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De kust tussen Pizzo Calabro en en Nicotera
wordt niet voor niets de kust van de Goden
genoemd. Baaien met kristalhelder water en
prachtige stranden omzoomd door rotsige
kli en kenmerken dit deel van de Calabrische
kust. Als je kiest voor de minder bekende
plaatsen, nog onontdekt door het
massatoerisme, en je doet een beetje moeite
dan kun je heerlijk toeven op de rustige
stranden waar je van april tot en met begin
november nog een lekkere duik kunt nemen.

ff

Volgens de griekse mythologie is de Straat
van Messina, de zee-engte tussen Calabrië
en Sicilië, de plek waar op het vasteland het
monster Scylla huisde en aan de overkant
Charybdis. Zeelui moesten in het midden
varen om aan de ene kant de draaikolk van
Charybdis te ontwijken en om aan de andere
kant niet door Scylla verslonden te worden.
Scylla en Charybdis waren de, in monsters
veranderde, kinderen van Phorcys en Ceto en
waren dus zussen. De Argonauten wisten de
monsters te ontwijken maar Odysseus verloor
enkele matrozen op zijn doortocht.
Tegenwoordig zijn er echter aanwijzingen dat
de Grieken de monsters bij kaap Skilla in
noordwest Griekenland situeerden.

Costa degli Dei
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Tropea
Hoewel er nog voldoende rustige stranden en
dorpjes te vinden zijn is het toerisme niet aan
dit deel van Italië voorbijgegaan. Het beste
voorbeeld hiervan is Tropea. Hier is men
duidelijk wel op toeristen ingesteld. Een
bezoek is dan ook meer dan de moeite waard.
Ook het haventje trekt veel mensen. Hier
vertrekken de boten naar Eolische eilanden.
Vooral de boottocht naar Stromboli, dat je
overigens vanaf de hele kust kunt zien liggen,
is erg in trek. ‘s Avonds vaart deze via de
noordkant van het eiland terug en biedt de
passagiers een spectaculair uitzicht op de
lavaspuwende kratermond.
Een echte blikvanger is het Santuario Santa
Maria dell’isola dat al van ver te zien is. Het
kerkje staat op de rots met dezelfde naam.
Waarschijnlijk werd de rots al rond de 8e eeuw
door kluizenaars bewoond. Dit kan echter niet
met zekerheid gezegd worden want de eerste
schriftelijke aanwijzingen voor religieus gebruik
van de rots dateren uit de elfde eeuw.
Doordat het kerkje twee keer door
aardbevingen is getro en (in 1783 en
1905) is er maar heel weinig van de
oorspronkelijke structuur bewaard
gebleven. De trap die men neemt om het
te bereiken, werd rond 1810 gebouwd.

ff

Geschiedenis, charmante straatjes, mooie stranden, een
overdaad aan winkeltjes en restaurants, Tropea heeft het
allemaal. Dominant in het het straatbeeld zijn de strengen
rode uien, de specialiteit van de regio, die bij veel winkels
naast de ingang hangen.

De legende van de zwarte haan

Welk verhaal zit er achter de gallo nero van de Chianti Classico?
Het embleem dat sinds jaar en dag de
wijn es van Chianti Classico kenmerkt is de
Gallo Nero. De zwarte haan is het historisch symbool van de oude Lega Militare
van Chianti. De schilder Giorgio Vasari
maakte er een afbeelding van op het
plafond van de Salone del Cinquecento in
het Palazzo Vecchio te Florence.
In de geschiedenis van dit symbool komt
een geestige legende voor, die draait om
een grenscon ict uit de 13e eeuw. Het
grensgeschil gaat over de Chianti-streek,
het gebied tussen Florence en Siena,
waarop door de Republieken beider steden aanspraak gemaakt werd. Na bittere
gevechten werd een geweldloze methode
overeengekomen om het geschil te beslechten.
Afgesproken werd, dat het grenspunt
tussen beide republieken door twee ruiters zou worden bepaald, één van elke
republiek. Op de afgesproken dag zouden
deze ruiters ieder uit hun eigen stad vertrekken in de richting van de tegenstander, en wel bij het krieken van de dag. Daar
waar de ruiters elkaar zouden ontmoeten
zou het grenspunt komen. Het moment van
vertrek zou worden aangegeven door het
kraaien van de haan.
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Beide partijen kozen hun beste ruiter én
hun kwiekste haan. De Senesi kozen een
witte haan. De Florentijnen kozen een
zwarte, die ze enkele dagen opgesloten
hielden in een donkere stal, nagenoeg
zonder voer. Op de overeengekomen dag
lieten de Florentijnen hun zwarte haan vrij,
ver voor de dageraad. Het dier kraaide natuurlijk luid, van de honger. Daarmee had
het startsein in Florence geklonken en
vertrok hun ruiter in de duisternis richting
Siena. In die stad,
80 kilometer verderop, had men
braaf op het
kraaien van de
witte haan
gewacht, dus tot
het aanbreken van
de dag.

