Over antieke wegen
Piet Heidema & Rita Denkers

Sinds 2004 besteden we onze vakanties aan het maken van lange
wandelingen in Italië. Dat jaar en in 2005 lopen we de Sentiero
Francescano: wandelingen van Florence via Assisi naar Rome.
In 2006 en 2007 lopen we vanaf de Pyreneeën naar Santiago, maar
vanaf 2008 zitten we weer in Italië. Daar lopen we in 3 etappes de
Via Francigena vanaf de Grote Sint Bernhardpas op de ZwitsersItaliaanse grens naar Rome, waar we op 31 mei 2010 aankomen.
Italië is ons zo goed bevallen dat we in 2011 besluiten om een stuk
over de oude Via Appia naar Capua bij Napels te wandelen.
Probleem bij deze wandeling is dat je op dit traject vaak langs de
weg met hier en daar druk autoverkeer moet lopen. We besluiten
dan ook om in 2012 niet verder te gaan naar Bari en Brindisi maar
om de Ruta de la Plata te lopen: van Sevilla naar Santiago.
In november 2011 verschijnt echter het routeboekje van de Via
Francigena del Sud. Omdat Italië ons toch meer trekt dan het
massaverkeer dat je treft op alle wegen die naar Santiago leiden,
veranderen we onze plannen: we gaan de V.F. del Sud lopen.
Hiertoe hebben we in de winter van 2011/12 het Italiaanse
routeboek vertaald en in 2012 zijn we begonnen aan de 800 km
lange wandeltocht van Rome via Benevento en Bari naar het Finis
Terra van Italië: Santa Maria di Leuca.
Op 24 april vliegen we vanaf Eindhoven naar Ciampino bij Rome.
De volgende dag gaan we aan de wandel.
Onze belevenissen houd ik dagelijks bij. Verder maak ik veel foto’s
van allerlei cultuurmonumenten, van de natuur in al zijn facetten
en mensen die we onderweg tegenkomen.
Rietje maakt er thuis dit dagboek van.
Riet zegt over dit verslag: “aan de foto’s te zien lijkt het wel of ik
deze wandeling alleen gelopen heb, bijna alleen maar foto’s van
mij”. Dat komt omdat ik alle foto’s maak en het toestel maar
moeilijk af kan geven.
1

In 2010 in Rome geëindigd na de Via Francigena
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Isola Tiberna
De wandeling begint bij de Sint Pieter (San Pietro).
Het eerste stuk hebben we vorig jaar (2011) gelopen op onze tocht over
de Via Appia naar Capua. Hiervan een verslag.
We lopen naar de Tevere (Tiber) en zien links de Borgo Sant’Angelo
(Engelenburcht): het mausoleum van de Romeinse keizer Hadrianus. We
wandelen langs de Tiber en na Isola Tiberna (het eiland in de Tiber) en
Ponte Rotto (de ingestorte brug), steken we de Tiber via de Ponte
Palatino over en komen zo bij de Chiesa (kerk) van Santa Maria in
Cosmedin met de befaamde Bocca della Verità. Vervolgens lopen we
langs het beroemde Circus Maximus. Vandaag de dag is het Circus
Maximus niet veel meer dan een grasvlakte met aan weerszijden hellingen: de voormalige tribunes.
We komen op het Piazza Porta Capena. Van deze oude stadspoort is niets
meer over, maar dit is wel een belangrijk punt in de geschiedenis: hier
begint namelijk zowel de Via Appia, die zuidwaarts gaat naar Benevento,
Taranto en Brindisi, als de Via Latina die meer oostelijk de bergen in
loopt om uiteindelijk ook in Benevento te eindigen en waar de door
keizer Trajanus in 109 na Christus aangelegde Via Traiana begint. Deze
gaat over Troia naar Bari en eindigt tenslotte ook in Brindisi.
Vanaf het Piazza Porta Capena lopen we langs le Terme di Caracalla (het
enorme badhuizencomplex van keizer Caracalla).
Na dit complex splitst de weg zich in de Via di Porta Latina en de Via di
Porta San Sebastiano (vroeger Porta Appia).
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Porta di San
Sebastiano

Wij nemen de Via di Porta San Sebastiano. Bij deze poort in de
Aureliaanse stadsmuur begint de, in 321 voor Christus door Appius
Claecus aangelegde, Via Appia. Deze poort bestaat eigenlijk uit twee
poorten: de oude en de latere welke onderdeel is van de Aureliaanse
stadsmuur.
Tegenwoordig is deze Via Appia een erg drukke verkeersweg
Even later lopen we langs het beroemde kerkje van Santa Maria in Palmis
uit de 9e eeuw en in 1600 weer opnieuw opgebouwd, dat nu wordt genoemd: “Domine quo vadis”. Het heeft een bijzondere betekenis voor de
pelgrim: het is namelijk de eerste stopplaats op de cammino. Binnen vind
je een marmeren plaat met een afdruk van twee voeten (het origineel
wordt bewaard in de basiliek van San Sebastiano). Dit is een antieke exvoto (beloftegeschenk) dat geschonken is voor het slagen van een
voetreis.
De overlevering wil dat deze voetafdrukken afkomstig zijn van de voeten
van Jezus op het moment van zijn legendarische verschijning aan de
apostel Petrus, toen deze uit Rome vluchtte om aan de vervolging van
keizer Nero te ontkomen. Op de vraag van Petrus aan Jezus: “Domine,
quo vadis?”, was het antwoord:“Ik ga me opnieuw laten kruisigen”.
Bij die woorden begreep de apostel de fout van zijn vlucht en keerde
terug om zijn marteling te trotseren.
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Aureliaanse muur

Porta San
Sebastiano

Domine
quo vadis?
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Tomba di
Cecilia Metalla

Hierna passeren we de Catacomben van San Calixtus. We besluiten een
kijkje te nemen in dit, naar later blijkt, immense complex van graven. Het
zijn in 4 lagen in tufsteen uitgehouwen gangen en graven van ongeveer
500.000 mensen. Er zijn veel kindergraven bij: je moet bedenken dat de
gemiddelde leeftijd van een vrouw toen 23 was en van een man 26 jaar.
Het is een heel complex van familiegraven, halfronde en platte rechthoekige graven in diverse vormen. Het gangenstelsel heeft een lengte van
20 kilometer en is onverlicht met her en der ontluchtingskanalen. Het
werd verlicht door olielampen die bezoekers achter lieten. De graven
werden later niet meer bezocht door de nabestaanden.
Hierna lopen we langs het Circus van Maxentius (een renbaan zoals het
Circus Maximus) en de Tomba di Cecilia Metalla: een grote ronde
graftombe. We zien nog veel Romeinse overblijfselen en verder in het
land een Aquaduct.
Vogels horen we ook zoals hoppen, wielewalen, nachtegalen en tortels.
We lopen door tot de grote verkeersweg, de Grande Raccordo Annulare,
welke rond Rome loopt.

Via Appia Antica
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Lijst van plaatsnamen langs de Via Francigena del Sud
Links de Italiaanse naam en rechts in het Latijn

Via Latina
Roma

-

Urbs Roma

Marino
Castrimoenium
Artena
Ecetra
Gavignano
Rossilli
Anagni
Anagnia
Ferentino
Ferentinum
Veroli
Verulae
Casamari
- Casa di Mario (Gaius Marius)
Ceprano
Fregellae
Aquino
Aquinum
Cassino
Casinum
Mignano Monte Lungo Cesenni
Alife
Allifae
Telese
Thelesia
Benevento
Beneventum
Via Traiana
Paduli
Buonalbergo
Casalbore
Masseria San Vito
Troia

-

Padulum
Cluvia
Casalis Albulus
Mutatio Aquilonis
Aecae
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Cerignola
Mutationes Furfane
Canosa
Canusium
Corato
Coratus
Ruvo
Rubi
Bitonto
Butuntum
Bari
Barium
Monopoli
Neapolis
Egnazia
Gnatia
Torre San Sabina
Mansio ad Speluncae
Ostuni
Astu Néon (Grieks)
Carovigno
Corvinium
Brindisi
Brundisium
Via Traiana Calabra
Valesio
Torchiarolo
Lecce

-

Mutatio Valentia
Turcolurum
Mansio Lupiae

Via Traiana Constantino
Carpignano
Otranto
Tricase
Santa Maria di Leuca
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-

Hydruntum
Tricasium
Leuca

Woensdag 25 april:
Ciampino – Grottaferrata.
28 km.
Mooi zonnig weer.
We beperken ons nu tot het stuk over de Via Appia Antica vanaf de
Grande Raccordo Annulare naar het zuiden.
Na het ontbijt in Hotel Palacavicchi gaan we naar buiten. Gisteravond
hebben we de receptionist gevraagd of we door de tunnel kunnen oversteken maar dat heeft hij ten sterkste ontraden. Deze tunnel is donker,
bochtig en alleen voor auto’s: te gevaarlijk dus.
Terwijl we nog staan te aarzelen wat we zullen doen (eerst Rome in is
wel heel erg ver om), komt er een busje van het hotel aanrijden. Rietje
vraagt aan de chauffeur of we door de tunnel kunnen maar ook hij zegt
dat het te gevaarlijk is. Riet zegt dat we aan de andere kant van de weg
aan onze wandeling willen beginnen. De chauffeur zegt: “un momento”
en verdwijnt in het hotel. We wachten en even later komt hij naar buiten
en zegt dat hij ons wel naar de Via Appia Antica wil brengen. Hij rijdt
een flink stuk richting Rome en aan de andere kant van de Via Appia
Nuova weer terug en zet ons af bij de kruising Via di Torricola – Via
Appia Antica: de plek waar we vorig jaar zijn gestopt. De eerste engel op
onze weg; het scheelt ons een aantal kilometers lopen.
Deze Appia Antica is een mooie, autovrije weg.
Het begint al goed: een dame op leeftijd laat haar "riche nature” zien in
de hoop op wat bijverdienste. Verder zijn er veel mountainbikes en wandelaars op de Appia Antica. De Italianen hebben vandaag een vrije dag:
Bevrijdingsdag van de Nazi’s.
Even later zie ik links in de berm een klein meisje en een man met een
groot fototoestel gehurkt zitten.
Ik kijk wat hij daar fotografeert en het blijkt een heel klein, bijna zwartbruin orchideetje te zijn. Hoe het heet weet ik niet; ik heb ze ook een paar
jaar geleden bij Radicofani gezien.
Het begin van onze tocht over de Via Appia bij de Via di Torricola
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Kleine
orchidee

Aspodello
Bianco

Vader
met
dochter
Beatrice
10

Wilde
bloemenpracht
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Heel in de verte loopt de Via Appia Antica nog door.
Ik zet dit kleine bloemetje ook op de foto en Rietje komt kijken wat er te
zien valt. Er staat hier ook de grote lelie-achtige bloem die ik ook ken van
Sardinië en de Mata Grande bij Burgos. Ik vraag de fotograaf hoe deze
plant heet: Aspodello Bianco. Bij thuiskomst kijk ik op internet en daar
vind ik dat dit een belangrijke plant is: de slaaplelie.
Even later komen vader en dochtertje Beatrice op de fiets de hondenpieper van Riet brengen (een apparaatje dat ultrasone geluiden uitzendt
waarmee je agressieve honden op afstand houdt). Het is bij Rietje van de
rugzak gevallen.
We lopen door en zien torens en grafheuvels.
De Via Appia is steeds meer overwoekerd met gras en uiteindelijk komen
we bij het dorp Santa Maria delle Mole. Rechts over het spoor is een bar
en daar eten we iets kleins en drinken we water.
Wanneer we weer verder gaan over de Via Appia, welke nu een pad
wordt met hier en daar keien, kunnen we heel in de verte de Via Appia
zien doorlopen. Zo komen we bij een parkeerplaats met een bron. We
worden verwelkomd door een groepje fietsers die belangstellend vragen
waar we heen gaan. We vertellen ons voornemen om naar Bari te lopen
en oogsten veel bewondering. Zelf zijn ze begonnen aan een grote tocht
over de Via Appia.
We steken de drukke Via Appia Nuova over, gaan omhoog en lopen
langs de muren van het Monastero Trappista (Trappistinnenklooster).
Af en toe hebben we een wijds uitzicht op Rome en het vliegveld
Ciampino.
We rusten wat uit bij een villa en gaan hierna omhoog een wandelpad in
dat ons onder de spoorlijn doorleidt naar Marino. Dit snijdt een behoorlijk stuk af.
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Op het eind zijn we vlak bij het station van Marino. Even later komen we
op het Piazza Garibaldi: het is eigenlijk een mooi parkje met paarsbloeiende peperbomen en dennen. De palmen hebben het afgelopen jaar
de strenge winterperiode niet overleefd.
We gaan lunchen in Trattoria La Rotonda aan dit Piazza. We worden leuk
ontvangen: de eigenaresse spreekt Engels. Zij verwacht binnenkort haar
eerste kind. Haar man beweert geen Engels te spreken maar later zegt hij
alles in verstaanbaar Engels tegen ons. Haar moeder staat in de keuken,
maar komt ook een praatje met ons maken. Wanneer ze hoort wat wij van
plan zijn en verneemt hoe oud Rietje is, gaat ze de keuken in en komt
terug met een takje bloeiende sinaasappel en geeft dat aan Riet.
Nu wijken we van de route van het boekje af.
We lopen naar Grottaferrata om daar de Abbazia di San Nilo te bezoeken.
Een paar weken geleden hebben we op RAI Uno een mis gezien die in
deze Grieks Katholieke abdij werd opgedragen.
We lopen Marino uit en gaan naar beneden; bij een rotonde twijfelen we
welke weg de St. Annastraat is die we moeten hebben. We vragen een
wandelaar de weg naar de Abbazia en hij zegt: “kom maar met me mee
want ik moet die richting ook uit”. De weg loopt weer steil omhoog en bij
een woonhuis aangekomen neemt de man afscheid van ons en zegt dat we
gewoon rechtdoor moeten. Bij Monte d’Oro hebben we een mooi uitzicht
op de Abbazia di San Nilo met fortificaties, torens en muren.
We zijn er echter nog niet want eerst gaat de weg flink omlaag om vervolgens weer eens met een helling 15° te stijgen.
Eindelijk komen we bij de abdij en gaan we het terrein op.
Deze abdij is gesticht in 1004 door de uit Calabrië afkomstige San Nilo di
Rossano. Zuid-Italië stond toen onder Byzantijns gezag, het OostRomeinse rijk dat zijn zetel had in Constantinopel (in het Grieks
Byzantium, het huidige Istanboel).
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Abbazia
di San
Nilo
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Paolo

De abdij is ook na het Schisma tussen de latere Rooms katholieke kerk en
de Grieks Orthodoxe Kerk in 1054 altijd Grieks Katholiek gebleven en
wordt geleid door Basiliaanse monniken.
We gaan de Abdij binnen; in de kerk houden een zevental monniken een
gebedsdienst.
Van buiten is het een prachtige kerk; het interieur is echter barok: mooi is
anders.
De crypte dateert uit de 1e eeuw voor Chr.: La Cripta Ferrata.
Alle opschriften staan, uiteraard, in het Grieks.
Rietje vraagt een monnik met een baard of ze een stempel kan krijgen
voor haar credenziale (pelgrimspaspoort); hij heeft er geen en verwijst
haar naar het souvenirwinkeltje maar ook hier is geen stempel aanwezig.
Wel krijgt ze een oude ansichtkaart met daarop een mooie stempel. Dit
moet ze maar in haar pelgrimspaspoort plakken.
In het winkeltje worden we aangesproken door een Italiaan, die goed
Nederlands spreekt met een Vlaams accent. Hij komt uit Milaan en heet
Paolo. Hij is voorganger van de Grieks katholieke kerk in Maastricht. Hij
woont in Gent en zijn vrouw is een Belgische die werkt bij de
Universiteit van Gent. Hij loopt een stukje met ons op en bij het afscheid
nodigt hij ons uit om eens in Maastricht te komen.
We passeren een rotonde met dwars er doorheen een voetgangerspad.
Hierna gaan we naar het Hotel Squarciarelli, waar we al vanuit Nederland
een kamer besproken hebben.

Rechtdoor het
voetgangerspad
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Ze hadden ons gisteren al verwacht. Ik vertel dat we gisteren (24 april)
aangekomen zijn in Rome en daar in Hotel Palacavicchi hebben overnacht en vandaag is het de beurt aan Grottaferrata. Een uur geleden
hebben ze de betaling van € 80 voor de hotelkamer van mijn creditcard
geboekt. Het blijkt dat ik op 24 april 2 x een hotel geboekt heb. Het is de
eerste keer dat ik via de computer een hotel heb gereserveerd: zoiets heet
geloof ik leergeld. Het is overigens geen probleem dat we nu
overnachten. Ik hoef niet dubbel te betalen: keurig.
De kamer is misschien wat duur, maar de douche en het water zijn goed.
De bedden zijn wel hard.
Het is een echt Italiaans hotel en dat betekent verkeerslawaai.
We eten in het restaurant van het hotel als primo straccetti con rughetti en
als secondo tagliate di manzo (smalle plakjes rundvlees met veel rucola).
Donderdag 26 april: Grottaferrata – Artena. 26 km. Mooi weer.
We vertrekken om kwart voor negen. Bij ons hotel komt ook de route van
het boekje langs en hier pikken we deze weer op. We lopen door de
bebouwing van Grottaferrata.
We komen bij een bosgebied met tal van mooie planten zoals de bosanemoon, de blauwe en de in ons land zeldzame gele anemoon. Het ziet
overal wit van het groot sterremuur. De prachtige rose bloemen van wilde
pioenrozen en kleine cyclaampjes zorgen voor afwisseling. We zien het
kleine witte bolgewasje met zijn belletjesbloemen en het op het blauwe
druifje lijkende bolgewas; van beide weet ik helaas de naam niet. Verder
het blauw bloeiende zenegroen en de wit-rose appelbloesem.
De gazen hekken in het bos volgend komen we bij het hek van een landgoed dat Casa dei Guardini heet. Even verder staat een nieuw houten hek
waar we door moeten en zo komen we in een pas uitgedund bosgebied.
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Zenegroen

Wilde pioenroos

Wit bolgewasje
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Het is geelgroen van hoge, bloeiende wolfsmelk: een prachtig gezicht.
Aan de wroetsporen te zien zitten hier ook wilde zwijnen.
Hoewel het al eind april is, zit er nog nauwelijks blad aan de bomen:
kennelijk zitten we hier hoog.
Hierna lopen we een ouder bosgebied in maar ons pad wordt her en der
versperd door over het pad hangende struiken. Dit als gevolg van de
zware sneeuwval van afgelopen winter.
We komen weer bij bebouwing: in het begin is het nog een onverharde
weg, maar gelet op de grote hoeveelheden bouwpuin die de Italianen hier
illegaal storten, wordt ook dit deel langzamerhand verhard.
Wáár je ook langs de huizen loopt: het is één en al geblaf van honden die
gelukkig achter grote hekken worden gehouden. Het zal hier niet
makkelijk zijn om een roofoverval te plegen.
We lopen nu langs het, in het boekje genoemde, perceel met schaduwgevende pijnbomen waaronder paarden los lopen. De paarden lopen nu
op een kaal stuk aan de overkant van de weg en de pijnbomen zien er
zwaar gehavend uit: waarschijnlijk hebben deze het onder de zware
sneeuwdruk begeven. Ze worden nu gerooid.
Nu komt het volgende bosgebied. De gemeente heeft hier echter een
diepe geul gegraven en er naast opgehoogd met de mededeling dat het
pad door het bosgebied gesloten is.
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Boven is het porchettastalletje met terras
Het is wel onze route en tegen beter weten in hebben we geprobeerd een
stuk te lopen, maar de afgebroken takken en over het pad hangende
struiken beletten dat en we konden even later zelfs geen pad meer zien.
We moeten nu helemaal terug naar de hoofdweg: de Via Tuscolana
richting Artena.
Geluk bij ongeluk is dat we al gauw langs de porchettazaak van Benito &
Pasqualina lopen, Een soort uitspanning die er heel leuk uit ziet. Hier
eten we een broodje porchetta (gekruid varkensvlees, heerlijk!) met
bijbehorend drankje.
Maar goed dat we dat gedaan hebben want een stuk verder is de bar, die
op het kaartje staat aangegeven, dicht. Officieel is deze op Mercoledi
(woensdag) gesloten, maar het is nu Giovedi (donderdag) en toch is ook
nu de bar dicht.
Even verderop is de Allevamenti Iitici, waar je kunt vissen op forel, zalm
en allerlei andere vis, maar deze wordt nu in gereedheid gebracht. Wel is
er tegenover een porchettastalletje, maar daar hebben we nu geen
behoefte meer aan. Hier tegenover ligt aan de andere kant de Pantano
della Doganella.

Pantano della
Doganella
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Bloeiende kersenbomen

Door zware sneeuwval
vermield bosgebied

Eigenlijk geen bospad
maar een beekbedding
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Dit zijn de resten van een inmiddels verdwenen meer. Het is nu een 53 ha
groot natuurgebied met drassige weilanden waar bijzondere amfibieën
voorkomen zoals de zeldzame Rana Agile: een bruinrode kikker.
Voorbij dit reservaat steken we de Via Tuscolana over en lopen we over
een fraai breed bospad langs dit reservaat. Rechts ligt een stuk van de
weg af een groot huizencomplex dat nog afgebouwd moet worden. Een
eind verderop ontwaren we rechts van ons een bungalowpark met huisjes
met zwembaden in het bos.
Bij borden van Parco Regionali dei Castelli Romani is een open plek met
gras. Hier moeten we een bospad in dat steil omhoog loopt. Het is eigenlijk geen pad maar een beekbedding met keien en vooral veel takken en is
moeilijk te lopen. Later daalt dit pad en zijn er merkwaardigerwijs minder keien en geen takken meer. Uiteindelijk komen we aan bij een oud
huizencomplex en zijn we bij een weg met resten van een oude keienbestrating.
We wandelen verder naar een vijfsprong welke geplaveid moet zijn. Hier
zijn echter bosarbeiders aan het werk om boomstammen op stapels te
leggen. Hoewel we nauwelijks plaveisel zien, vinden we toch het goede
pad dat we moeten hebben. Het loopt langs het dal van de Valle Freddo.
De twee zijwegen die volgens het boekje van rechts komen, zien we ook
en op een gegeven moment moeten we naar rechts en even later over een
met gras begroeid bospad naar links. Dit pad eindigt in een tweesprong en
nu is het raden maar. We nemen het pad naar links maar nu wordt het wel
erg gissen. Er zijn zoveel sporen en paden. We weten het niet meer!
We zijn verdwaald! We worden bang want hoe moet je hier nu uit dit bos
zien te komen?
We lopen maar wat rond. Op een gegeven moment krijg ik een ingeving:
we moeten omhoog om mogelijk een weg of huizen te zien. We horen
geen wegverkeer zoals vrachtwagens: alleen maar vliegtuigen.
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De leeuwtjes
op het hek

We nemen een pad omhoog en gaan steeds hoger. Op het routekaartje
zijn hoogspanningsleidingen getekend en hier moeten we aan het eind
van het bos onder door. Plotseling zie ik deze hoogspanningsleidingen en
nu weet ik dat we op het goede spoor zitten. We komen op een asfaltweg
en bij een huis wordt Rietje helemaal enthousiast: op het toegangshek
staan twee leeuwtjes en die heeft ze op Google Earth gezien. We hebben
de route weer gevonden en al gauw lopen we Macere binnen.
Bij een bar drinken we cola en rusten we wat. Om kwart voor zes stappen
we op want het is nog 5 km lopen naar Artena, dat we al links tegen een
berg zien liggen en dat belooft natuurlijk niet veel goeds. Het venijn zit
hem duidelijk in de staart.
We lopen door maar door alle tegenvallers van vandaag zoals het weer
teruglopen vanuit het onbegaanbare bos, het verdwalen in een ander bos
en vooral de afstand van meer dan 23 km die we al gelopen hebben en
dan ook nog de kilometers die we om hebben moeten lopen is de fut er
wel heel duidelijk uit. Bij het Convento Francescano met een lelijke gevel
uit 1633 rusten we even, maar we moeten weer door want we zijn er nog
niet! Een meisje vraagt waar me naar toe moeten. Als we het vertellen
wenst ze ons sterkte.
Artena
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Terugblik in de diepte

Even verder
linksaf weer
steil omhoog

Een diepe
kloof tussen
onze weg en
het plaatsje
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Ristorante Albergo
Chiocchió

De weg naar het stadje is links maar een pijl wijst ons naar Hotel
Chiocchió rechts: steil omhoog. Niet gewoon steil maar heel erg steil!
Dat zien we ook aan de auto’s die over de Via de Santuario omhoog kruipen; ze redden het maar net. Steiler kan niet, maar we moeten wel; ons
overnachtingadres ligt boven in het stadje.
Boven aangekomen, met de kerk, die we al die tijd hoog zagen liggen, nu
beneden ons, vragen we bij een winkeltje naar Hotel Chiocchió en dat
blijkt nog aanzienlijk hoger te liggen. Als ze nu maar plaats hebben want
we hebben niet gereserveerd.
Om kwart voor acht komen we aan bij het hotel. Plaats is er genoeg.
Gauw douchen, de was doen en dan eten. We kiezen voor pizza: die vinden we in de Regio Lazio de lekkerste: fine e crocante (dun en hard gebakken). Van het hotel krijgen we er bruschette met tomaat en gefrituurde
courgettebloemen bij: dat alleen al is een maaltijd op zich.
Vanaf onze kamer heb je een geweldig uitzicht over het stadje Artena, dat
onder ons ligt, en de wijde omgeving, die nog verder naar beneden in het
dal ligt. Vooral ’s avonds is het een mooi gezicht met al die lampjes.
Het bed in Albergo Chiocchió is voor Rietje heerlijk; voor mij wat te
zacht.
Het is een heerlijk rustig hotel: on-Italiaans rustig zelfs want altijd hoor je
wel verkeerslawaai en anders wel honden, maar hier niet.

Rechts de kerk
onder ons
die we eerder
zo hoog zagen
liggen
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Een flinke afdaling staat
ons te wachten

Nu door het stadje
naar beneden

De kerk die we vanaf
beneden en vanaf
boven zagen
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Monument
voor de
gevallenen

Vrijdag 27 april: Artena – Colleferro. 8 km. Mooi, zonnig weer.
Na het ontbijt vertrekken we om negen uur.
De wandeling van gisteren heeft ons het nodige kruim gekost: daarom
hebben we vandaag een korte wandeling op het programma. We lopen
langzaam naar beneden.
Naast het hotel is een nieuw kerkje van Santa Maria di Letizie. Op een
steen staat vermeld dat het oude kerkje uit de 11e eeuw was gebouwd op
de plek van een tempio pagano: een heidense tempel. (Een Romeinse
tempel maar misschien was er voor de Romeinse tijd ook al een heiligdom). Het is er ook echt een plek voor: hoog en ongenaakbaar!
In de oorlog zaten hier de Duitsers en die zijn door de Amerikanen weggebombardeerd. Daarbij kwamen echter ook drie paters, negen broeders
en burgers om het leven. Voor hen is een mooi monument opgericht met
een eeuwige vlam.
We gaan naar beneden over prachtige witte keienstraatjes. Langs de kerk
met twee torens, welke in 1661 is gebouwd met geld van Kardinaal
Burghesius, de naam van een oud, adellijk geslacht in Italië.
Weer verder naar beneden komen we bij Piazza Vittoria waar een aantal
volbepakte muilezels staan. Een van de voerlieden is volgens Riet een
echte Saracino (een Arabier uit de Middeleeuwen).
Even verderop sta ik de oude poort van Artena te fotograferen met alweer
de naam Burghesius er op.

26

Achter het stuur
la Principessa
Niké Arrichi
Borghese

Hier worden we aangesproken door twee dames in een witte Fiat Punto.
Ze willen ons een lift geven naar het station of waar we maar heen willen.
Ik vertel ze dat we van Rome naar Bari en vervolgens naar Brindisi lopen
met al onze bagage in een rugzak. Ze vinden het geweldig en nodigen ons
uit om bij hen te komen wanneer we weer eens in Artena zijn. De oudste
geeft ons een kaart met een schilderij van Artena dat zij zelf gemaakt
heeft. Ik zou dit schilderij wel willen hebben met de naam van de
schilderes: Niké Arrighi Borghese. Later zie ik op internet dat zij niet zo
maar iemand is: een Principessa (prinses) die in Palazzo Borghese in
Artena woont. We hebben hier dan ook te maken met moeder en dochter
Borghese: verre nazaten van Burghesius.
Hierna komen we op de Piazza Union met het Asilo di Marco, een pelgrimshospitaal, en een grote stenen kop van een beeld van een godin.
Hier drinken we onze eerste cappuccino. Het apparaat in Hotel Chiocchiò
was namelijk rotta.
Hier vangen we de wandeling van vandaag aan richting Colleferro en
Anagni.
De kaart die we kregen
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Het vroegere
pelgrimshospitaal

We moeten weer terug omhoog over de Via Garibaldi en voor een hoog
huis gaan we een met bomen en struiken omzoomd pad op. Tal van bolbloemen zie ik hier zoals cyclamen, kleine uien en anemonen en verder
veel groot sterremuur.
De wandeling verloopt voortreffelijk. De braamstruiken die het pad volgens ons boekje overgroeien, hebben het pad nog niet in bezit genomen.
We zien overigens helemaal geen braamstruiken, wel tal van andere
struiken, maar geen bramen.
In de verte zien we de besneeuwde toppen van de Monte Lepini.
Over de Via Colle Sacramento lopen we vervolgens naar de Via Latina.
In het boekje staat dat het een wandeling is van 4.5 km. We zien al gauw
een bord van Colleferro en denken dat het met deze 4.5 km wel mee valt;
het tegendeel is het geval: het eigenlijke dorp ligt nog kilometers verder.
De spoorlijn loopt hoog over de weg: het is een met kabels getrokken
lopende band.
Even verderop komen we bij een bar en daar eten we tramezzini met cola.
Omdat de wandeling gisteren extreem zwaar was, willen het nu rustig aan
doen en in Colleferro overnachten. We hebben 3 adressen: 2 B & B’s en
1 Ristorante waar men ook kamers verhuurt.

In de verte
Monte Lepini
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De eerste B & B is bij een Agenzia Viaggi (reisbureau) maar dat is, als
we daar aankomen, net om twee uur gesloten tot vier uur. We wachten
maar tot vier uur; intussen eten we maar weer tramezzini met cola.
Ik ga intussen ook maar een kijkje nemen bij Ristorante Il Tempio di
Bacco, dat ook kamers verhuurt. Daar zit nu een ander restaurant in met
de naam Il Vecchio Castello. Dit is van drie tot half zes dicht. Er staat
niets over kamerverhuur.
Om vier uur is het reisbureau weer open maar het blijkt alleen te bemiddelen in kamers, zelf verhuurt men niets. In de nabijheid heeft men niets
voor ons. Wel krijgen we het adres van Hotel Silvia dat vlakbij Teatro
Vittorio Veneto bij de Corso Garibaldi ligt. In dit hotel hebben ze nog een
kamer van € 60 voor ons. Heel mooi.
Het baliemeisje zegt dat er eergisteren ook een Nederlandse was die naar
Bari liep. Het blijkt een goede vriendin van ons te zijn: Truus uit
Maastricht. We bellen haar maar ze vertelt ons dat ze ziek is. Vandaag is
ze in Anagni naar de dokter geweest en ze moet stoppen. Ze reist morgen
naar Benevento om daar een paar dagen te rusten tot maandag; woensdag
vliegt ze vanaf Bari naar huis. Wat jammer voor haar.
’s Avonds eten we heerlijk in Trattoria/Rosticeria La Tavernette. Rietje
een kippenpoot en ik mixed–grill. Ze draaien er leuke muziek uit de jaren
50.
Zaterdag 28 april: Colleferro – Anagni. 18 km. Mooi weer.
Na het ontbijt in Hotel Silvia gaan we om half negen aan de wandel. We
lopen terug naar het grote piazza om op de drukke Via Consolare Latina
de route weer op te nemen.
Even later komen we langs de ruines van de voormalige Abbazia di
Roselli: deze stellen niet veel voor. Er staat nu een ander gebouw, dat
privé eigendom is: veel te zien is er niet.

Abbazia
di Roselli
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Segni boven
op de berg

Aan de overkant zien we Gavignano liggen en verder op de berg Segni.
Een paar jaar geleden zijn we in Segni geweest op uitnodiging van enkele
jonge Nederlandse zusters, die we ontmoet hebben op het Campo dei
Fiori in Rome. Zij voelen zich aangetrokken tot de in 1984 door de
Argentijnse priester Carlos Buela gestichte nieuwe kloosterorde: de
Zusters van het Mens geworden Woord. Zij hebben in Segni hun hoofdkwartier en als kerk hebben ze het oude kerkje van San Pietro in gebruik.
De zusters hebben grijsblauwe habijten; vandaar hun naam: de Blauwe
Zusters. Ze vertelden ons dat hun Nederlandse vestiging in Brunssum is.
We wandelen verder en af en toe hoor ik nachtegalen, hoppen en wielewalen.
Langs de weg vind ik een doodgereden das en een smaragdhagedis: jammer van zulke mooie dieren.
Op een gegeven moment komt een wandelaar ons tegemoet met de niet
echt Italiaanse naam Iwan. Hij komt uit Segni maar heeft in Bari bij de
marine gewerkt. Op het station van Anagni is hij uit de trein gestapt en
loopt nu naar Segni: een eind lopen zo te zien. Aan zijn kleding te zien
heeft hij het warm.

