interna onale
tentoonstelling. Zo
waren er werken te zien
van onder andere
Monet, Alma Tadema,
Burne-Jones en Sargent,
die overigens in Florence
was geboren.
Florence was echter een
moeilijke markt voor
hedendaagse kunst. Er
waren weinig Italiaanse
kunstenaars die het voortouw wilden nemen om moderne kunst te promoten of die moeite
wilden doen de smaak te ontwikkelen. Een van die weinigen was Egisto Paolo Fabbri, een
schilder die afstamde van een rijke familie. Begin 20e eeuw bezat hij een zes ental
schilderijen van Cézanne, die hij tezamen met acht werken van Charles Loeser in 1910
tentoonstelde.
Loeser was een Amerikaan die vanaf 1890 in de Villa Torri Ga aia woonde. Hij was
verzamelaar en mecenas. Het grootste deel van zijn collec e ging na zijn dood naar het
Fogg Art Museum in Harvard. Acht werken van Cézanne gingen ter decora e van het Wi e
Huis naar de president van de Verenigde Staten en der g werken gingen naar het
Floren jnse Palazzo Vecchio.
Uit de Novità van Dante Nijmegen November 2020
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Por co di Romagna

Alfons Caris

A

ls je bij Forlì de autostrada verlaat en rich ng binnenland koerst komen alle wegen
vroeg of laat uit op de SS67, de weg die door het prach ge dal van de Montone
naar de Passo del Muraglione voert, de toegangspoort tot Toscane. Zo ver hoef je
niet te rijden, want halverwege de route ligt het stadje Por co di Romagna. Een paar
straten en steegjes en een pleintje, dat is het.
Maar daarom is het er niet minder aangenaam en mooi, getuige ook de bandiera
arancione van de Touring Club Italiano. En al wonen er nog slechts een paar honderd
mensen, ooit, in de late Middeleeuwen, ten jde van de Floren jnse overheersing, was dit
plaatsje de trotse hoofdstad van Romagna Toscana.
Por co di Romagna hee geen imposante kerken en paleizen, maar die mis je hier niet; ze
zouden zelfs misstaan.
Wel zijn er de
sfeervolle, door de
bewoners liefdevol
met planten
gedecoreerde stegen,
en er is het fraaie
bruggetje dat je met
zijn gekromde rug over
de Montone voert en
je aan de overkant
direct naar het
kapelletje ‘della
Visitazione’ brengt.
Voor de roman ci
onder ons is er het
Palazzo Por nari, dat zou hebben toebehoord aan Folco Por nari, de vader van Dante
Alighieri’s muze Beatrice. De sporen van Dante zelf zijn in de streek trouwens overal
aanwezig: zo ligt een paar kilometer verderop in de bossen de cascata (waterval)
dell’Acquacheta, door de dichter bezongen in de Goddelijke Komedie.
Maar eigenlijk gaat het in Por co niet om bezienswaardigheden. Het bijzondere van dit
stadje is, dat je je er op een geheimzinnige manier meteen thuis voelt. Hoe bescheiden het
ook is, en hoe afgelegen het ook ligt, er zijn hier al jd toeristen. Nee, gasten, moet ik
zeggen. Velen komen terug, vaak zelfs keer op keer en soms entallen jaren lang. Waarom?
Dat is het geheim van Por co, een mysterie dat alleen op subjec eve manieren te
verklaren is.
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Zelf houd ik het erop,
dat dit dorp een perfecte
weerspiegeling is van de
menselijke maat. Alles is
hier a misura d’uomo, en
dat voel je intuï ef.
Daarnaast, niet minder
belangrijk, heerst in alle
hoeken van Por co de
sfeer van authen eke
gastvrijheid, met als
stralend middelpunt de
familie Cameli, die het
stadje op de kaart hee
gezet en levend houdt.
Gianni en Marisa bes eren met hun zonen Ma eo en Massimilliano en hun
schoondochters de albergo di uso Al Vecchio Convento, met een hoofdgebouw in een 19eeeuws palazzo en daarnaast accommoda es elders in het dorp. Hun keuken, gebaseerd op
de regionale tradi e, maar aangevuld met eigen crea eve culinaire vondsten, is elke dag
opnieuw een feest. Het hotel organiseert excursies, kookcursussen, tru eltochten en biedt
samen met de lokale Academy Olmo taalcursussen aan. En dan zijn er nog de oneindige
wandelmogelijkheden in de ongerepte omgeving. Wie zich wil vervelen moet er goed zijn
best voor doen.
In juli bruist het in Por co twee dagen
lang jdens het gastronomisch
evenement ‘Chef so o il por co’. Koks
vanuit de hele wereld komen dan hun
beste kunsten vertonen, en op straat
is het één groot ee es jn. Maar er zijn
vooral in de zomermaanden nog tal
van andere gelegenheden waarbij de
inwoners en bezoekers uit allerlei
landen zich met elkaar verbroederen.
Een Europese Gemeenschap in het
klein.
Of: waar een klein dorp groot in kan zijn. Ga het vooral zelf proeven.
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Saepinum (Molise)