fl
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Door het latere vertrek had de Sienese ruiter
slechts 12 kilometer afgelegd, toen hij bij
Fonterutoli zijn Florentijnse tegenvoeter ontmoette.
Op deze wijze viel bijna de gehele Chianti-streek
onder de heerschappij van de Repubblica
Fiorentina.
Het beeldmerk met de zwarte haan is eigendom
van het Consorzio del Chianti Classico, dat de
belangen van de aange- sloten wijnhuizen
behartigt.
Een asco voor de heren van Siena
Een mislukking dus, een op. Maar waar komt die
betekenis van het woord asco vandaan? Erg
duidelijk wordt het niet in de annalen. Een begin
van verklaring levert misschien de historie van de
asco als wijn es:
Sinds de 14e eeuw werden in Toscane
mondgeblazen bolvormige essen met uitlopende
hals gebruikt. Deze werden asco genoemd en
dienden om wijn te bewaren. Ze werden omkleed
met rietgras ter bescherming tegen inwerking van
licht en temperatuur. In 1574 werd de
eenheidsmaat van de asco op 2,28 liter
vastgesteld.
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Sindsdien moest de grasmantel van de essen voorzien worden van een loodzegel (il segno
pubblico) als teken van maatgarantie. Maar ja : fatta la legge, trovata l’inganno...: lepe handelaren schoven essen met afwijkende inhoud in de gezegelde stromantel. In 1629 besloot men
derhalve het loodzegel te vervangen door een op de essenhals aangebracht waszegel, waarin de
lelie van Firenze werd afgebeeld.
Bedrog dus, niet zozeer mislukking. Die betekenis wordt soms verklaard met het verhaal over een
18e eeuwse artiest in Firenze die goochelde met voorwerpen, waaronder een asco met wijn. De
truc mislukte, uit woede smeet de man de es op de grond, hetgeen de betekenis ‘mislukking’ in
omloop zou hebben gebracht. Veel sterker worden de verklaringen niet.
Als wijn es is de asco vrijwel geheel verdwenen. Wat nog gebleven is, is de jaarlijkse intocht van
de Carro Matto in Firenze in September: een koppel ossen trekt een wagen volgeladen met aschi
naar het centrum van de stad. En in Nijmegen rest misschien bij sommigen nog de nostalgische
herinnering aan de pizzeria Romagna in de Betouwstraat, waar je met je meisje (of vriendje, al
naargelang) onder een plafond vol mand essen een pizza ging eten.

Uit de Novità van Dante Nijmegen
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Tekst: Peter van Alem

Interview

Signora Emilia Honings-Vichi

Mevrouw Honings kwam als jonge vrouw naar Nederland en staat mede aan de wieg van
Dante Sittard-Geleen. Zij is tevens de langst zittende docent.

