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il Tramonto
Hoog tijd voor meer Italiaanse vrouwen aan de macht
De burgemeester en zijn wethouders dragen ons een
warm hart toe en weten onze PR voor hun gemeente
Varmo zeer te schetsen.
Reden om in zo’n ‘warme’ plaats nadere aandacht te vragen voor onze promotieactiviteiten van de mooie regio Friuli Venezia Giulia in Nederland en België. Logisch dat we
in lijn met onze strategie in gesprek zouden gaan treden
met de wethouder van cultuur en toerisme, de allercharmante Michela De Candido. Ze heeft gestudeerd en
werkt nu als accountant, is moeder van 2 kinderen die veel
interesse hebben in koken en is vrouw van de enige fietsenmaker in de hele buurt die een hekel heeft aan schilderen maar niet te beroerd is om te strijken. Guido heeft
recentelijk ook onze fiets gerepareerd. De achterband was
door de enorme hitte ontploft en had een scheur van 15
cm.
“Si, si, non si vede tanti Olandesi e Belgi nel FVG”, je
ziet inderdaad niet veel Nederlanders en Belgen in onze
regio, beaamde ze. En het feit dat zelfs een plaatsje als
Varmo een verantwoordelijke wethouder voor toerisme
heeft, betekent dat men wel inziet dat toeristen nodig zijn
om inkomsten te genieten.
Wij stelden haar de vraag of er voldoende samenwerking in de regio is om het toerisme vanuit verschillende hoeken aan te vliegen.
“Ik ben echt iemand die verbindingen wil leggen, wil samenwerken, echter ook ik merk dat er jammer genoeg nog
veel ‘eilandjes’ zijn waarop mensen zitten die alleen denken en doen vanuit de toeristische waarde van hun eigen
attractie. Terwijl als je de samenwerking zoekt, je gezamenlijk een grotere waarde kunt betekenen en een grotere
aantrekkingskracht voor toeristen kunt bewerkstelligen.”
Wij gaven als voorbeeld dat deze regio gelukkig gaat inzien dat het goed is om ‘strade del vino’ (wijnstraten) te
hebben. Een ‘wijnstraat’ heeft een aantrekkingskracht voor
wijnliefhebbers. Echter vele andere mensen weten dat dergelijke routes vaak meer te bieden hebben dan alleen wijn.
Denk aan de vele mooie vergezichten en idyllische stekjes,
de pittoreske gehuchten en prachtige natuur. We hebben
vorig jaar al een keer intensief gediscussieerd met de voorzitter van deze aparte stichting die deze ‘wijnstraten’ ont-

Michela De Candido

Wethouder Cultuur & Toerisme in Varmo
wikkelt. Want geregeld nemen wij de proef op de som
en constateren wij dat we soms het begin en het einde
van een ‘wijnstraat’ niet kunnen vinden. En dat heeft
niets te maken met het feit dat we al wat geproefd
hebben, om met deze opmerking de mensen die ons
kennen vóór te zijn! Ha ha.
Michela kon zich de discussie herinneren want ze zat
er toen uit hoofde van haar wethouderschap bij.
“Natuurlijk is het goed om een aparte entiteit te hebben die samen met de wijnboeren mooie routes uitzet.
Logisch dat je daarbij de plaatselijke producenten van
andere producten zoals honing, jam, biologische producten etc erbij weet te betrekken. Maar het zou helemaal prachtig zijn om samen met andere stichtingen
zoals ‘Ville Venete’ (Venetiaanse Paleizen) te kijken
naar de culturele waarde van een route.”
Michela stelt de samenwerking met de associatie Ville
Venete (ter bescherming van de mooiste villa’s -

il Tramonto, no 21 pagina 1

De gemeente Varmo ligt op 20 km van
de kust af, net buiten de drukte van de
vele strandbezoekers die de brede
gouden stranden opzoeken om verkoeling en vertier te vinden. We kennen in dit oer-Italiaanse dorp inmiddels
legio mensen omdat we er graag even
wat gaan drinken, zoals bij Locanda
Vil di Vâr. Het is een dorpje met oorspronkelijk 5 castelli (kastelen) en 6
monasteri (kloosters). Een van oorsprong rijk dorp waar de adel het voor
het zeggen had en waar nu de boeren
goed boeren, zoals overigens in heel
Friuli Venezia Giulia.
Bij een van deze ‘goedgeboerden’,
genieten we jaarlijks van een concert
in zijn tuintje samen met nog eens 750
genodigden. Oh ja, inclusief een 4
gangen diner.

