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Il pellegrino e la puttana
door Leo Baeten
De Codex Calixtinus, een twaalfde-eeuws handschrift over routes naar Santiago, vermaant de pelgrims dat
zij in de Lavamentula “uit liefde voor de apostel niet alleen hun pik maar ook, na zich te hebben uitgekleed,
hun hele lichaam van vuil moeten ontdoen”. Kennelijk hadden de pelgrims seksuele behoeften en moesten zij
zich in het op 2 mijl voor Santiago lopende stroompje reinigen. Contacten met dames met het oudste
beroep komen ook voor op de wegen naar Rome. In reisverslagen zijn bloemrijke ontboezemingen te lezen.
In 1989 liep de schrijver-journalist Herman Post naar Rome. In een Umbrisch stadje overnachtte hij in een hotel
waarin een nachtclub was gevestigd. De vrouwen keken verwachtingsvol naar Herman op, maar die
installeerde zich in een stil hoekje. De bedrijfsleider nodigde hem vriendelijk doch dringend uit om zich met de
dames te onderhouden. Om zich uit deze netelige situatie te redden toonde Herman zijn perskaart en stelde
de eigenaar voor dat hij hem de volgende dag een interview zou afnemen over zijn bedrijf.
De nachtclubeigenaar werd de vriendelijkheid zelve en hoopte dat Herman hem de eer wilde aandoen iets
van hem te drinken. Herman liet zich de aangeboden whisky goed smaken! De volgende dag vertrok hij in
alle vroegte. Over het intieme leven van een Umbrische nachtclubeigenaar moest hij zijn lezers in het
ongewisse laten.
Toen Herman Post een paar weken later over de Via Appia Rome binnenliep, werd hij verwelkomd door
tientallen prostituees. Ook dat leverde geen stof op voor een spannend verhaal! Toen hij negen jaar later
van Rome naar Jeruzalem liep en de Eeuwige Stad over dezelfde weg verliet regende het pijpenstelen. In
dit noodweer zou de erehaag van prostituees wel ontbreken. Maar Post vergiste zich: onder een grote
paraplu zat een karig geklede negerin kleumend voor zich uit te kijken.
“Where do you go?”, vroeg ze. “To Jeruzalem”, antwoorde Herman.
“That’s OK”, zei ze, weinig onder de indruk. Einde conversatie. De dame

had gauw begrepen dat Herman géén klandizie was.
Ook Henk Erinkveld, rector van het Klooster Wittem, werd op zijn
voettocht naar Zuid-Italië geconfronteerd met het oudste beroep van de
wereld. In de kale en snikhete Povlakte plofte hij neer in de schaduw van
een paar bomen om even op adem te komen. Plotseling stond naast hem
een schone, en ofschoon het erg warm was, verraadde haar schaarse
kleding haar beroep. De dame verzocht Erinkveld een eindje verderop te gaan; dit was haar werkplek. Hij
kreeg wel een paar minuten respijt om wat te drinken en ondertussen babbelen ze wat. Het gesprekje
duurde niet lang want er kwam een oude man op de dame af en met hem verdween zij in het struikgewas.
Werk ging voor het weinig profijtelijke gesprek met een pelgrim.
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Dat pelgrims en hoeren elkaar niet uitsluiten bezong het in de zestiger jaren populaire Italiaanse
ensemble I Gufi (De uilen). In Pellegrin che vien
da Roma (Pelgrim die uit Rome komt) overnacht
een pelgrim in de slaapkamer van de echtgenote
van de herbergier. Een scherm moet de twee
scheiden, maar dat blijkt geen probaat middel

voor een buitenechtelijk avontuur.
Wat is de moraal? De pelgrim wil op zijn tocht
bezig zijn met cultuur, natuurschoon, bezinning,
maar het normale leven kan niet helemaal buiten gesloten worden.
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Statue con una storia
Rome kent enige beeldhouwwerken waarvan de betekenis verder gaat dan het kunstzinnige. Het
zijn statue con una storia, beelden met een verhaal. Zo staat in de Sint-Pieter een beeld van Petrus.
Pelgrims die in Rome arriveren strelen liefdevol zijn rechtervoet. De handeling symboliseert de gevoelens van dankbaarheid als na lange tijd onderweg te zijn geweest eindelijk Rome is bereikt. De
gewoonte bestaat al eeuwenlang en in de loop van de tijd is Petrus een afgesleten voet voor lief
moeten gaan nemen!
La bocca della verità (De mond van de waarheid) is een op een grote marmeren schijf afgebeeld gezicht. De afbeelding stamt uit de Romeinse oudheid en was vermoedelijk een onderdeel van een fontein of putdeksel. Het gezicht stelt waarschijnlijk een riviergod voor. Sinds de 17e eeuw staat la bocca
della verità opgesteld in het voorportaal van de kerk Santa Maria in Cosmedin en staat bekend als een
leugendetector. Een middeleeuwse legende vertelt dat van ieder die zijn hand in de mond steekt en
een leugen spreekt zijn hand afgebeten zal worden.