Alfons Caris

V

erborgen in het binnenland van Molise ligt een juweel van een archeologische park,
dat de resten van de Romeinse stad Saepinum (om onduidelijke redenen ook
aangeduid als Al lia) herbergt. Er zijn maar weinig opgravingen in Italië waar je zo’n
goed beeld krijgt van de structuur van een Romeinse nederze ng; toch is Saepinum
nauwelijks bekend en kom je er bijna geen mens tegen.

Molise was het territorium van de Sannieten, een inheems volk dat ook delen van
Campanië en Abruzzo bewoonde. Na de Sanni sche oorlogen (343-290 v.Chr.), die de
Romeinen overigens bijna de kop kos en, s ch en de Romeinen in de buurt van het
huidige dorp Sepino een nieuwe stad. Deze lag strategisch aan de tra uro, de herdersroute
die Pescasseroli met Candela verbond. Via zulke tra uri brachten de herders hun vee aan
het eind van de zomer naar warmere gebieden dichter bij zee, in dit geval naar Puglia, en
aan het eind van de winter weer terug. Deze zogenaamde transumanza bestaat tot op de
dag van vandaag.
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Het interessante van Saepinum is dat de stad, ook nadat deze verlaten werd, door de
eeuwen heen toch nog op een andere manier bewoond bleef. Boeren bouwden er, op de
oude fundamenten, woningen en schuren, uiteraard gebruik makend van het aanwezige
bouwmateriaal. Zo zie je er nu dus huizen en stallen die tegen de stadsmuren aanleunen of
waarvan de gevels opgetrokken zijn uit ornamenten en reliëfs van tempels en andere
openbare gebouwen, wat een
fascinerend con nuïteitsperspec ef
oplevert, een jdsboog die
tweeduizend jaar overspant. Tot een
jaar of en geleden graasde in
Saepinum nog het vee tussen de
ruïnes. Nu is het gebied eigendom
van de Italiaanse staat en zijn de
huizen die de boeren optrokken
rondom het oude theater, als een
soort nieuwe façade voor het oude
monument, gerestaureerd.
Door de compacte pla egrond,
het deels nog aanwezige
wegenstelsel en de prominente
overblijfselen van gebouwen,
muren en poorten krijg je in
Saepinum een goed beeld van
een Romeinse pla elandsstad.
En sugges ef is het park zeker.
Wil je daarna even wat anders:
dit stukje Molise is ook een
uitvalsbasis voor een tocht door
het schi erende gebergte van
Matese.
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Theo Van de Wall

E
D

lke Italiaanse regio hee wel zijn typische tradi onele zoe gheden voor de kerst maar
de pane one, de pandoro en de torrone zijn in heel Italië onlosmakelijk met Kerstmis
verbonden.