Iwan
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In de verte Anagni
Om kwart over twaalf zijn we bij het station van Anagni. We hebben
mazzel dat de bar vandaag open is. We drinken hier cola met een stuk
pizza en caffè toe. Om één uur worden we verzocht op te stappen want de
bareigenaar sluit de tent, om hem om vier uur weer te openen.
We lopen langs het militaire complex dat we eerder al vanaf een heuvel
zagen en dat toen op een meer leek. Nu we er langs lopen merk je het
hele complex niet eens op.
Net onder de snelweg door is een bar waar we weer rusten en water en
sugo di frutta drinken.
Bij Hotel Le Rose slaan we rechtsaf het binnenland in. Het is een steile
klim en dat bij 30 ° maakt het laatste stuk naar Anagni erg zwaar. Bij
iedere schaduwplek staan we stil.
Het is bekend dat er in Italië veel honden zijn die het je soms erg lastig
kunnen maken. Om deze honden op afstand te houden hebben we een
“Dazer” gekocht: dit is de merknaam van een Amerikaans apparaatje dat
honden d.m.v. een ultrasoon geluid effectief wegjaagt. De hond komt al
blaffend en grommend op je afgestormd en wanneer deze een meter of 7
van je verwijderd is, richt je dit apparaat op zijn kop en druk je op een
knop. Het ultrasone geluid uit het apparaat is dusdanig dat de hond er
acuut helemaal gek van wordt. Hij deinst terug en vaak kruipt hij met de
staart tussen de poten terug om op veilige afstand nog wat te blaffen.
Op onze wandeling ontdekken we dat zwerfhonden geen probleem zijn.
We zien ze vaak maar ze verdwijnen als je in de buurt komt of ze blijven
gewoon lui liggen.
Het is vandaag zaterdag en dat betekent dat bij nogal wat huizen de
hekken open staan om in en uit te kunnen rijden maar dat houdt ook in
dat honden zo naar buiten kunnen rennen om ons een lesje te leren.
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We hebben de dazer vandaag 3 keer nodig.
Eén van deze honden staat ons, op onze warme tocht naar boven, al
grommend en blaffend achter een hek te verwelkomen. Hierna volgt hij
ons door een stuk land. Kennelijk weet hij dat bij de buurman het hek
openstaat en rent hij via het hek van de buurman al grauwend en blaffend
tot buiten de poort op ons af. Ik richt de hondenpieper op zijn kop en hij
weet niet hoe gauw hij rechtsomkeert moet maken. Hij knalt hierbij zijn
kop zo hard tegen een elektriciteitskastje dat het een klap van jewelste
geeft. Al jankend van de pijn druipt hij af. Ik denk dat hij met deze
ervaring zijn taak als waakhond niet goed meer zal verrichten, maar dat
zal me een zorg zijn. Wij zijn tenminste gevrijwaard van hondenbeten of
erger.
We lopen langs Hotel Santoro aan de voet van de stad, maar hier vragen
we niet naar een kamer. Rietje heeft op Google een leuke Albergo del
Gallo in de binnenstad gezien.
We lopen weer omhoog. We komen bij een huis van twee jonge mensen
met hun zoontje Tomasso die ons zien ploeteren en zij bieden ons een
fles koud water aan. We kletsen even gezellig. Als we weer verder gaan
komen we even later in de oude stad en lopen we over de Via di Porta
Cerere langs de oude stadsmuren naar boven. De Porta la Cerere is een
mooie, losstaande poort waarachter de winkelstraat Via Vittorio
Emanuele begint.
Op nummer 164 is het Ristorante/Albergo del Gallo. Het is nog niet open
maar aan de loshangende stroomdraden aan de buitenkant te zien, heb ik
er weinig vertrouwen in dat het binnen veel beter zal zijn. Ik ga er maar
van uit dat het gerestaureerd wordt.
Daarna gaan we door naar ons andere adres: een B & B op nummer 289.
Daar wordt niet open gedaan.
Riet staat al boven aan de trap te wachten
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De buurman op nummer 291 zegt dat de B & B vol is, maar hij weet nog
wel een adres: B & B Scala Fiorita in de Via Becio Colacicchi, een zijstraat van de Via Vittorio Emanuele. Hij belt en daar is nog plaats voor
ons. Later blijkt dat dit zijn eigen woonhuis is.
Deze buurman, de 76-jarige Carlo Turri, heeft een zaak, Tarsie & Turri,
waar hij van allerlei soorten hout, schilderijen maakt.
Voor dat we naar ons B & B adres gaan, bezoeken we eerst de kathedraal:
nu hebben we de kans en morgen is er waarschijnlijk een misviering aan
de gang. Het is een prachtige Romaanse kerk uit 1104 met losstaande
campanile. De kerk is gewijd aan San Magno. Van binnen is de kerk niet
meer Romaans, maar druk barok is het gelukkig ook niet. Wel is er nog
een prachtige ciborie die het altaar overkapt en een bisschopsstoel uit de
13e eeuw. Ook de crypte is mooi, zij het dat de vloer en de bogen
voorzien zijn van het latere Cosmatenmarmer. Wel zijn er nog enkele
oorspronkelijke fresco’s uit de begintijd, zoals die van de Serafijnen
(engelen met 6 vleugels).
Naast de crypte bevindt zich een aan Thomas Beckett gewijde kapel. In
de oudheid was dit een aan de Romeinse godin Ceres gewijd heiligdom.
Anagni noemt zich Città dei Papi: het is lang een belangrijke pausenstad
geweest. Zo is hier het pact gesloten tussen de kerk en de Duitse Keizer;
verder zijn hier belangrijke personen heilig verklaard zoals Chiara van
Assisi, Bernhard van Chiaravalle en Edward van Engeland. Later was
Anagni het toevluchtsoord van pausen in moeilijke tijden. Ter hoogte van
de kathedraal bevindt zich ook het paleis van Paus Bonifatius VII. Deze
paus is de eerste die het Heilig Jaar in stelde: in 1300.
We gaan naar B & B Scala Fiorita. Het dankt zijn naam aan de met bloeiende potplanten versierde trap. Van binnen zijn de kamers duidelijk
Engels ingericht: het kan niet op.
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Boven aan de trap is rechts de Porta la Cerere

De kathedraal

Carlo Turri in de zaak Tarsie & Turri
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Campanile
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Zondag 29 april: Anagni – Ferentino. 11 km.
Bewolkt maar toch mooi wandelweer.
Ons ontbijt is ook Engels georiënteerd met tosti’s, yoghurt, ei, cornetto,
thee en koffie. Al met al een heel goede B&B. We vertrekken om half
tien en komen onderweg nog langs de winkel van de echtgenoot van de
vrouw waar we in B & B Scala Fiorita hebben geslapen. Hij is in zijn
winkel waar hij gewoon op zondag werkt; we gaan hem even groeten. Hij
vertelt ons dat zijn meeste klanten op zaterdag en zondag langs komen.
Hij laat ons allerhande schilderijen zien die hij maakt van hout in zijn
winkel, Tarsie & Turri. Hij snijdt allerlei soorten gekleurd hout in een
bepaalde vorm en door ze met elkaar te combineren en vast te plakken
krijg je een schilderij van hout; heel apart. Hij heeft exposities gehad over
heel de wereld, tot in de USA, Japan en Australië. Zijn gastenboek toont
tal van bezoekers en klanten als o.a. Paus Johannes Paulus II.
Na nog een blik op de kathedraal lopen we de stad uit via een oude stadspoort.
Al gauw zien we de bekende bruine borden met Via Francigena er op.
Ik kan deze VF niet goed volgen op de route die het boekje aan geeft.
Op een gegeven moment komen we uit op de Com. Le Ronghino: deze
staat ook in het boekje vermeld als Via Ronghino. We volgen nu de langs
de weg aangegeven VF-route tot voor de oude uitkijktoren Torre
Noverana. Even voor deze toren verlaat de VF route de weg naar
Ferentino. Ik wil echter de Torre Noverana zien. We lopen door en een
stuk verderop komt de VF weer op de route van ons boekje; onderweg
komen we over een splinternieuw wit weggetje waar aan weerszijden
prachtige bloemen zijn ingezaaid.
We lopen Ferentino binnen over de Via Marconi en gaan bij Gelateria
Bar Giorgi ijs eten.
Ik vraag hier of er een hotel in de stad is. Niet dus. We bellen nu de beide
B & B adressen in Ferentino: B & B Villa Adriana zit vol en B & B Zia
Gabry bestaat niet meer.
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Prachtige bloemen
ingezaaid
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Gelateria Bar Giorgi

Eén van onze engelen

Deze adressen hebben we op internet gevonden, maar wanneer een hotel
of B & B gesloten is of niet meer bestaat, is de kans levensgroot dat hun
gegevens tot in lengte van jaren op internet blijven staan.
De uitbater van de Gelateria weet wel een andere B & B in een oude
toren, net buiten de stad. Hij belt deze en die heeft nog wel een kamer
vrij. De zwager van de uitbater brengt ons met zijn auto naar de B & B.
De plaats ziet er leuk uit maar we realiseren ons dat we hier niet kunnen
eten. Vanaf hier eerst naar beneden en dan weer omhoog naar het oude
centrum vindt Rietje voor de terugweg in het donker te gevaarlijk.
Onderweg naar de B&B hebben we ook nog Hotel Bassetto gezien dat
aan de doorgaande weg ligt. Dat is aanzienlijk dichter bij de oude stad.
“No problema” zegt onze vriend en brengt ons weer terug richting stad.
Ik ga het hotel binnen maar dat is ook vol. In Ferentino is het Festa del
Patrocinio di San Ambrogio aan de gang, de patroonheilige van
Ferentino. Veel oud- inwoners komen daar op af en blijven dan een paar
dagen om familie en bekenden te bezoeken. Wanneer het baliemeisje
mijn teleurstelling ziet, belt ze wat rond en heeft zowaar een kamer gevonden: voor € 100.
Na het gebruikelijke douchen en de was doen gaan we om zes uur naar
het oude stadscentrum van Ferentino. Het is een flinke klim en we lopen
langs de oude kerk van San Rocco Montecchie uit de 13e eeuw. Deze
kerk is in latere eeuwen aangepast en onlangs gerestaureerd. De mis is net
afgelopen wanneer wij langs lopen.
Door de Porta Montana gaan we het Centro Storico binnen. We zien het
vervallen Palazzo Innocentius III uit de 13e eeuw.
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De B&B hoog in de toren

Het centro Storico aan de andere kant

Ook is er nog een Romeinse markt te zien. Het meisje dat daar de boel in
de gaten houdt sluit net de toegangspoort; het is zeven uur. Op ons verzoek is ze zo vriendelijk om de poort weer even voor ons te openen. Deze
marktplaats is nog goed bewaard gebleven.
Hierna lopen we naar de oude Acropolis: de oude Romeinse stadsmuur
waar deze op gebouwd is, is nog goed zichtbaar. Op de Acropolis zelf
zijn nog zuilen en een poort bewaard gebleven.
Er tegenover ligt de Duomo/Cattedrale van San Giacomo. Ook dit is weer
een prachtige oude Romaanse kerk met ciborie en preekstoel. De kerk
kan ik verder niet bekijken omdat er net een mis aan de gang is en de
kerk overvol zit. Ook op het kerkplein staan veel mensen, die via luidsprekers de mis kunnen volgen. Wanneer we later in het hotel zijn, diep
beneden Ferentino, kunnen we nog bijna woordelijk de pastoor verstaan.
Het beeld van San Ambrogio (de patroon van o.a. imkers) wordt ieder
jaar op 1 mei in processie rondgedragen.
Naast de Acropolis en de Duomo zijn er in deze bovenstad nog de kerk
van San Nicola en een Hospitaal voor pelgrims naar Jeruzalem. Gelet op
het aanzienlijk sneller invallen van de duisternis dan in Nederland, lijkt
Rietje het beter om maar weer terug te gaan naar het hotel en gelijk heeft
ze, want om acht uur wordt het al donker en gaan de straatlantaarns aan.
Naar de B&B in de toren was inderdaad te gevaarlijk lopen geweest in
het donker.
Net buiten de Porta Montana draait er vanwege het feest een kermis.
Riet heeft er op de heenweg een porchettastalletje gezien en hier kopen
we voor elk een broodje porchetta en een blikje cola en nemen dat mee
naar onze kamer. Hieraan hebben we genoeg en hebben nu voor € 11
gegeten en gedronken. Dat maakt de kosten van het dure hotel weer een
beetje goed.
We gaan vroeg naar bed: negen uur. Morgen is het een zware wandeling
naar Verolì.
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Chiesa San Rocco
Montecchie
13e eeuw

Romeinse markt

40

Detail
Romeinse
Markt

Acropolis

Kathedraal
12e eeuw
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Maandag 30 april: Ferentino–Verolì. 16 km.
Bewolkt; af en toe spetters; later zon.
We lopen deze morgen eerst terug naar het punt waar we gisteravond de
stad zijn ingelopen en van hier vertrekken we over de Via San Rocco
Montecchie. Ik zoek naar de San Rocco maar kennelijk komt de gedachte
niet bij me op dat dit de kerk is die we gisteravond al zagen.
We vragen de weg aan locale bewoners en die verwijzen ons rechtdoor.
Op een gegeven moment zien we de bekende bruine VF pijlen. Deze
volgen we en lopen zo over een prachtige grindweg. We passeren de
ruïne van Castello di Tecchiena en een grote steengroeve. Even later
buigt het pad naar rechts en komt het uit op een weg. We lopen het dorp
Tecchiena Castello Monterone in waar we om elf uur bij een bar zijn.
Omdat op het kaartje geen bocht getekend staat en het volgende dorp op
het kaartje Marina di Pescia Romana heet, vraag ik aan een man in het
café hoe het nu zit. Hij zegt me dat deze plaats een eindje terug ligt en dat
lijkt me ook logisch. De barjuffrouw zegt dat we de borden moeten
volgen en Rietje geeft haar daar in gelijk. Ik ben echter wat vasthoudender en loop helemaal terug met Rietje. We komen bij de weg Ferentino –
Sora uit. Niet goed dus! Heeft Rietje weer eens gelijk!
Dan maar weer terug en doorlopen. Marina di Pescia Romana blijkt
Tecchiena te zijn. Wat ik over de schrijvers van het routeboekje zeg, zal
ik maar niet herhalen. Twee uur mee verspeeld.
Even later lopen we langs een minimarket. Hier laten we een broodje met
twee ons mortadella maken en met een stuk kaas en frisdrank hebben we
onze lunch. Meteen nadat ik betaald heb, sluit de eigenaar de winkel en
gaat siësta houden. Het brood en de kaas eten we langs de weg op.
Hierna gaan we door naar Tecchiena. Daar steken we de autoweg over en
komen we op de rustige Via Latina. Die volgen we tot Mole Bisletti.
Vervolgens gaan we naar Santa Anna en verder richting Verolì. We slaan
een secundair weggetje in.
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Hier gaan we maar eens bellen naar Rocca di San Leucio, de B & B van
de Coop Sociale Diaconia; we krijgen te horen dat deze vol zit.
Het weggetje gaat steil omhoog naar een eenzaam huis en zo snijden we
een heel stuk af van de omhoog slingerende weg naar Verolì.
Bij het huis aangekomen zien we verder geen pad en lopen we het erf op.
Er komt een man en even later ook zijn vrouw naar buiten. De man zegt
ons dat we niet hier moeten zijn maar achter om het huis naar boven
moeten. Na het huis gaan we echt de rimboe in over een nauwelijks
zichtbaar pad naar de ruïnes van twee huizen, vervolgens tussen twee
vijgenbomen door en dan 150 meter omhoog dwars door de olijfboomgaard: dat is echt afzien. Overal muurtjes waar je over of langs moet om
naar boven zien te komen en geen pad te zien.
Ik zeg tegen Riet dat we misschien terug moeten maar ze zegt: “voor
geen goud”. Het gaat achter ons steil naar beneden. Ver onder ons zien
we de man van het huis gebaren dat we rechtdoor naar boven moeten.
De muurtjes zijn vaak te hoog voor Riet en ik trek haar iedere keer met
rugzak en al omhoog. Dat zoeken met een rugzak is geen doen. Ik laat
Rietje met de beide rugzakken achter tussen de olijven en ga alleen op
zoek. Zonder rugzak is het wat makkelijker over muurtjes heen klimmen
en op een gegeven moment zie ik palen met elektriciteitsdraden. Hier zal
toch een pad moeten lopen lijkt mij.
Mijn vermoeden wordt bevestigd: ik ben aangekomen op een smal paadje
dat ik naar rechts een stuk op loop: dit moet het in het boekje genoemde
ezelspad zijn dat ons verder naar Verolì zal brengen.
Nu moet ik weer terug om Rietje en de rugzak op te halen. Het wachten
duurde best lang voor Riet, zo alleen zittend op een berghelling. Ze dacht:
als er nu maar geen wilde zwijnen komen. Maar gelukkig niets gezien.
We ploeteren nu door de olijfboomgaard onder bomen door, om bomen
heen, over en om muurtjes heen op zoek naar een bres. De zon schijnt
ondertussen en even later lopen we het smalle ezelspad op naar een
weggetje. Het is een zeer vermoeiende bezigheid maar uiteindelijk komen
we bij de kapel van San Valentino en die staat afgebeeld in het boekje;
we zitten goed en vanaf hier komen we uiteindelijk in Verolì.

Even rusten voor
de grote klim
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Steil recht naar boven

Tussen twee
vijgenbomen
door

Over
muurtjes
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Eindelijk het ezelpad

In de verte de kapel
van San Valentino

Riet maakt een foto
van mij voor de kapel
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Onze reddende
engelen
Luciano en
Achille

Nu op zoek naar een hotel: dat is er wel maar het is helaas al 5 maanden
wegens verbouwing gesloten. Dan maar naar een bar en daar verder
vragen. Bij de bar tegenover de centrale kerk van Sant’ Andrea helpt een
jongen mij met bellen naar het andere B & B adres dat we hebben maar
B & B Il Pioppo is ook vol. Het 900 m buiten Verolì gelegen hotel
Miravalle neemt helaas de telefoon niet op. De jongen brengt ons naar de
Pro Loco (zo noemen ze hier de VVV), maar die is dicht.
Wat nu: we hebben geen slaapgelegenheid. Rietje staat het huilen nader
dan het lachen. Ze wil naar de B & B van de Diaconia lopen en daar al
huilend vertellen dat we alleen maar een douche en een matras nodig
hebben: misschien dat het helpt.
Op dit moment komt er, net als in Ferentino, hulp uit onverwachte hoek:
hulp van een engel, zoals Rietje wel eens zegt. Een oude man in de bar
heeft het allemaal zo eens aangehoord en heeft kennelijk de mannen van
de Pro Loco gebeld en na een tijdje neemt hij ons mee naar de Pro Loco
en wat blijkt: deze is open. Er zitten twee vrijwilligers, Luciano Trulli en
Achille Lamesi. Ik doe mijn verhaal en Luciano begint te bellen. Op een
gegeven moment zegt hij dat hij voor ons onderdak heeft in Castel
Massimo, maar dat ligt zes kilometer buiten Verolì. Ik zeg dat we te voet
zijn en dat we geen fut meer hebben om die afstand te lopen. Een taxi is
wat we nodig hebben. Hij vertelt ons dat hier geen taxi’s zijn, maar hij
wil ons zelf wel naar deze plaats brengen.
De mannen sluiten de Pro Loco en Luciano brengt ons met zijn beige
Alfa-Romeo 146 naar L'Aia Antica in Castel Massimo. Dit is een restaurant maar dat verhuurt ook een drietal kamers. We dalen weer helemaal af
en tijdens het rijden zeg Riet dat morgen onze route boven in Veroli weer
verder gaat. “Geen zorgen” zegt Luciano, “ik regel wel iets”. Net als
gisteren in Ferentino wil ook Luciano niets hebben voor het vervoer van
ons naar Castel Massimo, ook niet als ik aandring om de € 10 voor de
benzine te accepteren.
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De antipasto

En dat nog wel nadat hij mij in de auto verteld had dat de benzine zo duur
is geworden. Pracht kerels hè, die Italianen. Dit zal ons nog vaker overkomen op onze wandeltocht. Luciano spreekt met Bruno, de eigenaar van
L’Aia Antica, af dat hij ons morgen weer naar Verolì brengt.
We krijgen een prachtige grote kamer met een aparte badkamer voor
€ 65.
’s Avonds eten we in het restaurant: het is er druk. De antipasto is overweldigend lekker en veel. De lasagna is wat minder maar de griglia mista
is weer goed. De wijn is ook heerlijk: een witte Passerina.
Dinsdag 1 mei: Veroli. Rustdag. Mooi zonnig weer; later regen.
We realiseren ons dat we Verolì niet gezien hebben en omdat we toch tijd
genoeg hebben blijven we nog een dag. Bruno vindt dat uiteraard een
goed idee en brengt ons vandaag met de auto naar het stadje; wij lopen
dan, na bezichtiging van het stadje, terug naar het restaurant. Als er wat
is, hoeven we maar te bellen en dan komt hij ons halen. Hij zet ons af op
het Piazzale Vittorio Veneto. We lopen naar Lungo Arenara en vandaar
naar de Porta Romana. Dan gaan we door naar de Duomo Sant’Andrea:
deze is in barokstijl en voor ons niet de moeite waard.

Porta Romana
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Wel de moeite waard is de kerk van Santa Salomé met de Scala Santa.
Deze kerk is gebouwd in 1209 en gewijd aan Salomé en haar twee zonen:
Jacobus de Meerdere en Johannes de Evangelist. In de 17e eeuw is de
kerk naar de smaak van die tijd aangepast en uit die tijd dateert de Scala
Santa, naar voorbeeld van de Scala Santa in Rome die zich bevindt tegenover de St. Jan van Lateranen. Dit laatste klinkt heel wat: een heilige trap.
Het zijn twaalf treden die je op je knieën moet betreden wat we ook gaan
doen (over de zijtrapjes mag je terug lopen) In de elfde trede zit een
stukje hout verwerkt; volgens overlevering is dit hout afkomstig van het
kruis van Christus. Bij decreet van Paus Benedictus XIV in 1751 heeft
deze trap de status heilig gekregen. Er zijn er maar drie op de wereld:
Jeruzalem, Rome en Veroli. Verder is er nog een Maltezerkruis te zien en
het kruis van Jeruzalem. In de crypte zijn nog fresco’s uit de 13e eeuw en
er bevindt zich een gouden kist met de relieken van Santa Salomé.
De zon schijnt ondertussen: bij deze kerk heb je een mooi uitzicht op de
omgeving. We gaan weer terug naar de Duomo en daar rusten we wat in
de schaduw. We zien een mooie Fiat 500 Giardino en geven de eigenaar
een compliment: hij laat ons meteen de binnenkant en de motor zien.
Hierna gaan we over de Via Garibaldi naar de Sant’Erasmo, die dicht is.
Verder naar het Largo Alfedana om daar de Santa Maria Arcangelo te
bekijken. Op de kerkvloer bevindt zich een mooi tapijt van gekleurde
papierkrullen en gekleurd zand dat de instelling van de eucharistie en
diocesen voorstelt.

Fiat 500 Giardiniera
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Scala Santa

Het stukje hout
in het kruisje van
de elfde trede
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In de crypte fresco’s uit de 13e eeuw
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Over mooie keienweggetjes met rode baksteen in het midden gaan we
steeds verder omhoog en komen boven uit bij het kerkje van San Leucio
uit 1072. Dit ligt hoog op de Rocca di San Leucio. Het uiterst sobere
kerkje is open; op de wanden zijn nog fresco’s te zien uit lang vervlogen
tijden. Rietje probeert hier een stempel te krijgen voor haar credenziale:
helaas is het bijbehorende gebouwtje van de Diaconia dicht.
Van hieruit heb je een mooi uitzicht op de rest van het Centro Storico, dat
aanzienlijk lager ligt.
Ik loop om de Rocca heen en fotografeer deze aan de buitenzijde.
Het benedendeel van Veroli dat op zich al hoog ligt
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Chiesa San
Leucio
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Panzarottini

Het is nu twee uur en het begint te regenen. We gaan naar Ristorante
Domus Hernica om wat te eten. Het is er erg druk: een bus met Braziliaanse toeristen is hier losgelaten. We eten hier een antipasto, Rietje kaas
met honing en ik kaas met ham en worst en panzarottini: kleine, gefrituurde deegwaren waarvan de smaak wat op oliebollen lijkt. Als wijn
nemen we de witte Passerina; dit is een witte druif uit de buurt van
Anagni.
Ik vraag aan de ober waar Hernica voor staat: dit zijn de vier bergen
waarop Anagni, Alatri, Ferentino en Verolì liggen.
Om vier uur lopen we naar ons hotel in Castel Massimo. Onderweg
moeten we twee keer schuilen voor een regenbui. Het klaart weer op en
we hebben prachtige vergezichten op Verolì. We zien een herder met zijn
schapen aankomen en even later staan we midden tussen de schapen. Om
half zeven zijn we bij het hotel. Al met al is Verolì een prachtig stadje
waar je wel een dag kan verblijven.
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Ingang
Casamari

Woensdag 2 mei: Veroli – Ceprano. 27 km. Mooi zonnig weer.
Omdat we gisteren al een kilometer of zes van Verolì naar Castel
Massimo hebben gelopen en de afstand van Veroli naar de Abbazia
Casamari ongeveer hetzelfde is, hebben we er geen bezwaar tegen dat
Bruno ons vandaag met de auto naar de Abbazia Casamari brengt. Eerst
bel ik met Hotel Villa Ida in Ceprano of we daar terecht kunnen: dat is
het geval.
Bruno rijdt ons naar de abdij. Onderweg vertelt hij ons dat hij een zoon
en een dochter heeft, maar nog geen kleinkinderen. Zijn dochter is
carabiniera in Como. Bruno stelt een goede recensie onzerzijds zeer op
prijs: het liefst in het Engels. Dat zal ik doen zodra we thuis zijn.
Bruno zet ons af bij de abdij. Het is een prachtige Romaans-Gotische
Abdij in Cisterzienzer stijl. Ik fotografeer het beeld van Bernhard van
Clairvaux (Chiaravalle in het Italiaans). In de kerk staat een mooie
ciborie. De ramen zijn bruin: dit betekent dat ze niet van glas zijn maar
van albast.
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Hierna gaan we op weg en al snel buigt de route van de weg af. Bij de afslag naar het weggetje naar rechts zien we zowaar een sticker met daarop
afgebeeld een vis: dit is het symbool dat de schrijvers van ons routeboek
van de Via Francigena del Sud hanteren. Ons weggetje wordt een pad en
ons pad wordt een graspad en even later zien we alleen maar gras. We
volgen onze beschrijving maar en lopen rechtdoor over het gras. Op een
gegeven moment kruisen we een veldweg waar we rechtsaf slaan; deze
veldweg komt uiteindelijk uit op de verharde asfaltweg. Hierna lopen we
over rustige wegen langs het dorp Boville Ernica af. Er doemt een
pizzeria op waarvan het dak waarschijnlijk de afgelopen winter bezweken
is onder de enorme sneeuwvracht. We zien prachtige paarse peperbomen
bloeien; verder orchideeën, wilde gladiolen, uien, witte zonneroosjes, een
bolgewas met witte bloemen en een blauwe bloem waarvan ik de naam
ook niet weet. We horen hoppen en wielewalen.
De wandeling verloopt goed en om kwart voor twaalf zijn we bij een bar.
In de naast gelegen minimarkt laten we een broodje klaarmaken met twee
ons mortadella: dat eten we lekker op met een colaatje in de bar met de
mooie naam Ara dei Santi.
Om half één sluit de bar en stappen we op. We nemen de 2 km langere
winterroute; dit omdat we geen zin hebben in de zomerroute: daarvoor
moeten we onze schoenen uit doen en 30 meter door het koude water en
over gladde keien van de Amaseno beek ploeteren.
Voor de zomerroute moeten we na een huis met een witte muur linksaf:
VF del Sud stickers markeren deze zomerroute. Wij lopen echter rechtdoor en bij een gele kapel midden op de weg gaan we linksaf een pad in
en zo lopen we over de beek Strangolagalli (wat een naam hè; er is ook
een dorpje vlakbij met dezelfde naam). Vervolgens gaan we links om een
berg heen.

Dit is over van
de pizzeria die
in het boekje
stond vermeld
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Peperboom

Ui

Orchidee
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Bij een waterstation rusten we een poosje. Vervolgens gaat ons pad redelijk steil omhoog en komen we uit bij de Crazy Bar en een supermarkt.
Even verderop is de splitsing naar Ceprano en Arce.
We lopen richting Arce en komen bij km paal 2. Dit is het punt waar de
wandelaars van de zomerroute van links uit de heuvels komen. Verderop
steken we de rivier de Liri over (waar we gewaarschuwd worden voor
plotseling opkomende vloedgolven). Na km paal 3 gaan we van de weg af
en lopen we over een mooi weggetje, eerst door een bos en later door de
velden, naar Ceprano. Deze weg is 3.5 km en dat is zo op het eind van de
dag een lang stuk.
Eindelijk komen we in de buurt van Ceprano; we zien de koepel van de
Madonna del Carmine al liggen.
We gaan de Via Olivella op en daar staan weer de grote bruine VFborden. Deze wijzen rechtsaf naar een pad langs de Fosso San Rocco.
Helaas ligt de kruin van een omgewaaide boom over het pad en wordt het
kruip door – sluip door om in Ceprano te komen.
Bij een bar rusten we nog wat en hierna gaan we de brug over de Liri
over en zijn we in Ceprano. Hotel Ida blijkt moeilijk te vinden. Gelukkig
loopt er even later een vrouw met ons mee naar Hotel Ida. Erg aardig van
haar (later zien we dat haar dochter op haar staat te wachten bij haar auto
vlakbij ons hotel); toch is het heel aardig dat zij een stel vreemdelingen
bijna letterlijk aan de hand meeneemt naar het helemaal aan de andere
kant van het dorp gelegen hotel.
We krijgen hier een mooie kamer en badkamer.
De keuken van het restaurant is echter beduidend minder: lauw water bij
het eten, flutwijn, de insalatone is slechts een grote bak sla en erg duur.
Alleen de bucatini all’amatriciana is lekker. De hotelkamer kost € 90 en
het eten maar liefst € 62!
Pad langs de Fosso San Rocco
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Adriana die
ons nog even
de weg wijst

Donderdag 3 mei: Ceprano – Aquino. 19 km. Mooi weer.
We lopen over de Via Caragno het dorp weer in. Bij Supermercato Sigma
(Via Caragno 2–8) koop ik een zak bitterkoekjes voor onderweg: dan
hebben we tenminste iets te eten. De caissière vraagt of we wandelaars
van de Via Francigena zijn: ja dus. We krijgen broodjes van haar die ze
voor ons laat maken met crudo (rauwe ham). Leuk gebaar van Adriana;
ze vertelt ons dat ze zelf ook wandelt.
We denken dat Adriana de eigenaresse van de supermarkt is.
Omdat we onderweg verder geen bar tegen zullen komen kopen we even
later bij een bar een ½ l koud water normale en een ½ l gassata.
Door de omgevallen boom van gisteren lopen we nu niet meer terug over
de door de VF bepijlde route. We steken de Liri over; aan de lantaarnpalen op deze brug zitten tal van sloten: symbolen van eeuwige liefde.
We gaan over de weg terug en vervolgens het dorp uit over een mooie
bosweg en steken de autosnelweg Roma–Napoli over. Hierna gaan we
over een pad waarvan ons boekje beschrijft dat het overgroeid kan zijn
met braamstruiken: we zien ze niet, wel allerlei andere struiken. Het is
echter nog veel te vroeg in het seizoen voor het overgroeien van allerlei
paden.
Het pad gaat door een valleitje en later weer omhoog. Wel zijn er veel
overhangende takken: waarschijnlijk weer als gevolg van de overvloedige
sneeuwval van afgelopen winter.

De sloten aan de
brug over de Liri
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Lago di San
Giovanni
Incarico

Het pad wordt een mooie Strada Bianca (letterlijk witte weg: in Italië is
dat de naam voor een onverharde weg) door de velden. We komen bij het
Lago di San Giovanni Incarico. Dit meer ligt in de diepte: struiken en
bomen zorgen er voor dat je weinig van het meer ziet. Het water is groen
van algen.
Na het meer lopen we over de Ponte del Diavolo en komen we langs een
vuilverwerkingsbedrijf. Je ruikt er weinig van. Even verderop eten we
ons brood op bij een bedrijf dat biomassa verwerkt; hier ruik je zelfs
helemaal niets.
Na een stuk weg komen we bij een betonfabriek en een steengroeve. Hier
moeten we onder het hooggelegen viaduct van de TAV (Treno Alta
Velocità: hoge snelheidslijn) door. In de schaduw van dit viaduct gaan we
wat rusten: zo maar in het gras met de rugzak als kussen. We liggen er 20
minuten en dan gaat er met veel lawaai een trein over. Er volgen er meer:
deze lijn wordt kennelijk veel gebruikt.
Nu moeten we de rivier de Melfa over. Na wat zoeken lukt dit zonder dat
we onze schoenen uit hoeven te doen. De echte overgang is niet makkelijk te vinden omdat overhangende takken en bomen het vinden van het
juiste pad bemoeilijkt.
Hier hadden de vrijwilligers van de VF del Sud hun pijlen moeten
plakken!

In de schaduw
van het viaduct
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Stonden hier
maar pijlen

Op de hele route kom je VF-borden van beide organisaties tegen; wanneer je ze echt nodig hebt (zoals hier in het veld bij de rivier), zie je ze
nergens!
Er volgt een 4 km sjouwpartij over de Via Latina II. Dit is wel te doen,
maar 4 km in de zon is wel erg lang. Af en toe rusten we op een muurtje
of in de schaduw onder een boom.
We naderen nu Aquino.
Bij Bar/Pizzeria/ Ristorante di Giove gaan we naar binnen en bestellen
een thè freddo: dat krijgen we niet. Ze heeft alleen cola zegt de vrouw
achter de bar. We zijn doodmoe maar mogen binnen niet zitten: ze heeft
pas alles schoongemaakt. We moeten naar buiten maar daar is nergens
schaduw. We zijn het zat: zo ongastvrij zijn we nog nooit in Italië behandeld. We laten haar met de cola staan: ze bekijkt het maar!
Even verderop komen we bij de Azienda Agrituristica van Luigi
Iadecola: het Centro Hippico La Staffa waar je niet alleen kunt leren
paardrijden maar ook kunt voetballen, zwemmen en allerlei andere leuke
dingen. We worden allervriendelijkst ontvangen door Luigi-Gino en
Roberta, hij een grote vent en zij een klein urmpje. Haar zus (nog kleiner
dan Roberta) is er ook met de 6 maanden oude Zayra. We krijgen een
leuk huisje toegewezen met vier bedden.
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Ons huisje met
links het gebouw
met de
slaapzalen

Drie bedden
links en
rechts nog
een bed

Het
zwembad
voor de
zomergasten
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Bij het douchen, raakt bij mij het warm water op: Rietje heeft haar haren
gewassen en dat vergt extra warm water, waar de boiler kennelijk niet op
berekend is. Als we klaar zijn gaan we naar het restaurant.
Eerst worden ons rauwe tuinbonen aangeboden die we zelf moeten pellen. In Italië geldt dit als een lekkernij: ik moet zeggen het smaakt niet
eens verkeerd. Hierna een grote, heerlijke antipasto met ham, kaas,
olijven, focaccia, bruine bonen met stukjes worst en fagottini (driehoekige pasta). Verder een lekkere, frisse wijn die naar appel en frisdrank
smaakt. Als we ‘s morgens wakker worden hebben we heerlijk geslapen.
We rekenen € 60 af bij Roberta: € 15 voor de kamer en € 15 voor het eten
p.p. Erg goedkoop! Een fantastisch adres.
Vrijdag 4 mei: Aquino – Cassino. 13 km. Mooi zonnig weer.
Gisteren hebben we op de weg naar Aquino al stukken Romeins bouwwerk gezien. Nu lopen we naar de Porta Capua van Aquino; deze oude
stadspoort is, met een stukje Romeinse weg, nog goed bewaard.
We komen bij het Museo Archeologico van Aquino. Hoewel het al tegen
tienen loopt is het museum, dat vanaf half tien open zou zijn, nog steeds
gesloten.
Even later zien we een vrouw aankomen en Riet zegt: “dat zou wel eens
de museumdirectrice kunnen zijn”. Ik spreek haar aan en ja hoor: zij
opent het museum voor ons. We mogen er gratis in.
Het is een leuk klein museum: over prehistorie; steentijd; brons & ijzertijd; Volsci en Samnieten, Romeinen en Longobarden.
We gaan weer verder naar de Chiesa Madonna della Libera: deze kerk uit
de 10e–12e eeuw is helaas dicht. Wel zien we de mooie toegangsdeuren
en kleine, primitieve labyrinten in de stenen van de trap gehouwen.
Naast de kerk staat de “vermoedelijk” 1e Triomfboog in Italië: opgericht
door Marcus-Antonius.
Rietje heeft last van haar kleine teen en we lopen de plaats is om bij een
farmacia pleisters en zalf te kopen.
Hier zien we ook de moderne kathedraal welke gewijd is aan San
Tomasso van Aquino:de belangrijkste filosoof en theoloog van de Rooms
Katholieke Kerk in de Middeleeuwen. Voor de kerk staat een mooi
modern beeld van Thomas. De kerk zelf mag er van binnen ook wel zijn
met zijn twee orgels in de achterwand. Helaas is het voor mij moeilijk om
uit de hand te fotograferen: te donker . We drinken een cappuccino en
eten een slagroombroodje als ontbijt op het plein waaraan de kerk ligt.
We gaan weer terug naar de weg en zien en passant nog een toren en het
huis van Thomas van Aquino.
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Chiesa
Madonna
Della
Libera

Primitief
Labyrint

Eerste
Triomfboog
Marcus
Antonius
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De moderne
kerk van
Thomas van
Aquino

Thomas van Aquino

Zijn
geboortehuis
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Hierom lopen we
in het voorjaar

Hierna klungelen we wat om de goede weg te vinden. Toevallig komen
we Luigi van het Centro Ippico tegen: hij wijst ons de goede richting.
We lopen nu de stad uit over de Via Soldato Ignoto en slaan rechtsaf de
Via Marconi in, richting het kerkhof. Bij het kerkhof rusten we in de
schaduw uit op een bank. We moeten weer verder en komen bij het
vliegveld met de resten van de Torre San Gregorio.
Voorbij het vliegveld lopen we het spoor onderdoor; deze doorgang is
wel heel erg schoon: zij spiegelt je tegemoet. Door naar de Via Casilina.
We wandelen over het trottoir naar Piedimonte San Germano. In het dorp
drinken we een thè freddo en rusten we wat uit.
Via een nieuwbouwwijk verlaten we het dorp en gaan we over de Via
Decorato en later over de Via Santa Scolastica naar Pittoni. Aan deze
straat zien we een kaart met de route van de Via Francigena vanaf
Canterbury naar Rome, aangevuld met de VF del Sud naar Jeruzalem.
Het is vandaag warm. Her en der rusten we in de schaduw onder bomen
of op muurtjes bij huizen.
We drinken af en toe wat en eten zo nu en dan een worstje of een koekje:
we hebben vanmiddag nog niet gegeten.
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We lopen Cassino binnen: de resten van de oude Romeinse stad Casinum
zien we links bij binnenkomst van de stad op de Via Don Pantoni.
De hooggelegen Abbazia di Monte Cassino zien we helemaal niet liggen.
We lopen de stad in op zoek naar een hotel. We hebben tweee adressen:
één in het centrum en één bij het station. We kiezen voor het centrum. Op
weg naar het centrum lopen we langs Hotel Alba. Daar gaan we naar
binnen. Het kost ons € 70 en daarvoor hebben we een fraai uitzicht op een
werkplaats waar men marmer zaagt. Gelukkig is het vrijdagavond en
liggen de werkzaamheden stil.
’s Avonds eten we goedkoop (€ 23) elk een grote ½ haan met friet en bier
erbij. Het smaakt ons voortreffelijk en dat, evenals het feit dat het hier
goedkoop is, zal dan ook wel de reden zijn waarom het hier zo druk is.
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Een hoge
beklmming