Hoe bent u in Nederland terecht gekomen?
Dat is een lang verhaal. Dan moet ik terug naar de tijd dat ik nog in Rome woonde. Ik ben daar geboren en
volgde daar ook het gymnasium. Op dat schooltype wordt ook het vak loso e gegeven. Ik was een
toegewijde leerling en kon goed mee, maar de docente van dat vak vond dat enkele leerlingen, waaronder
ik, nog niet rijp genoeg waren voor haar vak. Daarom zou ze ons nooit een voldoende geven. Toen ik daar
veel later op terugkeek, had ik er toch spijt van dat ik door mijn kennisachterstand een kennistekort had van
loso e voor het eindexamen. Toen ik dat probeerde in te halen kwam ik in de tekst van mijn leesboek over
de losoof Kant, twee Duitse losofen tegen “Verstand” en “Vernuft”. Hoe ik ook zocht, ik kon nergens iets
over hun stromingen vinden. Het bleken geen losofen te zijn, zoals ik dacht, maar zelfstandige
naamwoorden, die evenals eigennamen ook met een hoofdletter worden geschreven. Ik heb toen hulp
gezocht om het gevecht tegen de klok niet te verliezen en met goede punten voor het gymnasium te slagen.
Die hulp vond ik bij een Nederlandse professor die les gaf aan de Universiteit van het Vaticaan en het
Internationaal College van de Karmelieten. Tevens heb ik aan hem gevraagd of hij niet iemand kende met
wie ik in het Engels kon corresponderen. Een penvriend(in) dus. Het werd een penvriend, namelijk de broer
van de professor. Na een tijd van brieven over en weer is hij naar Italië gekomen en heb ik hem mijn stad
Rome laten zien. Zo liep de penvriendschap uit op een huwelijk en ben ik met mijn man in Sittard komen
wonen. Een grappig detail is dat ik mijn zwager eerder heb leren kennen dan mijn man.
Hoe was het om naar Nederland te komen, een land met een andere taal en cultuur?
Nederland en Italië liggen allebei in Europa, waar wel een aanzienlijk aantal gedeelde waarden en normen
gelden. Desondanks was het natuurlijk moeilijk in het begin. De verschillen komen pas naar voren door
ergens te leven. Ik kwam uit de wereldstad Rome en Sittard is in vergelijking hiermee een leuke
provinciestad. Ook kent de hoofdstad van Italië een groot aanbod op het gebied van kunst en cultuur. De
stad is eigenlijk een groot openluchtmuseum. Zo heb ik ooit in de Thermen van Caracalla de tenoren
Pavarotti, Carreras en Domingo kunnen zien en horen zingen. Dat is in Sittard niet zo gauw mee te maken.
Dat mis ik wel. In het theater van de opera te Rome heb ik op jonge leeftijd, bij de opening van het
theaterseizoen in 1958, de opera Norma, met in de hoofdrol Maria Callas en Franco Corelli bijgewoond. Ook
dit zal in Sittard niet zo gauw mogelijk zijn. En ook dat mis ik. Máár een kleine stad heeft ook zijn voordelen.
Veiligheid bijvoorbeeld. In Sittard kan ik ’s avonds zonder angst buiten lopen. Dat is in Rome niet zo. Daar is
het toch wel gevaarlijker. De taal heb ik hier in Nederland geleerd en dat is niet gemakkelijk. Voor kinderen
die naar een ander land verhuizen is dat makkelijker. Zij maken zich een taal snel en op een natuurlijke
manier eigen. Bij volwassenen werken bij taalverwerving andere mechanismen. In feite kun je niet integreren
zonder taal. Zelf vind ik dat ik goed geïntegreerd ben. Ik sta open voor veranderingen en dit maakt integratie
makkelijker. Assimileren vind ik niet wenselijk want dat betekent dat je je eigen identiteit kwijt raakt en dat
kan nooit de bedoeling zijn bij een verhuizing naar een ander land.
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En dan komt u in Sittard en daar spreken ze dan geen Nederlands.
Inderdaad. Ik herinner me daar nog wel een grappige anekdote over. Ik had een schaar nodig en ging
daarvoor naar Tacken in de Paardestraat. In de winkel zei ik: “Ik heb een schaar nodig”. Hierop zei de
eigenaar van de zaak: “Een sjèr”? “Nee, een schaar”. Dit leidde tot enige hilariteit bij de overige klanten. Ik
spreek ook nu nog geen Limburgs maar kan het wel heel goed verstaan. Ik vind het ook een mooie
melodieuze taal. Voor mij klinkt een klein kind dat dialect spreekt als muziek in de oren.

