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In Apulië weigert het
verleden te verdwij nen

.,

.-

Otranto. h et favorie te oord van
de mensen in de regio. H et heeft
een ou de sta ds kern dat bovenop
een met sta dwallen verste rkte
he uvel ligt , een Romaanse kathe
dr aal di e be kend is om zijn m o
zatek- vloer met de boom des le
vens. en een majestueus kasteel .
Naa r be kende plaatsen aan de
kust. zoals de rotsen van Tcrr e
del'o rso en de thermisch e baden
bij Santa Ce sarea Terme . Naar
de Grctto 's . de klein e baa ien die
geschikt zijn voor kleine en mld
delgrote schepen en naar de om
h un aardewerk en smeedi jzer
bekende steden .

Salentina is op een of andere
manier on tsna pt aan 'grote pu ·
blieke we rken ' van het naoorlog
se Ital ië&.- waard9Qr eeIls_Rrachti
ge stra n{lë.n-en·-!teden-van de
,,"ezzogiomó ztjnverpêst m~t pe
trochem isch e- en staalindustrie .
Die n u weer worden beschouwd
als overtollig e n dus worden ge
sloten. Sale ntina is grotendeels
gebleven wat h eel het Italia ans e
zuiden zou m oeten zijn: een
streek van landbouw. kunst en
toerisme. Maar de toeristische
voorzieningen zijn in veel plaat
sen nogal mager. Zee. zon en
zand alleen li jken onvoldoende
attracties te zijn voor de heden
daagse reiziger. Zware industrie
ontbreekt in Sa lentina. De af
sta nd tot de res t van Eur opa is
groot, he t toeristische bedrijf
nog onsc huldig van aard en de
mensen hebben nog een vanzelf
sprekende gastvrijheid . Gecom
bi nee rd met de twee zeeën
maakt dat alles het zuidel i jke
deel van Apulië 'een laatste
gre ns '. Het is er een d ie je het
liefst geheim zo u wille n houden.

Schaapskudde bij Monopoli, in
het noorden van Apulit.

Fofo Comma

gebouwd in de !fiil van de San
Francesco Kathedraal in Assisi
en door leerlingen van Giotto
van fresco 's voo rz ien . Het mi d
denschi p is gotisch en de twee
zijbeuken rcrnaans . De kerk is
uniek van vormgeving. Een na 
tio nale ku nstsch at is het. maar
er is geen geld voor de beveili
ging. H et is afsc h uwlijk te zien
ebt er namen e n data in de kost
bare fres co's zijn gekrast.

Kunstkenners noemen het
'vriendeli jke en verfij nde bar ok ' .
v ast staat dat mee een elegante
s tad is. ee n soort woonkam er in
de open lucht. De kerken zi jn
met stenen tierelantijnen ver
sierd. Bezoekers worden gewaar·
schuwd voor he t 'Stendhal syn 
droom' , de duizelingwekkende,
verwarre nde "betovering die s te
den vol kunst ku nne n voorza
ken. Dat is een van de redenen
waar om Lecce he t ' Florence van
het Zuiden ' wordt ge noemd.
Bin nen ha ar mure n bevi nden
zich tal van monumenten. van
Piazze Duom o en de beroemde
kerken van San ta Croce. San t'
Angelo. San Nicolo. San Cataldo.
San ta Chia ra . San Mattee tot het
Palazzo del Gove m o. Lecce is
een exp losie van kunst . Verba
zingwekk ende. theatrale kunst.
De kunst van de Bar ok. De kunst
van zelfexpr essie die in he t 17e
eeuwse Ital ië tot uitbarsting
kwam, vooral in architectuur, en
zic h ver spreidde naar zu id-Italië
en de res t van de wer eld .

Van Lecce gaat de reis door Sa
lentina verder in zuidelijke ric h
ting langs de kust van de Adriati 
sche Zee . van waa r je het 70 kilo 
meter verder gelegen Albanië
kunt zien . Naar het zuiden. naar
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Caterina .
Een stukje verder liggen de

lieflij ke plaatsen Narde en Gala
tina. Nar de was in 1920 het to
neel van een gr ote boerenop
stand teg en de lan deigenar en.
Toen namen 5000 boeren de
stad in en riepen vervolgens Nar-

do ui t tot 'alge
meen socialis ti
sche stad ' .
Maar de op
sta nd werd
neergesla gen
en de leiders
werden geëxe
cu teer d . He t
hedendaagse
Narde . omge -
"en doo r zee,
olij fbo me n en

IOC masse ria . d ie unieke land
bouwv es tingen die in de 17e
eeu wbesc hermin g moesten bie
den tegen bandiete n - heeft 30
ker ken. na genoeg allemaal ba
ro k.