Varmo

paleizen - in de Veneto en
Friuli Venezia Giulia -FVG-) als
voorbeeld. Deze stichting heeft in
Brussel geld weten te fourneren.
Logisch dat je dan ook tracht aan
te sluiten door bijvoorbeeld de
route van een wijnstraat dusdanig
te verleggen dat een toerist meteen een historische villa op z’n
pad tegenkomt. Zo is er ook een
aparte entiteit die kijkt naar tuinen
met cultuurhistorische waarden.
Het motto van Michela die wij volledig delen: “Zoek de samenwerking op en neem de kennis van al
die entiteiten mee in je plan om
toeristen beter te behagen!”
Onbekend maakt onbemind
“Oh, het zou onze droom zijn”, zo
vertelden wij. Wij hebben het onderzocht en denken dan ook te
mogen stellen dat wij de enige
journalisten in Nederland en België zijn die in deze twee landen
aandacht vragen voor de mooie
regio FVG, kortheidshalve ook
Friulië genoemd. Daarbij nemen
we de Italianen (Friulanen) mee in
onze zoektocht naar mooie of interessante verhalen. Want laten
we eerlijk zijn, zelfs veel van onze
dorpsbewoners zijn nog nooit van
hun leven 30 km verderop in een
andere plaats geweest. Onze
buurvrouw zegt herhaaldelijk dat
wij als buitenlanders meer van
haar eigen regio weten en meer
gezien hebben.

wust te maken van het feit dat ze in een historisch rijke plaats wonen met een geweldige
cultuur. Vanuit die bewustheid krijgen wij dan
ook makkelijker mensen mee als we iets willen organiseren om weer mensen van buiten
onze plaats te trekken. In de afgelopen jaren
dat ik als wethouder werkzaam was, hebben
we dankzij onze inzet veel vrijwilligers weten
te krijgen. De crisis en daarmee een kleiner
cultuurbudget was voor ons aanleiding om
meer helpende handjes te zoeken bij de eigen bevolking. Dit heeft uiteindelijk de betrokkenheid vergroot. Ik hoop dat ik deze tendens
in de komende periode van 5 jaar mag voortzetten. Ik ben erg gericht op de onderlinge en
goede contacten tussen politiek bestuur en de
burger, dus ik ga ervoor!”
Een burgemeester slaat met vuist op tafel

vuist op tafel slaan of moeilijke
compromissen sluiten. Zo ben
ik niet. Ik bekijk de dingen vaak
vanuit het metafysische. Ik wil
consensus en streef ernaar om
verschillende partijen hetzelfde
te laten inzien wat belangrijk is
voor Varmo en de burgers. Ik
heb er geen in om mensen tegen hun zin in te bewegen om
vooral mee te gaan in mijn overtuiging. En dat is toch echt wat
je ook moet kunnen en willen.”
“Ik ben wel de mening toegedaan dat ook in dit deel van
Italië er veel te weinig vrouwen
aan de touwtjes trekken. Zowel
in het politiek-bestuurlijke klimaat als in het bedrijfsleven. En
er is een veel te grote oude populatie die alles wil laten zoals
het was. En dat is in deze tijd
echt uit den boze,” geeft Michela ons mee.

De verkiezingen zijn net achter de rug en de
burgemeester voor de komende 5 jaar is weer
gekozen. Voor jullie geen wisseling, Sergio
Michelin is het weer geworden. Vind je het
niet jammer dat er geen jongere kandidaat
was vanuit jullie politieke groep? Of een
Varmo heeft een kroonprins
vrouw?

“Ikzelf heb echt geen ambitie om burgemeester te worden. Ik vind mezelf eigenlijk heleMichela: “Ja, zo is het en daarom
maal geen politica. Als burgemeester moet je
besteden wij ook aandacht aan
knopen doorhakken en soms letterlijk met de
onze eigen burgers, om die beil Tramonto, no 21 pagina 2

“Onze burgemeester doet zijn
job nog steeds met passie en
volle overtuiging. Maar ik weet
zeker dat hij onze ‘kroonprins’,
want die hebben wel degelijk,
de volgende keer alle kansen
vergunt om de nieuwe burgemeester te worden. Davide De
Candido, dezelfde achternaam
maar geen familie van mij, was
net afgestudeerd van de universiteit en moest eerst zijn nieuwe
carrière op de rit krijgen. Hij
mag nu ook als wethouder financiën een gedegen ervaring
opdoen.”