fi

fi
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Wat is het grootste verschil tussen Nederlanders en Italianen?
Daar zou je een boek over kunnen schrijven. Of beter gezegd: “daar zijn al boeken over geschreven”.
Ofschoon generaliserend gezegd zou je kunnen beweren dat de Nederlander organiseert en de Italiaan
improviseert. Dat viel mij meteen op. In Nederland is alles beter geregeld door de overheid. Toen ik in
Nederland kwam wonen was er ook geen sprake van over-regeling. Momenteel valt mij de neiging op van
een zekere manier van ontevredenheid als iets niet goed gaat. Dingen die niet gaan zoals verwacht worden
moeilijk geaccepteerd. De Italiaan zal eerder dingen accepteren die je niet kunt veranderen. Mij is een
voorbeeld bijgebleven tijdens een bezoek aan het ziekenhuis waar iemand een afspraak had om tien uur.
Toen hij een kwartier later nog niet aan de beurt was ging hij aan de receptie vragen wat er aan de hand was.
Een Italiaan met dezelfde afspraak zou blij zijn als hij rond het middageten thuis is. Italianen zijn
fatalistischer. Een ander duidelijk verschil vind ik bij politici. Het lijkt alsof Nederlandse politici gewoon naar
hun werk gaan zonder overdreven hun status te bewaken. Ze doen dat bijvoorbeeld per ets. Deze eenvoud
spreekt mij heel erg aan. Als laatste verschil wil ik de directe communicatie noemen. De Nederlander zegt
makkelijker wat die denkt en probeert in het algemeen ook te doen wat hij denkt. De Italiaan is
diplomatieker. Ik ben me er wel van bewust dat mijn constateringen op een spontaan te-binnenschieten
berusten. Want voor iedere cultuur of land geldt natuurlijk het verhaal van de witte zwanen en de zwarte
zwaan.

fi

Op welke wijze was u betrokken bij de oprichting van Dante Sittard?
Mijn zus en haar man werkten allebei bij de “Sede Centrale” van de Società Dante Alighieri in Rome. Ze
hadden mij gewezen op de mogelijkheid ook een comitato in Sittard op te richten. Ik was toen al docente en
lid van de Dante te Maastricht en vond het niet echt nodig een nieuwe vereniging op te richten omdat de
afstand Maastricht – Sittard zo gering was. Op een bepaald moment ontmoette ik Dhr. John Glaser. Die was
geïnteresseerd in het oprichten van een Sittardse afdeling. Ik heb daarbij geholpen door contact te leggen
met de “Sede Centrale” in Rome om de formele zaken en de vormgeving van de lessen te regelen.
Vervolgens is er een bestuur gevormd met Dhr. Glaser als voorzitter. De Società Dante Alighieri Re Mi del
Limburgo was daarmee een feit (Re Mi staat voor Regioni Minerarie d.w.z. mijnstreek). Ik weet nog dat de
eerste lezing van de nieuwe vereniging in kasteel Limbricht plaatsvond. In die tijd gaf ik taalles aan kinderen
en volwassenen
van Italiaanse
afkomst. Die
lessen vonden
plaats vanuit het
Italiaanse
Ministerie van
Buitenlandse
Zaken. Ook ik
was bij dat
Ministerie in
dienst. Het
lesgeven aan de
kinderen verliep
op ongewone
tijden, want de
lessen werden
gegeven na
schooltijd. De
leerlingen hadden
dan tot vier uur in
de schoolbanken
gezeten en waren
moe. Meestal
kwamen ze met
tegenzin naar de les. Ze moesten als het ware tweemaal per dag naar school. Er waren zelfs lessen op
woensdag- en zaterdagmiddag. Ik gaf die lessen in onder andere Echt, Sittard, Heerlen en Kerkrade. Ik
reisde dus heel Zuid-Limburg door.
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Een van de schoolhoofden, Dhr. Van Gestel, maakte mij erop attent dat ik moest proberen de lessen onder
schooltijd te geven, bijvoorbeeld in plaats van een bijvak. De keuze hiervoor lag bij de leerling. Hij noemde
bijvoorbeeld handvaardigheid. Hij gaf mij bovendien de naam van een fervente Italië-fan,
Dhr. Rens Breukers, hoofd van de school in Broeksittard. Die zou mij daarbij kunnen helpen. Met zijn hulp is
dat gelukt, met goedvinden door de onderwijsinspecteur, in het kader van bi-cultureel onderwijs. Ook had ik
daardoor contacten met het school-pedagogisch centrum. Die omkeer van de tijdstippen was voor de
lessen een verschil van dag en nacht.
Dhr. Breukers heeft voor zijn inzet en bemiddeling een onderscheiding gekregen van de “Sede Centrale” te
Rome