Zaterdag 5 mei: Cassino–Mignano Monte Lungo. 20 km.
Zwaar bewolkt, wat spetters, later zon.
Rietje is moe en een beetje ziekjes (buikpijn): ze vindt het te zwaar om
vandaag de 7.5 km helemaal naar boven naar de Abbazia van Monte
Cassino te gaan. Een andere keer dan maar.
De hele dag in Cassino blijven is echter ook zo wat.
We besluiten om dan maar naar Mignano Monte Lungo te gaan: het is
wel 20 km lopen maar dan staan we maar vroeg op. Ontbijt om kwart
over zeven en we vertrekken om kwart voor acht.
We moeten eerst naar boven; naar het station. Het kasteel en de Abbazia,
die we gisteren niet zagen, zijn nu goed te zien. Helaas is het te ver weg
om de Abbazia mooi te kunnen fotograferen
Waar we linksaf de Via Palombara in slaan zie ik zowaar de VF del Sud
sticker met de vis. Probleemloos lopen we Cassino uit. De bar aan het
begin van de wandeling is dicht. We steken de rivier de Gari over en gaan
onder een autoweg door.
We steken weer eens een beek over en lopen door een mooi landschap
omhoog over de Via Fontana dei Banditi naar de Via Belvedere. Hier zie
je Cassino in de diepte liggen; het kasteel op gelijke hoogte en daarboven
de Abbazia (op een oude foto in Hotel Alba wordt deze Abbazia “Badia “
genoemd). Het is nu zwaar bewolkt en af en toe voelen we wat spetters.
Als het maar droog blijft!
Op de Via Colletornese aangekomen, treffen we de levensmiddelenwinkel gesloten om nooit meer open te gaan. De eigenaar praat hard en
luid tegen ons: hij is niet helemaal tof. Hij heeft stukken brood op een
schotel de hij onder de kraan houdt om het brood te weken: zijn tandeloze
gebit zal daar wel debet aan zijn.
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Als echte Italiaan haalt hij galant voor Rietje een stoel uit de nu lege
winkel. Rietje maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe pleister
op haar linker kleine teen te plakken.
We lopen door en ik kijk of er bij het Station Fontanarossa – Cervaro een
bar is: niet dus! Na wat op de voetgangersbrug van dit station gerust te
hebben, lopen we weer door.
Het is een mooie rustige wandeling over asfalt. Af en toe breekt de zon
door. Ook de honden doen vandaag weer van zich spreken: het is weer
zaterdag. Ik ben er wel alert op, maar heb de dazer niet hoeven te
gebruiken: het gros dat op ons af komt zijn kleine hondjes en die hebben
aan een zwaai met de stok al genoeg om keffend achteruit te gaan en niet
meer terug te komen.
Na de oversteek van de autoweg komen we al gauw op een mooi
schaduwrijk bospad (de zon schijnt inmiddels volop). Mooie bloemen en
planten zien we ook weer.
Al gauw komen we op de Via dei Caduti met een monument voor de
gevallenen. Dit keer zijn het geen oorlogsslachtoffers maar gaat het om
40 bouwvakkers die omgekomen zijn bij de aanleg van een tunnel in de
heuvel met de naam Cannavinelle waar we nu langs lopen. Er ging iets
mis en een zware ontploffing was het gevolg. De namen van de slachtoffers staan op het monument dat op 25 maart 2012, 60 jaar na het ongeval, is onthuld.
We lopen verder en rusten wat op een betonnen fundering bij het ENELstation onder een boom. Hier eten we de worstjes en bitterkoekjes op die
we een paar dagen geleden voor nood gekocht hebben.
We stappen maar weer op en gaan over een klimmende en dalende weg.
We maken een praatje met een vrouw over onze wandeling. Ze vertelt en
passant dat haar man vorige maand is overleden.
De wandeling gaat verder langs de Monte Lungo: af en toe rusten we in
de schaduw van een boom.
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Monument

Onze
picknickplaats

73

Uiteindelijk komen we uit op de Via Moscuso en lopen we al gauw
Mignano Monte Lungo binnen.
We lopen een oude baas tegen het lijf wiens zoon in Amsterdam
woont.Hij komt in juni over en viert dan vakantie bij zijn ouders.
Bij het station zien we een bar: hier eten we tramezzini en drinken er thè
freddo. Een man verveelt ons en dan vooral Rietje. Hoewel ik om vijf uur
heb afgesproken met de uitbater van Ristorante/Pizzeria/Pensione La
Lanterna doet dit ons besluiten nu maar vast naar La Lanterna te gaan.
Daar zitten we heerlijk in het zonnetje op het terras aan de weg. Om
kwart voor vijf bel ik de eigenaar en die komt met zijn scooter langs en
geeft ons alvast de sleutel, zodat we vooruit kunnen.
Het is een verouderd spulletje maar de bedden en de douche zijn goed;
hoewel ik nauwelijks het douchehokje in kan, zo nauw is het. Het kan
natuurlijk ook aan de omvang van mijn lichaam liggen maar Rietje had
ook moeite om in het douchehokje te komen en zij is echt niet dik.
’s Avonds eten we in La Lanterna. Niet de eigenaar/kelner brengt me de
rekening maar de kok. Ik moet volgens hem € 120 betalen, maar dat lijkt
me wat erg veel: de kamer kost € 50. Dan zouden wij voor € 72 gegeten
hebben: dat kan niet. Van te voren maak ik altijd een globale optelsom en
kom ik aan € 40. Ik tel de rekening met de kok nog eens na en kom aan
€ 42 voor het eten en € 50 voor de kamer; € 92 dus. Ik hoef maar € 90 te
betalen. Veel excuses natuurlijk maar ja, we zitten nu in Campania en dan
is het kennelijk toch oppassen geblazen.
Iedere Italiaan waarschuwt een vreemdeling er voor dat het in zijn stad
wel veilig is maar de stad verderop moet je goed uitkijken voor ladroni en
scippatori (dieven en overvallers).
In Bologna zegt men dat het daar wel o.k. is, maar in Florence moet je
goed oppassen; In Florence zegt men dat het daar o.k. is maar in Rome
moet je goed opletten en zo verder tot in de punt van Italië. Onze ervaring
is echter dat je meer moet oppassen voor hotel- en horecapersoneel dan
voor dieven en zakkenrollers in alle genoemde steden en regio’s.

Uitzicht vanaf
de kamer
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Zondag 6 mei: Mignano Monte Lungo – Presenzano. 15 km.
Somber weer; later zonnig.
We hebben vandaag een probleem: de etappe naar Alife is 40 km lang en
dat redden we op geen stukken na: bij een Vierdaagse is deze afstand al
een zwaar traject, laat staan wanneer je met een zware rugzak over
onverharde paden, hellingen en door beken moet lopen.
Tussentijdse overnachtingadressen geeft ons routeboekje ook niet. Rietje
heeft zelf een paar Agriturismo’s gevonden in de buurt van Presenzano.
Ik heb ze gisteravond gebeld maar Agriturismo Bosco Farneto verhuurt
geen kamers voor 1 nacht en Agriturismo I Cerri Country House neemt
de telefoon niet eens op. Daar staan we dan. Het is vandaag zondag en dat
betekent dat er ook nauwelijks treinen en bussen rijden.
De eigenaar van La Lanterna zegt dat er in Pietravairano wel een hotel is,
maar dan moeten we langs de Via Casilina lopen. Op zondag zal het er
niet zo druk zijn.
Omdat ik op het kaartje zie dat de wandeling op een punt de weg kruist
die naar Pietravairano loopt gaan we toch maar de route lopen volgens
het boekje.
Om acht uur vertrekken we naar de bar bij het station. Daar eten we een
heerlijke cornetto met cappuccino en we nemen tramezzini (witte belegde
boterham) mee voor onderweg.
Het is vanmorgen somber weer met laag hangende bewolking.
We ontmoeten de man weer met een zoon in Amsterdam.
We lopen over de spoorbrug. In het dal bloeien de acacia’s dat het een
lust is. We passeren de koepelkerk en de kasteelruïne: zo te zien moet het
een groot kasteel geweest zijn.
Ik let even niet op met als gevolg dat we te ver door lopen in de verkeerde richting. We moeten weer terug om het pad over de Via Ariani op
te pakken. Deze afslag naar links is ook wel moeilijk te zien.
Het is een heel eind lopen over deze Via Ariani: af en toe gaat de weg
omhoog en dan weer naar beneden en niet zo’n beetje ook: we zien een
bord met een helling van 20 % en dat is niet misselijk. Jammer dat we
gisteren niet bij Agriturismo Castellucci hebben overnacht: dan hadden
we al een paar kilometer van de route van vandaag er op zitten.
Bij een modern kerkje lopen we Campozillone binnen en daar zien we
zowaar nog eens twee B&B–adressen: Il Nido delle Rondini (het
zwaluwnest) en Riotel.
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De koepelkerk
achter de acacia’s

Het kasteel
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Presenzano

We lopen het dorp uit en belanden op de Via Casilina die we een paar
kilometer moeten volgen.
Na 1.5 km rusten we uit op een betonnen muurtje. Het begint nu zachtjes
te regenen en dat betekent regenjassen aan en de beschermhoes over de
rugzakken. Na 500 m slaan we rechtsaf richting Conca di Campana en in
het dorp gaan we na de onderdoorgang van een autoweg meteen weer
linksaf en lopen we het dorp uit. Hierna volgt er weer een splitsing maar
het is hier niet duidelijk of we nu weer linksaf moeten over een klein
weggetje (met een 20 km bord en de aanduiding Azienda Faunistica) of
de weg vervolgen, die overigens wel verder naar rechts afdraait.
Gelukkig kan ik iemand aanhouden die me vertelt dat we het kleine
weggetje in moeten dat later over de snelweg terug gaat.
Hierna rusten we wat bij het station Tora-Presenzano.
Het klaart weer op: jassen uit want hierin zweet je wel heel erg met de
rugzak op.
We lopen nu in een rap tempo: eerst omhoog en dan weer omlaag. Bij
Presenzano is het gelukkig vlak.
We zien geen enkele bar en om nu omhoog Presenzano in te lopen, trekt
nu ook niet bepaald.
Op een muurtje in de schaduw van een boom eten we onze tramezzini op.
We wandelen weer verder over de Strada Brecciale langs het voetbalveld.
Even verderop ligt het Lago di Vairano, waar we overigens niets van
zien; wel allerlei bevloeiingspompen.
Er loopt een hop over het pad. Ik fotografeer hem een paar maal van uit
de verte, maar of het wat wordt betwijfel ik. Net als hij mooi voor ons op
het pad zit doet het fotoapparaat het niet meer “vervang batterijen “is het
enige wat hij weet te melden. Daar baal ik natuurlijk wel van, maar ik
mag natuurlijk niet klagen want de Hema-batterijen hebben het 12 dagen
en 735 foto’s volgehouden.
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Kaasmakerij
Hier gaan we eens kijken

Om drie uur komen we aan bij Ristorante/Pizzeria/Bar Barbecue bij de
kruising met de weg naar Pietravairano. We hebben niet veel honger
maar een dolce met wat wijn en caffè gaat er toch wel in. Ik denk dat we
vandaag 15 km hebben gelopen en ik vraag enkele aanwezigen in het
restaurant tegen beter weten in of er een bus of een taxi is die ons naar
een hotel in Pietravairano kan brengen. Ik krijg daar te horen dat er
helemaal geen hotel is in Pietravairano; wel in Vairano Scalo. Omdat het
naar Vairano Scalo “maar “ 7 km lopen is en het nog geen vier uur is,
besluiten we deze afstand lopend af te leggen.
Na ruim 2 km zien we bij een afslag naar rechts een bord met Agriturismo Caseificio Masseria Cardilli 200 m. Deze 200 m zijn natuurlijk
Italiaanse meters; ik denk dat we al gauw meer dan 500 m over de weg
lopen alvorens we bij deze Masseria (grote boerderij in Zuid-Italië) zijn.
Er is plaats voor ons: we krijgen een mooi huisje voor € 60 per nacht. ’s
Avonds kunnen we er ook eten. We kunnen ons geluk niet op: anders
hadden we nog 5 km naar Vairano Scalo moeten lopen en morgen ook
weer 7 km terug om de route weer op te pikken bij Ristorante/Bar Barbecue. Nu is dat maar 2.5 km.
Het is er druk van mensen en herrie: er is een feest aan de gang maar dat
deert ons nu niet want we moeten eerst badderen, de was doen en dan de
buffels bekijken. We zitten hier namelijk in Campania, in het dal van de
Volturno ten noorden van Napels en dat is het centrum van de beroemde
“Mozzarella di Bufala “. Zoals de aanduiding Caseificio al zegt wordt
hier de echte Mozzarella di Bufala gemaakt.

Ons huisje
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Pasgeboren
kalfje

Er zijn 2 grote stallen met, ik denk, 200 buffels in totaal: jonge, oudere en
volwassen dieren. Tussen de grote buffels zie ik een kalfje dat kennelijk
net geboren is: de navelstreng zit er nog aan.
’s Avonds ga ik nog eens kijken en is het kalf al bij de moeder
weggehaald en zit het bij andere kalfjes in aparte hokjes. Ondanks de
krappe behuizing is dat toch beter dan in de stront tussen de grote
volwassen buffels.
Ook zie ik hier tussen de buffels vreemde vogels. Ik dacht eerst dat het
lijsters waren, maar later zie ik dat het glanskopspreeuwen zijn uit de
tropen. Die gedijen hier kennelijk net als bij ons de grote groene parkieten op het station van Utrecht of de Nijlganzen bij ons in Breugel en
waarschijnlijk ook in de rest van Nederland.
’s Avonds eten we elk een lekkere antipasto met natuurlijk veel mozzarella di bufala, verder eet ik een primo: ravioli met als vulling mozzarella
di bufala, 1 liter wijn en 2 flessen water. Ik wil na afloop betalen maar
alleen de kok is er nog en die weet niet hoe hij het creditcardapparaat
moet bedienen.
Maandag 7 mei: Presenzano – Alife. 25 km. Aanvankelijk mooi weer,
bewolkt en een forse regenbui, later droog en af en toe zon.
’s Morgens vroeg is er bij Masseria Cardilli niemand om te betalen, laat
staan om ons een ontbijt te serveren. We hadden zo weg kunnen lopen.
Na enig zoeken vind ik de kok maar die weet er ook niets van. Ik vraag
hem hoe hoog de rekening is.
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Hij belooft iemand te bellen die de rekening kan opmaken en met het
apparaat van de creditcard kan omgaan. We willen graag weg: vandaag
moeten we 25 km lopen plus nog de 2.5 km naar het beginpunt bij
Ristorante/Bar Barbecue.
Ik vraag het hem later nog eens en hij zegt met het meisje van de kassa te
zullen bellen. Even later komt hij terug en zegt dat de rekening € 120
bedraagt. Dat vind ik wel erg veel: het huisje kost € 60 en dat zouden die
twee antipasti, die ene primo, een ltr. wijn en twee flessen water ook € 60
kosten. Dat geloof ik niet. De rekening is in mijn ogen € 25 te hoog. We
moeten echter weg en ik betaal het maar. Het moet contant, want de kok
kan het creditcard-apparaat niet bedienen. Een rekening krijg ik ook niet.
Dat is wat ik al eerder zei: het is niet alleen Campania, maar dit is het
hele probleem van Italië: zoveel mogelijk zwart en wat niet zwart kan
wordt met handjeklap, omkoperij en vriendendiensten zo laag mogelijk
voor de fiscus gehouden. Mijn goede vriend Battilani zei meer dan 25
jaar geleden al tegen mij: de Staat is arm maar de Italianen zijn rijk.
Ook hier zie je weer dat je niet zo bang hoeft te zijn voor dieven, overvallers en zakkenrollers, maar de beleefd en vriendelijk lachende horeca.
Ik betaal dus contant en heb daarom nog maar een € 80 aan contant geld
over en de pastoor in Alife zal ik ongetwijfeld ook contant moeten betalen. Ik ga er maar van uit dat er in Alife een bancomat is.
We gaan op pad en na 2.5 km zijn we weer bij de bar van gisteren. Hier
nemen we maar ons ontbijt van cappuccini en cornetti. Verder kopen we
tramezzini voor onderweg, want op de volgende 25 km naar Alife is er
geen bar of winkel.
De wolken zakken steeds verder over de bergen naar beneden en dat is
een veeg teken. We lopen over de mooie en lange Strada della Bonifica
door velden met graan, lupine, maïs en andere gewassen.
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Lupine

Jonge
honden

Ingepakt
voor de regen
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We horen weer overal nachtegalen en hoppen en in de populierenbosjes
ook de wielewalen. Verder zien we af en toe bonte kraaien, eksters en
natuurlijk veel zwaluwen.
Na deze mooie weg gaan we linksaf een onverharde weg in, die langs de
Volturno loopt. Af en toe zie je de rivier.
Er komen twee jonge honden kwispelend ons tegemoet. Het zijn vast
zwerfhondjes want hier woont niemand. De moeder zal wel op voedseljacht zijn.
Even later begint het behoorlijk te sputteren en dat wordt steeds erger.
Dat betekent dus regenjassen aan en de rugzak met de oranje hoes
beschermen. We zijn nu op de weg waar je af kunt slaan naar de ruines
van de Abbazia della Ferrara. We zien de ruïne rechts van ons op een
berghelling liggen. Het pad er naar toe is 800 m lang, zo lezen we
beneden. Het is echter een graspad en dat betekent met regen dat de
bovenkant van onze schoenen nat wordt en daarmee kun je niet lopen.
Jammer, maar deze Abbazia moeten we nu maar rechts laten liggen en
verder gaan.
Rietje heeft nog steeds last van haar linker kleine teen en loopt als gevolg
daarvan op sandalen om deze teen te ontzien. Het regent nu zo hard dat
zij natte voeten in haar sandalen krijgt en dan is het middel erger dan de
kwaal. Bij een boer schuilen we onder de bomen. Hier doet Rietje haar
dichte schoenen aan. Het begint steeds harder te rekenen en de boer is
ook uit zijn overdekte tractor gestapt en schuilt onder een afdak. Ik vraag
hem of wij daar ook mogen schuilen en dat vindt hij goed. Ik bespreek
met Salvatore Robbio (zo heet hij) tal van zaken over de grote appels,
meloenen, tomaten, olijven en druiven die hij teelt en de afzet daarvan.
Hij verkoopt zijn groenten via een bedrijf in Rome.
Later komen zijn twee zonen en een kleinzoon ook eens kijken hoe vader
het maakt. Ze zijn vol belangstelling voor ons.

Salvatore
Robbio
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De bui houdt op; het wordt droog en af en toe breekt de zon zelfs door.
We nemen afscheid en lopen weer verder over een mooie, lange geasfalteerde weg door het bos. Uiteindelijk komen we uit bij een stuw in de
Volturno. We wandelen een stukje over de weg naar Pietravairano maar
dan moeten we links het veld in over een graspad.
Nu het gras nog nat is betekent dat ongetwijfeld natte schoenen: dat
wordt dus niets. We hebben geen zin om een dag langer in Alife te
blijven teneinde onze schoenen te laten drogen.
We lopen nu maar verder naar de autoweg om de route weer op te
pakken. Voor we op de weg zijn eten we onze tramezzini op de vangrail
van de weg op. Een herder komt ons met zijn kudde schapen tegemoet.
We wandelen nu terug naar de brug over de Volturno en even verder gaan
we bij het irrigatiekanaal Ramo di Bonifica rechtsaf het land in. De
landweg waar we over heen lopen zit vol met plassen die we moeten
passeren zonder al te nat te worden. Het is een heel lange weg die we nu
moeten lopen: maar liefst 7 km onafgebroken. Voordeel is dat er geen
verkeer is; nadeel dat je alert moet zijn op honden bij boerderijen. Omdat
hier bijna niemand langs komt staan de hekken veelal open. Na 4 km
komen we bij een groot bronnencomplex dat hier pas gebouwd is: het
waarom ontgaat ons. We ontdekken zelfs een zitbank in het struweel.
Ik moet wel eerst allerlei planten plat trappen maar we kunnen tenminste
zitten. Hier rusten we 20 minuten tot vier uur;dan gaan we weer verder.
Het kerkje van de Madonna delle Grazie stelt niet veel voor: het dak is er
af. Er staat er een beeld van Paus Johannes Paulus II en verder een
openluchtaltaar.

Bronnencomplex
84

Amfitheater

Plattegrond van Allifea uit de Romeinse tijd
Even later komen we in Alife. Dit is een Romeinse stad met een stratenplan in een kruis met op elk van de vier einden een stadspoort.
We gaan door de Porta Roma met ommuring het stadje in. Bij de Piazza
Duomo, ook Piazza Vescovile geheten, vragen we naar de pastoor om er
vannacht te overnachten. Pastoor Domenico la Cerra ontvangt ons
allervriendelijkst. Hij vertelt dat er ook 1 Italiaanse en 3 Spaanse pelgrims zijn. Douchen kunnen we bij hem in de pastorie. Hij loopt met ons
mee naar een ander deel van de kerk en daar kunnen we overnachten: er
is een wastafel en een toilet. Dat zit dus wel snor. Boven is een ruimte
waar we kunnen slapen. Wanneer ik vraag naar een bed of op zijn minst
een matras, dan zegt hij doodleuk dat die er niet zijn.
Hij gaat er van uit dat pelgrims hun eigen luchtbed mee nemen.
Op deze vloertegels kunnen Rietje en ik niet slapen.
Naast de pastorie zitten een paar jonge vrouwen en één van hen weet wel
iemand die kamers verhuurt: een echt B & B. Zij brengt ons naar het
adres. Het is een prachtig huis. Er is een probleem: de bedden zijn nog
niet verschoond en de kamer is nog niet klaargemaakt voor gasten. Dat
geeft niet, als wij maar vast kunnen douchen en de was doen. De eigenaar
komt langs en brengt ons al vast de sleutels. Rietje heeft nog warm water,
maar ik moet me met een koude douche tevreden stellen. Ook de was
moet Riet in koud water doen.
Na ons komt ook nog een Frans stel van een jaar of 50: zij hebben
vandaag de hele etappe van 40 km afgelegd: knap hoor; dat kunnen wij
niet meer. Zij hebben ook koud water.
’s Avonds zien we de 2 Fransen, de 3 Spanjaarden en 1 Italiaan bij het
enige restaurant dat deze maandagavond open is: de Tavola Calda.
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Il Posto del Sole

Rietje eet daar aletti di pollo (kipvleugels) en ik fish + chips + friet en
gefrituur-de inktvisringen. Lekker hoor; is weer eens iets anders dan altijd
maar antipasto, primo of pizza. Als de mannen zien wat Riet eet willen zij
het ook. De Spanjaarden en de Fransen kenden de Italiaanse naam niet.
Later op de avond komen we de eigenaars van B & B Il Posto al Sole ook
nog binnen. Marisa is van Italiaanse origine maar is in Londen geboren.
Ze woont al weer jaren in Italië: ze heeft hier een cadeauwinkel.
Francesco werkt bij pastafabriek Molisana.
Samen drinken we nog een paar potten bier met als gevolg dat we pas na
elven naar bed gaan.
Hierna bel ik nog met Hotel del Lago in Telese of we daar morgenavond
kunnen overnachten: dat is o.k.
Dinsdag 8 mei: Alife – Telese. 27 km.
Bewolkt; later mooi zonnig weer.
We hebben heerlijk geslapen. Eigenaar Franco is om acht uur in Il Posto
al Sole. Hij neemt ons mee naar een bar en daar krijgen we van hem een
cappuccino + cornetto en water voor onderweg.
Hij laat ons nog een paar dingen zien van Alife Antica zoals de Porta
Fiume en een voormalig klooster.
Wanneer we vertrekken gaan we eerst nog naar de cadeauwinkel van zijn
vrouw Marisa. Dat is niet zo maar een winkeltje: het lijkt wel een groothandel. Daar kopen we voor Doortje voor haar verjaardag (14 juni) een
porseleinen Tinkelbel. Dat wordt voor Rietje de rest van de vakantie
voorzichtig met de rugzak omgaan.

Tinkelbel
heeft het gered!
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Porta Roma

Porta Fiume

Porta
Napoli
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Strijder en Schild
op de Porta Fiume

Bij zijn zaak zijn we vlakbij de Porta Piedimonte, althans de resten van
die poort. Er is daar een markt aan de gang. Er zijn nogal wat Arabo’s als
kooplieden, dat is Italiaans voor Noord-Afrikanen.
Volgens Franco komen er vooral veel Zwitserse wandelaars bij hem
overnachten.
Door de Porta Napoli verlaten we Alife. We passeren links een ronde
toren uit de Romeinse tijd: het blijkt een mausoleum te zijn. Even
verderop ligt rechts van de weg het amfitheater maar dat is gesloten zodat
we er nauwelijks iets van kunnen zien.
We hebben een heerlijke wandeling naar Totari maar de weg gaat wel
wat omhoog. Op een pleintje rusten we wat onder de bomen.
We lopen hierna verder omhoog naar de Madonna del Bagno: een mooi
complex met banken: in de zon natuurlijk! Verder zien we een apart
Jezusbeeld in de vorm van een palmboom.
We gaan langs een fabriekje waar men speciale soorten touw maakt.
Het is een prachtige route maar honden te kust en te keur. Het is telkens
weer oppassen geblazen. Voor je het weet staan ze bij je te blaffen en dat
is dan nog het minste. De kleintjes komen achter langs en willen nog wel
eens een poging wagen
Het zijn boomrijke wegen en dat betekent lekker veel schaduw.
Nachtegalen hoor je overal; hoppen en wielwalen horen we ook af en toe.
Op een betonnen bruggetje bij de weg rusten we in de schaduw.

Mausoleum
1 eeuw na Chr.
e

88

Bijeneter

Hierna lopen we door en op een gegeven moment horen we overal om
ons heen bijeneters. Het kan niet anders of hier moet ergens een kolonie
zitten van deze zeer fraai gekleurde vogels. Even verderop komen we bij
een steile afgraving bij een beek en hier blijkt de kolonie te zitten. In de
steile wand graven de bijeneters holen met achterin een nestholte. Heel
apart om te zien.
We lopen nu in een straf tempo door; we hebben na de cornetto van vanmorgen nog niets gegeten. Hoe het komt weet ik niet maar we vergeten
steeds maar weer brood en beleg mee te nemen. We gokken er te vaak op
dat altijd ergens wel een bar of een ristorante in de middag open zal zijn.
Uitgeput komen we om half vier aan bij Ristorante/Bar La Lucciola.
Alles is dicht, behalve een deur van het restaurant. Ik loop naar binnen
maar er is niemand te zien. We gaan maar buiten aan een tafeltje zitten
om wat uit te rusten. Kennelijk heeft toch iemand ons gezien of gehoord
want op een gegeven moment komt er een meisje naar buiten. Op onze
vraag of we nog iets simpels kunnen eten zoals een antipasto met kaas,
ham en worst, frutta en ½ liter witte wijn, zegt ze: certo, come no? (zeker,
waarom niet?). Geweldig hè. We eten alles met smaak op: ook alle brood.
We lijken wel uitgehongerd. Ik geef haar € 3 fooi.
Nu door naar San Salvatore Telesino en dat is best nog een heel eind: op
het laatst lopen we door een bos.

Ristorante
La Lucciola
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Moeder en
puppy’s

We zien een paar puppy’s met hun moeder op ons pad, zonder dat er een
huis in de buurt is. Het is een fraai getekende moederhond met een paar
jongen: zwervertjes.
We lopen door een buitenwijk van San Salvatore Telesino en krijgen
gezelschap van twee jongens: de grootste heet Christiano en de kleinere
Gaetano. Ze nemen ons mee naar een boerderij om de hoek. Hier maken
we kennis met Maria. De jongens zijn vriendjes van de neven van Maria.
Haar man en zoon hebben een melkveehouderij met 200 zwart-witte
melkkoeien. Voor Italiaanse begrippen is het een groot bedrijf. We zitten
hier een kwartier en krijgen van Maria vers, koel water.
Om kwart over zes stappen we maar weer eens op. We lopen langs de
resten van het Amfitheater van de oude Romeinse stad Telese Vetere en
even later zien we de muren die deze stad destijds omringden. Deze
muren lopen heel lang door: Telese is geen onbeduidend stadje geweest.
We gaan verder langs de Rio Grassano en moeten even later een weg
oversteken en een talud af. Het is zo steil dat Rietje het niet meer houdt
en door rent: gelukkig tegen mij aan, anders was ze misschien gevallen.
Vervolgens lopen we over een mooi voetpad langs de Rio Grassano die
nu wit ziet van de zaadpluizen van populieren
We komen tenslotte uit bij de Via Roma: de winkelstraat van Telese.

Christiano en
Gaetano
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Resten
Amfitheater

Deel van ommuring
antieke stad
Telese Vetere

Lago di
Telese
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Om zeven uur betrekt het en er steekt een koude wind op. Na een rustpauze op een bank langs de weg, moeten we een kilometer over de Via
Roma lopen om bij huisnr. 59 rechts af te slaan, het spoor over en vervolgens het land in.
Langs het Lago di Telese naar Hotel del Lago: het hotel ligt prachtig aan
het meer maar wel helemaal aan de andere kant.
Het is een beetje een verlopen hotel, maar goed genoeg voor pelgrims.
Er is geen zeep en de douche is afgebroken. Ook het eten is echt een
pelgrimsmenu: een groot bord spaghetti met tomaat (Rietje maakt dit veel
beter), een heerlijke salade en een appel of sinaasappel toe met een
lekkere rode wijn. Ik vraag om een witte wijn maar dat is gewoon bocht.
De kosten zijn gelukkig laag: de kamer € 20 p.p. en het eten € 12 p.p.
incl. het ontbijt van de volgende morgen.
De Italiaanse pelgrim die we samen met de twee Franse en drie Spaanse
pelgrims eerder in Alife al ontmoetten, zijn ook in dit hotel. Zij hebben al
gegeten en zijn al naar boven maar er staat nog een halve fles rode wijn:
vandaar dat ik weet dat de rode wijn wel goed is, in tegenstelling tot de
witte.
Later komt een van de Spanjaarden nog terug: hij zoekt de fles wijn,
maar helaas. Zo te horen had hij toch al genoeg gedronken!
De uitbaatster van dit hotel, die ik gisteravond om elf uur nog aan de
telefoon had, vertelt me dat er iedere week wel kleine groepjes pelgrims
in het hotel overnachten.
Woensdag 9 mei. Telese – Collepiano. 16km.
Mooi, zonnig weer; warm.
Het ontbijt in Hotel del Lago is, anders dan het wel heel erg summiere
pelgrimsmenu van gisteren, goed: een heerlijke cornetto en een goede
cappuccino. Ik babbel nog even met een Spaanse pelgrim: zij hebben in
Alife op de stenen vloer geslapen. Ze hebben nauwelijks geld bij zich: in
Benevento zoeken ze ook een goedkoop onderkomen. Ik weet er geen;
laten ze de Italiaan, die hen begeleidt, maar bellen.
De zes andere pelgrims vertrekken om acht uur; wij even later.
We lopen van het schitterend gelegen Hotel del Lago omhoog naar
Solopaca. Net voor het stadje houdt een jeep stil. Michaele en Luigi
vragen ons van alles over onze tocht naar Bari. Zij zijn van de C.A.I., de
Club Alpinisten Italiani. Ze hebben zelf ook een wandeltocht uitgezet in
de bergen boven Solopaca: ze noemen zich de Maestri del Montagne.
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Michaele
en Luigi

Ook hebben ze een wandeling uitgezet van Benevento naar Monte
Sant’Angelo onder de naam: Il Cammino dell’Arcangelo: 9 etappes van
in totaal 191 kilometer lengte en dat kan je vinden onder
http:www.camminodellarcangelo.it/tapp1.html
Michaele werkt bij de Cantina Cooperativa Solopaca: een groot wijnbedrijf.
Luigi loopt met ons via het kerkhof de stad in: goed bedoeld en we
hoeven minder te klimmen maar we missen zo wel de oude stad.
We gaan even rusten op een terras en intussen neem ik de gelegenheid te
baat om naar het oude centrum te lopen. De afstand valt me nog tegen:
het is best een eind lopen. Daar zie ik uiteindelijk de kerk met het groenwit geglazuurde koepeltje en de aparte voorgevel; een Palazzo verderop
heeft de zelfde soort voorgevel. Het staat me niet bij dat ik dergelijke
gevelversieringen ooit eerder in Italië heb gezien. Ook zie ik nog een
straatnaambord van de Via Roma uit de Mussolini-tijd: compleet met het
symbool van de fascisten: de Romeinse “fasces et securis” en dat is de
roedenbundel met de bijl. In het oude Rome droegen de lictoren (een
soort bewakers van hooggeplaatste magistraten) de houten roedenbundel
om te straffen; de bijl was het symbool dat deze magistraten beschikten
over leven en dood. Mussolini greep graag terug naar de oude Romeinse
tijd toen Italië nog een wereldmacht was en gebruikte deze “fasces et
securis” als symbool. Hiernaar is zijn beweging genoemd en dit is tevens
de naamgever van de Fascisten.
Op de weg terug naar de bar maak ik nog even een praatje met straatveger Dino: in Italië een alom gewaardeerd beroep. Het buitengebied van
Italië mag dan zwaar vervuild zijn, in de oude binnensteden houden deze
lieden de straten brandschoon.
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Aparte voorgevels

Links het symbool “Fasces et Securis”
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Giuseppina met
moeder en zus

