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il Tramonto
Tutti il mondo si incontrano a Varmo (Vil di Vâr)
Sergio Michelin, burgemeester van
Varmo, nodigde ons uit op het stadhuis.
Hij wilde graag met ons kennismaken!
Zo kan het gebeuren nu we niet meer helemaal onbekend zijn in de regio Friuli Venezia Giulia. Bovendien ontmoet de wereld zich in Varmo (titel).
Maar ook omdat hij via wijnboer Azienda
Ferrin vernomen had dat wij op zoek zijn
naar een ietwat groter huis. En daar had
hij nog wel wat in de ‘aanbieding’ in zijn
stad. Hij had met de eigenaar van een
pand zelfs afgesproken dat hij met een
stel Nederlanders zijn huis zou komen
bezoeken.
En terwijl we het gesprek met de burgemeester startten, riep hij een ambtenaar
bij zich die moest gaan uitzoeken welke
beperkingen (erfdienstbaarheden etc.) en
bouwbeperkingen er eventueel op het huis
zouden rusten. Laten wij die ambtenaar nu
ook kennen. Toen onze vriendin Liana in
december 2012 in het ziekenhuis van Latisana was opgenomen om daar haar laatste weken van het leven door te brengen,
lag zijn moeder naast Liana. Wij hadden
dus al een heel bijzondere relatie, te weten rondom het sterfproces van een dierbare.
En nu mocht Claudio wat recherchewerk
voor ons gaan verrichten. Hoe klein is de
wereld.
Maar het werd nog gekker: de man waarmee we eerder gezellig een tijdje hadden
staan te praten in de hal van het stadhuis,
moest er ook bijkomen. Want die man
bleek een bijzonder onderzoek te hebben
gedaan naar de oudheidkunde van

Sergio Michelin, sindaco di Varmo
Varmo. Die man weet echt alles van
Varmo en omgeving. Over de gebouwen, de families, de tradities. Het is een
wandelende encyclopedie.
Voor burgemeester Sergio Michelin was
het tijd om ons een heel bijzonder geschenk aan te bieden, het ongelooflijk
mooi en rijk uitgevoerde boek over
Varmo. Uiteraard inclusief de complimenten en handtekening van de burgemeester, en daar zijn we trots op.
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Zanin
Nederland kent vele en bekende orgelbouwers. Maar ook
Italië kent befaamde orgelbouwers. Eén ervan is ZANIN. In
Codroipo runnen vader Gustavo (rechts) en zoon Francesco
(onder), inmiddels de vijfde en zesde generatie, het familiebedrijf. In Codroipo worden sinds de oprichting in 1823 zowel nieuwe orgels gebouwd als antieke orgels volledig gerestaureerd.
Tijdens een rondleiding kregen we inkijk in dit wel heel bijzondere vakmanschap. Om dit te doen moet je wel bevlogen zijn. Van houtbewerker tot orgelstemmer. Bewust gebruiken we de term houtbewerker, want het woord timmerman zou tekort doen aan hun specialisme. Het volledige
productieproces is handwerk en vindt allemaal plaats in de
fabriek in Codroipo: zowel de houten pijpen alsmede de
ijzeren pijpen worden volledig handmatig gemaakt. En dan
niet te vergeten de meters brede en vaak vele meters hoge
meubelwerken. Allemaal maatwerk.
In Italië staan in grote en beroemde kerken orgels van
Zanin: Venetië (3x), Bari, Padova, Pescara, Turijn, Como,
Udine en Sarmeola di Rubano, Deze vijfde en zesde generatie orgelbouwers reizen over de hele wereld, omdat inmiddels in vele andere landen orgels van Zanin in trek zijn:
Salzburg, Monaco en zelfs per schip worden orgels verscheept naar Japan.

toelichting over de muziekstukken.
Het orgelspelen ging hem beter af dan het lopen. Verder
was het hele concert qua opzet heel modern: door camera’s was het orgelspel voor de bezoekers op een groot
scherm noot per noot te volgen. Een fotograaf van de locale pers liep de hele avond rond en ook bezoekers mochten
vrijelijk foto’s of filmopnames maken. Dat hebben we bij
jongere artiesten wel eens anders meegemaakt.
Het concert werd heel merkwaardig afgesloten. Jean Guillou kreeg drie verschillende muziekstukken uitgereikt met
het verzoek ter plekke een improvisatie te maken met
mengelingen van deze drie muziekstukken. Het was werkelijk een unieke ervaring.