Ook nu nog ontmoet ik geregeld Italiaanse volwassenen aan wie ik als kind les mocht geven. Ik vraag ze
dan altijd of ze de lessen niet vervelend hebben gevonden. Het antwoord van een meisje ontroerde mij diep.
Zij zei: “ik wist dat ik anders was dan mijn Nederlandse schoolvriendinnen maar ik wist niet waarom. Door
uw lessen weet ik wel waarom en ik ben er trots op geworden”.
Is het belang van Dante veranderd sinds de beginjaren?
Zeker niet! Als je een land wilt leren kennen, kan dat door je te verdiepen in de taal en cultuur en daar helpt
Dante bij. Overigens doen meer landen iets soortgelijks. Denk maar aan de “Alliance Française” of het
“Goethe Instituut”. Ik meen dat er ook een Spaanse variant bestaat.
Is de manier van lesgeven veel veranderd?
Eigenlijk niet, de methodes wel. Vroeger lag de nadruk vooral op grammatica en tegenwoordig krijgt ook het
luisteren en spreken veel aandacht. Een tijd geleden werd vooral passieve kennis aangeleerd. Tegenwoordig
gaat het meer om actieve inbreng. Je kunt niet denken zonder taal. Dat gebeurt volgens een bepaalde
aangeboren structuur. En die structuur dat is de grammatica. Dat proces van taalverwerving begint al op
hele jonge leeftijd. Grammatica is en blijft wel belangrijk. Je leert er het onderscheid te maken tussen
tegenwoordige en verleden tijd. Als je de plaats van de woorden in de zin en de vervoegingen niet kent, dan
kun je de taal niet goed leren.
Als afsluiter zou ik willen zeggen dat ik nog steeds even enthousiast mijn lessen geef als toen ik begon.
Maar als ik alleen online les zou moeten geven dan liever niet. Voor goed taalonderwijs is
fysieke interactie tussen mensen noodzakelijk.
Interview en tekst: Theo Van de Wall
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Een verborgen oase:
het middeleeuwse grottenpark Lama d’Antico

In de uitgestrekte vlakte vol olijfbomen
tussen Monopoli en Ostuni bevindt zich
een verborgen parel: het Parco Rupestre
Lama d’Antico. ‘Verborgen’ mag in dit
geval zelfs letterlijk worden genomen. Het
gaat hier immers om een ondergronds,
middeleeuws dorpje, uitgehouwen in de
kalkrotsen die ooit de bedding vormden
van een rivier die hier in de verre
prehistorie
moet hebben gevloeid. Toen de rivier
opdroogde, ontstond een kleine,
natuurlijke vallei, ‘lama’ genaamd.

Beschermd tegen de verwoestende krachten van de wind en andere weerselementen, vormde deze vallei
een vruchtbare oase waar zich ook al vrij snel mensen kwamen vestigen. Dergelijke mini-valleien komen op
verschillende plaatsen in Puglia voor, maar de grootste en meest representatieve is de Lama d’Antico nabij
Fasano.
De eerste sporen van bewoning dateren reeds uit de prehistorie. Maar het is vooral in de middeleeuwen,
tussen de 6de en de 14de eeuw, dat zich in de vallei een heuse dorpskern ontwikkelde. Naast de reeds
aanwezige natuurlijke grotten werden in de makkelijk te bewerken kalkrotsen nieuwe woningen,
opslagruimtes, werkplaatsen, stallen en zelfs kerken uitgehouwen. Het milde microklimaat dat in deze
minivallei heerste, maakte dit tot een aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken, zowel in de vrieskou
van de wintermaanden als in de verzengende hitte van de zomer.
Een wandeling door het Parco Rupestre Lama d’Antico begint bij het bezoekerscentrum. Daar krijg je al
heel wat uitleg over de lange ontstaansgeschiedenis van deze unieke vallei.
Voorbij het bezoekerscentrum daal je via een pad af naar de vallei die een tiental meter lager ligt. Links en
rechts zijn in de rotswanden ruimtes uitgehouwen. Verpreid over de hele site zijn er een veertigtal.
Sommigen deden dienst als woning.
Daar zie je nog nissen in de muur die
dienden als. Ook zitbanken en nissen
met legplanken werden in de wanden
uitgehouwen. De gaten die je hier en
daar nog in de grond vindt, werden
gebruikt als containers voor het
bewaren van voedingsmiddelen. In
sommige rotswanden zie je ook grote
nissen aan de buitenkant. Deze
werden gebruikt als bijenkasten. Met
de bijenwas werden kaarsen gemaakt
en de honing werd als zoetstof
gebruikt.
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Andere grotten deden
dienst als werkplaats
voor smeden,
pottenbakkers en
andere ambachtslui.
Elders werd dan weer
olijfolie geperst. De
koele temperaturen in
de rotsen leende zich
overigens uitstekend
voor het verwerken en
bewaren van olijfolie.
De meest
indrukwekkende
ruimtes zijn echter de
rotskerken. Het Parco
Rupestre Lama
d’Antico
Andere grotten deden
dienst als werkplaats
voor smeden,
pottenbakkers en andere ambachtslui. Elders werd dan weer olijfolie geperst. De koele temperaturen
in de rotsen leende zich overigens uitstekend voor het verwerken en bewaren van olijfolie.
er maar liefst drie. De grootste en meest indrukwekkende is de Chiesa di Lama d’Antico. Deze
bevond zich in het hart van het middeleeuwse dorp en getuigt van de aanwezigheid van een actieve
geloofsgemeenschap. De rotskerk heeft een monumentale ingang en bestaat binnenin uit twee
schepen die van elkaar gescheiden zijn door in de rotsen uitgehouwen kolommen.
Op de wanden zijn nog duidelijke sporen te zien van de rijkelijke fresco’s die de kerk sierden.
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Kleiner, maar bijzonder
interessant is ook de Chiesa di
San Lorenzo. Hier bevinden zich
immers de best bewaarde
fresco’s. De Byzantijnse invloed
is duidelijk aanwezig.