De bocca is beroemd geworden door de film “Roman Holiday” uit 1953.
Acteur Gregory Peck steekt zijn hand in de mond en doet alsof hij zijn
hand echt verliest. Zijn tegenspeelster Audrey Hepburn schrikt hier hevig
van. Grappig is dat deze scène niet in het script stond. Tijdens de opnamen improviseerde Peck tot grote schrik van Hepburn die hier niet op
had gerekend. Onder normale omstandigheden zou het een blooper geweest zijn, maar het shot was zo charmant dat het de eindmontage toch
overleefde.
De bocca della verità is uitgegroeid tot een grote toeristische attractie in
Rome. Op drukke dagen staan soms honderden mensen in de rij om hun
hand in de mond te steken en de legende op waarheid te testen.
Drie wegen
De bij toeristen meest bekende beeldengroep is wel de Trevifontein die van 1732 tot 1762 werd gebouwd. In die tijd was het de gewoonte om een monument op te richten op plaatsen waar water vanuit nieuwe bronnen Rome binnen kwam. Het thema van het imposante bouwwerk is de oceaan met
majestueuze zeegod Oceanus op een schelpvormige strijdwagen die door gevleugelde paarden en
jonge zeegoden naar de oceaan wordt getrokken. Vroeger kwamen drie wegen uit op het plein van
de fontein. Hieraan is de naam Trevi ontleend: tre vie (drie wegen).
Voor de schoonheid van de door Bernini ontworpen beeldengroep heeft de toerist weinig oog. De traditie wil dat wanneer men met de rug naar de fontein staat en een muntje in het water gooit een terugkomst naar Rome gegarandeerd is. Het werpen van twee muntjes zou de gooier in staat stellen
zijn geliefde te ontmoeten in de Eeuwige Stad en drie muntjes zou leiden tot een huwelijk.
Evenals la bocca della veritá is ook de Trevifontein het decor geweest in de film Roman Holiday. De bekendste scène bij de fontein komt evenwel uit de film La dolce vita van Frederico Fellini waarin actrice
Anita Ekberg na een avondje stappen in de voege ochtend in de fontein danst. Zij heeft zeker geen
oog voor de schoonheid van het kunstwerk!
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Un crocifisso miracoloso
door Leo Baeten
Op de TV was te zien dat paus Franciscus, slechts vergezeld door zijn ceremoniemeester, op de late
middag van de 27e maart naar de Sint-Pieter liep voor een gebedsdienst vanwege de corona-crisis. Het
beeld van het Sint-Pietersplein sloot naadloos aan op de dramatische omstandigheden: het plein was
afgesloten voor pelgrims en toeristen én het regende. Tijdens de dienst vereerde de paus het
“pestkruis” dat stond opgesteld op het bordes van de Sint-Pieter. Dit crocifisso miracoloso
(miraculeuze kruis) van de stervende Christus geeft de Romeinen al eeuwen vertroosting in moeilijke
tijden.
Het vijftiende-eeuwse “pestkruis” is afkomstig uit de San Marcello al Corso. Over dit beeld wordt verteld dat de onbekende kunstenaar op zoek
ging naar een model om het lijden van de Heer zo natuurgetrouw mogelijk
weer te geven. Op straat vond hij een arme drommel die er uitzag alsof hij
niet lang meer zou leven en de kunstenaar nam hem mee naar zijn atelier.
Bij wijze van vergoeding liet hij de man zich eerst opwarmen en gaf hij hem
overvloedig te eten en te drinken. Daarna vertoonde het model echter helemaal niet meer de trekken van een stervende, waarop de kunstenaar
hem meedogenloos toegetakeld zou hebben om de doodstrijd van Christus te kunnen uitbeelden. Nadat het werk voltooid was, dumpte hij het lijk van de ondertussen overleden man in de Tiber. Het
beeld werd opgesteld in de uit de achtste eeuw daterende San Marcello al Corso. Een legende wil dat
in 1519 na een alles vernielende kerkbrand het kruisbeeld onbeschadigd werd teruggevonden. Hierdoor ging het beeld door veel Romeinen vereerd worden.