Paus Johannes Paul us 11
noem de Sainte Catharina d'Ales
sa nd ria in Galatina de m oois te
kerk van het zu iden . De kerk is

Lecceis

een explosie

van kunst

Je kunt er ee n aantal van de 35
ondergrondse oliepersen bezoe
ken, zoals de Pran toio ipojeo in
het ce n trum van de ou de stad .
Dat is ee n monument van ee n
boe ren verl eden. dat weigert te
ver dwijnen . De stad hee ft bol
we rke n. kas telen en bar okk er 
ken . is omgeven
door schone zee -
en vol me t vis en
wordt op de juis
te te m peratuur
gehouden door
noordeli jke e n
zu ideli jke win
den. Daardoor is
Gallipe li een n iet
te vermijden
plaa ts voor be-
zoekers aan de
Ion ische zeezi jde van Salen tina.

Een reeks bad plaatsen strekt
zich na ar h et zuiden uit naar
San ta Maria di leuce, waar een
grote vu urtoren het uiter s te
puntje van de Ita liaanse laarshak
m arkeert . Of het gaa t in noorde
lijke richting naar Porto Cese ric
met de rotsen in de buurt van
Santa Maria al Bagno en San ta

in Italië steden bouwden d ie gro
te r en ma ch tiger ware n dan de
sted en waa r ze vandaan kwa 
m en . Die sted en vormden de
fu nda men ten van de st eden in
het huidige Italiaanse zuiden.
van Napel s tot Siracusa en van
Taranto tot Gallipeli . De Gri ekse
inv loeden zijn nog steeds terug
te vinden in de mense n zelf. hun
manier van leven en de taa l. Er
zijn zelfs ne ge n steden ten zui 
den van Lecce waa r nog Grieks
wordt ges pro ke n .

Gallipeli - ' p rach tige stad' . in
het Grieks - is een unieke, oude
stad . die werd gebouwd op een
versterkt eiland en door een brug
met het vas te land is verbonden.
Ze beheers t het beeld van de Io
n ische kust. In haar lange ge
sch ieden is is ze in handen ge·
weest van Grieken, Romeinen ,
Byzantii nen . Arabieren. Noor
mannen en Spa njaarden . In de
18e ee uw was Gallipoli een be o
lan grijke ha ven in het zu iden
voor de export van olijfolie en
wi jn . Vooraanstaande bankiers
in de wereld. zoals de Rc th 
schild's . hadd en er kantoren.

A1bero bello is vooral bekend
om de kegelvorm ige st enen
hutten, de zogeheten w /li.

Foto Glimmo

he ldere en niet vervuilde Ad riati
sc he en Io n ische Ze e. de oude
cu ltuur van Nardo en Galanna .
historische steden "'01kunst. zo
als Lecce . de prachtige hoofdstad
van Salen tina en de groots te ba
roks tad in Ital ië. De masserla. de
kolossale bouwwerken die op
doemen uit het landschap en het
midden houden tussen ee n ha
cie nda en een fort . Tege nw oor
di g worden ze gerestaureerd en
zijn ze bijna het onderwerp van
een soort cu ltus. En dan is er nog
de eeuwige zonnesch ijn. de rij
ke, roodgekleurde aarde en de
gr ote , weelderige olijfbo men . En
verder witte de terracotta huizen
met platte daken . de witte zand
str anden met rotsen. En goede
wege n met weinig verkeer.

De G rieken , d ie in de 8s te
ee uw v. Chr. zuid-Italië begon.
nen te koloniseren , noemden dat
gebied MagClk Hellas ofwel
Groot Griekenland. Nieuw Grie
kenland is op de kusten van de
Ionische en de Tyrische Zee e n t
staan . Een van de vreemdste ver
sch ijnsele n in de an tieke wereld
was dat de Griekse immigranten

kenland wijst. ha n gt het 138 kilo
meter lange en 40 kilomete r bre 
de schiereiland tussen de zeeën .
H et is een gebied met lange, he
te. dr oge zomer s en zac h te win
ters . Een oud gebied oo k dat op
wonderbaarlijke wijze in tact is
gebleven . Het ligt enigzins bui
ten Europa. Landbouw en de
daarmee verbonden bedri jvig
hei d zij n er de belangri jkste mid
delen van bestaan.

Er zi jn andere beelden te zie n
dan in de res t van Eu ropa . De
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di t ecee

In LECCE kan men onder meer terecht in het vier s terren-he tel Pre
side nt, d ichtbij de stadspoort (tel.: 08 32.-311881, fax: 0832·372283).
Ka m peertem e ine n en vakantiedorpen me t alles ero p en eraan zijn ver 
de r overal langs de Adriatische kust te vind en van Lecce to t aan de
Ka ap bij Santa Maria d i Le uca.

RESTAURANTS: Antico Rist orante Marechiero in Gallipoli. He rm i
ta ge bij Gallatina en lo Scogl io op het ei la ndje bij Porto Cesareo. En
verder is e r een ruime keuze aan minder dure restaurants, trattoria en
cafeta ria' s.

Het NACHTLEVEN in Salentina bestaat u it de d iscotheek Malè op
de te rrasse n bo ven de zee bij Santa Ces area Terme.