Dat merk je nog aan de Griekse
opschriften met de namen van
de afgebeelde heiligen, maar
ook aan de duidelijke
afscheiding tussen het gedeelte
voor de cultus en het gedeelte
waar de gelovigen konden
plaatsnemen. Archeoloog
Giuseppe Donvito, voorzitter
van Ars, de vereniging die de
site beheert, nam uitgebreid de
tijd om ons alle aspecten van
deze uitzonderlijke kerk toe te
lichten.

De derde rotskerk, helemaal op
het einde van het parcours, is
de Chiesa di San Giovanni.
Slenterend door de vallei kom je
tot het besef wat een
paradijselijke oase dit eigenlijk
is. Je passeert prachtige,
eeuwenoude olijfbomen. Je kan
je te goed doen aan
braambessen en vijgen die je zo
van de boom kan plukken.
Tegen de rotswanden hangen
kappertjesplanten die rijkelijk
vrucht dragen. En overal heerst
een overweldigende stilte, enkel
onderbroken door tsjilpende
vogels.
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Ciao! Wij zijn Franka Verhoeyen en Carl Buyck en delen via ons blog onze passie voor Italië en al het
moois dat dit bijzondere land te bieden heeft. Wij hebben ervan genoten om deze blogtekst te schrijven
en met foto’s te illustreren. Hopelijk heb jij ervan genoten het te lezen. Als je het artikel leuk of interessant
vond, dan doe je er ons zeker een plezier mee om het te delen met jouw vrienden of kennissen. Grazie
mille!

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het blog van Franca en Carl.

13

Rocca Calascio

Auteur: Alfons Caris

‘Bergvesting’, geeft het woordenboek als betekenis van ‘rocca’. Dan mag Rocca Calascio met recht
exemplarisch heten, want deze burcht ligt niet alleen ín een gebergte óp een berg, maar lijkt met zijn
massieve ruïneuze gestalte compleet vergroeid te zijn met de enorme rotspartij onder zijn voeten.
De rocca ligt op 1500 meter hoogte in wat nu het Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga heet;
in Abruzzo dus. Het kasteel werd in de 12e eeuw opgericht door de Normandiërs, die in die tijd heersten
over Sicilië en grote delen van Zuid-Italië. Als onderdeel van een groter systeem van verdedigingswerken
moest de rocca bijdragen aan controle van de nabijgelegen hoogvlakte Campo Imperatore, een belangrijk
doorgangsgebied voor de seizoensgebonden overbrenging van de schapenkuddes (de transumanza). In de
15e eeuw behoorde de rocca toe aan de Toscaanse familie Piccolomini, die de burcht voorzag van nieuwe
muren en vier ronde hoektorens.