Onlangs waren we uitgenodigd om een orgelconcert bij te
wonen op één van Zanin’s orgels in Udine. Jean Guillou
(Parijs, 1930) is niet alleen een wereldberoemde organist,
maar tevens boezemvriend van Gustavo Zanin. Sterker nog,
ze zijn op exact dezelfde dag geboren. Het was een hele
belevenis om twee 83-jarigen mee te maken die nog zo bedreven met hun vak bezig zijn. Jean Guillou speelde de
sterren van de hemel, wat voor een organist op leeftijd fysiek toch een hele prestatie is. Tussen de muziekstukken
door gaf de Fransman in perfect Italiaans de toehoorders

Volgend jaar komt een muziekorkest uit Best naar onze
regio om een paar concerten te geven. We zijn druk doende om een uitdagend programma te maken. Naast het
bezoeken van een paar wijnboeren, zal een bezoek aan
de orgelfabriek van Zanin zeker op de agenda staan.
Overigens werkt een vriend van ons als houtbewerker bij
Zanin en recentelijk heeft hij iets te fanatiek zijn zaagmachine schoongemaakt en mist nu een vinger. Vreselijk
maar waar! “Ober, 5 bier”, daar denken wij dan aan!
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Boven: Sjaak Verweij en Fabiola (Vini Ferrin)
luisteren aandachtig naar Francesco’s verhaal
over het bouwen van een orgel.
Zanin maakt zelf al eeuwen eigen orgels en is
eveneens bijzonder vermaard als het gaat om
restaureren van de meest waardevolle orgels.
Hieronder het zeer oude (1532) orgel uit ‘il
Duomo’ van het prachtige dorp Valvasone.

Jean Guillo (links) bespeelt het immense orgel van Zanin in ‘la Chiesa di San
Quirino’ te Udine. Een imposant en redelijk modern gebouw, zie foto hieronder.
Linksonder: de meest waardevolle antieke onderdelen van orgels staan uitgestald in de fabriek van Zanin.
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Als een ‘duiveltje’ in een doosje
De een vindt ze leuk en de ander griezelt ervan. Wij vinden dat hagedisjes (lucertole) er
echt bij horen, bij het leven in Italië. Op een
koudere dag, als je er geen ziet, voelt het zelfs
leeg aan in de tuin. Bij warmer weer zie je ze
overal: hagedisjes, bruine of groene. Ze zitten
overal, in het gras, tegen muren en tussen de
planten. Oh ja, ze lopen ook snel het huis in en
dan gebeurt het toch geregeld dat ze tussen de
deur komen. Of dat je erop trapt. Het is geen
fraai gezicht en geen fijn gevoel. Maar dat even
terzijde.
Okay, als je ze goed bekijkt zie je veel gelijkenissen met slangen. Dat komt omdat ze familie
van elkaar zijn. Ben je bang voor slangen, dan
zul je deze levendige diertjes wellicht ook minder fraai vinden in je nabijheid. Mocht een
slang een hagedis tegenkomen, dan is het hap,
slik, weg! Dus aan familiebanden heb je niets
als er ‘honger’ in het spel is. Net mensen dus!
Oh ja, de jonkies moeten ook uitkijken voor de
grotere broertjes, zusjes en zelfs ouders, want
neiging tot kannibalisme hebben ze allemaal.
Voor ons mogen het er nog meer zijn. En wel
omdat ze insecten en slakjes eten. Slakjes vreten gaten in de bladeren van onze aspidistra’s,
die we zowel in de tuin als in potten hebben
staan. Insecten, och daarover hoe ik niets te
vertellen. Iedere mug minder is een aanwinst.
Maar ze vreten ook kakkerlakken. En die komen hier ook wel eens voor. Al denken we dat
ze die grotere exemplaren echt niet krijgen
doorgeslikt. Okay, wij hebben niet echt iets met
insecten, dus als het als voer kan dienen voor
de hagedis, dan is dat wat ons betreft prima.
Last heb je er niet van. De kleine keuteltjes die
laten zich makkelijk opvegen. Och, als je er
met je blote voeten op stapt dan kraakt het en
de keutel is verpulverd. Het stuift met een
briesje al weg. Als je met je handdoek op de
grond in de zon ligt, kan het gebeuren dat een
beestje je benen voor een boomstronk heeft
aangezien en dan schiet er wel eens eentje
over je benen heen. Hoe mooier de benen, hoe
kleiner de kans denken wij!