Al met al heeft mijn wandeling een uur geduurd; Rietje is boos: het is
koud op het terras. Ze zit wat te praten met de moeder van de anderhalf
jaar oude Guiseppina (die Riet aan Door doet denken) en een urmpje van
net 4 maanden.
We lopen gauw verder en buiten Solopaca hebben we een wijds uitzicht
over het dal en de bergen verderop. Diverse keren houden Italianen ons
aan met de vraag waar we mee bezig zijn. Vaak attenderen ze ons er op
dat we niet goed lopen. Goed bedoeld maar weten zij veel: hun route is de
weg die je met de auto rijdt.
We lopen langs een groot leegstaand huis met in de toren allemaal gaten:
het lijkt wel een duiventoren. Verder op de route zien we ze ook af en toe.
Zou dit zijn om duiven te lokken en ze te laten broeden en de jongen op
te eten? In Italië staat af en toe pigione (duif) op de menukaart. Zo heeft
Rietje bij een eerdere wandeling in Sansepolcro duif gegeten: lekker, zegt
ze.
Het is weer warm vandaag: af en toe rusten we in de schaduw van bomen.
Het is een lange tocht voor we bij het kleine moderne kerkje, de Chiesa
dei Pagani (Kerk van de Heidenen) in Paupisi zijn. Hier moeten we links
om het plaatsje heen: stijgen en dalen. De honden komen gelukkig niet
van het erf af: af en toe een kleintje. Zo lopen we naar Contrada de
Mandarisi en even later zitten we op een bank in de schaduw bij een
bronnetje.
We verlaten dit gehucht weer en lopen nu over een weg die met de snelweg mee loopt.
Ik hoor weer bijeneters met hun typische lijsterachtige roep en ja hoor:
even later zien we een steile afgraving waar een stuk of tien bijeneters
hun nestholen hebben. Daarboven staat een groot bord met daarop Hotel
Lemi **** Ristorante: prossima uscita (volgende afslag): duidelijk
bedoeld voor automobilisten.
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Ons pad loopt nu onder de snelweg door en komt later weer terug op een
kruising van wegen. We hadden gedacht hier wel een bar te vinden:
helaas niet. Een grote, Duits sprekende Italiaan, die staat te wachten tot
iemand hem op komt halen, verwijst ons naar het 1 km verderop gelegen
Torrecuso. Nu kennen we die Italiaanse kilometers: het zijn er op zijn
minst 2 of misschien wel 3.
Omdat het nog 14 km is naar Benevento, al twee uur en we nog niets
gegeten hebben, zeggen we hem dat we naar Hotel Lemi willen om daar
wat te eten en te overnachten. Moet je niet doen zegt hij: zonde van het
geld. Gek, maar ineens durf je er niet meer naar toe te gaan.
We lopen maar door naar Torrecuso, maar wanneer we deze Duitse
Italiaan even later voorbij zien rijden, maken we gauw rechtsomkeert en
lopen we alsnog naar Hotel Lemi. Daar aangekomen vraag ik naar een
kamer met het “budget”-tarief van € 78 zoals op internet staat vermeld.
Het baliemeisje weet natuurlijk niets van dit budget-tarief: de kamer kost
€ 89. Nou, dat moet dan maar.
Het is al half drie uur en alvorens te badderen gaan we eerst wat eten,
voor het restaurant dicht gaat. Rietje eet een antipasto mare met oester,
grote garnalen, zalm en inktvis. à € 9 en ik polenta met worst en
paddenstoelen, ook voor € 9. Rietje is duidelijk beter af. Ze zegt: “ ik heb
nog nooit zo’n lekkere antipasto gehad”.
De tiramisu is Simon-kwaliteit: heel erg goed dus. Ook de wijn is lekker:
een witte Falanghina uit Benevento. Wat een verschil met de witte wijn
van gisteren: dat was stortwijn. Het kost wel een lieve cent, maar je moet
maar bedenken dat de pelgrims van vroeger het er ook van namen als ze
de kans kregen. Om half vier gaan we naar onze kamer: douchen en de
was doen en daarna naar bed.
Ik word om zeven uur wakker; Rietje om half acht.
Het weer is veranderd; er waait nu een koude en harde wind. Gelukkig is
de was op het balkon droog. Buiten zien we een prachtige lucht.
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Om negen uur gaan we weer eten. Nu neem ik ook een antipasto mare en
Rietje antipasto terra (met kaas en worst). Verder als primo calamarata
mare-monti (calamarata is een pasta in de vorm van ringen). Falanghina
wijn en tiramisu maken dit weer tot een feestmaal.
Na afloop krijg ik een grappa aangeboden. Ik vraag of het een Strega mag
zijn: dat is de amaro (borrel) van Benevento en deze promoot het hotel
ook naast de Falanghina wijn. De Strega bleek finito: of in gewoon
Nederlands: op. Dat geloof je toch niet? De Strega promoten en dan
zeggen dat die op is!
Al met al kost dit maal ons € 58; dat is toch wat anders dan de € 60 die ik
in Masseria Cardilli betaalde voor twee antipasti en een primo met
toebehoren. Daar zijn we duidelijk bedrogen.
Het is intussen laat geworden: maar naast de zware wandeling hebben we
ook nog eens vakantie moet je maar denken.
Donderdag 10 mei: Collepiano – Benevento. 16 km. Zonnig weer
Ondanks dat de bedden hard waren (geen vering) hebben we goed geslapen in dit rustige hotel. Na het ontbijt gaan we om acht uur op pad. We
lopen langs de weg omhoog.
Bij Torrecuso slaan we linksaf het veld in en gaan we steeds hoger.
Overal worden de druiven met gif bespoten tegen schimmels.
De weg daalt al gauw naar de rivier de Calore: een brede rivier. Het gaat
weer steil omhoog zodat we ver over de omgeving heen kunnen kijken.
Omziend kunnen we nog steeds Torrecuso in de verte op de berghelling
zien liggen.
We lopen nu over een onverharde weg langs de SS 88; een stuk verderop
steken we deze autoweg over en komen we op de veel stillere SP 106, die
we een stuk af lopen. Met de drukte van het verkeer valt het mee.
We lopen langs een vervallen boerenhuis en hier zien we ook weer een
toren met gaten voor duiven.
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Vuurdoorn
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Terugkijkend zie ik de drukke autoweg in de diepte liggen en heel in de
verte nog steeds Torrecuso op de berghelling waar we vanmorgen nog
waren. Ongemerkt hebben we toch weer een heel stuk geklommen.
Hierna gaan we weer onder de SS 88 door en lopen we vervolgens
kilometers parallel aan deze autoweg. Wanneer we even rusten op een
betonnen muurtje stopt er een auto. De bestuurder vraagt naar onze
wandeling. Zelf heeft hij een paar weken geleden de Cammino del’
Arcangelo gelopen van Benevento naar Mont’Arcangelo. Later vraagt er
nog iemand naar ons doel. Het wandelen leeft toch wel in dit deel van
Italië; boven Rome is ons dat nooit zo opgevallen.
Op de kruising voorbij het vliegveld zijn twee horecagelegenheden:
Ristorante/Pizzeria La Lanterna en daarnaast Bar/Trattoria Casa Mia.
Deze laatste is open: de eigenaresse zegt dat ze ook kamers verhuurt voor
€ 25 p.p.
Na het industrieterrein gaan we Benevento binnen. Net voor binnenkomst
lopen we langs een zeer fraai bloeiende haag van vuurdoorns. Deze heeft
waarschijnlijk gediend als afscheiding van een boerenbedoening die er
niet meer is.
Bij het station eten we lasagne en cannoli met daarbij cola en even later
lopen we over de brede, lommerrijke winkelstraat, de Via Pricipe di
Napoli, richting Duomo.
Deze fraaie Romaanse kerk staat helaas in de steigers en is niet toegankelijk: jammer. Sommige dingen kan ik toch nog op de foto krijgen.
We lopen verder door een andere verkeersvrije winkelstraat. Hier vragen
we naar het Piazza Piano del Corte waar het hotel is waar we willen
overnachten. We worden verwezen naar de Arco di Traiano, de bijzonder
fraaie Triomfboog die de Romeinse keizer Traianus ter meerdere eer en
glorie van zich zelf heeft opgericht.
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Deze boog is nog helemaal intact, zij het dat de beide zijkanten van de
boog geheel glad zijn. Hier zullen ongetwijfeld ook beeldhouwwerken
gezeten hebben, maar die hebben de tand des tijds niet doorstaan. Alle
heldendaden van Traianus staan op deze boog afgebeeld.
Deze Triomfboog is het beginpunt van de + 100 jaar na Chr. door
Traianus aangelegde weg van Beneventum, via Barium (Bari) en die
eindigt in Brundisium (Brindisi).
We hebben een een stukje over Trajanus gevonden in het boek “Het
Romeinse keizerrijk”, uit de serie: 7000 jaar wereldgeschiedenis.
Hoofdstuk: De verstandige keizers.

De eerste sociale voorzieningen.
De keizers die in de 2e eeuw van onze jaartelling regeerden, gelden als de
beste die Rome ooit gehad heeft. Het waren achtereenvolgens Nerva, die
maar twee jaar regeerde, Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius en
Marcus Aurelius. Ze behoorden tot Italiaanse families die al lange tijd
gevestigd waren in de provincies welke het meest de Romeinse invloed
ondergaan hadden: Spanje en Frankrijk. Omdat Trajanus en de twee
keizers die na hem kwamen geen zonen hadden, adopteerden ze elk
iemand die ze geschikt achtten voor de opvolging. Ze worden daarom de
“adoptiefkeizers” genoemd. Deze kunstmatige familie vormde als het
ware ook weer een dynastie, die de dynastie van de Antonijnen wordt
genoemd. De Antonijnen versterkten de positie van de keizer. Veel
aandacht gaven de Antonijnen aan de verbetering van de rechtspraak. Ze
wilden deze evenwichtiger en menselijker maken.
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Trajanus verbood anonieme beschuldigingen en eiste dat er overtuigende
bewijzen zouden zijn voordat iemand veroordeeld werd. “Beter kan een
schuldige ontkomen dan dat een onschuldige gestraft wordt,” zei hij. In
deze jaren begonnen de wetten ook de zwakken te beschermen: de slaven,
de wezen en de weduwen. Tevens werden weldadigheidsinstellingen
gesticht. Trajanus ontwierp een systeem waarbij hij geld aan arme
kinderen schonk. Zo sneed het mes aan twee kanten: de landbouw werd in
groten mate bevorderd én de armoede werd bestreden.

Het Romeinse Rijk op zijn grootst.
Toen Trajanus – voormalig generaal en gouverneur in Germanïe – aan
de macht kwam, verklaarde hij: “Ik zal de anderen zo behandelen als ik
zou willen dat de keizer mij zou behandelen wanneer ik een gewone
burger was.” Het ware geen loze woorden. Hij hield zich eraan.
Bescheidenheid bleef hem sieren. De schrijver Plinius de Jongere
beschreef hem eens, nadat hij getuige was geweest van een plechtigheid:
“Ik kon mijn ogen niet geloven en ik kon mijn oren niet geloven. De
keizer stond en de consul zat!
De consul zei de eedsformule voor en de keizer herhaalde deze
gehoorzaam! U hebt daarna beloofd de wetten te eerbiedigen, maar die
wetten zijn niet eens voor de keizer geschreven!”. Trajanus droomde van
een enorme uitbreiding van het Romeinse grondgebied. Vijf jaar vocht hij
bijvoorbeeld tegen de Daciërs in het huidige Roemenië en tijdens zijn
regering kreeg het Romeinse rijk zijn grootste afmetingen. Hij stierf in
Klein-Azië, toen hij op de terugweg was van vergeefse veldtocht tegen de
Parthen.
Een leuke gedachte voor ons: wij
lopen dit jaar voor de derde keer
de Nijmeegse Vierdaagse en ook
daar komen we sporen van Keizer
Trajanus tegen.

Standbeeld van Traianus
in Nijmegen
tekst: MARCO ULPIO
TRAIANO ULPIA
NOVIOMAGUS
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Standbeeld van Traianus
in Benevento

tekst:

S.P.Q.B.
IMP CAESARI NERVAE.F
TRAIANO
OPTIMO PRINCIPI

Bij deze Triomfboog moeten we rechtsaf en daar ligt aan een pleintje
Hotel della Corte waar we twee dagen willen verblijven.
Een uur later komt een zeer luidruchtig stel in de kamer naast ons: dat
belooft wat voor vannacht. Ik zeg er wat van bij de balie en daar heeft
men kennelijk ervaring met dit soort lieden. De baliemedewerker zegt dat
hij er heen zal gaan om ze tot kalmte te manen en anders stuurt hij ze
gewoon weg. Hij gaat er meteen naar toe! Kennelijk heeft hij de buren tot
rust gekregen want de hele nacht hebben we geen herrie meer gehad van
dat stel.
’s Avonds eten we in Ristorante/Pizzeria Arco di Traiano. We raken aan
de praat met een Belgisch stel uit Gent en na het eten zitten we gezellig
met z’n vieren nog een fles wijn te drinken en een Strega, de amaro van
Benevento. Hij spreekt Italiaans; dat heeft hij geleerd in Monza bij
Milaan waar hij 5 jaar voor Philips heeft gewerkt. Ze zijn eerst op bezoek
geweest bij hun zoon in Garmisch Partenkirchen en daarna doorgereden
naar de Cilento waar ze vakantie gevierd hebben. Nu zijn ze langzaam
aan de terugreis begonnen. Vandaag Benevento, morgen Sermoneta. Daar
zijn wij vorig jaar ook geweest tijdens onze wandeling over delen van de
oude Via Appia van Rome naar Capua.
Details van de toren van de kathedraal
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Santa Sofia

Vrijdag 11 mei Benevento: rustdag. Mooi weer.
We ontbijten in het hotel. Voor het vertrek naar Italië zou ik nog naar de
kapper gaan, maar dat is er bij ingeschoten. Omdat er onder het hotel een
kapper zit, laat ik daar alsnog mijn haar knippen: voor € 7.50 ben ik
geknipt. Dat scheelt de helft met wat ik in Son betaal.
We gaan de stad in en lopen naar de Santa Sofia, een kerk die in 760
gebouwd is door de Longobarden en in de loop der jaren aangepast. Dit
prachtige kerkje is in de jaren 50 weer in haar oude glorie hersteld, alle
barok is er verwijderd. De oorspronkelijke kerk is gebouwd met oude
Griekse zuilen (collona); later zijn er twee schepen aan toegevoegd op
gemetselde zuilen (pilastre). De kerk heeft drie apsissen. De Campanile
staat een eind van de kerk af: midden in de winkelstraat.
We bezoeken het, in het voormalige klooster achter de kerk liggende,
Museo del Sannio (Samnieten). Deze Samnieten zijn de oorspronkelijke
bewoners van Italië, vóór de Grieken en de Romeinen. Gezien de mooie
vazen en potten, hadden zij een hoogstaande cultuur. We zien het
bekende Griekse en Romeinse werk maar ook een Egyptische afdeling
van de Isis & Osiriscultus en het Longobardenrijk (568 – 774 na Chr.).

Museo del
Sannio
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Losstaande toren van de Santa Sofia
Interieur Santa Sofia

Milliarium (Mijlpaal)

Zuilen kloosteromgang
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Pelgrims

Jacht

Strijd

Jacht

105

Muziekkiosk

In Noord Italië had je Longobardia Major, dat zich uitstrekte van de
Zwitsers/-Oostenrijkse grens tot en met Toscane.
Lazio en Le Marche behoorden tot de Kerkelijke Staat/ Byzantijns en
daar onder lag Longobardia Minor dat zich uitstrekte vanaf Campania,
Abruzzen en de Molise en vervolgens naar het zuiden Calabria, Basilicata
en een stuk van Puglia omvattend met Benevento als hoofdstad. Een erg
interessant en leerzaam museum.
Rietje vraagt om een stempel voor haar credenziale. We worden meegenomen naar de kamer van de directie en daar kletsen we wat met de
directeur. Riet krijgt haar stempel en ik een interessant boekje over de
Cammino Mont’Arcangelo in de Gargano.
Even later gaan we hogerop Benevento in en bekijken we de Rocca dei
Rettori. Deze oude burcht bestaat alleen uit een grote, forse verdedigingstoren en is helaas gesloten.
We nemen een rustpauze in het nog hoger gelegen stadspark met fraaie
boompartijen en, zoals Riet terecht zegt, een heel mooie muziekkiosk uit
de 19e eeuw. Aan de rand van dit park heb je een mooi uitzicht over de
stad Benevento.
Om half twee gaan we wat eten in de Ristoservice (een soort cafetaria)
met ½ liter witte wijn; de eigenaar vindt ons kennelijk zo aardig dat we
de caffè gratis krijgen.
’s Middags rusten we op bed tot een uur of vijf. Daarna drinken we aperol
soda en bier op het terras van bar Ambrogio in de autovrije winkelstraat.
Ristorante/Pizzeria Arco di Traiano heeft de tafeltjes op straat gezet en nu
kunnen we vanavond buiten eten met zicht op de fraai verlichte
Triomfboog. We eten pizza met een fles wijn. Wanneer ik vraag om de
rekening krijg ik die niet; ik krijg helemaal niets. Ik fluister met mijn vrij
harde stem dat premier Mario Monti het vast niet goed vindt dat in Italia
tutto nero gaat en dat dit het bancarotto d’Italia is. De omstanders
herkennen dit en moeten er smakelijk om lachen. De eigenaar van de
pizzeria vertrekt geen spier maar bijt mij toe dat wanneer ik hem € 15
betaal alles o.k. is. Dat doe ik dan maar; ik moet ook aan mijn
portemonaie denken.
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We lopen terug naar het Piazza Piano della Corte en daar is het een drukte van belang. Op dit plein zitten drie horecagelegenheden, een Bluescafé
en een Kebaberia–Birreria. Prachtig zoals die Italianen van elk vreemd
woord als kebab en bier een eigen woord bedenken.
Om tien uur gaan we naar bed en met de ramen dicht slapen we, ondanks
alle herrie van al die horecatenten op het plein, goed door tot twee uur. Ik
doe de ramen weer open maar de mensen die nu naar huis gaan maken
zoveel herrie dat ik de ramen maar weer gauw sluit tot een uur of vier.
We slapen nu door tot kwart over zes.
Zaterdag 12 mei: Benevento – Montecapraiano. 13 km.
Mooi, zonnig weer.
We vertrekken om half acht bij het beginpunt van de Via Traiana: de
Triomfboog van Traianus.
Bij een bar eten we de gebruikelijke cornetto met cappuccino.
We lopen omhoog over de Via Ponticelli en passeren een kerk met
daarop “Venite adoriamo “: dit blijkt een Evangelische Kerk te zijn. We
gaan door naar de Chiesa San Guiseppe Moscati: een prachtige moderne
kerk met een stilistisch uit ijzer gesneden Engel.
We lopen rechtdoor en komen bij de gevangenis waar we voorbij de
slagboom het parkeerterrein op lopen. Portiers houden ons aan en vragen
naar onze bedoelingen. We leggen uit dat we pelgrims zijn die van Rome
naar Bari lopen en dat ons Italiaanse routeboekje aangeeft dat dit de
route is. Ik laat het boekje zien met de route en dan is het goed.
We lopen een stuk langs de omheining van de gevangenis en komen uit
bij een autoweg, steken deze over en komen zo op een landelijk industrieterrein. Gelet op de vele condooms is dit ook een afwerkplek. In de diepte
ligt een grote fabriek waarvan het dak geheel bezet is met zonnecellen.
Aan het eind steken we de weg over, passeren een barrière/slaghek met
inrijverbod en lopen de sterk begroeide toegang van de oude Ponte
Valentino over.

Hier moeten
we rechtdoor
107

Pad naar de Ponte

Ponte Valentino
Oude en nieuwe brug achter elkaar

Voetgangersbriug
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Tunnel

De brug zelf is vanwege de vele begroeiing moeilijk te ontwaren. Pal hier
achter steken we via de moderne voetgangers- annex fietsbrug de rivier
de Calore over. Een prachtig pad. Waarom deze moderne brug hier is
aangelegd is mij een raadsel: de toegangsweg er naar toe is de zwaar
overgroeide Ponte Valentino waar je, gelet op de barrière, eigenlijk niet
over heen mag.
We lopen het industrieterrein op en ik zie een station: daar zal wel een
bar zijn, denk ik. We lopen richting het station maar ik kan het niet
vinden. We lopen terug en gaan naar een tunnel die nog steeds niet af is:
in het boekje in 2007 al niet en nu, 5 jaar later, nog steeds niet. We lopen
onder de tunnel door en komen op een asfaltweg die dan weer onverhard
wordt en dan weer asfalt. We volgen de rivier de Tammaro die links
beneden ons door de velden moet lopen.
Onze weg komt uit op een asfaltweg en daar staan borden richting Paduli.
De weg stijgt nu erg snel. Ik denk dan ook dat we bij het punt aangekomen zijn dat in het boekje beschreven wordt als sterk stijgend en we
gaan naar rechts omhoog, zoals ook het boekje zegt. We lopen nu over
een flink stijgende en kronkelende weg, waar we vaak in de schaduw van
bomen stil moeten staan: het loopt vandaag naar 28 – 29 °. Onderweg
zien we grote leegstaande schuren met rekken om iets te drogen. Ook
zitten er fijne netten voor. Het lijken droogschuren voor tabak maar ik zie
hier echter helemaal geen tabak op de velden staan. We pauzeren op de
betonnen rand bij zo’n droogschuur.

Links het
varkensbedrijf
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We gaan weer verder en komen uit bij een varkensbedrijf. Omdat de weg
door loopt naar de buren rechts, gaan we daar heen om uiteindelijk te
constateren dat daar de weg op houdt. Paduli zien we op de helling maar
er ligt een dal tussen. De bewoner is wat aan het klussen en zijn vrouw
staat aanwijzingen te geven. Zij houdt bij hoog en bij laag vol dat we hier
niet verder kunnen. Ik bied ze € 10 om ons met de auto in Paduli af te
zetten, maar daar reageren ze niet op. We gaan maar weer terug en nemen
een afslag naar links in de hoop zo in Paduli te komen. Na een poosje
zien we Paduli weer liggen en zitten we dus goed.
We volgen nu maar de autoweg richting Montecapriano en laten het
hoger gelegen Paduli links van ons liggen. Bij Supermercato SiSa kopen
we worst en een fles aranciata (sinaasappelsap). Op de parkeerplaats eten
we in de schaduw op platgeslagen dozen de worst op. Het is nu 1.00 uur
en het is nog maar 3 à 4 km lopen naar Montecapriano.
We komen weer op de route en zien onderweg Hotel Gallo d’Oro.
Omdat we wel inzien dat we Buonalbergo, laat staan Casalbore, vandaag
toch niet halen en het erg warm is, hebben we het voor vandaag wel
gehad. Een overnachting lijkt me hier niet zo verkeerd.
We lopen naar het hotel, maar vinden slechts de gesloten deur. Ook het er
onder liggende ristorante is dicht.
Bij de bar er tegenover kopen we een fles thè freddo en neemt Rietje een
broodje; ze vond de worst van de SiSa te pittig en heeft er dus weinig van
gegeten. Hier vertellen ze ons dat het hotel inderdaad gesloten is, maar
het restaurant is ’s avonds wel open.
Omdat Rietje op internet in Montecapriano een Agriturismo gevonden
heeft, geven we de moed niet op. Onderweg komen we nog B & B
Masseria Rosetti tegen maar hier doet men ook niet open.
We lopen door, maar bij km paal 15 – IV gaat ons pad van de weg af en
moeten we door de velden lopen. We gaan echter door in de hoop de
Agriturismo verderop te vinden en ja hoor: voorbij de bocht ligt een paar
honderd meter verder Fattoria Ranaldo Agriturismo – Equitazione.
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Maria, Rocco

We lopen het erf op en hier is men wel thuis. We worden heel hartelijk
ontvangen door moeder en zoon met water en later koffie en koekjes.
Zoon Ranaldo werkt bij de gemeente Paduli maar doet deze Agriturismo
er bij. Het is de boerderij van zijn ouders maar vader Rocco is al 75 jaar
en moeder Maria niet veel jonger.
We worden verzocht niet al te hard te praten omdat de kleinkinderen
boven slapen. Na verloop van tijd zien we ze: het is een drieling van drie
jaar oud. Allemaal jongentjes: Luca, Marco en Davide. Echte schoffies
die allerlei streken uit halen. Moeder Helena heeft er wat mee te stellen,
vandaar dat ze een kindermeisje heeft ingehuurd.
We gaan badderen en terwijl Rietje de was doet houd ik het dagboek bij.
Dan gaan we wat slapen.
Vroeg in de avond worden we wakker en gaan we op het terras genieten
van de ondergaande zon.
Vader Rocco komt ons gezelschap houden terwijl moeder de cena
(avondmaal) voorbereidt.
Ook hier is zo’n hoge schuur met droogstellingen en netten. Rocco vertelt
me dat hier in dit gebied vroeger tabak geteeld werd. Het was een
monopoli van de regering. Een aantal jaren geleden heeft de regering de
teelt van tabak onder druk van de gezondheidslobby afgeschaft en teelt
niemand meer tabak omdat de sigarettenindustrie deze tabak in het
buitenland goedkoper kan kopen dan in Italië. Hier zou men dan de tabak
onder de kostprijs moeten telen en dat houd je niet lang vol. De schuren
staan er echter nog wel.
We eten binnen en dat begint met een antipasto met een lekkere witte
kaas, ham + veel olijven; een primo met penne + tomatensaus; heel dun
gesneden vlees met verse spinazie en artisjokken. Heerlijk gegeten.
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Fietsjes met de
namen:Luca
Davide en Marco
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Hierna zitten we buiten aan de koekjes, nocioli (nootjes) en een borrel te
praten met Rocco en Maria.
Ik hoor het vreemde metaalachtige geluid dat ik al vaker ’s nachts in
Italië gehoord heb. Dacht ik altijd dat het een boomkikker zou zijn, maar
volgens Rocco is het een uccello di notte (een nachtvogel). Hoe deze
heet, weet hij niet. Het geluid verplaatst zich dus het zou best een vogel
kunnen zijn. Tegen elven gaan we maar naar bed. Al met al was het weer
een mooie dag.
Zondag13mei: Montecapriano – Buonalbergo. 11 km.
’s Morgen mist; meteen erna zon.
We worden wakker en er hangt een behoorlijke mist over de velden. Het
eerste stuk op onze route is een graspad en dat betekent in de mist nat
gras en dus natte schoenen. Dat doen we dus niet: we kunnen ook nog een
stuk langs de weg lopen.
De mist trekt gelukkig snel op en het is al meteen mooi weer zodat we
buiten ons ontbijt eten. Nou ja, ontbijt: we zijn natuurlijk in Italië waar
het ontbijt niet veel voorstelt: wat koekjes; toast zonder iets van jam;
vijgentaart en caffè latte.
We gaan op pad en we wagen het er op dat het gras droog is en ja hoor:
het valt allemaal heel erg mee.
Net als in Nederland werken de boeren hier ook op zondag: er wordt een
veld beplant met jonge plantjes. Ik kan zo gauw niet zien wat het is.
Al gauw lopen we het tracé van de oude Via Traianea Roma – Brindisi.

113

Een lange rechte lijn

Van deze weg is weinig meer te zien; alleen de rechte lijn die het pad
heeft, doet terugdenken aan de Romeinen.
Het is nu heerlijk wandelweer: de zon laat zich nog niet zien.
We komen aan bij een fabriek en merkwaardigerwijs is het daar even
zoeken naar de vrijstaande boom in het veld waar het boekje het over
heeft. Er zijn er meerdere maar die staan niet in het veld. We lopen maar
in de richting van een grote boom aan een pad. Het blijkt dat een deel van
dit pad inderdaad omgeploegd is zoals het boekje al zegt. Foei toch, dat
zouden ze in Nederland nog wel doen, maar toch niet in Italië met een
weg van bijna 2000 jaar oud. Dus wel: boeren zijn kennelijk overal
hetzelfde.
Links van ons pad strekt zich een eindeloos graanveld uit; rechts is een
deel van de grond graan, een ander deel weiland geworden. Hier lopen
vier witte koeien maar die kijken hooguit op en gaan door met grazen.
We steken een beekje over dat nu een heel nietig stroompje is.

In de verte de
alleenstaande boom
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Ponte dei Ladroni

We lopen het veld door: ons pad heeft nu de fraaie naam Tratturo
Traianello en dat betekent zoiets van Trajaans schapenpad.
Het pad gaat omhoog om bij een huis weer steil naar beneden te lopen en
af te dalen naar de Romeinse brug: de Ponte dei Ladroni (Dievenbrug!)
Hiervan zijn nog maar een paar pijlers over.
We moeten nu steil omhoog tot aan een asfaltweg en even verder moeten
we het veld weer in. Hoge vegetatie maakt het lopen er niet makkelijker
op. Voorbij een melkveehouderij sijpelt wat water over ons pad en is het
goed uitkijken geblazen met deze glibberige ondergrond.
We komen uit bij een beekje. Ik verleg een steen zodat Rietje er ook over
heen kan met rugzak en al. Over een met bomen omzoomd pad gaan we
omhoog naar de weg. Deze asfaltweg gaat door het open veld.
We rusten wat op een betonnen rand. Rietje maakt van de gelegenheid
gebruik om zoon Simon en Femke een SMS-je te sturen. Femke en
Ewoud uit Bunschoten hebben we op onze tochten naar Rome en Napels
ontmoet. Ze lopen nu ook een deel van de Via Francigena del Sud: ze zijn
op 7 mei in Caserta begonnen in de richting van Benevento.
De zon is gaan schijnen en het wordt warm.
Een man in een auto stopt en spreekt ons aan: de zoveelste deze vakantie.
Hij heeft groene asperges geoogst zoals we al een paar keer gegeten
hebben in Italië. Witte asperges zie je hier nergens.
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Op een gegeven moment moeten we links van de weg af en over een fraai
met bomen omzoomd pad lopen we naar beneden. Buonalbergo zien we
hoog boven ons liggen.
We komen aan bij de Ponte delle Chianche: een oude Romeinse brug
waarvan nog drie van de zes pijlers over zijn. De bogen zijn gebouwd van
baksteen en bedekt met chianches (veelhoekige stenen platen). De brug is
begroeid met vegetatie.
Het riviertje dat er onderdoor stroomt stelt niet veel voor; gelet op de
grootte van de brug moet dat in het verleden anders zijn geweest. Over
twee houten planken lopen we in drie stappen naar de overkant.
Hierna moeten we over een steil pad omhoog. Dat is wel even zoeken:
meerdere paden gaan achter de brug omhoog een ander naar een huisje.
Het ene pad loopt dood in een veld, een ander pad gaat wel omhoog maar
dat is volgens mij niet het goede en het pad naar het huisje heeft geen
vervolg. Vanaf het huisje zien we wel dat een met hoog riet begroeid stuk
verderop een pad naar boven zou kunnen zijn. We vechten ons door het
riet, klimmen over een omgevallen eik en ja hoor, verderop is hier sprake
van een pad naar boven.
Ponte delle Chianche met in de verte hoog er boven Buonalbergo
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Chianche

Is dit ons pad?
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We klimmen als het ware naar boven en op een gegeven moment wordt
het pad heel steil en wordt het klimmen strompelen. Het pad is geheel
met rode bloemen en planten begroeid: een prachtig gezicht. Ik kan er
geen genoeg van krijgen: ik maak geloof ik wel tien foto’s.
Keerzijde is dat het een snikhete bedoening is. Iedere schaduwplek
benutten we. Rietje loopt ver achter me aan, ze kan niet meer. Ik neem
haar rugzak over want hier blijven hangen is ook geen optie.
We zien de antica torre (oude toren) die op het kaartje staat vermeld en
weten dat we goed zitten. Omhoog en steeds verder omhoog; er komt
geen eind aan. Op een gegeven moment kijken we neer op Buonalbergo
welke plaats we even daarvoor nog ver boven ons zagen liggen: zo hoog
zijn we geklommen.
Al hijgend puffen we uit in de schaduw om op adem te komen.
Uiteindelijk komen we bij de toren die in werkelijkheid een oud huis
blijkt te zijn dat aan de kant van het pad 2 à 3 verdiepingen hoog is maar
aan de andere kant wel vijf of zes.
We komen nu op een asfaltweg uit. Vanaf dit punt gaat het linksaf naar
Buonalbergo en rechts omlaag naar Agriturismo San Martino.
Het loopt al weer tegen drieën en we hebben nog niets gegeten. Ook
hebben we geen fut meer om nog verder door te lopen naar Casalbore.
Met de angst dat we morgen dit weer omhoog moeten lopen gaan we
omlaag naar de Agriturismo en daar worden we hartelijk ontvangen door
de zussen Maria en Antoinetta. We zien dat de twee tafels op het terras
bezet zijn met eters: het is zondagmiddag en dan gaat men in Italië vaak
uitgebreid tafelen.
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Rietje kan niet meer
Buonalbergo

Onder: de toren
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Wanneer ik vraag of wij ook nog iets kunnen eten is dat helemaal geen
probleem; Maria sjouwt een tafel naar buiten en een paar stoelen. We
krijgen een soort penne met tomaat uit de oven.
Hierna badderen en de was doen en wat bijkomen van de vermoeidheid,
met als gevolg dat we in slaap vallen en pas om zeven uur weer wakker
worden.
’s Avonds eten we binnen omdat er een koude wind is gaan waaien. De
berichten voor morgen zijn niet best: regen, maar daar moeten we nu
maar niet aan denken. Rietje eet alleen een antipasto; ik krijg wel een
volledige Italiaanse maaltijd van vier gangen voorgeschoteld. De antipasto bestaat uit carciofi (artisjokken), paprika, olijven en diverse soorten
ham, pancetta ( lijkt op ontbijtspek) en worst. Als primo krijg ik calatelli
(soort pasta) met asparagi (asperges). Het houdt niet op: als secondo komt
er coniglio (konijn) met gebakken aardappels op tafel en als dessert een
stuk anguria (de grote donkergroene watermeloen met het rode vruchtvlees). Dit alles van de eigen boerderij die overigens niet bij de agriturismo ligt. Antoinetta is de kokkin en Maria helpt haar zus in het weekend
met de bediening.
’s Nachts stormt het en dat klinkt hier heel onheilspellend omdat de wind
door de vlakbij het huis liggende hoogspanningsmasten giert. Wanneer ik
’s morgens wakker word is het nog steeds droog maar om zeven uur
begint het te regenen.

Zicht op
Buonalbergo
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Maandag 14 mei: Buonalbergo–Malvizza di Sopra. 11 km.
Regen, koud; later droog met een koude wind.
Na ons ontbijt regent het nog steeds. Als we weggaan, verlaat Antoinetta
ook de Agriturismo: er is immers niemand meer. Zij gaat thuis werken
op, wat zij noemt, de fattoria: het eigen boerenbedrijf waar ze kippen,
varkens, konijnen, schapen en runderen houdt voor het vlees, de kaas en
de eieren. Verder wordt graan, wijn, olijven en tabak voor eigen gebruik
verbouwd. Antoinetta biedt ons aan om ons met de auto naar Buonalbergo te brengen. Nu het zo regent en we gisteren een stuk moesten
afdalen naar de Agriturismo en nu weer omhoog moeten, maken we
graag gebruik van haar aanbod. Ze zet ons in Buonalbergo af bij een
bancomat tegenover het politiebureau, waar zij zelf naar binnen gaat.
Het is hier steenkoud: naast de regen waait hierboven ook een koude
wind. Het zijn nu wat we in Nederland de dagen van de IJsheiligen
noemen: de koude dagen van 11 t/m 14 mei. Drie van de vier weet ik uit
mijn hoofd: Mamertus, Pancratius en Bonifatius; de vierde weet ik niet
meer maar die heb ik bij mijn thuiskomst opgezocht: Servatius.
We lopen in de regen naar het Piazza Garibaldi: het beginpunt van onze
wandeling van vandaag. Het is vandaag marktdag maar de meeste kooplui bouwen hun stand niet op: het is koud, het regent en het waait te hard.
Zij blijven lekker in hun auto zitten. Met dit weer is maar weinig volk op
straat.
Op Piazza Garibaldi nemen we in een bar een cappuccino. Daar trekken
we ook onze vesten aan en daarover heen de regenjassen: zo koud is het.
Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt in Italië!
We lopen in de regen naar Casalbore: het is zo koud dat je zou willen dat
je handschoenen bij je had! De weg loopt naar beneden. Halverwege
Casalbore begint het droog te worden. We hebben van hier af mooie
vergezichten met zwarte en laag hangende wolken richting Monte Calvo.
Bij de moderne kerk van Pietro & Paulo komen we Casalbore binnen.

Chiesa Pietro e Paulo
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Caselbore
Je zou verwachten dat het oude stadje hoog ligt; niets is minder waar: het
ligt lager dan onze weg maar het ligt wel op een rots.
Van het oude Noormannenkasteel is nog één toren over. In de Ierse Pub
naast de kerk warmen we ons op met een caffè en cornetto.
De 27 kilometer lange etappe van Benevento naar Casalbore zit er
eindelijk op!
We gaan maar weer op pad. Het blijft gelukkig droog, maar de koude
wind houdt aan.
Even verder zien we een wasplaats waar vrouwen de was staan te doen.
Na 1.5 km moeten we een onverharde weg op. Gelukkig groeit er geen
gras op ons route van vandaag: natte schoenen krijgen we dus niet.
Hierna een lange tocht over een stil asfaltweggetje. De honden zitten hier
gelukkig allemaal aan een ketting. Dit waarschijnlijk, ter voorkoming dat
ze doodgereden worden, wanneer ze doldriest van het terrein afrennen om
wandelaars zoals wij de stuipen op het lijf te jagen.
De pali luci (lichtmasten) waar het boekje het over heeft zijn geen
lantarenpalen zoals je zou verwachten maar palen waar elektriciteitsdraden mee van huis naar huis worden geleid.
Bij een grote rots, die als een meteoriet uit het veld omhoog steekt, wordt
de weg onverhard en loopt het pad omlaag naar de beek de Ginestra.

122

De Ginestra

Als gevolg van de regenval van vandaag staat er water in. Ik gooi een
paar keien in de beek en zo kunnen we oversteken zonder dat onze
schoenen uit moeten.
Hierna gaat het pad steil omhoog naar Malvizza di Sopra dat we al zien
liggen. In de verte veel windmolens: we naderen Puglia.
Langs bouwvallige huizen lopen we Malvizza di Sopra binnen.