INLICHTINGEN: Nationaal Italiaans Ver kee rsbureau , Stad hou
denkade 6, 10S4 ES Amsterdam, tel. : 020 - 61682.44-
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EEN erfenis van de Grieken
die zich meer dan tweedui
zend jaar geleden in zuid

Italië ves tigden is het woo rd cào 
rea. Het wordt in veel moderne
talen gebruikt voor een zenuw
ziekte die krampachtige bewe
gin gen veroorzaakt. In de volks
mond wordt de aandoening ook
wel Sin t Vitusdan s genoemd. De
Italianen in de voormalige
Griek se kolonieën in Apuli ë ge
loofden - en som migen doen dat
nog steeds . dat de ziekte werd
ver oorzaakt door een be et van de
giftige wolfsp in. de lycosa taran·
tula, die voorkomt in de buurt
van Tara nto.

Een dans . de Tarantella . werd
dè remedie tegen chorea. Het
plaatselijke orkest gaat naar het
hu is van de patiënt - de zogehe 
ten ttmm toiato . en spee lt allerlei
melodieën totda t er een wordt
gevonden die hem aan zet tot
da nsen . Het is een wild e , rare
dan s vol sym bolisc he bewegin 
gen die verwijzen naar het soort
taran tula waardoor hi j denkt te
zijn gebe ten . Soms m oet de the
rapie elk jaar worden herhaald.
De pati ënt gaa t dan naar de ka
pel van Sint Paulus in de m yste
rieuze stad Galatina. m idd en in
het oude Salentina. Daar voe rt
hi j weer zi jn eigen ron dedans uit
om zo zijn 'taran tism e' in be
dwan g te houden .

Vanzelfsprekend keurt de offi
ciële ke rk zulke he idense toe
standen af. De kapel is dan ook
m aar één dag per jaar ope n. De
lokale bevolking heeft tegen
woordig eveneens gemengde ge
voelens over het verschijn sel,
maar ze bli jft haar tare ntella
dansen toch koesteren.

Zo 'n therapie wordt overigens
ook in Sardi nië en Spanje tcege
past. En de sch rijver PauJ Polles
heeft me eens voorgesteld aan
Djalaba -spelers in Marokko d ie
therapeutische m uziek m ake n
om depressieve mensen hun
ziekteverschijnselen weg te laten
dansen.

Oude verhalen . ou de soorten
geloof, in ee n eeuwenoude cul
tuur met ee n veelzijdige oor
sprong. Salentina , de h ak van de
Italiaanse laars. was ooit deel van
he t oude Magna Graec ia. het
Amerika van de Griekse koloni s
ten van een d ikke 2500 jaar gele
den . Oude mensen in de sta d Ca
limera - 'goed en dag' in he t
Gri eks - sp reken drie talen: Itali 
aans. het dia lect van de streek en
Grico . dat in feite neo-Grieks is.

De meeste toe risten, d ie in
Brindisi aankomen, nemen met.
ee n de vee rboot naar G rieken
-land . Maar de echte reizigers we
ten dat er ee n alternatief is: de
h iel van de laars, waar Salentina .
het zuidelijke gedeelte van Apu 
lië , te vinden is . Daa r ligt ook,
een beetje verborgen. een van de
laatste Europese grenzen . 2.500
kilometer ten zuid-oos ten van
Nederland.

Wan t Brindisi is n iet alleen
maar een sprinkplank naa r Grie
kenland. Het is tevens de poort
naar Salentina. Als een peer
waa rvan het steeltje naar Grie-

Wie pe r VLIEGTUIG na ar Sa lentina reist komt aan op de luchth ave n
va n Brindisi. Vooraf kan een huurauto worden geregeld. Wie met de
AUTO vanuit Nederland komt kan via Rome rijden of de Adriatische
route nemen richting Bari , Brind is i ofTaran to.

OVERNACHTEN IN GALLIPOLI: hc tel LeSire nu se is een vier st er 
ren- hote l met zwembad , pijnbomen en cefé's . He t sta at o p een prac h
tig st rand een paar kilo meter ten zu iden va n de stad (tel.: 0833 
20 2536). Pensione AI Pescatore, in he t oude stadscen trum, kijkt uit
ove r zee en is prachtig gerestaureerd (tel.: 0833-263656).

ACRo-TOERISME in een ma sseria: in Capa ni di AJez io, 6 kilo meter
va n Callipoli, en in Perec Fatto ria. Daa r kunnen appa rte me nte n en
bu ngalows met keuken worden gehuurd. Reserveren bij Luigi de Pace
(tel.: 0833-266179) . KAMPEREN ofeen BUNGALOW huren: la Masse
ria, dichtbij de zee in Gallipoli. In veccela Torre zijn volled ig ingerichte
bu ngelows te huur (te l.: 0833 -2.09083).

Doo r Ga ither Stewart

t
I,
•••