Het kasteel had een centrale donjon, die voor een groot deel nog steeds overeind staat, en was voorzien
van een ophaalbrug over een fossa rond het bouwwerk. Of daar, bovenop een berg en op 1500 meter
hoogte, water in gestaan heeft, kon ik niet achterhalen.
In 1703 werden de rocca en het vlak daaronder gelegen toenmalige dorp Calascio verwoest door een
aardbeving. De meeste inwoners trokken weg naar, naar beneden de vallei in, waar zo het huidige Calascio
ontstond. De ruïnes van hun huizen staan nu troosteloos langs het pad dat naar de rocca voert. Sommige
van die gebouwen zijn in de laatste decennia met respect voor de lokale bouwstijl opnieuw opgetrokken en
dienen nu als tweede woning of vakantieverblijf.
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Ook het kasteel, dat al zo
lang geen functie meer
heeft, moet zich langzaam
overgeven aan de
elementen, ook al worden
er af en toe conservatieve
restauraties uitgevoerd. De
scheidslijn tussen de
natuur, die onverbiddelijk
zijn eigendom
terugverlangt, en datgene
wat de mens gebouwd
heeft, is op veel plaatsen
nauwelijks nog
waarneembaar. De
berg ora overwoekert de
verbrokkelende
fundamenten en muren en
het gruis gaat weer deel uitmaken van de berg die ooit zijn gesteente heeft moeten afstaan.
Vlakbij de rocca ligt, al even
desolaat, het achthoekig
kerkje Santa Maria della
Pietà, gebouwd in 1596 op
een plek waar volgens de
legende de lokale bevolking
een rekening vere ende met
een bende briganti.
Je vraagt je altijd weer af,
hoe het mogelijk is dat
mensen op dit soort
onmogelijke plekken een
dergelijk bouwwerk konden
neerzetten. Dat je hierboven
naar alle kanten een
schitterend uitzicht hebt, zal
niet verbazen. Naar het
noorden zie je de keten van
de Gran Sasso, naar het
zuidoosten de Maiella, naar het zuidwesten de Sirente-Velino, en beneden liggen de vlakte van Navelli
en de vallei van de Tirino.

fi

ff
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Rocca Calascio diende als lmset voor onder andere Ladyhawke (met Rutger Hauer) en In de naam
van de roos.

Boeken
Bron: tekst omslag beide boeken
Auteur: Nic Wol s

Sergeant in de sneeuw (Il sergente nella neve)

Kaputt.
In dit boek van auteur Curzio Malaparte beschrijft hij
zijn ervaringen als oorlogscorrespondent, wanneer hij
samen met het Italiaanse leger in verschillende
Europese landen belandt.
Door de vaak gruwelijke situaties en beelden die hij in
de landen aantreft, spreekt hij in zijn verslagen van een
Europa in ontbinding.
Kaputt is een oorlogsepos van grote allure, waarin hij
een beeld schildert van het verval van Europa tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Malaparte heeft de oorlogsverschrikkingen
aangesmeed tot gruwelbeelden à la Dante.

Mario Rigoni Stern, tevens auteur van dit boek,
woonde zijn hele leven in Asiago, een dorp ten
noorden van Venetië.
De enige keer dat hij zijn geboorteplaats verliet was
om als soldaat in het Italiaanse leger te dienen.
In dit boek beschrijft hij zijn ervaringen aan het
oostfront in de winter van 1942-1943, ten tijde van
de slag om Stalingrad.
Na hun desastreus verlopen campagne tegen de
Russen moet hij zich samen met zijn kameraden
terugtrekken over de steppe, zonder proviand en bij
temperaturen tot veertig graden onder nul.
Het is op zichzelf al miraculeus dat Mario Rigoni

Stern nog bestaat. In de eerste plaats vanwege zijn
overlevingskracht: die van een man die zich altijd te
midden van extremen van geweld heeft bevonden en
die door het lot werd uitgekozen om mee te vechten
in alle oorlogen van zijn tijd. (Primo Levi)

ff

Curzio Malaparta (pseudoniem van Kurt Erich Suckert,
Prato 1898-1957), zoon van een Italiaanse moeder en
een Duitse vader, was diplomaat, journalist en
veelzijdig auteur.
Een extreme non-conformist, die in de jaren twintig als
redacteur van La Stampa fascistische ideeën huldigde,
maar in 1931 om zijn kritiek op Mussolini en Hitler werd
gevangengezet.
ISBN 9 789029 538282

Mario Rigoni Stern (1921-2008) wordt sinds zijn
debuut Il sergente nella neve (1953) gezien als een
van de grote literaire voortrekkers van het
naoorlogse Italië.
Hij is auteur van een veelbekroond oeuvre, met
succesvolle romans als Storia di Tönle (1978) en Le
Stagioni di Giacomo (1995)
ISBN 9 789029 587396