De oversteek
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Santuario dei Pietro e Paolo
Op de hoek links ligt een heel apart en modern Santuario dei Santi Pietro
e Paolo. Dit is in 2000 gebouwd en is heel verrassend en futuristisch van
architectuur. Het Santuario stond daarvoor op een andere plek.
Naast dit Santuario bevindt zich Agriturismo Le Bolle. We willen hier
overnachten en krijgen een kamer met een schoon en redelijk hard bed.
Het deksel van het toilet is gescheurd, de prullenbak nog vol zooi van
anderen, er is geen kleerkast, geen zeep, geen lampen anders dan een
spaarlamp aan het plafond en alleen maar grote handdoeken, maar geen
extra handdoeken. Tja, we zijn hier bij de boeren zullen we maar denken.
Het is koud in het huis maar met een vest aan valt alles wel mee.
We eten als pranzo (middagmaal) een antipasto met pancetta en één soort
worst, twee soorten kaas en groene asperges in olie en ½ liter witte wijn.
Dit alles van eigen boerderij.
Hierna badderen onder de lekkere warme douche en naar bed: daar is het
tenminste warm. Om half vijf worden we wakker; Rietje doet de was en
ik houd het dagboek bij.
Om zeven uur vliegen de zwaluwen heel laag over de grond en dat
belooft niet veel goeds. Hopelijk is het morgen beter weer dan vandaag.
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v.l.n.r.
Chiara
Vittoria
Francesco
en Nicolà

Dinsdag 15 mei: Malvizza–Masseria San Vito. 14 km.
Zon met wolken.
Ons ontbijt bestaat ’s morgens uit veel thee en suikerbrood. De 83-jarige
Nonna (moeder van Antonio) brengt ons de thee; de 10-jarige Vittoria en
haar 4-jarige zusje Chiara het suikerbrood.
De oudste is Nicolà: deze jongen weet dat onze koningin Beatrice heet en
dat de Via Francigena del Sud uiteindelijk naar Jeruzalem loopt. Verder
is er nog zijn jongere broer Francesco. Wanneer ik een foto maak kunnen
ze het niet laten om gekke bekken te trekken.
Moeder Anita is in verwachting van haar quinto (de vijfde): het kan elk
moment gebeuren.
Het is vandaag een stuk warmer en de wind is ook gaan liggen.
We lopen vandaag naar Celle San Vito waar Antonio ons laat in de middag weer ophaalt.
We vertrekken en al gauw komen we bij Le Bolle: dit zijn vulkanische
gas- en waterontsnappingen. De zwavel ruiken we nauwelijks.
Na een kwartier lopen komen we aan bij een heel klein stroompje waar
we zo over heen stappen. Volgens de beschrijving van het boek moeten
we hier linksaf en dan weer rechtsaf. Er is alleen een trekkerspoor dat
omhoog gaat en dan rechtsaf.

Le Bolle
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Guado

Dwars door het veld

Transformatorpaal
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We lopen weer terug om aan de andere kant van boven af te zien of we
iets gemist hebben maar met de beste wil van de wereld zien we hier geen
pad naar links. We volgen het trekkerspoor maar, want volgens het boek
komt de beek pas na 2 kilometer en die afstand lopen we niet in een
kwartier. Onderweg zien we een aantal prachtige gele bloemen. Wat het
zijn weet ik niet: ik heb ze nog nooit gezien. Het lijkt me een bolgewas.
Op een gegeven moment is het één gezoem van bijen. We snappen er
niets van want nergens zien we massaal bloeiende acacia’s. De oplossing
komt al gauw: rechts zien we een aantal bijenkasten. Vanwege mijn allergie voor wespen- en bijensteken is het nu oppassen geblazen.
Even hierna komen we bij de guado (doorwaadbare plaats) van het
beekje. De oever zit vol met bijen die kennelijk ook water drinken. We
zijn met zoeken en teruglopen in totaal ruim twee uur onderweg en nu
lijkt het er meer op dat we 2 kilometer gelopen hebben. We kunnen over
een stuw door het water lopen, maar het is oppassen voor de algen: die
maken de ondergrond glibberig en hoewel we nu geen zware rugzak bij
ons hebben is uitglijden het laatste wat we willen.
Hierna moeten we linksaf en langs een hek worden we het veld in geleid.
We moeten nu dwars door het veld in de richting van een huisje 600 m
verderop en een transformator aan een elektriciteitspaal. Het huisje zien
we boven al liggen; de elektriciteitspalen ook en deze zullen ons ongetwijfeld naar boven leiden door de hoge begroeiing met haver rechts en
gerst links. Een pad is er niet en vooral Rietje heeft het er moeilijk mee
om door het hoge graan te moeten lopen. Slechts langzaam komen we
vooruit.
Tussen het graan zie ik één van mijn lievelingsplanten: het Kooltje Vuur
dat ik nog ken uit de Verkade’s albums die ik al vanaf mijn jeugd heb.
Ik zie aan één van de elektriciteitspalen een zwart vierkantje zitten: dat
zal de transformator wel zijn en tussen deze transformatorpaal en het
huisje moeten we doorlopen.

Kooltje Vuur
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Het is een lange en moeizame gang naar boven door de vegetatie en over
de harde, hobbelige grond.
Eindelijk komen we bij de weg: een stukje asfalt en dan een paar meter
naar links en zo komen we op een langzaam dalende onverharde weg.
(Even verderop ligt de eveneens onverharde SP maar die moeten we niet
hebben). Aan het eind van deze weg slaan we rechtsaf en loopt de weg
naar beneden naar een beek die we via een brug oversteken.
Ons pad gaat weer steil omhoog en zo komen we bij de grote boerderij
van de Fratelli Ricci. Kennelijk verwachten de gebroeders hier geen
bezoekers want de honden lopen los over het erf en een hek is nergens te
bekennen. Twee grote honden komen blaffend en grauwend op ons af.
Met de hondenpieper kan ik ze op afstand houden, maar fijn is het niet:
geen eigenaar te bekennen die ze terugroept.
Hierna is het nog een hele lange klim naar de Masseria Tre Fontane: de
eerste 300 m is nog wel sprake van een pad maar na een bocht naar links
heb je de keuze om door een beekbedding te lopen of door de begroeiing.
We kiezen voor het laatste.
We zien links een pad dat in de richting van de Masseria Tre Fontane
loopt.
Honden bewaken Masseria Tre Fontane
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Dit pad nemen we en lopen af op een okergeel huis. Hierna komt de
Masseria Tre Fontane. Dit blijkt maar een vervallen bedoening te zijn.
We willen water drinken bij één van de bronnen, maar de honden ter
plekke denken er anders over: ze jagen ons weg. We zitten kennelijk op
hun erf en dat bewaken ze met verve.
We gaan maar gauw verder het schapenpad op, dat een paar bochten van
de weg afsnijdt en komen op een weg uit.
Na enkele kilometers lopen we langs een groot omheind huizencomplex.
Deze hoge huizen vormen het vakantiecomplex Villagio Turistico San
Leonardo di Faeto. Veel is er niet te doen: volgens mij is het gesloten.
(Faeto is een plaats hier in de buurt).
Volgens Antonio loopt het hier niet storm. Dat blijkt ook wel want toen
ik gisteren belde om daar voor vannacht een kamer te reserveren zei men
mij dat het niet mogelijk is: alleen in het weekend.
We gaan hier rechtsaf en via een boomrijke weg komen we uiteindelijk
aan bij de oude Masseria San Vito, een complex dat in de oudheid dienst
deed als rustpunt voor reizigers op de Via Traiana en om paarden te
wisselen. Er is nog een ruïne van een klein kerkje dat nu onder een afdak
staat. Het grote complex doet dienst als opslagplaats voor landbouwmaterialen.
Omdat we nogal wat tijd verloren hebben aan het begin van de wandeling
lopen we niet verder naar het vier kilometer verderop gelegen Celle San
Vito. We bellen Antonio om ons bij de Masseria San Vito op te halen en
niet in Celle San Vito!
Dan begint het lange wachten: meer dan anderhalf uur staan en zitten we
hier. Er is verder niets te beleven dan alleen maar windmolens: niet één
maar vele tientallen. Het is maar goed dat we onze vesten en regenjassen
bij ons hebben want er waait op deze hoogte een harde en koude wind.
We horen van Antonio dat hij de Masseria niet kon vinden: hij heeft het
diverse malen in Faeto moeten vragen. Hij is meer op Benevento en
Avellino georiënteerd; in de bergen heeft hij niets te zoeken.
’s Avonds eten we pasta met tomaat (smaakt goed), stukken maiale
(varkensvlees) en een lekkere witte wijn.

Kaasmakerij van Anonio
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Masseria San Vito

De drinkbakken
voor de paarden

Ruïne
Chiesa di San Vito
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Het hoogste punt van Puglia
Woensdag 16 mei: Masseria San Vito – Troia. 15 km.
Zon met een harde koude wind.
’s Morgens weer ontbijt met veel suikerbrood.
Antonio brengt ons weer terug naar Masseria San Vito.
Het is mooi weer maar er waait hier, net als gisteren, een harde en koude
wind.
Dit 980 m hoge punt is omgeven met tientallen windmolens: de bekende
3-armige maar er zijn er ook met 1 arm. Deze laatste maken veel meer
lawaai.
De Sierra del Perdòn na Pamplona is er niets bij: overal zie je hier windmolens: vier bij elkaar en dan weer een hele rij. Het is een prachtig
gezicht en dan vooral het idee van groene stroom.
Boven de bergen hangen wolken waar af en toe wat fijne druppeltjes uit
waaien. Verder is het hierboven heel zonnig maar koud.
We lopen met de wind in de rug over de berg heerlijk glooiend naar beneden met links en rechts de molens, richting Celle di San Vito. We passeren de 1e afslag en even later zien we het witte plaatsje ver weg in de
diepte liggen.
Het gaat hard en na een aantal haarspeldbochten zijn we beneden en
hebben we de Tavoliere, de onmetelijke vlakte van Puglia, voor ons. Heel
in de verte zien we Troia al op een berg liggen.
Langs de weg eten we het chocoladebroodje op dat verpakt bij ons ontbijt
zat.
Volgens ons kaartje is het een lange rechte weg naar Troia maar door een
groot elektriciteitscomplex met zonnecellen en windmolens maakt de
weg een grote bocht naar links. Dit complex dateert uit 2011; dit zal de
reden zijn dat de weg verlegd is en is het nog niet in het boekje is
verwerkt.
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Het is een eindeloos lange weg, maar Troia nadert langzaam maar zeker.
We gaan omhoog de stad in over de oude Via Ignazia, waar nu nieuwe
huizen staan. Beneden garages en boven wonen de mensen.
We komen uiteindelijk bij de Via Regina Margherita: de winkelstraat van
Troia. Er voor is het busstation en een park met veel banken. Op deze
plaats stond vroeger een kasteel dat zo’n 100 jaar geleden gesloopt is en
waarvoor in de plaats dit park gekomen is.
Femke & Ewoud hebben hier een paar dagen geleden een studio gehad en
zij hebben deze voor ons gereserveerd. Ik bel Enzo Gianelli, de eigenaar
van de studio. De man die ik aan de lijn krijg kent geen Enzo.
Ik bel Femke om drie uur met het verzoek om het goede telefoonnummer
te sms-en. Femke doet dit vrijwel meteen: heel attent van haar. Ik bel
Enzo en even later komt hij in zijn auto hard aangescheurd.
We lopen met hem de Via Margherita in en in een zijstraat met de toepasselijke naam Via Pellegrini is de studio. Enzo maakt hier een foto van
ons.
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Enzo is (volgens Riet overdreven) vriendelijk en zegt dat we zijn vrienden zijn en dat hij ons wil voorstellen aan zijn vrienden. We spreken af
om acht uur.
De kamer kost € 50. Enzo wil documenten hebben, maar die geef ik niet
af: pago nero (ik betaal zwart) zeg ik en dat bevalt hem als echte Italiaan
wel. Zo is het goed (of nog beter zelfs).
De studio bestaat uit een slaapkamer met een nauwe doucheruimte, w.c.
en wasruimte. Het bed is ronduit slecht: een totaal versleten matras, je
zakt bijna op de grond. Na opvulling van alles wat we in de kast kunnen
vinden zoals dekens, dekbedden en kussens is het nog knudde Wel is er
een elektrische kachel en die hebben we hard nodig want het is er koud.
Ook buiten is het steenkoud en het regent ook nog eens.
We gaan snel douchen en wassen om op tijd klaar te zijn voor de afspraak. Niet nodig want om kwart voor acht sms’t Enzo dat de afspraak
niet door gaat vanwege de regen. Wat moeten we hier nu van denken.
Omdat de weersverwachtingen voor morgen ook buien aangeven, blijven
we morgen in Troia. De tweede nacht kost de kamer € 40.
Door de regen zoeken we het niet ver en eten we vlakbij in de Via Regina
Margherita elk een pizza en met een paar flessen bier kost ons dat € 14.
Donderdag 17 mei: rustdag in Troia.
Regen, later zon maar de hele dag een harde, koude wind.
We blijven vandaag in Troia. Tot elf uur regent het; daarna is het droog
en komt ook de zon tevoorschijn, maar de hele dag waait er een koude
stormachtige wind.
We krijgen een sms van Femke en Ewoud met de vraag of we het leuk
vinden om elkaar vandaag te ontmoeten. Ja,dat vinden we zelfs heel
leuk. Ze komen vandaag met de bus naar Troia.
Troia is al vanaf de vijfde eeuw voor Chr. een belangrijke stad in Magna
Grecia; later in de Romeinse tijd en daarna in de vroege Middeleeuwen.
De stad heette toen nog Aecae; rond 1000 na Chr. krijgt de stad de naam
Troia. In 1093 wordt begonnen met de bouw van één van de mooiste
kerken van Italië, de beroemde kathedraal van Troia, welke gewijd is aan
Maria. Deze kerk is gebouwd in de Romano–Normanno stijl: de typische
Romaanse bouwstijl van Puglia toen de Noormannen/Normandiers, te
beginnen met Robert de Guiscard, het in Zuid-Italië voor het zeggen
hadden.
De Noormannen, afkomstig uit Normandië, heersten namelijk van eind
11e eeuw tot in de 13e eeuw naast Engeland ook in Zuid-Italië en Sicilië
tot ze in de 13e eeuw afgelost werden door de Schwaben.
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Detail bronzen deuren
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Zijgevel

De laatste twee zuilen zijn dubbel,
hier is de dertiende toegevoegd

Preekstoel
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Deze bouwstijl komen we op onze tocht door Puglia nog veel tegen.
De westgevel is het fraaist met de Rosone, het grote roosvenster, dat
omgeven is met een rand vol dieren en fabeldieren. De rosone is onderverdeeld in elf delen die gescheiden zijn door zuilen. Deze zuilen stellen
de twaalf apostelen voor zonder Judas. Deze verrader mocht er niet bij.
De elf delen hebben elk een ander figurenpatroon. De gevel is versierd
met de typisch Pugliese leeuwen die zuilen dragen, andere leeuwen,
stieren, paarden en allerlei andere wezens.
In de westgevel bevinden zich de bronzen deuren welke zeer de moeite
waard zijn: ook hierin weer leeuwenkoppen, draken en tal van inscripties
en geëtste afbeeldingen.
De oostgevel omvat de apsis met een klein roosvenster en leeuwen die
zuilen dragen. Deze leeuwen weten ook raad met de Saracenen die ze in
hun klauwen vast houden. Verder een kapiteel met mensenkoppen.
De zuidgevel bestaat uit twee delen: het bovenste deel heeft een aantal
groenwitte boogjes; het onderste deel tal van geometrische figuren zoals
vierkanten, driehoeken, een maan en ook hier weer bronzen deuren.
Tenslotte de noordgevel: eveneens een paar groenwitte boogjes en er
onder tal van geometrische figuren als zeshoeken, vierkanten, cirkels
maar ook een Davidster en tal van dieren en fabeldieren en, het wordt
afgezaagd, ook hier weer bronzen deuren.
Het interieur mag er zijn: Romaans met twaalf oude Romeinse zuilen,
symboliserend de twaalf apostelen; een dertiende is bijgevoegd en die is
voor Jezus. Verder een prachtige stenen preekstoel uit de 12e eeuw.
Terwijl we rondkijken in de kathedraal komen Femke en Ewoud binnen;
ze dachten ons hier wel te vinden. Zij hebben vannacht in een ander huis
van Enzo geslapen in de buurt van Segezia op de route van morgen. Er
was geen eten maar Enzo zei dat er een restaurant in de buurt is. Dat restaurant is bij Hotel Bonassissa, zo’n drie km verderop maar dat is in het
donker te gevaarlijk om over de weg te lopen. Zij hebben dus genoegen
genomen met wat brood. Enzo zei ook dat de albergo in Troia dat in het
boekje genoemd wordt, nu dicht is.
Ook heeft Enzo het Santuario dell’Incoronata gebeld maar dat was vol
vanwege een feest.
Femke & Ewoud zijn van het huis van Enzo met de bus naar Foggia gegaan en hadden vrijwel meteen een aansluiting met de bus naar Troia en
nu, om elf uur, zijn ze hier. Enzo brengt ze vanavond weer terug.
Ewoud vertelt ons dat zij hier in de kathedraal op maandag 14 mei een
concert hebben bijgewoond dat gegeven werd door Matteo Imbruno, de
organist van de Oude Kerk in Amsterdam.
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Na al het fraais bezichtigd te hebben gaan we naar buiten. Het regent niet
meer maar er waait een harde koude wind. Een thermometer geeft aan dat
het maar 10° Celsius is en dat in Zuid-Italië.
We gaan maar gauw naar een pasticceria annex bar waar we onder het
genot van cappuccino en gebak in een lekker warme omgeving kunnen
bijpraten.
Om één uur laat de eigenaar subtiel weten dat we op moeten stappen. Hij
begint alles op te ruimen en gaat sluiten. We maken nu een rondwandeling en komen langs de Pro Loco (VVV). De beheerder vertelt ons
dat het Museo Civico, waar tal van mooie zaken te zien zijn, om twee uur
open gaat. We maken een rondwandeling door de stad en lopen langs het
Palazza dei Gesuiti (Jezuieten) uit de 16e eeuw met een mooie gevel en
een modern Seminarie van de Missionarissen in Afrika. Omdat de oude
bovenstad hier zo’n beetje eindigt draaien we om en lopen we langs de
noordkant van de stad weer terug. We hebben een fraai uitzicht over het
land in de diepte maar het stormt zo dat je je goed vast moet houden
anders waai je om. Net voor een oude stadspoort zien we een oude
pelgrimsopvang. We gaan de stadspoort onderdoor en zo komen we in
het park waar vroeger een kasteel stond maar nu veel gesnoeide moseiken
en heel erg veel gele zitbanken.
Er is nog een oude kerk in Troia: die van San Basilio uit de 11e eeuw.
Het is al weer bijna half drie en we besluiten wat te gaan eten. Op aangeven van Femke & Ewoud gaan we eten bij Maria Neve (sneeuw): wel
een heel toepasselijke naam in een koud Troia! Hier eten we een uitgebreide antipasto met brusschette met een fles rode wijn en kersen na.

Oude pelgrimsopvang
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Het is al weer half vier en we gaan nu eens kijken of het Museo open is:
niet dus. Ik vraag aan de politie die hier achter gehuisvest is of zij weten
wanneer het museum open is: vier uur.
Tegenover het museum zitten we lekker in de zon op een bankje maar
wel met de jassen aan. We zien toeristen die ook vergeefs naar het museum komen. Wanneer we in de schaduw komen te zitten, lopen we maar
weer een rondje, maar het museum is nog steeds gesloten. Italië hè.
We gaan maar weer eens een bar in en zo komen we al kletsend de tijd
wel door tot het avondeten.
Omdat we geen zin hebben om morgen in het huis van Enzo te overnachten en Hotel Bonassissa halverwege op de route van morgen ligt,
bel ik met het hotel of we daar morgenavond terecht kunnen en of we er
ook kunnen eten. Dat kan.
Ook bel ik een paar keer met het Santuario Incoronata maar daar neemt
men niet op: probeer het later, krijg ik te horen.
’s Avonds eten we weer in Maria Neve: Enzo zal een leuk prijsje voor
ons regelen. We eten nu geen antipasto maar elk een primo en een secondo en weer kersen toe: € 71.50 in totaal. Om half tien komt Enzo Femke
& Ewoud halen om hen naar zijn huis bij Segezia te brengen. We hoeven
maar € 60 te betalen; dit dankzij Enzo.
Enzo is zichtbaar teleurgesteld dat we morgen niet, na Femke & Ewoud,
twee dagen in zijn huis overnachten. Hij wil weten wat we in Hotel
Bonassissa betalen; ik zeg hem dat ik het niet weet maar ik denk € 65.
We nemen afscheid van Femke & Ewoud. Het was heel gezellig en tot
ziens in Bari.

138

Ook het Saracenenkopje heeft het gered

Vrijdag 18 mei: Troia – Borgo Segezia. 16 km. Mooi zonnig weer.
Om acht uur verlaten we de studio en nemen we in een bar een cappuccino. Hier hebben ze espressokopjes met een Saraceen er op. Die wil
Rietje natuurlijk hebben voor haar verzameling.
Ik vertel de barrista (barkeeper) dat Rietje collezzionista (verzamelaar) is
en nu krijgt ze natuurlijk het kopje met schoteltje gratis. Het beeldje van
Tinkelbel in de rugzak van Riet krijgt nu gezelschap van dit Saracenenkopje.
We gaan Troia uit en lopen langs Hotel Alba d’Oro. Het ziet er helemaal
niet zo verlaten uit als Enzo Femke & Ewoud doet geloven. Het hotel ziet
er verzorgd uit met verse bloemen en is gevestigd boven winkels en één
daarvan, een slagerij, staat te koop; niet het hotel.
In een supermarkt kopen we thè freddo en kokoskoekjes voor onderweg.
Het wachten bij de kassa duurt lang: een oude vrouw met een half gebit
staat daar uitgebreid ophef te maken. Ik denk dat ze niet genoeg geld bij
zich heeft. Eindelijk komen we buiten en schenken de thè freddo over in
onze flessen. Terwijl we hier mee bezig zijn, komt er een grote man op
ons af: Guiseppe. Hij vertelt ons dat hij een paar dagen geleden een groep
van 2 Fransen, 2 Spanjaarden en 1 Italiaan is tegengekomen die ook met
rugzakken op weg waren naar Bari. Ik zeg hem dat wij deze al voor
Benevento zijn tegengekomen, maar dat er toen nog 3 Spanjaarden mee
liepen. Kennelijk heeft die ene Spanjaard met zijn zere voeten het opgegeven. We moeten ze de groeten doen als we ze nog zien.

Hotel Alba d’Oro
is gewoon open!
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We lopen Troia verder uit en bij een afslag met het bord “Einde Troia “
en graansilo’s gaan we rechtsaf het veld in. Graanvelden en windmolens
is hier alles wat de klok slaat. Dit is de Strada Esterna Incoronata: deze 38
kilometer lange weg wordt ieder jaar op 15 augustus ’s nachts gelopen in
een Lichtprocessie. In het donker over een slechte weg; dat is nog eens
wat anders dan de 40 km lange processie van Valkenswaard naar Handel
over asfaltwegen en fietspaden, die we al een paar keer hebben gelopen.
Het is een eindeloos lange weg die later onverhard wordt: niets dan
graanvelden (gerst) en hier en daar kom je een paar veldjes met tomaten,
uien en bonen tegen. De polystyreen plantentrays, waarin de jonge
tomatenplantjes staan, laten de boeren gewoon langs de weg liggen. Ook
zien we nog een plastic vuilniszak op de weg die iemand net uit de auto
heeft gegooid. Het blijft een smerig volkje, die Italianen.
Hier en daar lopen we langs een olijfgaard en een kersenbongerd waar de
kersen al geoogst worden.
Na een kilometer of negen zijn we moe. We willen zitten, maar dat kunnen we hier nergens. Gelukkig liggen er een aantal oude autobanden in de
berm; daar maken we zetels van. Zijn die smeerkezen toch nog ergens
goed voor. Op deze autobanden gezeten eten we een deel van onze
kokoskoekjes op.
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Een snelweg van mieren trekt voor ons langs: heen met allerlei zaadjes en
grassprietjes en terug met lege “handen” om opnieuw iets op te halen
voor het nest. Ook een hagedis houdt ons gezelschap door een aantal
keren heen en weer over te steken.
We stappen maar weer op. Even verder op de nu onverharde weg meent
Rietje een vogel te zien. Ik zeg: nee hoor, dat is een tak. Helaas voor mij
blijkt het een hop te zijn die wegvliegt voor ik mijn fototoestel te
voorschijn gehaald heb.
Zwerfhonden zien we niet in het veld: hier is niets voor ze te halen. We
hebben er in Troia één gezien, maar de meeste zijn bang. De honden die
huizen bewaken soms ook. Ik wil een paar herdershonden, die aan
kettingen liggen en gevaarlijk blaffen, fotograferen maar met de staart
tussen de poten gaan ze het hok in. Waarschijnlijk hebben ze ervaring
met een hondenpieper en zien ze mijn fototoestel hier voor aan.
Na 5 km komen we bij de autoweg. Daar staan een paar iepen waar je
onder kunt rusten. Dat doen we dan ook: we eten hier de rest van de
kokoskoekjes op en drinken een deel van de thè freddo. Na een half
uurtje stappen we weer op.
Als we hier 500 m naar rechts zouden gaan, komen we bij het huis van
Enzo waar Femke & Ewoud twee dagen gebivakkeerd hebben: het schijnt
een mooi huis te zijn met grote kamers. Een nadeel is dat je er in geen
velden of wegen iets kunt eten en wanneer je te voet bent is dat een
probleem. Enzo heeft hen gezegd dat je kunt eten in Hotel Bonassisa
maar dan moet je langs de weg eerst 500 m terug naar het kruispunt en
dan nog eens 2.5 km richting Foggia over een drukke weg lopen naar
Hotel Bonassissa. Heen zou nog wel gaan maar in het donker moet je
terug en dat is een hachelijke onderneming. Ze rijden hier als gekken,
aldus Ewoud, en daar moet ik hem gelijk in geven. Het pad naar het
Santuario loopt bij het kruispunt rechtdoor verder het land in. Dat doen
wij niet: we hebben geboekt in Hotel Bonassisa en dat ligt linksaf richting
Foggia.
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Gelukkig is het nu om half twee niet druk op de weg, maar ik moet zeggen; de auto’s die we hier zien, rijden inderdaad keihard.
Een witte poes ligt te slapen in de berm: ze ziet er onbeschadigd uit maar
ik krijg haar niet wakker.
Even verder passeren we Instituto Sperimentale Zootechnica (een instituut waar men experimenten op dieren verricht?) en al gauw zijn we bij
Hotel-Ristorante-Centro-Turistico Bonassissa. Een vakantiecomplex met
zwembaden, speeltuinen, palmen en een gigantisch restaurant. Mansgrote
kopieën van de Bronzi di Riace (grote bronzen beelden uit 450 voor Chr.
die in zee gevonden zijn bij Riace in Calabrië) staan als wachters bij de
ingang. Het hotel zelf heeft maar 30 kamers.
We komen om tien over twee aan maar de keuken gaat om twee uur
dicht. De koks zijn onvermurwbaar: ook niet voor een simpele antipasto,
de bemoeienissen van het baliemeisje ten spijt.
We krijgen een luxueuze kamer met een goed bed en een goede douche
en die kost ons € 75. In het hoogseizoen is de prijs € 100.
Ik bel nog maar eens naar het Santuario om te horen of we er morgen
terecht kunnen. Om vier uur neemt er iemand de telefoon op en we zijn
morgen welkom. Geweldig hè.
Rietje verdenkt Enzo er van dat hij tegen Femke & Ewoud gelogen heeft
dat alles vol is i.v.m. een feestdag: een feestdag op 16 mei? Hij zegt dit
alleen maar om zelf een kamer in zijn huis te kunnen verhuren.
Om een uur of zes gaan we maar eens in het dorp Borgo Segezia kijken.
Het trottoir langs de weg er naar toe is een feest: op geen enkele put zit
nog een putdeksel. Zal de hoge ijzerprijs hier debet aan zijn?
Als je hier in het donker zou lopen is de kans groot dat je een been breekt.
Om dat te voorkomen zet men grote lantarenpalen op het trottoir voor
deze putten met als gevolg dat niemand meer over het trottoir loopt.
Borgo Segezia blijkt een erg klein dorp te zijn met misschien 30 huizen, 2
bars waarvan 1 met een winkeltje, een school en een ronduit prachtige
moderne kerk die bij een ouder kloostercomplex staat.
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Detail tegeltjes
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Ingang hotel Bonassissa
in de avond

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is Borgo Segezia helemaal niet oud: het is in 1938 gesticht tijdens het bewind van Mussolini in
een poging het platteland te ontwikkelen. Segezia is genoemd naar de
Romeinse godin Segetia: de godin van ontkiemende zaad.
Er is een hoge, mooie, witte campanile die, zoals het hoort in Italië, los
van de kerk staat. Een open constructie.
De kerk zelf is ook wit en de voorgevel is versierd met tegeltjes met tal
van religieuze symbolen.
’s Avonds eten we onder in het hotel. Het restaurant is nog gesloten. Dit
gaat pas open in juli/augustus. Alleen voor hotelgasten wordt gekookt.
Het is maar goed dat Femke & Ewoud hier niet naar toe zijn gelopen.
Dat was voor niets geweest. Die Enzo toch!
De op spinazie lijkende groente is bettole: een soort bietenblad. Ik denk
dat het snijbiet is, waarvan de oude Nederlandse naam overbekend is:
warmoes.
We zijn de enigen die in het hotel eten; mogelijk ook de enige gasten.
Zaterdag 19 mei: Borgo Segezia–Santuario Incoronata. 16 km.
Mooi zonnig weer.
Het ontbijt in het hotel stelt niet veel voor. We drinken alleen maar chocolade uit een automaat.We nemen wel een cappuccino met cornetto in
de bar in Segezia.
We vertrekken om half negen.
Hoe het komt weten we niet maar we lopen de bar straal voorbij zonder
iets te nemen: waarschijnlijk hadden we teveel oog voor de mooie kerk?
We volgen de route die Femke & Ewoud gelopen hebben en dat houdt in
dat we niet over de onverharde weg rechtdoor gaan maar ervoor rechtsaf
slaan over een stille asfaltweg.

144

Minimarkt
Al Chiosco

Honden melden zich bij de spaarzame huizen die er staan: het is immers
zaterdag en dan staan de hekken vaak open.
Bij een verlaten huis hoor ik een vogel ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru roepen. Ik zie
hem heel in de verte op een draad zitten. Ik schat in dat hij iets groter is
dan een merel maar dan met een spitsere kop en dito staart.
We kruisen uiteindelijk een asfaltweg, maar is dit wel de Via San
Nichola? Onze weg loopt namelijk ook door, zij het dat die verboden is
voor alle verkeer.
Er is niemand te zien die ons uitsluitsel kan geven. Dat is het gevaar van
afwijken van de route.
We besluiten maar naar links de weg op te gaan. Later blijkt dat we daar
goed aan gedaan hebben want na ongeveer 1 km zien we rechts een heel
kleine minimarkt met de fraaie naam Al Chiosco. Hier kun je boodschappen doen. Wij kopen hier fris, broodjes en twee ons Mortadella. Er
staat ook een tafeltje en een paar stoelen. Wel protesteren een paar
honden dat we daar gaan zitten, maar die worden door de eigenaar tot de
orde geroepen.
We lopen daarna door tot een kruising, gaan hier rechtsaf en kruisen een
spoorweg waar we moeten wachten voor een sneltrein. Vervolgens
komen we uit bij een wegomlegging waar het heel smal is en druk. Een
buschauffeur van de Ferrovie del Gargano ziet dat en vraagt ons om in te
stappen. We denken dat hij ons naar het Santuario wil brengen, maar dat
hebben we mis: hij zet ons af waar het pad weer verder loopt naar het
Santuario. Hij moet namelijk rechtdoor en wij linksaf richting Santuario.
Het was even een gevaarlijk stukje, vandaar; wat aardig van hem, hè.
Van hier is het nog 8 km lopen: we kunnen de toren al zien.
We besluiten ons brood op te eten in de schaduw van een tunnel onder de
autoweg. Dat blijkt een grove misrekening te zijn: het is hier aan weerszijde één bende van asfalt, asbest, autobanden en andere meuk.
We gaan voor de tunnel zitten op een paar vrachtautobanden. Wel in de
zon, maar dat kan niet anders.
De mortadella doet ons goed.
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Een proper volkje,
dDie Italianen
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Een eindeloze weg

Om twaalf uur stappen we weer op richting toren. Het is één rechte weg
met weinig verkeer. Ergens zitten om uit te rusten is er niet bij. Ik heb al
dagen last van mijn rechtervoet. Voorgaande jaren had ik last van mijn
linkervoet. Dit voorjaar heb ik nieuwe schoenen gekocht: een maat
groter. De problemen met mijn linkervoet zijn hierdoor opgelost maar nu
begint mijn rechtervoet op te spelen.
Het Santuario komt steeds dichterbij. Ik zie rechts een verlaten boerderij
met een raar gebouw er naast: het lijkt wel de onderkant van een molen of
een eestgebouw, zoals je in Zuid-Engeland ook wel ziet.
Even later kruisen we een spoorweg met wachthuis Santuario Incoronata.
Dit was vroeger het station voor het Santuario. We kunnen hier op een
muurtje zitten en nog wel in de schaduw: wat een luxe. Op een gegeven
moment rinkelt de bel en gaan de spoorbomen dicht: er komt een lokaal
boemeltje langs. Voor het spoor wacht nu een busje met Bulgaars
kenteken, een gezin met een paar kinderen.
Even verderop lopen we langs een groot tuinbouwbedrijf Zanella. Hier
staan moderne kassen zoals we die in Nederland ook hebben. Ik denk dat
de mensen die we net voor het spoor zagen wachten waarschijnlijk
Bulgaarse werknemers in de tuinbouw zijn.

147

Allebei in de
schaduw
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Eindelijk zien we het Santuario dichterbij komen. We naderen nu een bos
met cipressen en dennenbomen en even later lopen we langs de omheining van het Santuario. De ingang bevindt zich helemaal aan de
andere kant.
Het is nu half drie met als gevolg dat we veel te vroeg zijn: ik heb om
vier uur afgesproken. Omdat ik me niet helemaal goed voel en Rietje
hoofdpijn heeft, realiseren we ons dat we vanochtend geen koffie gedronken hebben dus we gaan eerst naar de bar. Na het drinken van een
caffè gaat het een stuk beter: over verslaving gesproken!
Ik meld me om vier uur bij het Casa del Pellegrino en na betaling van
€ 44 krijgen we in een apart staand gebouw op de 1e verdieping een
kamer met twee goede bedden en een goede douche.
Na badderen, de was doen en wat uitrusten worden we wakker van een
processie die langs komt lopen. Deze mensen komen te voet uit Villanova
del Battista in de provincie Avellino.
’s Avonds kunnen we in diverse eetgelegenheden buiten de poort van het
Santuario eten. Waarschijnlijk is dit alleen op zaterdag- en zondagavond?
We eten bij “di Ottavio “ pasta met vlees van de barbecue + rode
Ruchetta wijn uit het nabijgelegen Orta Nova. Het smaakt ons heerlijk.

Santuario
Icoronata
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De bar met er voor
zwarte mensen die hun
koopwaar proberen
te slijten

De kamer waar Riet
bij het raam staat

Het begin van de
stoet pelgrims
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We besluiten hier een dag te blijven: niet alleen omdat we toch dagen genoeg hebben, maar ook om mijn voet wat rust te gunnen. Bovendien
wordt morgen een parkje ingewijd dat genoemd is naar Paus Giovanni
Paolo II. Deze Paus heeft 25 jaar geleden een bezoek gebracht aan dit
heiligdom en dat jubileum moet natuurlijk gevierd worden.
Om negen uur gaan we naar bed en ondanks dat buiten de lampen blijven
branden, slapen we goed.
Rietje hoort ’s nachts een steenuiltje; ik natuurlijk niet, doof als ik ben.
Wel hoor ik weer dat metaalachtige geluid van de mij onbekende
nachtvogel (uccello di notte).
Zondag 20 mei: Santuario Incoronata. Rustdag. Mooi, zonnig weer.
Het Santuario della Madonna Incoronata.
De overlevering vertelt ons dat in 1001 de graaf van Ariano in het bos
een helder licht zag, terwijl hij in de buurt van de rivier Cervaro aan het
jagen was. De verschijning naderend zag hij een mysterieuze en stralende
Vrouwe die hem een beeld wees dat zich tussen de takken van een eik
bevond. Ook een boer, Strazzacappa genaamd, zag de Madonna en hij
begreep onmiddellijk dat hij voor de Heilige Maagd stond. Daarop
drenkte hij een lap met de olie, die hij bij zich had voor zijn maaltijd, en
stak deze aan om de Madonna te eren. De kleine gift, zo gelijk aan die
van de Vedova Evangelica, is voor altijd het symbool van het
Sanctuarium en het teken van een sterk geloof.
Het verhaal van de “Vedova Evangelica” staat geschreven in de Bijbel:
“De arme weduwe Hasjana uit de stad Sarefat (bij Sidon) geeft haar
laatste brood, dat bestemd is voor haar en haar zoon Gersom, aan een
vreemdeling. Deze vreemdeling belooft haar een overvloed aan graan en
olie voor het bakken van brood: en zo geschiedde. Zij geeft hem ook
onderdak: hij blijkt de profeet Elia te zijn.
Wanneer later haar enig kind Gersom ziek wordt en sterft roept zij tot
Elia; ”wat ben jij voor en profeet”. Op voorspraak van Elia wekt God
Gersom weer tot leven”.
Het Santuario is dan ook gewijd aan de Onbaatzuchtige Weduwe.
De edelman, de graaf van Ariano, bouwde een kapel die later een sanctuarium werd.
Dit werd bezocht door de plaatselijke mensen en de pelgrims die langs
kwamen op weg naar Monte Sant’Angelo. De kerk werd tot 1139 toevertrouwd aan de Basiliaanse monniken en van de 13e tot 16e eeuw aan
de cisterciënzer monniken.