Waar ze allemaal leven en wat ze allemaal
doen, weten we niet. Ze komen uit hele
kleine kiertjes vandaan en kunnen zich in
alle bochten wringen dus acrobatisch mogen wij ze gerust noemen. Als kind al ving
ik ze geregeld, toen onze familie de tent
had opgeslagen op Camping Sabbiadoro
in Lignano. Het grappige is dat ik nog ergens in een doosje een staartje bewaard
heb. Want als je de ‘duiveltjes’ bij de staart
pakt, dan laat die los. Een mooie methode
om er lekker vandoor te gaan.
Konden wij dan maar doen met onze
zijflanken!
Wil je meer over deze leuke diertjes weten,
kijk dan gerust op Wikipedia, want daar
staat werkelijk alles!
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Blog: Zigzaggend via frasca’s naar
het graf van de graaf
De regio Friuli Venezia Giulia wordt
echt gekenmerkt door haar vele
frasche, een soort barretjes waar je
een glaasje wijn kunt drinken. Soms
met wat prosciutto en kaas erbij en
vaak met een bruschetta, gekookt ei of
pelpinda’s. Wij komen dan ook op veel
plaatsen en weten dat we nog veel
meer plaatsen kunnen leren kennen.
Het kost tijd al treffen we soms net zulke Italofielen die met puike tijdbesparende tips komen. Tja, en dan gaat het
wat sneller. Onze - inmiddels vrienden
- Gloria und Hermann foto 1, zijn van die
mensen uit Rosenheim (D) die ver op
ons voorlopen. Dankzij hen leren we
echter snel bij.
1

Gloria en Hermann zijn iedere 2 weken
een weekend in hun huis aan de haven
van Latisana Marittima en gaan dan
vrolijk aan de zwier. Zo gaan wij nu ook
geregeld naar hun bar in locanda Vil di
Vâr, te Varmo (foto 4). Het eigenlijke
contact tussen hen en ons werd gelegd
door de burgemeester van Varmo,
Sergio Michelin (zie voorpagina).

Ferrin, verteld dat wij op zoek zijn
naar een iets groter huis met tuin
(“room for a swimmingpool”, zou Mrs
Bucket zeggen). En dan gaat de tamtam werken. Zij hadden dit doorgegeven aan de burgemeester van Varmo
die ons meteen uitnodigde om naar
een prachtig palazzo-achtig gebouw
te komen kijken. En nadat we met
hem en de eigenaar het eerste deel met een waar theater - hadden bekeken (foto’s 2 & 3), werden we uitgenodigd
voor een lekker glas wijn in het naastgelegen locanda / plaatselijke bar foto
4
. Onder het genot van een werkelijk
sublieme wijn uit de Collio zei Sergio
opeens tegen ons: “kijk, dat zijn vaste
klanten, Duitsers en die wonen bij
jullie ergens in de buurt”. Zoiets moet
je niet tegen mij zeggen, want dan wil

3

ik meer weten. Dus ik stapte op die
mensen af en vroeg waar ze precies
woonden. “Aber, seit ihr die Holländer
aus Pertegada?” Dat was meteen het
antwoord van Gloria! Ze kenden ons.
Wat blijkt nu. Andere vrienden uit Wenen die bij ons in Pertegada wonen
wilden een keer vrienden meenemen
Ik leg uit: wij hadden onze vrienden, voor de viering van de heksverbranPaolo & Fabiola Ferrin van Azienda ding op 5 januari bij ons thuis, La
Foghera ter ere van la Befana. Ech-

Vendesi: Villa con teatro

2

Varmo
ter, op het laatste moment konden
deze vrienden niet. En nu blijkt dus
dat dit Gloria en Hermann waren.
Hoe klein is de wereld. Inmiddels
hebben we een leuk contact met
hen en zij leren ons leuke plekjes
kennen
die
een
normale
‘buitenlander’ niet meteen zal tegenkomen.
Feit is wel, dat als je ergens bent,
je zeker de stoute schoenen aan
moet trekken en gewoon eens er4