Enige jaren later vond een tweede legende plaats. In 1522 werd Rome geteisterd door een pestepidemie. Om de hulp van God in te roepen werd besloten het inmiddels crocifisso miracoloso genoemde
kruisbeeld in processie door de stad naar de Sint-Pieter te dragen. Uit angst voor verspreiding van de
epidemie trachtten de kerkelijke autoriteiten dit te belemmeren, maar het volksgeloof bleek toch te
sterk. Volgens kronieken uit die tijd zou de processie zestien dagen geduurd hebben. Op alle plaatsen
waar het kruis langskwam verdween de pest! Vervolgens maakte het kruis een ronde door alle wijken
en toen het uiteindelijk terugkwam bij de San Marcello was de pest verdwenen: Rome was gered. Nu
eeuwen later de wereld geteisterd wordt door het corona-virus, was het een mooie gedachte dat
paus Franciscus het “pestkruis” tijdens de gebedsviering vereerde: verleden en heden kwamen samen.
De gebedsdienst van paus Franciscus had een pijnlijke nasleep. Het “pestkruis” was tijdens de dienst
blootgesteld aan de regen. Twee uur lang hadden regendruppels vrij spel gekregen om in het hout
van kruis en corpus door te dringen. Daardoor was op enkele plekken de verf afgebladderd. De commotie was groot! Kunsthistorici waren verbolgen over de onzorgvuldigheid waarmee was omgegaan
met het historisch belangrijke “pestkruis”. Natuurlijk had zorgvuldiger met het kruis omgegaan moeten worden, maar het is toch mooi dat het “pestkruis” een middel blijft om te troosten in tijden van
nood. Overigens is het wel te hopen dat restaurateurs de schade weten te herstellen.
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Arrivederci o ciao?
Ik pelgrimeerde meerdere keren naar Rome en ging van Italië en
de Italianen houden. Mijn liefde ging zo ver dat ik weer in de
schoolbanken aanschoof om Italiaans te gaan leren. Van deze
cursus “Italiaans voor beginners” herinner ik me dat we meteen
voor de leeuwen gegooid werden: de leerlingen moesten zich
aan elkaar in het Italiaans voorstellen. Pedagogisch heel verantwoord! We leerden elkaar immers kennen én de tot spaghetti en
pizza beperkte woordenschat werd meteen uitgebreid. “Come si chiama?” kwam er zonder haperingen uit alsof we de taal van Dante vloeiend spraken. Even vloeiend was het antwoord: “Mi
chiamo…”. Maar de leergierigen onder ons kwamen direct met de vraag waar het persoonlijk voornaamwoord gebleven was. Nou, dat bleek in het Italiaans maar zelden gebruikt te worden. En de
grootste slimmerik vroeg waarom een wederkerig werkwoord gebruikt werd. Geduldig legde de docent uit dat anders dan in het Nederlands in het Italiaans sommige werkwoorden wederkerig zijn. Als
Limburgers begrepen we dat meteen. In ons dialect zeggen we immers, als we naar iemands naam
vragen: “Hoe schrijft hij zich?”. Al met al leek het op die eerste les wel alsof we perfect Italiaans spraken, maar tevens werd duidelijk dat voor “parlare l’italiano” nog veel geleerd moest worden.
De kennis van het Italiaans heeft me op mijn pelgrimstochten enorm geholpen om onderdak te regelen, de weg te vragen of een gesprek aan te knopen in eenzame momenten. Bij het afscheid nemen
vroeg ik me altijd af wat ik tegen mijn gesprekspartner moest zeggen: “ciao” of “arrivederci”. Op de
cursus had de docent uitgelegd dat je “ciao” zegt tegen vrienden en “arrivederci” gebruikt in een formele situatie. Maar wat doe je nu als je gezellig hebt zitten keuvelen met een on-bekende? Neem je
familiair afscheid of zeg je toch maar “arrivederci”? Ik koos voor de zekerheid altijd voor het laatste.
Overigens is het grappig om te weten dat waar “ciao” nu als een hele informele groet geldt, het vroeger heel anders was. “Ciao” gaat feitelijk terug op het Venetiaanse dialectwoord “sciao” (slaaf). In het
Venetië van de 18e en 19e eeuw werd het woord gebruikt om iemand op een hele beleefde, bijna onderdanige manier te begroeten. Feitelijk zei men: “ik ben uw slaaf, uw dienaar”. Zoals het met een
taal vergaat, verspreidde in de 20ste eeuw het woord “ciao” zich vanuit Venetië gaandeweg over heel
Italië en werd het via de vele Italiaanse migranten wereldwijd een universeel woord in amicale begroe
-tingen.
In de afgelopen jaren heb ik onder de titel “parlare l’italiano” vierentwintig stukjes geschreven over
Italië en de Italianen. Met pelgrimeren hadden die verhaaltjes weinig of niets uit te staan, maar het is
goed om ook iets over het land te weten waar je langere tijd te gast bent. Maar aan alle moois komt
een eind. Het leek me goed om de vijfentwintigste aflevering als het eindpunt te beschouwen. Daarom wil ik tegen de lezers zeggen : “ciao e tutto bene!”. Het zij me vergeven als ik “arrivederci” had
moeten gebruiken.
Leo Baeten