151

In 1808 werden de goederen van het sanctuarium in beslag genomen en
werd de plek verlaten. In 1939 kwam het weer in handen van de kerkelijke autoriteiten en in 1950 werd het toevertrouwd aan de Figli della
Divina Provvidenza (Kinderen van de Goddelijke Voorzienigheid), een
door Don Luigi Orione gestichte congregatie.
Don Orione is in 1872 geboren in een dorpje nabij Tortona (bij
Alessandria). In zijn leven heeft hij zich sterk gemaakt voor de armen en
dan vooral de wezen.
In 1893 sticht hij de orde van: “De Kinderen van de Goddelijke Voorzienigheid”. Deze orde doet niet alleen in Italië veel goed werk maar ook
in India. In 1940 overlijdt hij: zijn graf ligt in het Santuario di Nostra
Signora della Guardia in Tortona. Deze kerk heeft hij zelf gebouwd in
1939. (Die kerk hebben we vorig jaar bij toeval gezien, toen we op onze
terugreis in Tortona overnachtten: het is een kerk met een groot gouden
Mariabeeld op de torenspits).
In 1980 is hij zalig verklaard en in 2004 heilig: beide keren door Paus
Johannes Paulus II.
Het oude gebouwencomplex is in de jaren 70 gesloopt en het nieuwe is in
1980 gereed gekomen. Deze nieuwe, moderne basiliek staat nu eenzaam
aan de rand van het oude bos met eiken, dennen, olijven en druiven.
De traditionele Aankleding van de Madonna vindt plaats op de woensdag
voorafgaande aan de laatste zaterdag van april. Ook de ruiteroptocht van
de Engelen die op vrijdag na de Aankleding volgt, is de moeite waard. Zij
beelden opnieuw de engelachtige bejubeling uit, die het bos lang geleden
heeft gevuld met gezang en licht in de aprilnacht in 1001 toen de Maagd
verscheen.
Midden in de kerk hangt een enorme kroon: niet zo verwonderlijk want
de kerk is ook genoemd naar Maria Incoronata: de gekroonde Maria.
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Maria Bambina

Net als in Santiago kun je achter het altaar omhoog lopen, maar staat er in
Santiago nog een beeld van Jacobus dat je aan kunt raken, hier moet je
het doen met een ruit waarachter het beeld van de Madonna staat. Verder
is er nog een hele santekraam aan heiligenbeelden die alle plaats hebben
gekregen in nissen. Allereerst het Heilig Hart beeld van Jezus: dat hoort
er gewoon bij, San Guiseppe (Jozef) kan ik me ook nog iets bij voorstellen maar wat moeten Santa Rita en Sant’Antonio Abate hier nu of
Maria Bambina (baby Maria). Het maakt het geheel tot een kermis, maar
dat hebben we al vaker gezien in Italië zoals in Loreto en San Giovanni
Rotondo: daar houden Italianen nu eenmaal van.
Het is vanmorgen al vroeg een drukte van belang. Veel dagjesmensen
maken een uitje naar dit Santuario: om half tien staat de parkeerplaats al
vol met auto’s en bussen
Rietje koopt twee bedeltjes van Incoronata voor haar armband, één aan
haar armband en één voor het geval ze de eerste verliest. Deze eerste
werd met een ringetje aan de armband geklemd.
We wonen de mis bij van tien uur: de kerk zit vol.
Bij de mis van half twaalf is de kerk zelfs zo vol dat de mensen buiten
moeten staan. Met luidsprekers is de mis te volgen.
Al met al vind ik het moderne gebouwencomplex op zich mooi, al is er
natuurlijk wel weer kitsch, maar dat hoort er voor de gewone gelovigen
en dagjesmensen, waar dit Santuario ook voor bedoeld is, gewoon bij.
Voor de pelgrims is er een apart gebouw: het Casa dei Pellegrini.
Beneden zijn diverse dagverblijfjes in gebruik voor groepen. Nu zitten er
groepen invaliden met hun begeleiders: het is zondag. Het terras ervoor is
mooi overdekt. Hier staan tafels en stoelen zodat er gegeten kan worden
en hier kan men alles wat er gebeurt, overzien.
Daarboven zijn 31 kamers met hotelaccommodatie voor doorreizende
pelgrims zoals wij. We zijn momenteel de enigen. Wel grappig: de lift
staat ’s morgens en ’s avonds altijd voor ons klaar omdat hij blijft staan
waar wij uitgestapt zijn.
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Vorige week heeft de ons bekende groep van 2 Fransen, 2 Spanjaarden en
1 Italiaan hier ook nog overnacht. Daarna niemand meer. Op onze vraag
of er de afgelopen week rond 16 mei een feest was, wordt ontkennend geantwoord. Die Enzo heeft Femke & Ewoud maar wat verteld in de hoop
dat zij een kamer in zijn huis nabij Borga Segezia zouden huren. Daar is
hij dus wonderwel in geslaagd.
’s Middags eten we bij “da Tony”, een buurman van Ottavio van gisteren,
twee simpele antipasti + drie bruschette en een simpel wijntje met water
en caffè. Daar vraagt hij € 35 voor! Veel te veel geld: Ladrone!
We gaan een middagdutje doen en hierna lopen we nog even het museum
binnen. Dat stelt niet zo heel veel voor, maar een aantal ex-voto’s (een
beloftegeschenk of votiefgeschenk: een voorwerp als dank aan God of
een heilige voor een verkregen gunst) geven een aardig beeld van de
belevingswereld van gelovigen van de afgelopen tientallen jaren. Ik
fotografeer een paar tekeningen die als gunst geschonken zijn aan Maria
Incoronata voor het overleven na een motorongeluk.
Om vijf uur wordt het Parco Giovanni Paolo II geopend door de
aartsbisschop van de Oekraïne, Leopoli Mieczyslaw Mokrzycki. Deze
man was de secretaris van Paus Johannes Paulus II. De notabelen zijn er
weer allemaal bij zoals de geestelijkheid met hun gast, de aartsbisschop,
de burgemeester en de diverse politiecommandanten. De pastoor die ’s
morgens de mis celebreerde is er ook, maar niet in stemmige kledij: nee,
hij heeft een bont gestreepte slobbertrui aan. We vinden dat het geen pas
geeft bij zo’n belangrijk evenement.
De opening bestaat uit de onthulling van een beeld van Paus Johannes
Paulus II: een mooi goudkleurig beeld waarin je hem goed herkent.
Om half zes vindt in de kerk een concert plaats met drie koren. Helaas
laat de akoestiek in deze grote ruimte veel te wensen over en klinkt het
niet altijd goed. Het eerste koor is van het Santuario zelf: dat gaat nog
wel. Het tweede koor komt niet uit de verf maar het 3e koor uit Orta Nova
klinkt wel goed met o.a. een lied dat wij kennen van Tito Schipa: Una
Furtiva Lagrima uit de opera L’Elisir d’Amore van Donizetti.
’s Avonds eten we weer bij “di Ottavio”. Het was dit keer niet zo lekker
als gisteravond. Veel was al op, we hadden ’s middags moeten komen.
Het was deze zondag de hele dag een komen en gaan van dagjesmensen.
Vooral veel ouderen maar ook jongeren die met hun ouders een dagje uit
gaan. De beide parkeerterreinen staan vol met auto’s en bussen. De
horeca en alle kleine winkeltjes er om heen doen goede zaken. Zo’n
Santuario voorziet kennelijk in een behoefte.
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Maandag 21 mei: Santuario Incoronata–Stornara. 16 km.
Mooi wandelweer.
We vertrekken om kwart voor acht. De bar bij het Santuario is nog niet
open, hoewel de eigenaresse ons verzekerd had dat deze open zou zijn.
We lopen over onverharde kiezelwegen door de velden: het loopt wel
moeilijk over al die kiezels.
Er rijdt nogal wat agrarisch verkeer over deze paden zoals trekkers en
busjes met werkvolk.
We moeten van de weg af een trekkerspoor op. Dit leidt naar een beek, de
Torrente Carapelle waar nu water en riet in staat. Een grote karekiet zingt
zijn lied in dat kleine rietveldje. In Nederland komen deze vogels alleen
voor in uitgestrekte rietvelden; in Italië en Spanje leven ze in de kleinst
denkbare rietveldjes.
We zien hier ook velden met tomatenplantjes en asperges. Deze krijgen
hun water via zwarte slangen met bij iedere plant een gaatje: de z.g.
druppelirrigatie. Zo wordt er nauwelijks water verspild in deze warme en
zonovergoten streken. Even verderop is weer een sloot met riet. Geen
karekiet dit keer maar wel massa’s gierzwaluwen die boven het riet
vliegen.
Vlakbij zie ik een bord “Verboden vuil te storten “. De Italianen zijn het
daar kennelijk niet mee eens want het zit vol met kogelgaten en niet van
die kleintjes.
Onze wandeling gaat door de velden met af en toe een akker met
artisjokken en snijbieten in de richting van Orta Nova. Via de Tratturo
Incoronata lopen we deze plaats binnen. Bij een bar aan het prachtige met
palmen en andere bomen begroeide Piazza Nenni drinken we om kwart
voor elf onze eerste cappuccino met cassata (groen Siciliaans gebak).
Na een kwartier houden we het voor gezien en lopen we verder de Corso
Umberto I op die ik al eerder heb gezien. Al gauw zijn we Orta Nova uit
maar we zien geen SP die ons pad kruist of een cimitero (kerkhof). Aan
onze schaduw zie ik dat we noordwaarts lopen, dat is toch niet de goede
richting?
Verboden vuil te storten
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Piazza Nenni
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Onze engel Michaele met Riet
Ik kan het helaas aan niemand vragen. Verderop is een benzinestation en
daar vraag ik het: we lopen inderdaad de verkeerde kant uit. We lopen
naar de plaats Incoronata.
Rietje is moe en heeft pijn in haar heup: ze denkt aan ischias, dat heeft ze
ooit eerder gehad. We moeten weer terug naar het Piazza Nenni en daar
de Corso Umberto I de andere kant op lopen: zo kom je in Stornara.
Een vriendelijke man, die met de pompstationhouder zit te praten, ziet de
verslagenheid van Rietje en biedt aan om ons naar Orta Nova terug te
brengen. Daar zie ik dat de Corso Umberto I ook aan de andere kant van
het Piazza Nenni doorloopt. Onze uit Napels afkomstige chauffeur
Michel vertelt ons dat hij inmiddels 75 jaar oud is en vroeger bij Iveco en
later bij Renault in de vrachtwagens heeft gewerkt. Vandaar zijn Franse
naam want eigenlijk heet hij Michaele maar die naam konden zijn Franse
collegae niet uitspreken: vandaar Michel. Hij biedt aan om ons bij het
cimitero af te zetten of zelfs naar Stornara te brengen. Gelet op de toestand van Rietje kiezen we voor het laatste en zet hij ons even voorbij een
bar af.
Deze bar blijkt B & B Antico Borgo te zijn. Dit adres hebben we van
Femke & Ewoud: zij kwamen hier langs tijdens hun wandeling. Hier kom
je overigens niet langs als je de route van het boekje volgt. De barman
verhuurt ons zijn grootste kamer; deze kost € 80. Een prachtige kamer
met balkon maar in feite veel te groot voor ons. Later blijkt hij ook
kleinere kamers te hebben, maar ik laat het maar zo.
We eten in het restaurant een antipasto met witte wijn. Daarna gaat Rietje
douchen en vallen we in slaap. Ik word om drie uur wakker en besluit
langs de weg terug te lopen naar Orta Nova om de wandeling vanaf het
kerkhof op te pakken.

158

Bestrijdingsmiddelen

Het is makkelijk lopen en in korte tijd heb ik de zes kilometer naar het
kerkhof van Orta Nova gelopen. Onderweg zie ik nog een doodgereden
buizerd. Hierna weer twee kilometer terug richting Stornara en dan
linksaf het veld in: een vier kilometer lang onverhard pad door
wijngaarden, olijfboomgaarden, velden met gerst en een op tarwe lijkend
graan, akkers met artisjokken, tomaten en meloenen.
Men neemt het hier niet zo nauw met het opbergen van de bestrijdingsmiddelen: dozen met, hoop ik, lege plastic flessen bestrijdingsmiddel
liggen gewoon langs het pad.
Ik zie een hele groep zwerfhonden voor me: ik tel in de gauwigheid drie
grote en vijf kleintjes. Daar sta ik nu: de hondenpieper zit aan mijn rugzak vast en ik loop nu zonder rugzak.
Goede raad is duur: ik moet toch wat en ik kan hier niet blijven staan.
Gelukkig heb ik wel mijn stok bij me en kennelijk boezemt die ontzag in.
Na wat geblaf van vooral de kleintjes trekken de grote honden zich terug
in het veld, gevolgd door de kleine honden. Ik kan er nu door.
Verderop zie ik een heleboel kauwtjes op een elektriciteitsdraad zitten. Ik
heb ze de hele vakantie niet gezien en dat verbaast me wel een beetje
want broedgelegenheid in de vorm van torens en ruines is er genoeg. Bij
mijn komst vliegen ze allemaal op.
Na een poos nader ik Stornara: ik zie tal van mierensnelwegen, zoals Riet
het noemt, over het pad lopen.
Even verder is het een bende van bouwafval, autobanden, bankstellen,
matrassen en gewone troep: de fraaie entree die de voetganger er opmerkzaam op maakt dat je een Italiaanse woonplaats nadert.
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Langs afbraakpanden loop ik Stornara binnen en al gauw beland ik op
een mooie autovrije straat met bomen en de kerk van San Francesco en de
Campanile uit 1965. Aan deze straat liggen mooie flats met bovenin
beplanting zoals yucca’s.
Deze straat komt uit op een mooi gebouw van begin 1900 van een wijnen olijfoliefabrikant aan de Via Regina Margherita. Hoewel de voorgevel
nog aardig toont, is het pand, gelet op het dak dat achter voor een deel
weg is, in zwaar deplorabele toestand. Jammer.
Het valt me toch op dat er veel leegstand is in deze plaats: tientallen nietafgebouwde flatwoningen.
Na het badderen gaan we naar de apotheek en krijg ik zalf voor mijn zere
teen. De apothekeres die tevens dokter is noemt het funghi (paddenstoel).
In Italië is in een apotheek vaak een dokter aanwezig.
Ik heb dus een schimmelteen. Ze geeft me er een tube zalf voor maar ook
een tube zalf met de fraaie naam: Balsamo del Pellegrino. Die heb ik nog
nooit gezien. Ik vind de naam zo mooi dat ik deze tube koop als souvenir.
Hierna drinken we een biertje en een apérol-soda op het terras. Wat me al
eerder opgevallen is: het is net Arabië. Je ziet hier alleen maar kerels!
De passeggiata komt op gang.
Riet stuurt Femke een sms: we zitten in Stornara aan de apérol. Femke
stuurt als antwoord: wij liggen in Corato op apegapen (na 32 km).
We zien het even aan maar tegen achten gaan we terug naar onze kamer
en hierna naar het restaurant.
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Dinsdag 22 mei: Stornara – Cerignola 12 km.
Bewolkt, zon en een koude wind, later regen
Het ontbijt in B & B Antico Borgo stelt niet veel voor. Martedi chiuso
vertelt men ons ongeïnteresseerd en dan zijn er geen cornetti: hoe verzinnen ze het; en dat voor € 80. Weten ze wel waar de letters B&B voor
staan?
We lopen de Via Regina Margherita af in de hoop langs het kerkhof te
komen: niet dus. We zien een eind verderop rechts van ons een weg met
veel cipressen en witte steen: daar zal het kerkhof wel zijn. We lopen
weer terug naar Stornara en daar vinden we de Via Don Tazzoli waar we
rechtsaf hadden moeten gaan.
Voor het kerkhof stuiten we op een mooie kruiswegstatie in brons.
We lopen nu over de rustige Tratturello Ponte di Bovino – Cerignola met
veel landbouwverkeer zoals trekkers, betonwagens, busjes en gewone
personenauto’s. Alles is hier in cultuur gebracht: olijfboomgaarden,
wijngaarden, graanvelden en akkers met tomaten.
Bij een wijngaard zie ik een mooi waarschuwingsbord dat ik nog niet
eerder heb gezien: “Attenti al cane e al padrone “. Hierop staat een cane
(Rotweiler) afgebeeld en een pistool van de padrone (zijn baas).
Rietje krijgt het af en toe moeilijk met de pijn in haar heup en moet dan
rusten. Een redelijke zitplaats is er niet langs deze weg. Ik laat haar maar
op mijn rugzak zitten en blijf dan zelf maar staan.
Een paar mannen in een auto van Consorzio Bonifica Capitanata stoppen
en geven ons elk een fles koud water van 1.5 liter. We zeggen dat we aan
één fles genoeg hebben, maar daar storen ze zich niet aan: we moeten
beide flessen aannemen. Aardig van ze. Deze mannen zijn in dienst van
een bedrijf dat water levert aan boeren en tuinders voor irrigatiewerkzaamheden.
Het is een heel eind wandelen voor we bij de SP 84 komen. We passeren
een droogstaande beek en naar goed Italiaans gebruik is deze weer vol
gedonderd met afval.
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We zien een man met klimschaatsen hoog in een
paal. Hij is daar bezig om een elektriciteitsdraad te
bevestigen. Ik heb wel eens mannen met klimschaatsen in een houten paal gezien, maar nog
nooit in een betonnen paal. Het is een foto waard.
Na een paar keer rusten komen we in de buurt van Cerignola: de koepel
van de Duomo zien we al. Ook het gebruikelijke afval zegt ons dat we
een plaats naderen.
Over de Via Napoli gaan we de stad in. Volgens de Italianen is het in
deze stad oppassen geblazen: onderweg werden we al gewaarschuwd
voor jongens op scooters. Ook in de stad waarschuwt een vrouw in een
auto ons voor hetzelfde: zij schaamt zich dat ze in Cerignola woont, zegt
ze. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Later hoor ik dat de
maffia deze stad nogal terroriseert.
Bij Terra Vecchia is vroeger een rustpunt geweest voor reizigers en paarden. Nu is er niet veel meer van over dan een stuk van de oude stadsmuur. Even verderop zien we op een kruising een mijlpaal van de Via
Traiana. We lopen verder langs de Chiesa del Carmine.
Hoewel het nu rond één uur is, zien we nergens een restaurant waar we
een pranzo kunnen eten. We gaan bij Bar/Pasticceria/Gelateria Gorizia
naar binnen om wat te drinken en dan maar een gebakje te eten.

Mijlpaal Via Traiana
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Ook de allerkleinsten
gaan mee in de processie

Daar treffen we een vriendelijke ober. Omdat zijn dienst er op zit brengt
hij ons naar Hotel delle Nazioni: een stuk verderop. We rijden langs de
Duomo. We spreken met hem af dat we ’s avonds in het restaurant van
zijn zus gaan eten. Dit bevindt zich 4 km buiten de stad. Hij komt ons om
20.00 uur ophalen.
In het hotel realiseren we ons de waarschuwingen die we van diverse
kanten te horen kregen. Als dat maar goed gaat: we zijn in ieder geval
gewaarschuwd!
Nu volgt het gebruikelijke ritueel van douchen, de was en dan een tukkie
doen.
Om Rietje’s rug te sparen hevel ik zoveel mogelijk inhoud van haar
rugzak over in die van mij. Nu moet ik mijn slaapzak wel buiten op mijn
rugzak binden. We gaan de stad in om bindbanden te kopen.
We maken tevens van de gelegenheid gebruik om de Duomo te bekijken.
Deze is in 1934 gebouwd door architect Tonti in neo-stijl.
Rietje blijft in de kerk wat rusten en ik maak van de gelegenheid gebruik
om de weg die we morgen moeten lopen, alvast te verkennen.
Even verderop staat er veel volk voor het Oratorio Don Bosco. Er is deze
week een feest aan de gang van de Comunità Salesiana: in de kerk is een
Hoogmis met 3 heren (zoals Riet altijd zegt) aan de gang. De kerk is afgeladen vol. Buiten staan veel kinderen en de harmonie is ook aanwezig:
er zal na de mis wel een processie volgen.
Om acht uur exact staat de barman van Gorizia bij het hotel. Ik laat mijn
portefeuille en portemonnaie in het hotel; ik neem € 70 aan contanten
mee: je weet maar nooit. Onze barman brengt ons naar Hostaria Il
Caminetto van zijn zus, hij moet er nog een eind voor rijden. Het is een
groot complex aan de Contrada 5 in Cerignola.
We zijn de enige gasten. Rietje bestelt een pizza Campana met mozzarella di bufala. Ze voelt zich echter niet goed en neemt maar 1 hap van
deze pizza, ze kan echt niet eten. Ik neem als antipasto panzarottini:
kleine opgeblazen soesjes met wat tomatenvulling die in olie gebakken
zijn: lekker. Daarna als primo: orechiette caminetto: ook heel smakelijk.
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Als secondo krijg ik griglia mista: de worstjes gaan nog wel maar de
spiesjes zijn verbrand en het overige vlees heeft veel bot en vet: ronduit
slecht! De wijn was een witte Elena Walch: lekker maar ook prijzig: € 16
per fles. Voor Italië duur; in Nederland krijg je voor dat geld in een
restaurant een inferieur wijntje. Al met al kost het eten ons € 50: geen
koopje maar dat kon je verwachten.
De barman die ons bracht, zou ons van Il Camminetto ook weer op komen halen maar hij heeft geen tijd en vraagt het aan zijn vader; deze heeft
geen zin. Die vraagt het op zijn beurt aan een andere man; deze stemt toe
maar als we klaar zijn met eten is hij in geen velden op wegen te bekennen en uiteindelijk brengt zijn zus ons in zo’n echte foute vrouwenauto
(BMW X en nog wat) weer veilig naar het hotel.
Om tien uur naar bed, maar al gauw worden we wakker van vuurwerk.
Dat zal een onderdeel zijn van het feest van de Salesianen?
Woensdag 23 mei: Cerignola – Canosa 18 km. Zon met wolken
We vertrekken al om half acht: het is al gauw een kilometer lopen naar de
Duomo, waar we de route voor vandaag op pakken.
In een bar nemen we ons gebruikelijke ontbijt; voor onderweg nemen we
twee tramezzini en een liter water mee.
Rietje is nog steeds niet de oude: ze eet nauwelijks iets. Om haar pijn
dragelijk te maken heeft ze twee Saridon-tabletten ingenomen. Ze is er nu
zeker van dat ze ischias heeft.
Even voorbij de Duomo lopen we langs een groot groen veld met vierkante stenen markeringen: het lijkt wel een grafveld. Dit zijn de Fosse
Granarie: ondergrondse graanopslagplaatsen die al van ver voor de
Daunische resp. Griekse en Romeinse tijd dateren. De eerste opslagplaatsen zouden al 6000 jaar geleden zijn aangelegd.
We gaan verder langs de Via Teano waar het nu heel druk is. Wanneer
we de buitenwijken van de stad uit zijn wordt het rustig.
Fosse Granarie
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De bermen vol
met bloemen:
klaprozen(rood)
cichorei(blauw)
uien (paarsrood)
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Hertshooi(geel)
???(groen-geel)
Duifkruid (rose)
Groot kaasjesKruid (rose)
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Terwijl we even rusten komt er een man met paard en wagen aangereden.
Zijn kar heeft hoge, fraai beschilderde wielen: het lijkt wel een carretiera
Siciliana (Siciliaanse boerenkar).
Ook het paard is getuigd met een ouderwetse haam. De man op de bok
vertelt me dat hij deze kar zelf gemaakt heeft. Geweldig.
We zien veel leegstaande huizen en dat zijn geen oude bouwvallen maar
redelijk moderne van beton.
Bij een bord “verboden vuil te storten“ is het een bende van bouwafval
en andere zooi.
Langs de weg zien we veel blauwe cichorei, geel hertshooi, rode
klaprozen en roze duifkruid.
Bij een totaal verroeste wegwijzer moeten we linksaf de SP 96 op.
Na een amandelboomgaard komen we in Le Torri dat slechts bestaat uit
een langgerekt huis met een kerkje en een toren. Het blijkt een kloostercomplex te zijn uit de 18e eeuw dat eigendom is van de hertogen van
Cerignola: de familie Pignatelli d’Egmont. Grappig, zo’n Nederlandse
naam hier diep in het zuiden van Italië.

Le Torri
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Abrikozen

Granaatappel
170

Hier moeten we van de weg af en lopen we tussen wijngaarden naar de
autostrada, die we oversteken. Op het viaduct zie ik heel in de verte een
grote berg liggen in de vorm van een vulkaan. Dat moet de Monte
Vulture zijn die wel 40 kilometer verder in Basilicata ligt. Dat is nog eens
een vergezicht!
Ons pad vervolgt zich langs een droogstaand irrigatiekanaal door
wijngaarden.
Bij een bruggetje eten we onze tramezzini op. Hier valt mijn oog op de
spuitkomkommer: een plant die lijkt op een augurk en zodra deze kleine
augurkjes rijp zijn en ze worden aangeraakt vallen ze van de plant af en
worden de zaden er met kracht uit gespoten. Verder is ons pad paars van
de lavatera: in het Nederlands het Groot Kaasjeskruid.
In de verte zien we Canosa al liggen.
Al lopend door de wijngaarden, afgewisseld met amandelbomen, abrikozen, kweeperen en perziken komen we bij de prachtig gerestaureerde
Ponte Romano d’Ofanto (de Romeinse brug over de rivier de Ofanto).
Deze brug met 5 bogen stamt nog uit de tijd van Traianus.
Er mag geen verkeer overheen maar voetgangers wel.
Gelet op de tijd van het jaar en de droogte die hier, aan de planten langs
de weg te zien, al weken heerst, staat er nog aardig water in de rivier. Vis
zit er ook want ik zie dat iemand, die zit te vissen, er één naar boven haalt
en natuurlijk niet terug gooit zoals in Nederland wel gebruikelijk is.
Over een aangelegd voetpad met daarnaast een apart fietspad met hier en
daar rustplaatsen lopen we naar Canosa. Aan het eind zien we de restanten van het mausoleum van Bagnoli.
We steken de weg over en daar zien we een bruin bord dat verwijst naar
Canne della Bataglia: de slagvelden van Cannae waar Hannibal in 216
voor Chr. de Romeinen een verpletterende nederlaag toebracht. Via een
tangbeweging sloot hij het Romeinse leger in en hiermee is Hannibal de
geschiedenis in gegaan als de eerste strateeg die deze tang-beweging
toepaste.

Ponte Romano
D’Ofanto
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Het voetpad

Picknickplaats

Restanten
van het
mausoleum
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Arco di Traiano
We lopen over de Via Cerignola door het industrieterrein met de gebruikelijke rotzooi naar de hoger gelegen stad Canosa. Bij een boomkwekerij
annex tuincentrum zien we de Arco di Traiano. Deze is een stuk kleiner
dan die van Benevento; bovendien is deze ontdaan van zijn marmeren
bekleding.
Aan het eind van de Via Cerignola zien we links een bar. We gaan er wat
rusten alvorens omhoog te lopen naar het oude centrum. Hier raken we
voor de zoveelste keer in gesprek met Italianen over de crisis. Dit keer
met de jongen van de bar, een schoenmaker van 75 jaar met één tand en
een jongere man met eveneens een slecht gebit. Ook nu hebben de politici
het weer gedaan en krijgt vooral Berlusconi de schuld. Alles is corrupt.
Dat is makkelijk praten maar de Italianen hebben in meerderheid voor
deze man en zijn medestanders gekozen! Corruptie, omkoperij, vriendjespolitiek, nepotisme, clientelisme, grootschalige belastingfraude is er al
vanaf de 2e wereldoorlog in Italie: dat was onder de christen-democraat
Andreotti al, de socialist Craxi en nu dan Berlusconi.
De crisis dateert al van veel eerder dan 2008: in het verleden zijn ieder
jaar de overheidstekorten bijgefinancierd. Dat werd toen nog
beargumenteerd dat de financiering van deze tekorten opgebracht kon
worden uit de economische groei. De bankencrisis van 2008 en de daarop
volgende recessie zorgen er voor dat deze tekorten niet meer uit de groei
betaald kunnen worden; die groei is er namelijk niet meer: er is zelfs een
neergaande lijn.
De corruptie, nepotisme en belastingfraude zit in Italië zo ingebakken dat
alle maatregelen en verbeteringen die Mario Monti voor staat waarschijnlijk niet veel zullen uithalen omdat je een mentaliteit van ruim 60
jaar (en waarschijnlijk daarvoor ook al) niet in een paar jaar uitgebannen
krijgt.
174

Genoeg politiek. We vragen de barjongen naar de Via Ariosto die hier
ergens omhoog het centrum van de stad in loopt. Hoewel deze weg, naar
mij de volgende dag blijkt, een 30 m van de bar af ligt, verwijst hij me
over de Via de Gaspari door te lopen naar het stoplicht om dan naar
rechts naar boven te gaan. We lopen zo een heel stuk om de stad heen,
om tenslotte toch nog naar boven te moeten klimmen. Hier zie je maar
weer dat alles in Italië met auto, scooter of motor gaat. Te voet tegen het
verkeer in gaan, daar heeft men gewoon geen idee van.
We lopen omhoog over de Via Avelli – Via Mazzeotti naar het Piazza
della Repubblica. Het is inmiddels bewolkt en koud. Over de autovrije
Corso San Sabino komen we bij de gelijknamige kathedraal.
Hiertegenover ligt Hotel del Centro: een prachtig, meer dan 100 jaar oud,
hotel met een mooie entree en gang. De eigenaar vertelt ons dat zijn
vader het al meer dan 50 jaar geleden in bezit had. De kamertjes zijn
klein maar er is wel een goede douche en een piepklein balcon. Het bed is
ietwat aan de harde kant.
Rietje heeft nog steeds pijn. We gaan naar de farmacia en daar krijgt ze
dicloreum pleisters met een afmeting van 15 x 10 centimeter. Zulke grote
pleisters heb ik nog nooit gezien. Volgens Rietje helpen ze meteen.
We besluiten een dag in Canosa te blijven.
Hoewel we vandaag alleen maar een cornetto en een tramezzino gegeten
hebben, eten we ’s avonds niet veel meer dan een paar panzerottini en
arancini: kleine pastagerechtjes. Ik blijf het gek vinden dat we na een dag
van zware arbeid, zoals ik deze 18 kilometer lange wandeltocht met een
zware rugzak toch wel kan noemen, nauwelijks honger hebben.

Hotel del Centro
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Op het kerkplein en in de straat: alleen mannen

Het valt me telkens op dat je in Zuid-Italië vroeg in de avond nauwelijks
vrouwen ziet. Het lijkt Arabië wel, maar daar zitten we hier ook niet ver
vandaan.
Om negen uur krijgen we een sms-je van Femke: zij zitten in Bitonto.
Donderdag 24 mei: Canosa rustdag. Zon, wolken en ’s avonds regen
We ontbijten in een bar. Rietje voelt zich nu heel goed.
We willen de San Sabino gaan bekijken; helaas voor ons is er een misviering aan de gang.
We slenteren over de autovrije Corso San Sabino naar het Piazza della
Repubblica en weer terug.
Hierna gaan we koffie drinken bij bar Cono d’Oro: je kunt hier leuk
buiten zitten. Ik ga even kijken of het Museo Civico open is maar dat is
natuurlijk dicht (open op dinsdag t/m zondag, maar alleen op afspraak).
Jammer.
Wanneer ik terug loop valt mijn oog op groene bloemkool bij een
groentenwinkel. Ik denk eerst: dit is broccoli, maar nee: dat ligt er ook.
Deze bloemkool is echt de groene variant van onze witte bloemkool, die
er overigens ook ligt. Verder zie ik, naast de bekende groenten die je in
Nederland ook ziet, de bettole (snijbiet), die ik afgelopen vrijdag in Hotel
Bonassissa in Borgo Segezia gegeten heb, carciofi (artisjokken), rape
(raapstelen), cicorie (cichorei), aglio fresco (verse knoflook).
Het meest fascinerend vind ik de lampascioni: dit is de bol van de wilde
blauwe druifhyacint die ik de afgelopen weken in het bos en op
berghellingen heb zien bloeien. De Latijnse naam is Muscari Comosum;
bij ons vind je ze ook wel eens in een gespecialiseerd tuincentrum. Dit is
typisch een gerecht uit Puglia, maar in Basilicata, Calabrië en Sicilië
worden ze ook wel gegeten.
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Groene bloemkool

Carciofi (artisjokken)

Cicori (cichorei)

Bettole (snijbiet)

Rape (raapstelen)

Aglio fresco (verse knoflook)

Lampascioni
(wilde blauwe druifhyacint)
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Rietje is al die tijd bij bar Cono d’Oro op het terras blijven zitten: zij doet
het kalm aan in de hoop dat de ischias minder wordt. Er komt een echtpaar met hun dochter ook op het terras zitten. Riet hoort de dochter in
onvervalst Nederlands zeggen: “ik ga even naar de w.c.”. Riet zegt zachtjes; “ja, doe maar” en ziet de moeder opkijken. De dochter vraagt “zal ik
meteen iets bestellen?” waarop Riet wat harder zegt: “ja lekker” en hierop
moet de moeder lachten. Ze hadden niet gedacht helemaal in Zuid-Italië
Nederlanders te ontmoeten.
Zij zijn oorspronkelijk Brabanders (hij uit Helmond en zij uit HeeswijkDinther) maar wonen nu in Linne in Limburg. Zij zijn op aanraden van
een Roermondse restauranthouder, die uit Puglia komt, naar Puglia gegaan en maken hier nu op eigen gelegenheid een rondrit. Ze zijn in Lecce
geweest en vanavond gaan ze naar Trani. Canosa valt hen wat tegen: ze
zijn naar het hogerop gelegen kasteel gelopen maar dat stelt ook niet zo
veel voor. We hebben een tijdje gezellig met ze gebabbeld.
Op mijn vraag of ze al in het land der Limbo’s geïntegreerd zijn, krijg ik
het antwoord dat ik al vele malen van niet-Limburgers, die er nu wonen,
gehoord heb: het valt niet mee tussen de Limburgers. Je blijft een buitenstaander. Dat is in Brabant wel anders: daar word je al gauw opgenomen.
Ik ben daarin ervaringsdeskundige: ik kom uit Santpoort (omgeving van
IJmuiden-Haarlem) maar ben 35 jaar geleden naar Brabant geëmigreerd,
zoals ik altijd zeg, maar ik ga er nooit meer weg. Het bevalt me uitstekend in het land der Brabo’s.
We nemen afscheid van ze en gaan nog eens naar de San Sabino. Sabino
van Canosa was een bisschop uit de 6e eeuw en een tijdgenoot en vriend
van Benedictus van Nursia. Deze kerk stamt uit de 6e eeuw en is sinds de
11e eeuw gewijd aan San Sabino. De oorspronkelijk Romaanse kerk is in
de loop der eeuwen gemoderniseerd tot de klassieke die hij nu is. Wel uit
de Romaanse tijd stammen de preekstoel, de bisschopszetel, de ciborie en
de bronzen deuren. De crypte is ook de moeite waard.
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San Sabino

Bisschopszetel
Preekstoel

179

Mausoleum van
Boemundo

Aan de kerk is in de 12e eeuw een tempeltje gebouwd dat een kopie is van
de nis van het Heilig Graf in Jeruzalem. Hierin ligt het stoffelijk overschot van Boemundo (Bohemund), de zoon van Roberto il Guiscardo
(Robert de Guiscard). Deze Boemundo is omgekomen tijdens de Eerste
Kruistocht. Dit mausoleum van Boemundo is helaas dicht.
De overige, voor mij interessante archeologische zaken liggen helaas verspreid over de buitenwijken van de stad en om nu naar die buitenwijken
te lopen om dan te constateren dat deze vindplaatsen gesloten zijn, vind
ik een te groot risico.
We gaan maar wat eten en vanmiddag nemen we alleen een primo: grijze
orechietti van de streek met ricotta en tomaat. Het gerecht stelt helaas niet
zo veel voor.
Om half drie een tukkie doen en om half vijf er weer uit.
We lopen weer wat rond, drinken wat en gaan in het nabij de kathedraal
gelegen park zitten. Overal staan hier Romeinse resten tentoongesteld
maar, gelet op de vel lege plekken, zijn de leuke dingen helaas naar elders
verplaatst: je ziet nu alleen nog maar restanten van zuilen.
Op het plein staat een mooie kiosk en ’s avonds is het weer Arabië: alleen
maar mannen.