gens op af moet stappen dan wel
naar binnen gaan. Je komt de
mooiste en meest bijzondere mensen, plekjes en situaties tegen.
Sjaak en ik waren recentelijk uitgenodigd op een opening van een
privé tentoonstelling over de eerste
Wereldoorlog. En op de terugweg
zijn we zigzaggend naar huis gereden. Neen, niet omdat we teveel
gedronken hadden. Het was echt
een zigzaggende route door het
prachtige achterland van de Golf
van Venezia en zeker niet de
meest directe. Het was 1 mei, een
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feestdag, dus alle wijnboeren zijn
dan normaal gesloten. En hier stond
bij een prachtige grote herenboerderij
het bordje: “Oggi Degustazione”, dus
“Vandaag Proeven”. Nou, dat hoef je
ons niet twee keer te zeggen, dus het
stuur omgooien en de binnenplaats
oprijden.
En al snel stond ik glazen te spoelen
in de kleine keuken achter de bar. Het
bijzonder mooie meisje achter de bar
had een universitaire opleiding in de
Psychologie gevolgd en moest voor
haar moeder invallen bij het verkopen
van wijnen. Het arme kind, dat moest
geholpen worden want er waren geen
schone glazen meer.
Mensen die ons kennen, weten dat

Collio
we niet te beroerd zijn om te helpen, dus
spoelen Jansen. Nadat vele Duitsers en Oostenrijkers eruit waren gewerkt, was het de
beurt aan ons: proeven! Maar inmiddels was
de moeder terug en met haar raakte ik stevig
aan de praat. Ze was 3 maanden tevoren
plotsklaps weduwe geworden. Met tranen in
haar ogen kwam het verhaal eruit. En al lopende naar de enorme tuin van waaruit wij
pas zicht kregen op de voorkant van de boerderij, kregen we in de gaten dat het hier ging
om een prachtig palazzo van een unieke statuur. De tuin staat zelfs beschreven in hét
tuinenboek van Noord Italië dat door onze
vriendin Emiliana De Paulis is samengesteld
en geschreven: “Parchi & Giardini Storici del
Friuli Venezia Giulia, un patrimonia che si
svela”.
Haar man zaliger, de graaf, krijgt een graf in
de privékapel. Ze wist alleen nog niet hoe en
wat en vroeg wat wij ervan vonden. Tja, laten
wij nog net geen ervaring hebben in het begraven in een privékapel. Maar okay, gek zijn
we ook niet, dus een advies kan altijd gegeven worden.

En met het verlaten van de familiekapel begonnen haar ogen te glinsteren echter nu van blijdschap, want ze vertelde dat haar dochter in juli
gaat trouwen en wel met een echte prins uit
een oude Romeinse familie. Dus haar dochter
is straks ook ‘principessa’.
Voor dottoressa Rosa (la mamma) een mooie
gelegenheid om afleiding te krijgen door de
organisatie van het feest. En wij zijn uitgenodigd om foto’s te maken voor ‘il Tramonto’.
Na het kopen van enkele flessen wijn, waaronder een Tazzelenghe (een speciale druif die
alleen in Friuli Venezia Giulia wordt gekweekt)
vervolgden wij onze reis naar Codroipo, voor
een etentje met vrienden.
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Boek nu voor augustus

Bezoek onze website:
www.interino.nl
il tramonto
Dit bulletin wordt verstuurd naar Italië liefhebbers
en lezers die geïnteresseerd zijn in de regio ‘Friuli
Venezia Giulia’. Is dit gratis bulletin ook iets voor
familie, vrienden, buren of collega’s, stuur het dan
a.u.b. door en laat hen zich hier gerust aanmelden.
Voor alle edities, bezoek onze website, klik hier.
Wil je dit bulletin niet meer ontvangen, klik hier

Pertegada
Nella prossima edizione:

Teatro di Casarsa della Delizia: “Frico & Supprissata”

L’intervista con il sindaco di Lignano,
Luca Fanotto

In de volgende editie lees je ons
interview met de burgemeester van
de belangrijke badplaats, Lignano.

In de regio ‘Friuli Venezia Giulia’ houdt men erg van het theater. Een van onze
vrienden, Claudio Moretti, is een bekende Friuliaanse acteur. Recentelijk heeft
hij een nieuwe theaterproductie geschreven: “Frico & Supprissata”.
Daarbij laat hij de verschillen zien in cultuur, gedrag en omgang tussen de
‘Terroni’ (de zuiderlingen) en de Friuliani (de noorderlingen). Een productie in drie
‘talen’, het Friuliaans, Calabrees en Italiaans. En al denk je in het begin hoe
‘zonderling’ de zuiderlingen t.o.v. de Friuliani zijn, hoe duidelijker het op het end
wordt dat ze meer overeenkomsten hebben dan ze denken, zo niet dat het mogelijk wel eens andersom zou kunnen zijn. En wij als Nederlanders denken dan:
“ach, ach, rare jongens die Romeinen (Italianen)!“
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