Pane one
e pane one stamt oorspronkelijk uit Milaan. Er zijn aanwijzingen dat hij al bereid
wordt sinds 1200, maar omdat er meerdere verhalen rondgaan is het onderscheid
tussen legende en werkelijkheid las g te maken. Het eerste verhaal dateert uit het
einde van de 15e eeuw waar de hoofdpersoon Ughe o degli Atellani, zoon van een
bekende leider, verliefd werd op
Adalgisa, de dochter van
banketbakker Toni. Om bij haar in de
buurt te kunnen zijn, deed hij zich
voor als banketbakker en bedacht hij
een een zoet gezuurd brood met
toevoeging van boter en gekon jt
fruit. Adalgisa werd zijn vrouw en het
dessert was zo’n groot succes dat men
van heinde en ver kwam om de “Pan
del Ton” te kopen.
Het tweede verhaal stamt uit dezelfde
jd. Aan het hof van Ludovico werd
jdens de viering van Kerstavond een
koepelvormige taart met druiven
bereid. Tijdens de bereiding brandde
de cake aan en raakte de kok in
paniek. Een helper genaamd Toni stelde voor om de cake toch op te dienen maar dan als
specialiteit met korst. De gasten vonden de cake zo lekker dat de “Pan del Toni” werd
geboren.

Volgens Milanese tradi e moet een stukje pane one van de Kerstlunch bewaard worden
om op 3 februari (San Biagio) samen met hele gezin op een lege maag te worden
opgegeten; dit als verzoeningsritueel en als middel tegen keelpijn en verkoudheid.
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Dolci di Natale

Pandoro

D

e oorsprong van de Pandoro wordt aan Verona
toegeschreven, maar er zijn aanwijzingen dat de
oorsprong teruggaat tot het oude Rome. Het
huidige recept is echter niet zo oud: het is een
negen ende-eeuwse versie van een Veronees gebak dat
nadalin genoemd wordt. Domenico Melega vroeg in
1894 het octrooi aan voor het recept. De achtpun ge
stervorm is een ‘ontwerp’ van de impressionis sche
schilder Angelo Dall’Oca Bianca.

Torrone

D

e naam is afgeleid van het La jnse torreo, roosteren, en verwijst naar het roosteren
van de hazelnoten in het gebak. Hoewel de oorsprong van het product niet bekend
is, weten we dat het in Benevento al in de jd van de Samnieten (7e/6e eeuw voor
Christus) werd bereid. Uit geschri en van Tito Livio blijkt dat het ook bekend was bij de
Romeinen. Tegenwoordig kennen we zowel harde als zachte nougatsoorten, die van elkaar
verschillen naar gelang de
bereiding van het deeg en de
verhouding tussen honing en
suiker. Zo is er bijvoorbeeld de
ivoorkleurige nougat (a eelding)
die gekookt word zonder
toegevoegde suikers maar met
lokale honing; de Cubaita van
Caltanisse a met pistache,
honing en amandelen; de zachte
nougat met chocolade uit
Sulmona, en nougat uit Campania
en Cremona.
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Voor de Thuisbakkers volgt hier een recept voor Torrone.
Ingrediënten:
- 300 gram gepelde hazelnoten
- 60 gram gepelde amandelen
- 100 gram gepelde pistachenoten
- 200 gram poedersuiker
- 50 ml water
- 100 gram acacia- of bloemenhoning
- 2 eiwi en
- de geraspte schil van een citroen
- de geraspte schil van een sinaasappel
- 2 vellen ouwel (eetbaar papier)
Bereiding:
- Verwarm de oven voor tot 100 graden. Strooi de noten op een bakplaat en zet deze
10 minuten in de oven.
- Rasp de schil van de citroen en de sinaasappel.
- Klop de eiwi en s jf in een vetvrije kom.
- Verwarm de honing in een steelpannetje tot 130 graden.
- Los de suiker op in het water en verwarm tot 140 graden of wacht tot er bubbeltjes aan
de rand van het suikerwater ontstaan.
- Meng nu de honing en het suikerwater onder voortdurend kloppen of gebruik een
keukenmachine.
- Voeg de warme noten toe aan het mengsel en blijf goed roeren met een houten lepel.
- Doe vervolgens onder voortdurend roeren de geraspte schil erbij.
- Neem een vorm en leg een stuk bakpapier op de bodem. Leg daarop een vel ouwel en
schenk het nougatmengsel erover.
- Strijk glad en dek af met een vel ouwel. Zet in de koelkast en laat a oelen.
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