Kiosk
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Vergane glorie

Uitzicht vanaf
het restaurant
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We gaan nu eten in het naast het Hotel del Centro gelegen oude restaurant
Principe Boemundo. We zijn de enige gasten in de prachtige met wandschilderingen en veel oude foto’s versierde zalen van het restaurant.
Wanneer je naar het toilet wil, moet je je langs een oude piano wringen.
Als antipasto krijgen we gerookte vis (zalm, tonijn en zwaardvis) en als
primo neem ik involtini: weinig vlees met veel tomatensaus. Hij smaakt
overigens wel goed. Rietje neemt een secondo: geroosterde salciccia; het
zijn er slechts twee en ze zijn erg zout. Beiden nemen we een portie
patate al forno. Het wachten op een nagerecht levert niets op: na een klein
halfuurtje zijn we maar weggegaan. Het restaurant zal wel weer een
dekmantel zijn voor andere, minder heldere praktijken. Het interesseert
de restauranthouder in elk geval niets of hij wat aan zijn gasten kan
slijten. Ook de rekening is er één zonder naam. Betalen met de creditcard
kan ook niet. Ik weet in dat geval genoeg.
We lopen hierna nog wat rond en trakteren ons maar op een ijsje.
Tegen tienen begint het te regenen en zoeken we ons hotel maar weer op.

Vrijdag 25 mei: Canosa – Andria. 18 km.
Mooi weer – later onweer – daarna weer mooi.
We vertrekken om zeven uur vanuit ons hotel.
Ons ontbijt is weer in een bar met een prachtige cappuccino en een
cornetto. Voor onderweg laten we broodjes maken met gekookte ham,
mozarella, tomaat en pesto.
De stad uit gaat voortreffelijk. Hierna lopen we elf kilometer over een
provinciale weg: de prachtige, heel stille SP 181. In het begin melden
zich nog een aantal zwerfhonden bij een huis in aanbouw maar we
hebben geleerd dat we ons daar niet veel van hoeven aantrekken. Daarna
zien we er geen meer.
Het is vandaag weer een en al olijven afgewisseld met af en toe wat
wijngaarden; hier en daar ook weer leegstaande huizen. Vooral in Puglia
is de ontvolking van het platteland heel duidelijk te zien.
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Korianderveld

Af en toe moeten we rusten voor Rietje haar ischias: de dicloreumpleisters werken goed maar soms voelt ze de pijn weer opkomen. Dan
gaan we op zoek naar een betonnen muurtje om op te zitten. Met tien
minuten rust gaat het weer.
Hier zien we ook de eerste stenen muurtjes langs de weg, die zo typerend
zijn voor Puglia.
Op een gegeven moment lopen we langs een akker met witte schermbloemigen. Ik weet niet wat het zijn en loop er naar toe. Wanneer ik een
takje af pluk en dit tussen duim en wijsvinger fijn wrijf, ruikt het naar
zeep: dat duidt op koriander of ketoembar zoals ze in de Gordel van
Smaragd zeggen. Aan de bijeneters te zien die boven dit korianderveld
vliegen, trekt de koriander bijen aan.
We horen veel hoppen: oe-poe-poe, oe-poe-poe.
Af en toe zien we ook mensen, bij een veld met finocchio (venkel) dat
wordt geoogst en bij de druiven die de zomersnoei krijgen.
We passeren een kapelletje met 3 kruisen er op. Even later zien we weer
de bloemenpracht van lavatera, spuitkomkommers en de eerste bloeiende
toortsen, maar daarna ook weer de gebruikelijke vuilstortplaatsjes; dit
keer bij de drukke verkeersweg van Canosa naar Andria, die we even
later oversteken.
We lopen nu de rustige SP 30 op richting Corato. Het welkomstcomité zit
al klaar in de vorm een gezellig dikke, zeer bruine dame met een wel heel
groot decolleté, die in een stoeltje onder een parasol zit te wachten op een
aardige klant die van haar diensten gebruik wil maken.

Zomersnoei druiven
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De eerste Trullo

We zien de eerste trullo-achtige gebouwtjes her en der in het land, die zo
kenmerkend zijn voor Puglia. Dit zijn ronde, uit keien opgebouwde
huisjes, in de vorm van een iglo, die hier dienst doen als schuilhut voor
de boeren.
Meer zuidelijk in Puglia worden deze trulli steeds groter en hoger, om
uiteindelijk in Alberobello uit te groeien tot de bekende, grote ronde
huizen die geheel uit steen zijn opgetrokken.
Rond het middaguur begint het te betrekken en komt er een harde, koude
wind. Opeens horen we een harde knal en begint het te regenen: onweer.
We lopen terug naar een in aanbouw zijnd huis waar we schuilen in de
ondergrondse garage. Het onweer blijft hangen maar verplaatst zich langzaam richting Corato. Na de bui willen we terug lopen naar de weg maar
er komt een auto aan. De berijder vraagt wat we hier doen en we zeggen
dat we even schuilden voor het onweer. Dat is o.k.
Hij is de eigenaar van dit huis en was samen met zijn vrouw en zoon
kersen aan het plukken, Zij hebben tijdens de bui geschuild in hun auto.
We maken een praatje met Francesco, Nicolette en hun zoon Sebastiano.
Zij hebben 2 ha kersen en verder 5 ha druiven en veel ha olijven.
We krijgen een zak kersen mee en tarallini (koekjes).
Ik vraag of de volgende afslag de Via Vecchia Spinazzola is. Vader en
moeder weten het niet maar dan zegt de zoon dat het klopt. Hij vraagt hoe
wij dat weten want hier weet bijna niemand dat. Ik zeg dat Riet dat op
internet heeft gevonden. Dat vindt hij knap.

Vader en zoon
met moeder in
de auto
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Links bij het bord
Corato 12 km is de
Via Vecchia Spinazzola

Even verder is een kruispunt: rechtdoor nog 12 km naar Corato en schuin
linksaf ruim 3 km naar Andria.
Ook zien we een bruin bord dat de richting aan geeft van het 15 km
verderop gelegen Castel del Monte.
Om Rietje wat te sparen en omdat we nog genoeg dagen hebben om te
lopen, forceren we ons niet door naar Corato te gaan maar lopen we naar
Andria.
Over de Via Vecchia Spinazzola, een stil weggetje dat even later aan
weerszijden omgeven is door muurtjes en muren van landhuizen, lopen
we naar de stad. Hier aangekomen gaan we de stad in op zoek naar de
Via La Corte/Piazza La Corte waar Rietje twee adressen gevonden heeft
waar we in een B & B zouden kunnen overnachten. De route er na toe
heeft Rietje op Google opgezocht en ik moet zeggen: ze heeft het heel
duidelijk omschreven. We lopen dwars door de binnenstad naar dit adres.
Onderweg komen we nog langs het plein Piazza Porta La Barra met een
bron in het midden en aan de ene kant een klokkentoren en aan de andere
kant de kerk Chiesa del Purgatorio (vagevuur) met afschrikwekkende
geraamtes op de voorgevel.
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San Agostino

Het valt me op dat alle huizen hier wit of heel licht gekleurd zijn; alsof je
al met één been in Griekenland staat.
Over de Via Porta La Barra lopen we verder de oude stad in en daar stuiten we ineens op het oude kerkje van San Agostino uit de 13e eeuw waarvan eigenlijk alleen de ingang nog in de fraaie Romaanse-Noormannen
stijl is overgebleven, compleet met restanten van leeuwen en zuilen.
We passeren nog het Conservatorio Sant’Anna en dan komen we op de
Via La Corte/Piazza La Corte. Het ene adres is Ristorante Pisani 33 waarboven men kamers verhuurt; het andere adres is meer een Enoteca (lokaliteit waar je wijn kunt drinken). Beide zaken zijn nu, om vier uur, gesloten.
Ik bel maar eens en kennelijk heb ik een verkeerd telefoonnummer.
Ik wordt namelijk verwezen naar de Via Castel del Monte maar die ligt
een kilometer van hier verwijderd. Bij het Piazza La Corte zien we nog
een fraaie Romaanse kerk, maar we gunnen ons geen tijd om deze te
bezoeken: die zal op dit tijdstip vast niet open zijn.
We lopen nu de stad door en vragen hier en daar de weg naar de Via
Castel del Monte. Uiteindelijk komen we aan bij een grote antiekzaak. Ik
bel hier aan en even later komt een jongeman van de andere kant van het
straatje. De B & B Vecchia Suppenna blijkt daar te liggen.

Het dak waar de B&B
naar genoemd is
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De eigenaar van de antiekzaak is ook de eigenaar van de B&B. Blaffende
honden verwelkomen ons.
Hoewel de B & B aan een druk kruispunt ligt met stoplichten is het een
oase van rust met een mooi aangelegd zitje onder de pijnbomen en palmen. Overal staan bloeiende planten in bakken en potten. De kamers
bevinden zich in een apart gebouw. De douche en het toilet moeten we
delen met een eenpersoonskamertje, maar daar is momenteel geen gast
zodat we het rijk alleen hebben.
De naam Vecchia Suppenna dankt de B & B aan een oud gebouwtje dat
nog de Italiaanse dakpannen heeft als dakbedekking. Het zal, denk ik,
zoiets betekenen als “oude pannen”.
Ik krijg een plattegrond van Andria en na het douchen loop ik de oude
stad weer in op zoek naar de Duomo. Ik kom weer uit bij het Piazza La
Barra en tot mijn verbazing moet ik over de Via La Barra en het Piazza
La Corte naar de dom: nu blijkt de Romaanse kerk die ik vanmiddag al
zag de Duomo te zijn. Deze kerk is net gerestaureerd en zoals ze veel
doen in Italië, weer teruggebracht in de oorspronkelijke, sobere Romaanse bouwstijl. Men is nog bezig met de inrichting van het plein voor de
Duomo.
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Crypte
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Riet in het
zonnetje

Deze dom uit de 11e en 12e eeuw heeft een aantal beroemdheden op
bezoek gehad. De beroemdste is de apostel Petrus. In 44 na Chr. heeft hij,
toen hij op weg was naar Rome, op deze plek een mis opgedragen ten
einde de heidense bevolking te evangeliseren. De voorganger van deze
Duomo was dan ook de San Pietro, maar deze is in 1063 vergroot en
uitgebouwd met 12 pilasters en verder ingericht in de romano-normanno,
hier genaamd de romano-pugliese stijl.
De crypte is nog een overblijfsel van deze oude San Pietro. In deze crypte
liggen de echtgenoten van de bekende koning Federico II Il Suevo begraven: Jolanda di Brienne en Isabella van Engeland. Ook ligt hier het
graf van Emma, de echtgenote van de Noorman Richard van Alltavilla.
Ik zie een aankondiging dat 27 mei de Nationale Dag is van de Orgaan
Donoren en Transplantatie. Mooi dat in een katholiek land als Italië daar
zoveel aandacht aan geschonken wordt. Ik vraag me af of dat ook in
Nederland het geval is.
Ik zie bij de Duomo nog een mooie klokkentoren van een verderop
gelegen kerk. Op de terugweg naar de B & B. kom ik langs een oude
markthal die nog steeds in gebruik is. Een paar zwerfhonden weten ook
dat het daar goed toeven is en houden zich op bij een paar vuilcontainers.
Bij terugkomst zit Rietje lekker in het zonnetje op het terras.
’s Avonds eten we pizza: ik geef de pizzaiolo de complimenten dat zijn
pizza’s, net als in Lazio, “fine e crocante “ (dun en krokant) zijn. Hij kijkt
me verbaasd aan en zegt dat de pizza’s in Puglia allemaal zo gebakken
worden. Dat is dan weer een meevaller voor ons.
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Via Castel del Monte
Zaterdag 26 mei: Andria – Corato. 15 km.
Zon, later wat regensputters, wind mee
We krijgen ons ontbijt in de eigen keuken. De dikke 73-jarige eigenaar
bakt zelf de cornetti: ze zijn in één woord, heerlijk! Naast antiquair is hij
ook secretaris geweest op een lyceum. Verder wordt er natuurlijk veel
gepraat over de politiek.
We gaan om half tien op pad en lopen over de Via Castel del Monte naar
de SP 30 om de route naar Corato weer op te pakken. Door de week zal er
veel verkeer zijn maar nu valt het wel mee met de drukte: het is zaterdag
en we kunnen het grootste deel over een pad en later over een trottoir
lopen. Bij een Esso-benzinestation laten we broodjes met cotto (gekookte
ham) + tomaat + Mozzarella voor onderweg maken.
Na twee km pauzeren we even bij een groot tuincentrum. Het ziet er ‘n
beetje hetzelfde uit als in Nederland, zij het dat hier felle kleuren als rood
en paars domineren. Men verkoopt hier ook Alstroemeria’s als
tuinplanten; die kennen wij in Nederland alleen mar als snijbloem.
Na ruim drie kilometer komen we bij de SP 30. Ik zie dat het nu nog maar
negen km naar Corato is. De twee wegen naar en vanaf Andria liggen op
de SP 30 drie kilometer uit elkaar.
Rechtdoor gaat de weg naar Castel del Monte. Jammer dat de route niet
langs dit beroemde kasteel loopt, maar dat is ook wel begrijpelijk: allereerst was het er nog niet in de tijd van Trajanus maar ook is het een omweg van minstens een dag. Ik blijf het jammer vinden dat we er nu niet
heen kunnen: het is maar twaalf km lopen (en weer terug).

Castel del Monte
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De zon komt weer door

Helaas ligt dit fraaie, achthoekige kasteel nogal afgelegen op een
heuveltop. Het is voorzien van acht torens en is in 1240 gebouwd door
Federico II il Suevo (Frederik II van Schwaben, keizer van het Heilige
Roomse rijk der Duitse Natie).
Men weet nog steeds niet waarvoor dit kasteel gebouwd is: het is geen
dwangburcht; mogelijk een jachtslot. Een jaar of twaalf geleden hebben
we het al eens met de auto bezocht, maar ik zou het heel graag nog eens
een keer willen zien. Het staat op de lijst van werelderfgoed: volkomen
terecht. Het is het mooiste kasteel dat ik ooit gezien heb.
We lopen nu in de richting van Corato; weer alleen maar door olijfboomgaarden en af en toe eens een wijngaard.
Wanneer Rietje de pijn weer voelt in haar heup, zoekt ze een rustplaats
op. Zo komen we er ook.
Na verloop van tijd lopen we de provincie Bari in. Ook hier zien we weer
de lage trulli-achtige huisjes.
Het begint wat te sputteren. We schuilen onder een grote vijgenboom bij
een ruïne van wat eens een apart huizencomplex was bij de Strada
Esterna Tratturo Barletta Grumo. De regen zet gelukkig niet door en na
een poosje hervatten we onze tocht.
Hoog in de lucht zien we een grote groep buizerds cirkelen: het zijn er
wel zes. Dat heb ik nog nooit gezien: meestal twee, soms drie maar daar
blijft het dan ook bij. Voor de vogeltrek is het te laat.
Hoppen horen we vandaag ook genoeg.

Over zo’n
trottoir is het
moeilijk lopen
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Anche per pedoni
(ook voor voetgangers)

Bij de splitsing bij km paal 1 gaat ons pad naar rechts. De weg is hier zo
smal dat, wanneer er een auto aan komt, we ons met onze rugzakken
tegen de muur aan moeten drukken om niet platgereden te worden!
Verderop wordt de weg breder en staan er grote landhuizen; dan heet
deze weg zomaar Via Appia.
Aan het eind slaan we rechtsaf de oprit van de Via Castel del Monte in
en vervolgens linksaf het viaduct over de autoweg op. Ook dit is een
smalle weg met een stopverbod voor alle verkeer; er staat een
verkeersbord met een waarschuwing dat deze weg ook voor voetgangers
is! Of mogen voetgangers ook niet stoppen? We zitten nu in Corato.
Bij bar Racecafè eten we ravioli met cola. Het is een modern ingericht
café met paars, zwart en wit: heel smaakvol, volgens Rietje.
Hierna moeten we de Via Castel del Monte helemaal af lopen, de stad in:
een grote antieke stad met veel oude en moderne gebouwen door elkaar.
We komen uit op de drukke winkelstraat Corso Garibaldi, steken deze
over en lopen de Via Luisa Piccarreta in tot deze bij een plein met veel
auto’s uit komt: het Piazza di Vagno. Daar zien we Hotel Tripoli al
liggen, waar we willen overnachten.
We krijgen voor € 55 een mooie kamer in een zijstraat. Nadeel is dat de
kamer op de derde etage is en er alleen een kleine goederenlift is: dat betekent dus iedere keer 47 treden omhoog (en omlaag). Gelukkig kunnen
de rugzakken met de lift. De trappen zijn heel stijl en de treden hoog en
smal, dus lastig om te beklimmen. Zoals altijd probeer ik bij het naar
buiten gaan van de kamer het kaartje voor het elektronische slot: deze
doet het niet meer. Gelukkig zit de eigenaresse nog in het hotel en krijgen
we alsnog een sleutel waar we wel de kamer mee in komen.
Verderop in de straat is het, gelet op het vele stutwerk, nogal bouwvallig.
We zien een paar mooie balkonnetjes.
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Piazza di Vagno
Zijstraat van het Piazza di Vagno
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Imbriani Poerio

’s Avonds gaan we de stad in naar de Duomo. Deze staat helemaal
ingebouwd. Er is een mis aan de gang zodat een bezichtiging er vanavond
niet in zit.
We lopen verder de stad in en komen bij een plein met een groot standbeeld van Imbriani Poerio: één van de medestrijders van Garibaldi van
het eerste uur bij de eenwording van Italië en later politicus in Corato.
Tegenover dit beeld is een drukke weg waarlangs een breed, met bomen
beplant voetpad loopt met veel banken. Daar gaan we even zitten en dan
gaan we maar weer eens terug naar onze kamer.
’s Avonds eten we in IL Chiodo Fisso, een schuin tegenover het hotel
gelegen ristorante. Volgens de eigenaresse van het hotel is het geen goed
restaurant. Alleen de antipasto en de kleine dunne pizza’s zijn goed.
Omdat we zo gauw geen ander restaurant weten en we graag dunne
pizza’s eten gaan we er toch naar toe. We krijgen het enige tafeltje voor
twee personen dat er is en bestellen een antipasto: Rietje een garnalencocktail en ik mossels. Hierna twee pizza’s en als nagerecht crema
catalana. Bij de bestelling spreek ik, zeer tegen de zin van Rietje, nogal
eens een paar woorden Spaans zoals “para mi” i.p.v. “per me” of “aqui”
i.p.v. “chi”. De jongen die ons bedient praat meteen in vloeiend Spaans
terug. Hij heeft in Madrid gewerkt en daar het Spaans geleerd.
Vervolgens gaat het de hele avond in het Spaans. We hebben heerlijk
gegeten in een gezellig restaurant en ik moet voor dit alles € 27 betalen,
maar het bier dat daar nog bij komt is € 16: dat is € 4 per groot glas bier
van de tap en dat is niet gering. Het is overigens lekker Italiaans bier met
de naam Menabrea uit Biella: nooit van gehoord.
Het is stervensdruk in het restaurant: buiten staan veel mensen te
wachten. Zaterdagavond hè. Kennelijk denkt de plaatselijke bevolking
anders over het restaurant dan de hoteleigenaresse.
‘s Avonds is er nog tot twee uur herrie van boenkeboenk op het plein:
raam dicht dus. Na twee uur gaan ze weer open en we worden om acht
uur wakker.
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Piazza Sedile

Door en Willem

Zondag 27 mei: Corato – Ruvo. 8 km.
Zon – bij binnenkomst Ruvo een beetje regen – zon.
We hebben een bon gekregen om bij een bar op het Piazza di Vagno te
gaan ontbijten: lekkere cornetti en cappuccini.
Zolang Riet nog met Ischias kampt, lopen we korte etappes. Er is wat
herrie in een zijstraat van het plein: daar is men een gevel aan het
zandstralen zonder noemenswaardige bescherming voor de buurt. Het is
er één stofzooi. Alleen de zandstraler heeft een beschermend pak en dito
helm. Dat kan hier kennelijk allemaal op de dag des Heren.
We lopen richting Duomo. Op het Piazza Sedile zijn kinderen in judopakken aan het ravotten; zij geven straks demonstraties voor het publiek.
We denken aan onze kleinkinderen Door en Willem van 4 en 3 jaar die
ook op judo zitten.
Na een paar keer heen en weer gelopen te hebben over de met bomen
beplante weg blijkt deze straat de Corso Mazzini te zijn. Een man die ons
heen en weer zag lopen spreekt ons aan: hij is op zijn tiende verjaardag
met zijn ouders naar New York geëmigreerd en vijftig jaar later (twee
jaar geleden) teruggekeerd naar Corato. Het bevalt hem helemaal niet:
zijn kinderen zijn in Amerika gebleven en zijn familie, vrienden en kennissen van toen wonen ook lang niet allemaal nog in Corato.
We lopen Corato uit richting Ruvo. Onderweg komen we langs het mooi
met bomen begroeide Piazza Venezolana met een borstbeeld van Don
Andres Bello uit Caracas. Hier staat ook een typische Spaanse kerk.
Welke band deze Venezolaanse schrijver en historicus met Corato heeft,
weet ik niet.

Centro Italo
Venezolano
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Aan de rand van Corato gaan we een bar binnen voor nog een cappuccino
en cornetto: onderweg is er geen gelegenheid meer om wat te eten en te
drinken. Voor de bar staat een knalgeel Fiatje 500 met de aanduiding
Giannini 590 GT. Dit zal wel een door Giannini opgevoerd 500-tje zijn.
Bij het ziekenhuis komen we bij een mooie laan met pijnbomen en grote,
dure huizen met stevige hekken om dieven buiten de deur te houden.
(Rietje zegt dat deze hekken in werkelijkheid de dieven binnenhouden).
We worden weer een aantal keren aangesproken met de vraag wat we aan
het doen zijn. Bewondering alom.
Het is ook vandaag weer een wandeling tussen pijnbomen en olijven met
af en toe een vervallen trullo Ook hier weer veel afval in de bermen.
We lopen over de Via Alessandro Volta de stad Ruvo binnen.
Hotel Talos ligt in het begin van de stad, mooi om te weten voor het
geval we geen B&B in de stad kunnen vinden die open is.
Het betrekt en het begint zachtjes te regenen.
Pijnbomen
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Olijven

Onze “vriend” François

De “rekening”

We gaan door tot we een bushokje tegen komen; hier schuilen we. Omdat
het al tegen enen loopt en we aan de rand van de stad zitten, lopen we
toch maar weer door in de hoop een bar te vinden waar we kunnen eten.
Dat kunnen we in bar Gambrinus. Daar eten we een lekkere pasta met een
fles huiswijn, welke gemakshalve is overgegoten in een een oude grappafles. Een jongeman bedient ons.
Deze hoort mij op een gegeven moment fluiten en begint ook een paar
riedeltjes te fluiten. Hij blijkt François Marinelli te zijn en studeert trombone aan het conservatorium in Bari. In 2006 heeft hij bij een landelijke
wedstrijd de 2e prijs gewonnen met het kunstfluiten.
We fluiten nu allerlei klassieke en ook populaire deuntjes: wanneer hij
begint, val ik in en omgekeerd. Een cafégast vertelt mij tussendoor
zachtjes dat hij mijn gefluit mooier vindt dan dat van François.
Nadat we aangeven dat we alleen nog maar een toetje willen, gaat de
eige-naar-kok naar huis om zijn middagpauze te houden. We blijven
alleen achter met François. Omdat hij zo mooi fluit wil ik deze kennelijk
arme student een fooi geven.
Daar heeft deze wereldwijze student kennelijk al rekening mee gehouden
want wanneer ik om de rekening vraag, krijg ik een servettje met daarop
een specificatie: de 2 borden spaghetti kosten € 16; de fles huiswijn in
een grappa-fles € 20 en € 4 pane e coperto/servicio. Maar liefst € 40 in
totaal. Omdat er niemand meer in deze bar is en ik geen zin in gezeur
heb, betaal ik dit maar wel onder protest. Dat zal François een zorg zijn:
hij heeft een mancia (fooi) van € 20, de schavuit!
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Chiesa San Rocco

San Rocco als pelgrim met hond

We gaan weer door en het is inmiddels droog; sterker nog: een strak
blauwe lucht met een echt Italiaans zonnetje doet het debacle van zo pas
vergeten.
We steken het langgerekte plein Piazza Matteotti over en komen aan bij
het Piazza Castello met op de resten van een kasteel twee ook al niet
meer zo jonge kerken.
Door het overwegend witte Centro Storico lopen we nog langs een
piepklein kerkje dat aan San Rocco is gewijd. San Rocco of te wel Sint
Rochus.
Omdat Rietje geboren is in de St. Rochusstraat in Eindhoven, Rochus zelf
ook pelgrim was en nog steeds een belangrijke heilige is voor pelgrims, is
hier wat extra informatie over St. Rochus.
Volgens overlevering is Rochus rond 1350 geboren in Montpellier als
zoon van gegoede burgers. Bij zijn geboorte had hij op zijn linkerzij een
wijnvlek in de vorm van een kruis: dit beschouwde men toen als een teken
van God.
Na de dood van zijn ouders besloot hij als pelgrim door het leven te gaan.
Hij gaf zijn geld weg aan armen en vertrouwde het beheer van zijn
goederen toe aan een oom.
Hij kleedde zich als pelgrim en zo ging hij op weg. Wanneer hij ergens
kwam waar de pest woedde, bleef hij daar om de zieken te verplegen.
Sommigen wist hij te genezen door middel van het kruisteken.
Uiteindelijk kwam hij in Rome aan waar hij 3 jaar bleef en werkte onder
de zieken.
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Op de terugweg naar huis kwam hij door Piacenza, waar op dat moment
de pest heerste. Rochus verzorgde daar weer de pestlijders maar werd
zelf ook getroffen door de pest. Hij trok zich terug in een nabijlegen bos
om anderen niet te besmetten.
Hij werd ontdekt door een edelman, wiens hond er telkens met een homp
brood vandoor ging.
Uiteindelijk genas Rochus van de pest en ging hij terug naar huis.
Daar heerste op dat moment een oorlog. Hij werd er voor een spion van
de vijand aangezien. Niemand herkende hem; ook zijn eigen familie niet.
Ook de rechter niet, aan wie hij verantwoording moest afleggen. Deze
rechter was nog wel zijn oom die zijn goederen beheerde.
(Dat een pelgrim bij terugkomst niet wordt herkend door de mensen
thuis, is in de Middeleeuwen een veel voorkomend thema. Hij beanwoordt
niet meer aan het oude beeld dat de mensen thuis nog van hem hebben.
Door de bedevaart is de pelgrim een ander mens geworden: hij is op
Christus gaan lijken. De pelgrim is een nieuw mens geworden).
Rochus zweeg naar het voorbeeld van Jezus toen die voor Pilatus stond.
De stemming zal wel zo vijandig geweest zijn dat hij er bij voorbaat al
zeker van kon zijn dat toch niemand hem zou geloven.
Rochus werd in de gevangenis gegooid, waar hij nog 5 jaar leefde.
Na zijn dood in 1380 werd hij door zijn grootmoeder herkend aan de
kruisvormige wijnvlek in zijn linkerzij.
De naamdag van St. Rochus is 16 augustus.
We gaan op zoek naar de beroemde Cattedrale/Duomo van Ruvo. Deze
hebben we op eerdere autovakanties al eens gezien en is van een ongeëvenaarde schoonheid en soberheid die je alleen maar in Puglia ziet.
Een prachtige witte voorgevel met de zeer indrukwekkende poort met
leeuwen waarop weer zuilen staan met daarop ook weer een leeuw en een
adelaar die een mensfiguur in hun klauwen vasthouden. Daar boven een
pracht van een rosone (roosvenster) en een enkel beeld. Deze aan Maria
Assunta gewijde kerk stamt uit de 12e eeuw en is gebouwd in de schitterende Romano-Normanno bouwstijl.
Wanneer je deze kerken vergelijkt met de op zich mooie Duomo’s van
Siena, Pisa en Firenze, dan komt bij mij de neiging op om deze Renaissance-kerken, met hun rijk versierde gevels, suikertaarten te vinden.
Wat een pracht van een kerk is dit; de campanile (klokkentoren) staat er,
naar goed Italiaans gebruik, naast. De kerk is helaas dicht.
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Mooi balkon

Het loopt al tegen vieren en we moeten nu op zoek naar een B&B, maar
dat valt tegen: B&B Donna Immaculata kunnen we niet vinden; B&B La
Toretta is wel telefonisch bereikbaar maar de eigenaar zit buiten de stad
en heeft geen zin om naar ons te komen.
Gelukkig kunnen we wel terecht bij B&B Giornatella. Na badderen, de
was en wat rusten gaan we de stad verder verkennen.
We lopen langs oude torriones (verdedigingstorens) en stadsmuren waar
nu huizen op gezet zijn.
Ik wil Museo Jatta zien maar dat is gesloten. Hier is een schat aan Griekse vazen te zien: o.a. de amfoor (een Griekse vaas met twee armen) waarop een afbeelding staat van Talos. Deze Talos is een reus uit de Griekse
mythologie die afgebeeld wordt als een man met twee vleugels: een engel
dus. Deze amfoor is zo beroemd dat die afgebeeld staat in het wapen van
de gemeente Ruvo di Puglia.
Bij een bar van de Assosazione Nazionale Partigiani (verzetstrijders)
praat ik wat met één van de oudgedienden. Hij is nu 83 jaar: bij de uitbraak van de oorlog was hij nog maar een jongetje van 11. Hij vertelt me
dat de echte partizanen die de oorlog als volwassen man hebben meegemaakt er nauwelijks meer zijn: deze moeten allemaal ver in de tachtig
of ouder zijn.
Na de rondwandeling worden we wat dorstig en gaan we op een terras
zitten bij één van de torriones met uitzicht op Museo Jatta dat in een oud,
enigszins vervallen pand is gevestigd. Rietje neemt een apérol soda en ik
een biertje.
’s Avonds eten we in Ristorante Le Monache aan het Piazzetta Le
Monache: we zijn die zondagavond de enige gasten. Het ziet er allemaal
duur uit, maar dat blijkt later heel erg mee te vallen. We krijgen een zeer
uitgebreide antipasto voor ons beiden, geen primo en één heel lekkere
secondo van varkenshaas met paddenstoelen en 2 dolci (fruit met chocoladetaart en een fles wijn van de Nero di Troia druif. Dit alles kost ons
€ 50 en dat is toch heel wat anders dan die pasta met een goedkoop
wijntje in Bar Gambrinus.
Die nacht heb ik tot 3 uur goed geslapen, maar daarna kom ik niet meer
in slaap: duidelijk teveel gegeten, maar het was ook zo lekker.
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Piazza Garibaldi

Maandag 28 mei: Ruvo – Bitonto. 18 km.
Zonnig, later bewolkt maar geen regen.
Er wordt vandaag weer regen verwacht: dat wordt dan de vierde dag op
rij dat het (hopelijk een beetje) regent. De Italianen zeggen ons dat het
weer dit voorjaar nog nooit zo slecht is geweest.
Wanneer ik overigens de natuur zo zie, heeft het hier in tijden al niet
geregend!
We hebben van Giornatella een ontbijtbon gekregen en nemen dat ontbijt
bij een bar op het Piazza Garibaldi (met de orologio-toren).
Hierna gaan we op pad en gaan Ruvo uit over de Via Vittorio Veneto
naar de tegenoverliggende kerk van Madonna dele Grazie. We lopen over
het spoor en gaan bij een grote kapel met een Lourdesgrot rechtsaf en
steken zo de drukke weg over.
Even later lopen we over de antieke Via Traiana: een onverharde weg
waarover al duizenden jaren mensen lopen. Deze weg zit in het begin vol
met kuilen; gelukkig zonder water. Later wordt het wegdek beter.
We laten de foto’s van alle afval maar achterwege want het is meer dan
erg. Er zijn mooiere dingen te bekijken.
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Via Traiana Antica

Trullo

Arco Viario Romano

Rustplaats voor pelgrims
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We rusten bij het kapelletje
Na een kilometer treffen we links een boog: de Arco Viario Romano.
Ook vandaag is het weer een echt Pugliees weggetje: olijven, olijven en
nog eens olijven!
Een stuk voorbij de Arco Romano is net een rustplaats voor pelgrims en
een wandel- en fietspad aangelegd. Het is allemaal gloednieuw. Een paar
man geeft de pas geplante olijfbomen en struiken water.
Via een mooie dennenallee komen we bij een SP. Deze moeten we
oversteken en bij de kapel aan de overkant van de weg rusten we op een
bankje. Hier mag Riet eindelijk een foto maken.
Hoewel het nog maar kwart over tien is begint het al weer warm te worden en dat doet ons besluiten maar weer op te stappen.
De lucht betrekt weliswaar maar is later weer open.
Het is een mooie en vooral lange wandeling over deze Via Traiana
Antica.
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Sedum

Zonneroosje

Wolfsmelk

Distel met bijen
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Dolmen

Ondanks dat het nog steeds de maand mei is, zijn al veel bloemen uitgebloeid. Toch is er nog genoeg te zien zoals: blauwe Cichorei, roze Malve
(Groot Kaasjeskruid) en Scabiosa (Duifkruid), paarse Distels, rode
Klaprozen, witte Zonneroosjes, geel bloeiende Opuntia’s (Schijfcactus)
en nog groengeel bloeiende Wolfsmelk.
Op een distel zie ik grote zwartgele wespen of bijen zitten.
Onderweg zien we nog diverse cave (steengroeven) en waar wegen en
paden deze antieke weg kruisen is er naar goed gebruik een vuilnisbelt
gecreëerd. Het vrije marktdenken zullen we maar zeggen: waarom zou je
het naar een vuilstortplaats brengen als je het gratis in de vrije natuur of
op het land van een boer kunt storten. Jij bent het tenminste kwijt. Daar
moet ik altijd aan denken wanneer ik die fraaie Italiaanse huizen met hun
strak opgeruimde tuinen zie of binnen in hun mooie woonhuizen kom.
We rusten nu vrij vaak en pas om half twee zijn we bij de drukke SP. We
lopen niet langs de weg maar er een meter vanaf over een trekkerspoor
tussen de olijven. Even later komt de Via Traiana weer in zicht. We steken de SP over en meteen rechts gaat de Via Traiana verder richting
Bitonto. De hopen rotzooi vertellen ons dat we goed zitten.
Bij het kerkhof rusten we wat. Een oude man met een hondje vertelt ons
dat we de goede weg hebben richting Piazza dei Caduti. Dat wisten we al
maar hij moet kennelijk zijn verhaal kwijt. Zijn vrouw is een maand of 4
geleden overleden aan hersentumor, welke kwaal wel 2 jaar geduurd
heeft. Hij heeft er veel verdriet van.
Op het Piazza dei Caduti staat een apart monument voor de gevallenen.
Bij Helens Bar op dit plein eten we een hotdog, een arancina (een oranje
gekleurde rijstbal in de vorm van een sinaasappel) met thè freddo als
drank. Helen is een jong vetklepje en komt niet achter de bar vandaan: de
bediening laat ze aan een mooie jonge meid over. Ik vrees dat Helen ook
verzot is op hotdogs; ze ziet er wat dat betreft nogal Amerikaans uit. Het
valt ons op dat ook in Italië de mensen steeds dikker worden: ook hier
slaat de welvaart toe door dat de mensen veel en ongezonde troep eten.

207

San Valetino

Hierna steken we het plein over en passeren we het kleine kerkje van San
Valentino, het heeft een dak zoals bij een trullo.
We raken nu in een wirwar van straten en straatjes verzeild en weten zo
gauw niet welke richting we moeten lopen om bij de Duomo te komen. Ik
vraag het aan een paar knulletjes en zij gaan ons voor via een paar kruipdoor-sluip-door straatjes en dan staan we plotseling voor de Duomo.
De Duomo is een mooie kerk met 2 zuilenrijen boven elkaar en verder de
gebruikelijke leeuwen en griffioenen: ook nu weer een geweldige kerk in
de romano-normanno bouwstijl.
We kunnen de kerk zowaar ook van binnen zien: vrijwilliger Vito heeft
de kerk voor twee groepen toeristen open gedaan en wij kunnen mee met
hen.
Het is een mooie grote kerk met zuilen op twee verdiepingen; verder een
fraaie preekstoel, doopvont en een prachtige crypte. Ook zijn er nog voorchristelijke vondsten zoals een griffioen, pauwen en tal van oude muurresten. De vondsten dateren al van de Peuceten (een voor-Grieks volk);
de Grieken, de Romeinen, paleo-christelijk en middeleeuws.
Ook is er een prachtig stukje huisvlijt in de vorm van een grote kerststal
die hier permanent staat.
In 2000 hebben wij deze kerk ook al eens bezocht en toen werd de kerk
gerestaureerd. Een rondleiding toen leverde op dat we graffiti van 500
jaar geleden te zien kregen! Studenten uit die tijd hadden hun namen in
de muur van de kerk gekrast.
Vito liet ons in de kerk wachten tot de Franse en de Duitse toeristen weg
waren. Hij was ons zeer terwille met het bellen van de B&B adressen: 3
B & B waren vol en 1 nam de telefoon niet op.
Gebeld en gebeld en nog eens gebeld, maar alles was vol: gisteren was er
een groot feest in de stad. Dat hebben wij weer!
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Zuilen op twee vediepingen

Crypte

Onder de crypte

Romeinse vloer
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De engel Gabriël
brengt de boodschap
aan Maria

Het bezoek van
Elizabeth aan Maria
en
De engel zegt Josef in
een droom dat hij
Maria moet trouwen

De geboorte van Jezus
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Moederziel alleen
op de binnenplaats

Van half vijf tot ver na zessen wachtten we op de binnenplaats van het
kerkcomplex op een onderkomen voor de nacht. Terwijl Rietje moederziel alleen zit te wachten ga ik intussen op zoek naar een bancomat en zie
ik onderweg de Chiesa Purgatorio met zijn afschrikwekkende skeletten,
een stadstoren en een stadspoort.
Als ik weer terug ben komt, na ruim anderhalf uur, een van de dames van
een volle B & B naar ons toe en vertelt Vito en ons dat er in een exconvento ook kamers verhuurd worden. Vito verontschuldigt zich dat hij
daar niet eerder aan gedacht heeft en brengt ons terstond met zijn auto
naar het klooster en jawel hoor: hier is nog plaats.
We krijgen een grote kamer met een goed bed en sanitair.
’s Avonds gaan we de stad weer in en eten we bij Ristorante/Pizzeria
Aragno Verde (De Groene Spin).
Op de terugweg naar het klooster denken we dit convento al in de verte te
zien, maar het blijkt een mooi verlichte kerk aan de Via Crocefisso te
zijn. Dit is de Chiesa dei Crocifisso waar morgen de route weer begint.
We zitten dus vlakbij in het ex-convento, iets naar rechts op dezelfde
hoogte. Uiteindelijk komen we na tienen aan bij ons onderkomen maar
dat blijkt al op slot te zijn. Na het aanbellen, doet een man open en deze
heeft zowaar de sleutel van onze kamer nr. 206. Wij zijn kennelijk de
laatsten en hij gaat ons voor in het doolhof van gangen.We slapen die
nacht heerlijk: wat een goeie bedden hebben ze hier; in de hele vakantie
hebben we nog niet zo’n fijn bed gehad.

Vito
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Chiesa Purgatorio

Binnenplaats

213

Het leven is een lange
les van nederigheid

Dinsdag 29 mei: Bitonto – Bari. 21 km. Onze laatste wandeldag!
Mooi, zonnig weer.
Om kwart over zeven horen we het eerste vliegtuig over komen: die gaat
vast naar Weeze in Duitsland op de grens bij Venlo. Volgende week
vliegen wij ook exact op dit tijdstip met dit vliegtuig naar huis.
Om kwart voor acht verlaten we het ex-Convento dei Cappuccini en
hebben we ons ontbijt bij Bar Toetanchamon. We nemen een cappuccino
en een cornetto. De suiker die we bij onze cappuccino krijgen, komt
zowaar van Lekkerland: een bedrijf dat zijn hoofdkantoor bij ons in Son
op het industrieterrein Ekkersrijt heeft.
Omdat we gisteravond per ongeluk naar de verlichte Chiesa del Crocifisso liepen, hoeven we niet meer naar deze kerk te zoeken. De exconvento ligt vlakbij deze kerk aan de uitvalsweg van Bitonto zodat we
niet eerst de hele stad door hoeven lopen.
Bij deze kerk, met zijn mooie trullo-achtige koepel, begint onze route
naar Bari.
Via een nieuwbouwwijk lopen we nu Bitonto uit en komen we op een
landweg waar we al gauw tegen een met “Ti amo en andere teksten”
beklad ruïne kerkje van Santa Maria di Constantinopel uit 1531 op lopen.
Over een viaduct steken we de Autostrada over: hier heb je een mooi uitzicht op Bari en een fraaie terugblik op Bitonto.
We steken over een brug de droge bedding van de Lama Balice over en
bij een hek rusten we wat.
Op een kruispunt verandert de asfaltweg in drie onverharde wegen: welke
moeten we nu nemen?

Chiesa dei Crocifisso
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Ruïnekerkje uit
1531 van
Santa Maria di
Constantinopel

Ons eindpunt
is in zicht

Deel van
hondenasiel
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We lopen maar rechtdoor en een poosje later rijdt een auto ons achterop
en van de chauffeur krijgen we de bevestiging dat verderop een industrieterrein is waar we volgens ons kaartje naar toe moeten.
Na een poosje worden we welkom geheten met een enorm hondengeblaf:
aan de rand van het industrieterrein is een hondenopvangcentrum van de
gemeente Bari gevestigd. Bari heeft nauwelijks een zwerfhondenprobleem; die honden zitten allemaal hier.
De honden zien ons kennelijk als indringers en het geblaf neemt alleen
maar toe. Een beheerder komt op ons af en ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om hem de weg te vragen naar de bedrijven van Iveco
en Calcestruzzi. De beheerder wijst ons naar links met de mededeling dat
we er 500 m vanaf zijn.
Een grote groep zigeuners heeft een paar honderd meter verder zijn bivak
opgeslagen en op verschillende plaatsen wordt hout en ander afval verbrand. De schamele caravans en busjes staan her en der en het is één heen
en weer geloop van meest mannen en jongens. Ik heb het er niet zo op om
hier doorheen te trekken. Een automobilist ziet ons twijfelen en op mijn
vraag of het pericoloso (gevaarlijk) is om met onze rugzakken tussen die
zigeuners door te trekken antwoord hij bevestigend met “si”.
Riet wil hier wel doorlopen maar ik vertrouw het niet. We lopen maar
naar een weg die parallel loopt aan de weg door het zigeunerkamp. Hier
is een mooi nieuw industrieterrein en bij een rotonde zie ik een groot
magazijn van O.M. en dat is, net als Iveco, een vrachtwagenmerk. Ik
denk dat zal dan ook de vestiging van Iveco zijn; de naam Calcestruzzi
zie ik echter nergens. Dan maar door naar de volgende rotonde maar daar
ook niets van die naam. Hier komen we op een drukke autoweg terecht en
die moeten we nu juist niet hebben: veel te gevaarlijk om hier langs te
lopen.
Bij een bandenfirma vraag ik naar beide bedrijven en deze stuurt me weer
helemaal terug naar de eerste rotonde: daarachter liggen de beide
bedrijven. Wij weer terug maar je kan helemaal niet achter dit bedrijf
komen. Dan maar weer terug naar het hondenopvangcentrum en vandaar
maar dwars door het zigeunerkamp heen richting de oude provinciale
weg die we moeten hebben.

Het zigeunerkampje
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En zo heb ik Rietje weer een heel eind voor niets laten lopen, we hebben
ruim twee uur verspeeld.
Uit voorzorg vraag ik Rietje om haar mooie zilveren armbandje af te
doen: je weet maar nooit. Riet vindt het onzin maar doet het maar om mij
een plezier te doen. De meeste zigeuners zijn weg: alleen een paar
jongetjes die met een schepnetje achter een paar vlinders aan jagen en een
paar vrouwen die de was doen. Eén vrouw doet de was in een grote
plastic bak; haar 13-jarig dochtertje trapt met haar voeten in het waswater.
De vrouw spreekt ons aan: wat doen we hier en waarom doen wij dat?
We vertellen van onze wandeltocht van Rome naar Bari. Haar dochter
weet de afstand nauwkeurig in te schatten: 500 km. I miei complimenti.
Verderop staan 3 mannen een motorblok in een oude Fiat Ducato bus te
sleutelen: zij keuren ons geen blik waardig.
Bij het doorlopen van dit zigeunerkamp valt het ons op dat het hier wel
heel armoedig is. Deze mensen krijgen geen uitkering en moeten met het
traditionele schooien en erger aan de kost zien te komen.
Na het passeren van het woonwagenkamp zien we een bedrijf met de
naam Revioni Motor OMB, Bosch en op het dak een heel klein bordje
van Iveco staan. Het naastgelegen bedrijf is dat van Calcestruzzi.
Het verbaast me dan ook niet dat, op de man van het bandencentrum na,
geen enkele Italiaan de aanwezigheid van deze bedrijven kent.
Bij betonfabriek Calcestruzzi gaan we de stille weg, de Provinciale
Vecchia op.

Provinciale
Vecchia
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Deze gaat door een grotendeels verlaten landbouwgebied met olijven en
zicht op de grote flatgebouwen van Bari’s nieuwbouwwijk Quartiere San
Paolo.
We steken maar weer eens de Lama Balice over en komen zo op de weg
naar het vliegveld. Vlak voor de toegangsweg naar het vliegveld zien we
een groot modern hotel: Hotel Parco dei Principi. Het is een hypermodern
hotel dat sinds december 2011 open is.
Het is er druk van in- en uitlopende mensen; er blijkt een congres aan de
gang te zijn.
We lopen naar binnen om wat te eten en tevens om voor maandagavond 4
juni een kamer te reserveren omdat we de morgen erna al om half zes op
het vliegveld moeten zijn: ons vliegtuig vertrekt dan om 7.00 uur.
Iedereen in het hotel vraagt ons waar we vandaan komen en wat we hier
doen. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt: een paar halve zolen die
helemaal vanuit Rome naar Bari zijn komen lopen. We worden door
iedereen gefeliciteerd. We zijn een bezienswaardigheid waar nog lang
over zal worden gepraat. In dit soort hotel komt natuurlijk nooit een
pelgrim. De baliemedewerker roept de kok erbij, hij moet komen kijken
naar die bijzondere pelgrims met rugzak en stok.
We vragen of we hier kunnen eten en worden meteen naar de eetzaal
gebracht en met alle egards behandeld.
We eten hier een pasta: Rietje heeft crêpes involtini en ik een pasta van
de streek. Een Biancaluce wijn uit Locorotondo en verder water en caffè
en dat alles voor € 27. Een nette prijs in deze chique gelegenheid: in
Ruvo betaalden we aanzienlijk meer voor kwalitatief veel mindere pasta
en wijn in een sjofele bar!
Na verloop van tijd stappen we maar weer op want we zijn nog een 10
kilometer van ons einddoel: het centrum van Bari.
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Caserma

We lopen nu langs de Caserma (kazerne) van de Guardia di Finanza en
daar ziet het zwart van het volk. We vragen wat er aan de hand is en men
vertelt ons dat er gisteren in het Universiteitgebouw van Bari een bommelding was en dat een van de verdachten zo pas in deze kazerne is ondergebracht. Er wordt zeer serieus met deze bommelding om gegaan: het
universiteitsgebouw waar het om gaat is ontruimd en alles is daar afgezet.
Een week eerder is er in Brindisi een bomaanslag op een middelbare
school geweest waar 1 meisje (Melissa) gedood is en een aantal leerlingen zwaar gewond in het ziekenhuis ligt.
Later horen we dat de bommelding een studentengrap was!
We lopen maar weer verder en snijden een flink stuk van de weg af door
de oude, sterk overgroeide, route door het veld te lopen. Deze is goed
verstopt maar Rita heeft thuis op Street View gezien dat deze begint links
van een groot reclamebord van Lidl. Zo komen we bij de flats van de
nieuwbouwwijk San Paolo.
Afsteekroute
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Via een lange weg door leegliggend land en na onder spoorlijnen en
autowegen door te zijn gegaan, komen we uit bij de zee.
Ook in dit desolate land valt nog moois op plantengebied te zien zoals de
spuitkomkommer.
Bij zee aangekomen begeven we ons op de boulevard Lungomare IX
Maggio. Aan het begin is een bar, maar helaas kunnen we er niet zitten.
Laten we maar doorlopen: er zullen aan deze boulevard wel meer barretjes zijn: niet dus. Helemaal aan het eind is een bar waar we thè freddo
drinken en gelukkig wel kunnen zitten. Twee dames die hier de bar runnen zijn vol belangstelling voor ons. “Kijk eens” zegt de een tegen de
ander, wijzend op de benen van Riet. “La signora ha belle gambe” (deze
dame heeft mooie benen).
Deze rustpauze hebben we wel verdiend na 15 kilometer sjouwen + de
kilometers die we extra over het industrieterrein liepen.
Aan het eind van de boulevard komen we op de Via Van Westerhouth.
Deze straat is genoemd naar de lokaal bekende componist die in 1857 is
geboren in Mola di Bari en in 1898 in Bari is overleden. Zijn voorouders
kwamen in de 18e eeuw vanuit Vlaanderen naar Puglia.
We hebben nog een lange weg te gaan langs de Pineta San Francesco en
een stadioncomplex waarin o.a. een zwemstadion komen we bij de parkeerplaats die genoemd is naar Mohammed Taher Pacha.
Deze Egyptenaar is de initiatiefnemer van de Mediterranian Games. Dit is
een groot sportevenement zoals de Olympische Spelen voor landen rond
de Middellandse zee. Afgezien van Israel doet ieder land hieraan mee:
Egypte, Libanon, Syrie, Turkije, Griekenland, Joegoslavie, Italië,
Frankrijk, Spanje, Marokko, Algerije, Tunesië en Libië. Deze Spelen
worden iedere vier jaar gehouden in het jaar na de Olympische Spelen:
Volgend jaar worden deze Spelen gehouden in Mersin in Turkije.
Gek hè: ik had nog nooit van dit grote sportevenement gehoord.
Pineta San Francesco
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Eindelijk de zee

Tamarinde↓
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We slaan nu af naar de San Francesco alla Rena en lopen zo door een
deels verlaten industrieterrein. We komen nu op een stuk braakliggend
terrein en het boekje noemt dit de “Monte Gozo “van de V.F. del Sud.
Vanaf hier kun je zowel de kathedraal zien als de San Nicola.
Een foto nemen vanaf dit punt lukt niet; de geheugenkaart is vol.
Echt indrukwekkend is het niet; het is niet te vergelijken met de Monte
Gozo.
Even verderop komen we op de Corso Vittorio Emmanuele, welke we
helemaal af moeten lopen: een heel lang stuk met links de havens en de
zee en rechts allemaal hoge bebouwing.
Tussen de Corso en het haventerrein loopt een kanaaltje met hier en daar
drijvende planten en dito algen. Op een zo’n plantenpol midden in dit
kanaal zie ik een lichtbruin ralreigertje op zijn gemak naar visjes speuren.
Ik zie hem van heel nabij en het vogeltje trekt zich weinig aan van de
mensen die over de Corso langs lopen. Nu baal ik toch wel dat ik hem
niet kan fotograferen. Een dergelijke voor mij zo zeldzame vogel zie ik
waarschijnlijk nooit meer van zo nabij.
Het is een verschrikkelijk lang stuk over deze Corso, het is kennelijk de
bedoeling dat we langs het Castello de oude stad in lopen.
We slaan echter al ruim voor het kasteel rechtsaf de stad in op weg naar
Hotel Costa aan de Via Crisanzio waar Ewoud en Femke voor ons een
kamer gereserveerd hebben.
We zijn blij dat we er zijn: je verkijkt je totaal op de afstand. Als je bij
het vliegveld bent, denk je dat je al bijna in de stad bent, maar dan is het
nog 10 kilometer door leeg land, nieuwbouwwijken, oude industrieterreinen en over een lange boulevard lopen waar geen eind aan lijkt te
komen.
We hebben het gehaald en zonder noemenswaardige problemen hebben
we in precies 5 weken de ruim 500 kilometer van Rome naar Bari gelopen. We hebben het langzaam aan gedaan en onze rustdagen mooi
verdeeld over Veroli, Benevento, Sant’Incoronata en Canosa.
’s Avonds eten we met Femke en Ewoud. De hotelhouder had hen een
pizzarestaurant aanbevolen waar ze al een paar keer hebben gegeten.
Femke had er een heerlijke pizza gegeten maar als Riet dezelfde bestelt is
deze heel anders. Het is een ongezellige tent in het moderne gedeelte van
de stad. Wij geven de voorkeur aan het Centro Storico.We vertellen
Femke en Ewoud dat we deze laatste week willen besteden aan het bezoeken van de plaatsen Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani en Barletta
die je vanuit Bari zo gemakkelijk met de trein kunt bezoeken.
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Door dit park liepen we
iedere dag naar de Via
Argio en rechtdoor naar
het centro storico

Deze plaatsen hebben stuk voor stuk prachtige kathedralen en kastelen en
zijn verder ook mooi om te bezichtigen.
Volgend jaar lopen we het restant wel: het is nog 270 kilometer van Bari
via Brindisi-Lecce-Otranto naar de eindbestemming Santa Maria di
Leuca.
Zij wandelen liever door richting Brindisi: met de trein heen naar de
plaats waar ze de vorige keer gestopt zijn, een halve etappe lopen en
vandaar weer met de trein terug en de volgende dag weer verder.
-------------------------------------Woensdag 30 mei
Vanaf vandaag vieren we vakantie. We hebben nog een paar dagen om
lekker te genieten.
Vandaag blijven we in Bari om de stad te verkennen.
Over de Via Argio lopen we richting het Centro Storico. Binnen een
kwartier zijn we bij de Piazza Mercato met het gebouw van de Mercato
del Pesce: de oude overdekte vismarkt uit 1840. Het is er niet druk: er zit
maar één vishandelaar die zijn mossels schoonmaakt. Verder nog een
paar groentestalletjes en dat is het dan. Misschien is het ’s morgens
drukker: dat zal ook wel.
Op de Piazza Mercato zien we nog een stuk van de oude Romeinse weg.
Bij een bar drinken we een caffè.

Oude Romeinse weg
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Chiesa di San Agostino

Hierna lopen we over de, prachtig bestrate, oude stadswallen: de Via
Venezia. Links van ons zien we de drie abcissen van een oud kerkje van
San Agostino en rechts heb je zicht op de jachthaven waarin allerlei
plezierboten hun ligplaats hebben. Ook zien we een gedenkteken van
Carolus Borbonius (Karel van Bourbon, Karel III van Spanje).
We lopen door naar de Basilica di San Nicola. Om er te komen moeten
we van de stadswallen af en onder een poort door.
Sint Nicolaas was tussen de 3e en 4e eeuw bisschop van Myra in Klein
Azië. Hij was een goede herder voor zijn gelovigen met een grote vrijgevigheid. Na zijn dood kwamen vele pelgrims vanuit het hele Middellandse zeegebied naar zijn graf om hem te vereren.
Inmiddels was Klein Azië bezet door de Muzelmannen en in de 11e en
12e eeuw hadden deze Muzelmannen niet veel op met het Christelijk
Geloof: het was de tijd van de Kruistochten.
In het voorjaar van 1087 trok een groep zeelieden uit Bari de stoute
schoenen aan, voer naar Myra en nam van daar uit het stoffelijk overschot
van de bisschop mee naar Bari.
Elia, de abt van het Benedictijner klooster bouwde hierna de kerk, gewijd
aan Sint Nicolaas. In de crypte wordt het stoffelijk overschot van Sint
Nicolaas bewaard.
Deze grote kerk is ook gebouwd in de prachtige sobere RomanoNormanno bouwstijl uit de 11e en 12e eeuw. De kerk is van buiten nog
soberder dan die van Ruvo en Bitonto: hier is slechts één toegangsdeur,
welke voorzien is van leeuwen met daarop zuilen.

La Basilica di
San Nicola
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Ciborie

San Nicola

Eén van de zuiltjes
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Cathedra di Elia

De ciborie op het hoofdaltaar is een juweel en in de fraaie stenen zetel
daarachter staat ingekerfd: la cathedra di Elia.
In de kerk is een beetje rommelige trouwerij aan de gang.
Om de dienst verder niet te storen dalen we af naar de crypte, maar ook
hier is het een drukte van belang: het gebeente van Sint Nicolaas wordt
niet alleen vereerd door Rooms Katholieken maar ook door Grieks en
Russisch Orthodoxen. Daarom wordt de crypte ook door hen gedeeld.
Er wordt een kerkdienst gehouden voor Russisch Orthodoxen: het is een
komen en gaan van gelovigen. Bij het beeld van Sint Nicolaas buiten de
kerk hangt een plaquette met daarop de naam van Poetin.
Deze crypte is weer een pracht met zuiltjes met daarop kapitelen waarop
allerlei dieren, mensen, fabeldieren en demonen staan afgebeld.
Na de huwelijksmis loopt het publiek de kerk uit gevolgd door de pastoor, getuigen en ouders. Er vindt nog een fotosessie plaats in de kerk en
wanneer het bruidspaar de kerk verlaat klinkt de melodie “Land of Hope
and glory”, misschien was de bruid een Engelse.
ten worden ze opgewacht door zes mannen met Trombe Egiziane:
bazuinen met 1 ventiel. Eerst bij de uitgang van de kerk en later op het
plein. Het klinkt erg goed en is schitterend om te zien.
Hierna worden er 40 witte duiven los gelaten: heel apart.
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Oude tempel

Nadat we dit meegemaakt hebben gaan we weer verder en wandelen we
dwars door de binnenstad terug. Ook hier weer allerlei kleine straatjes en
pleintjes met kerkjes, visnetten, hoge huizen en wasgoed die heel erg
doen denken aan Napels met dit verschil dat hier alles grotendeels wit is.
We treffen fundamenten van een oude tempel aan waarvan men de zuilen
weer heeft opgebouwd.
’s Middags eten we caciocavallo en tagliere di formaggi (allerlei soorten
kaas) bij Ristorante La Cecchina op het Piazza Mercantile. We zitten hier
zo leuk dat we de eigenaresse zeggen dat we ’s avonds terug komen. Zij
zegt dat we welkom zijn.
Hierna lopen we verder door het centrum tot we bij het Castello uitkomen. Dit kasteel is in 1132 gebouwd door Noormannenkoning Ruggero II
en na een verwoesting 100 jaar later door de Schwabische koning
Federico II versterkt en uitgebreid. Het deed dienst als verdedigingsfort
om de stad Bari te beschermen tegen invallen van de Saracenen. Vanuit
dit kasteel scheepten Kruisridders en Tempeliers zich in naar het Heilige
Land.
Het kasteel is aan drie zijden omgeven met een diepe droogliggende
gracht; de vierde zijde grenst aan zee.
Na dienst te hebben gedaan als fort en later als gevangenis is het nu, na
jaren durende restauratie, een expositieruimte.
Tegenover het kasteel drinken we caffè en nemen we een ijsje: dat laatste
is er gedurende onze wandeling de afgelopen weken nauwelijks van
gekomen.

Il Castello
227

La Cattedrale
San Sabino

We stappen maar weer eens op en lopen de binnenstad in. Al gauw komen we bij de Cattedrale San Sabino. Deze kathedraal is gewijd aan San
Sabino van Canosa, een bisschop uit de 6e eeuw en tevens vriend van de
bekende Benedictus van Nursia.
Ook deze kerk is weer gebouwd in de sobere Romano–Normanno stijl, zij
het dat de buitengevel meer versierd is dan die van de San Nicola.
Ook van binnen is de kerk een pracht met twee rijen zuilen boven elkaar.
Deze Korinthische zuilen zullen ongetwijfeld een Romeinse oorsprong
hebben. Ook hier weer een mooie ciborie en preekstoel met adelaar uit de
Romaanse tijd. Deze kerk is in het verleden gemoderniseerd en van veel
barok voorzien. Deze kerken worden bij restauratie ontdaan van alle
barokelementen en teruggebracht naar hun oorspronkelijke bouwstijl.
De crypte is ook in barok maar hier heeft men het Cosmatenmarmer en
het klatergoud en de zeer kleurrijke schilderingen laten zitten. Nu de kerk
zo prachtig in haar sobere glorie is teruggebracht is het goed te accepteren dat men de crypte zo laat. De mooie Romaanse kapitelen met fabeldieren en demonen zijn een paar honderd jaar geleden toch al vernield om
er marmeren platen tegenaan te kunnen zetten.

Fresco’s in de crypte
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Ciborie

Preekstoel
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Tempelier

We laten het hier voorlopig bij en gaan terug naar ons hotel om daar een
paar uur te slapen maar eerst eten we nog een ijsje bij bar “Templari”.
Deze bar is genoemd naar de Kruisridders ofwel de Tempeliers.
Onderweg naar het hotel zien we het Palazzo Mincuzzi, een warenhuis
dat in 1926 opgezet is door de familie Mincuzzi.
’s Avonds drinken we eerst een biertje en een apérol aan het plein Piazza
Ferrarese tot het donker wordt.
Daarna gaan we terug naar La Cecchina waar we vanmiddag ook gegeten
hebben. Om tien voor negen krijgen we de menukaart en daarna is het
stil. Andere gasten die later komen zoals een Italiaans echtpaar en aan een
ander tafeltje twee mannen worden wel geholpen met drankjes en ons
slaat serveerster Monica keer op keer over. Het is ons niet duidelijk: we
zijn er vanmiddag ook nog geweest en we hebben toen gezegd dat we
terug kwamen. Al had Monica ons maar een fles water en wijn en brood
gegeven, dan was er niets aan de hand. Als het er nu druk was kon ik me
ook voorstellen dat we even moesten wachten. Na ruim een kwartier
lopen we kwaad en luidruchtig weg. Wat een ballentent!
Restaurants genoeg hier: we gaan naar OOLIVOO; hier is het ook wel
druk maar we worden meteen geholpen. We krijgen een cacciocavallo,
een frittura mista en wijn van € 18 per fles: wel een duur wijntje.
Er komt een gezelschap van twaalf mannen eten. Eerst steekt er maar 1
een sigaret op, maar al gauw roken 7 à 8 man. De mannen zijn lawaaierig
maar leuk. Eén van hen staat op en verontschuldigt zich richting ons. Hij
maakt er een hele show van denkende dat wij het toch niet verstaan.
Rietje loopt er naar toe en vertelt hierop dat we uit Holland komen en dat
we van Rome naar Bari hebben gelopen. De mannen zijn vol bewondering en lachen hun brutale vriend uit maar hij lacht mee.
Hierop heffen ze aan “Holland – Holland – Holland “ met een bierglas in
de hand. Het gaat door de hele tent en iedereen heeft plezier. Als ik
hierop met mijn zoetgevooisde stem roep: “eins-zwei-drei saufen; lass
das Bier mal laufen“ is het hek helemaal van de dam. Geweldig vinden ze
het.
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Il Colosso

Donderdag 31 nei
Deze dag gaan we naar Barletta & Trani.
Deze plaatsen hebben prachtige kastelen en kathedralen in de RomanoNormanno stijl. Alles schitterend gerestaureerd. Ook verder zijn deze
plaatsen mooi om bekijken.
In Barletta vindt je het beroemde bronzen beeld Il Colosso uit de 3e eeuw.
Terug in Bari eten we ’s avonds pizza bij Annarita Cascione. Er is geen
menu: je bestelt zelf aan de kassa en daar krijg je een nummertje. Een
Margherita kost € 4, alle andere € 5.
Ik bestel een Calabrese en daarna neem ik nog een Napoli. Felice roept
het nummer om en brengt dan de pizza’s. De pizza’s zijn voorgesneden
en worden geserveerd op een plank waar een stuk vetvrij papier op ligt.
Er is ook geen bestek nodig. Door de lage prijzen is het er heel erg druk.
Wanneer je gegeten hebt, is het de bedoeling dat je weggaat zodat een
ander ook kan eten. Natafelen is er dus niet bij.

Kathedraal van Trani

231

Haventje van
Bisceglie

en van Molfetta

Vrijdag 1 juni
Nu is de beurt aan Bisceglie & Molfetta.
Ook hier weer prachtige kathedralen en kastelen, het kan niet op.
Deze plaatsen hebben ook leuke haventjes waar je lekker vis kan eten.
s’Avonds gaan we weer pizza eten bij Annarita. Femke & Ewoud gaan
ook mee. Na het eten brengt Felice ons de rekening; mede met het doel
om weg te gaan.
Morgen is het het 66e Festa della Repubblica Italiana. Na de oorlog was
het gedaan met Mussolini en koning Victor Emanuel III. Het volk koos
voor een republiek.
Ter ere hiervan speelt op het Corso Vittorio Emanuele het orkest van Bari
& Magna Grecia (Lecce) en koor in de open lucht, in het kader van het
Festa della Repubblica. Op het programma staat de 9e van Beethoven.
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We vallen in het vrij saaie deel “adagio molto e cantabile “, wat ik zo
gauw niet herken. Al gauw volgt de overbekende Finale (presto) met de
“Ode an die Freude” en “Alle Menschen werden Brüder”. Het klinkt hier
goed in de open lucht. Dirigent is Balázs Kocsár. In het programma lees
ik dat deze dirigent ook bij het Noord Nederlands Orkest dirigeert (het
orkest waar mijn zus Frouwke jarenlang heeft gespeeld). Verder bekende
zangers en zangeressen die overal ter wereld opgetreden hebben.
Eén solist is de bariton Carmelo Corrado Carruso: je zult maar zo heten
en ook nog zanger zijn.
Een prachtige afsluiting van deze dag en vooral van onze wandeling.
Zaterdag 2 juni
Omdat het vandaag feest is rijden de treinen en bussen maar zeer beperkt:
we blijven dan ook in Bari. Veel barretjes zijn er om negen uur nog niet
open. Dan maar eens bij McDonald’s kijken en wie komen we daar tegen:
Femke&Ewoud.
Zij gaan hier iedere morgen ontbijten omdat je hier thee kunt krijgen.
Op de Via Sparano staan hier veel mannen uit Bangla Desh met speelgoed, elektrische speeltjes, vliegtuigjes, telefoontjes, tassen en sieraden.
Nergens zie ik hier de overbekende negers met riemen, petten en zonnebrillen. Zij zitten weer in het park.
We blijven staan kijken bij een kleinkunstenaar die met een pop danst dat
levensecht lijkt.
Bij een boekhandel zien we in de etalage zowaar Sint Nicolaas afgebeeld
op een boot. Nederlandser kan haast niet.
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We hebben met Femke en Ewoud afgesproken om samen te gaan eten.
We gaan weer zitten bij Caffetería Altstadt aan het Piazza Ferrarese.
Femke & Ewoud komen ook aan gelopen en gaan bij ons zitten.
Vandaag hebben ze de Russische kerk bezocht: deze ligt een heel eind
buiten het centrum. Na zo’n wandeling zou een bank in de kerk erg welkom zijn: niet dus. Russen en Grieken staan tijdens de hele dienst, en die
duurt lang!
Femke drinkt voor het eerst een apérol-soda; Ewoud houdt het bij fris.
We gaan een pizza eten in één van de vele tentjes. Het is er gezellig druk
maar we worden vrij snel bediend en met een biertje smaakte het ons
prima. Na het eten gaan Femke en Ewoud terug naar het hotel en wij
maken nog een ommetje over de Via Venezia.
Om half twaalf houden wij het ook voor gezien en gaan we ons naar het
hotel. Het is nog steeds erg druk op straat.
Dan is het ook voor ons tijd om naar het hotel te gaan.
Zondag 3 juni
Ook vandaag blijven we in Bari. We gaan nog een keer naar het Centro
Storico en in de crypte van de San Nicola wonen we een Russische mis
bij. De kerkgangers staan gedurende de hele mis. De vrouwelijke
kerkgangers dragen allen een hoofddoek; zelfs kleine meisjes.
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We gaan naar buiten en daar staat een toeristentreintje. Rietje wil wel
mee en vraagt aan twee jongens, die volgens haar bij het treintje horen,
wat een ritje kost: € 10 p.p. Omdat ik deze jongens er nogal zigeunerachtig uit vind zien, vertrouw ik het niet en vraag ik verder. De trein
blijkt gereserveerd te zijn door een gezelschap: we kunnen wel mee maar
dan kost het € 15 p.p. Dat vinden we te gortig.
Het naastgelegen Museo Nicolaioano hebben we nog niet gezien. De
entree voor 65-plussers bedraagt € 2 p.p. Er zijn kerkelijke schatten te
zien maar ook andere mooie zaken. Net als bij de tentoonstelling in het
Castello neem ik nu foto’s om deze objecten thuis op mijn gemak eens
weer te kunnen zien. “Je lijkt wel een Japanner” zegt Riet, maar nu weet
ik ook wat Japanners bezielt om overal foto’s te nemen.
In een deel van het museo is een tentoonstelling van grafica Rita delle
Noci uit Formia. Het gaat om grafisch werk à la Escher. Zij zegt door
hem geïnspireerd te zijn en is ook een groot fan van zijn werk.
Haar werken zijn veel gedetailleerder, symmetrischer en verfijnder uitgevoerd dan die van Escher en gebaseerd op de Griekse en Romeinse
oudheid. De verassende humor die Escher in zijn litho’s etc. heeft, mis ik
in haar werk.
We praten nog wat met haar. De hier tentoongestelde werken zijn te koop
maar vandaag de dag valt het niet mee om iets te verkopen.

Rita delle Noci
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Hanny en Leen
Hierna gaan we weer terug naar het Piazza Mercantile om bij Il Sedile
iets te eten: bruschette+iccio (soort witte focaccia maar dan een uit Bari).
Verder neemt Rietje een antipasto prosciutto+ mozzarella di bufala en ik
gesmolten kaas met aardappeltjes + pomodorini (tomaatjes).
Hier komen we in gesprek met Hanny en Leen uit Assen. Hij is een Fries
van geboorte en bijna 70 jaar. Zij werkt nog 2 jaar omdat haar zoon nog
studeert: media en communicatie. Ze zijn met de auto naar Genua
gereden en daar op de boot naar Sicilië gegaan. Terug zijn ze met de auto
door Calabrië naar Gallipoli gereden en nu zijn ze hier in Bari. Vanavond
overnachten ze in Trani en zo gaan ze langzaam terug naar Nederland.
Dat is toch wat anders dan een rondreis met Kras.
Hierna gaan we naar het hotel voor een middagdutje. Om kwart voor zes
worden we wakker van een ambulance. Hierna douchen we maar net als
gisteren wordt nu ook het water niet echt warm.
Gisteravond hebben we met Femke&Ewoud afgesproken voor vandaag
om zeven uur bij de bar aan het Piazza Ferrarese, waar we al eerder zaten.
Ewoud trakteert ons op apérol soda, prosecco, bier en fris. Hierna gaan
we met hen onze laatste maaltijd in Bari eten: pizza. Morgen gaan we in
de loop van de middag naar Hotel dei Principi, vlakbij het vliegveld. We
vertrekken dinsdagmorgen al om 7.00 uur en moeten dus ruim voor die
tijd op het vliegveld zijn.
Femke & Ewoud lopen morgen nog een etappe richting Brindisi. Zij gaan
woensdag naar huis.
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Maandag 4 juni
Onze laatste dag in Bari. We wandelen nog wat rond en nemen de bus
van 14.00 uur. Na een halfuurtje zijn we bij de vertrekhal van het vliegveld. Van hieruit lopen we langs de weg terug naar het hotel dat aan de
rand van het vliegveld ligt.
Mijn wandelstok kan ik niet mee nemen in het vliegtuig. Omdat we
volgend jaar weer vanaf hier vertrekken, leg ik mijn stok in de struiken.
Ik fotografeer de plek en hoop daar volgend jaar mijn stok weer aan te
treffen.
Onderweg naar het hotel krijgen we nog een gezellig buitje over ons
heen, maar gelukkig hebben we de regenjassen en de overtrek van de
rugzak binnen handbereik.
Even later lopen we het hotel binnen en hier worden we als helden verwelkomd: men kent ons nog van een week geleden toen we vertelden
over onze wandeltocht van Rome naar Bari.
Na het gebruikelijke badderen en een tukkie doen gaan we naar de
hoogste verdieping om van het mooie uitzicht te genieten. Je kijkt over
het vliegveld en de daar achterliggende Adriatische Zee. Er komen nog
steeds vliegtuigen binnen en vertrekken doen ze ook nog.
Het wordt al donker en we gaan naar beneden om de cena (avondmaal) te
gebruiken. Na de antipasto nemen we geen primo en alleen ik laat me een
secondo in de vorm van een lekkere gebakken vis met aardappels voorschotelen. Als dessert neemt Rietje fragole (aardbeien) en ik profiteroles.
Een locale witte wijn maakt het geheel compleet. Het is goed eten in dit
hotel.
Dit is een waardige afsluiting van onze avonturen en we nemen ons voor
om het volgend jaar deze tocht voort te zetten naar het Finibus Terrae in
Santa Maria di Leuca.

Een toetje als afsluiting
238