Michela de Candido: “ik ga
niet op de stoel van de
burgemeester zitten”
Inmiddels hadden we tijdens het interview de warme vergaderkamer verruild voor
de burgemeesterskamer, waar gelukkig een
beetje verkoeling te vinden was. Maar onze
voorhoofden waren wel al vochtig geworden. Mede ook omdat er veel gelachen
werd. Wat een aardige en spontane vrouw
en geweldig hoe zij tegen vele zaken aankijkt.
Haar te verleiden om zittend op de burgemeesterstroon zich te laten fotograferen,
lukte niet. “Neen, dat is zíjn stoel, ik zou niet
de indruk willen wekken dat ik hem van zijn
plaats wil stoten, al denk ik wel dat hij er
goed om zou kunnen lachen”. Daarom op
de foto staand voor de Italiaanse en Friulaanse vlaggen.
Met deze wethouder van toerisme en cultuur gaan we in de komende jaren zeker
veel stappen samen zetten. Dat is zeker
want er is een positieve voedingsbodem om
samen het toerisme nader te ontwikkelen.
Daarbij begrijpt Michela De Candido dat het
voor ons veel moeilijker is om Nederlanders
en Belgen naar Friulië te trekken dan bijvoorbeeld de twee Oostenrijkse TV presentatoren die in Varmo wonen. Dat is zowat

een thuiswedstrijd als je bedenkt dat de grens met Oostenrijk slechts
op anderhalf uur rijden is. Zij publiceren in Oostenrijk hun verhalen
over FVG en het is logisch dat Oostenrijkers als dagtrip hierheen komen. Dat kunnen Nederlanders en Belgen niet. Daarvoor is het nodig
om een ander programma te kunnen aanbieden. Cultuur, eten, vertier
en ontspanning. Wie weet vinden we samen met Varmo, met wethouder Michela De Candido en anderen een manier om mensen te overtuigen om vooral hierheen te komen. Klik hier voor alle foto’s.

L'ARCANA STORIA DIMENTICATA, di Michela De Candido
In un tempo molto molto lontano i patriarchi filo imperiali, incentivarono nel Varmense la costruzione di diverse fortificazioni e monasteri-ospitali, per accogliere il massiccio flusso di persone mosso dalle crociate. Questi ultimi organismi, principalmente retti da
un ordine religioso cavalleresco, assolsero il compito, di ricetto. Non di rado assunsero l'aspetto di castelli o case incastellate e
quindi atti anche alla difesa, furono posti principalmente sulla vicinale romana “Cresentia” che costeggiando il fiume Tagliamento
giungeva a Pieve di Rosa. Inoltre fonti storiche attestano che le navi arrivassero fino alla zona del fiume Varmo, affluente del Tagliamento, un tempo navigabili entrambi e ne facessero uno scalo comodo e propizio.
In questo contesto divenne molto potente la famiglia dei conti Varmo, che con diversi lasciti contribuì alla costruzione degli ospizi
di San Tommaso vicino a San Daniele, San Bartolomeo in Volta a Ronchis e S.Maria in Vendoy nei pressi di Varmo.
S.Maria in Vendoy fu una delle fondazioni caratterizzanti l'operatività dei monaci guerrieri e si inserì nel movimento che fu al culmine delle "crociate" verso la Terra-santa. La sua antichissima fondazione si perde nei meandri del tempo, fu in origine templare.
A ipotizzare questa tesi, qualche studioso, è il lascito lapideo conservato nella chiesa poco distante. Difatti esisteva un sentiero
che collegava Vendoy al secondo luogo legato alla leggenda Templare: la Chiesa Matrice e antico monastero di S. Radegonda, di
origine paleocristiana, presumibilmente sorta su un’emanazione energetica sotterranea.
La presenza di corsi d'acqua ad una certa profondità esalta gli effetti della rete energetica della terra, scientificamente conosciuta come rete di Hartmann oggetto della moderna geobiologia, ma in realtà conosciuta nell'antichità in occidente come in oriente....
Questa è solo una piccolissima parte della storia millenaria del nostro territorio.
L'intento dell'amministrazione, per gli anni avvenire, sarà di far riscoprire alla propria
popolazione e non solo, il patrimonio culturale insito nel nostro DNA che ha forgiato le
persone che oggi siamo.
Un primo passo lo sta già facendo la pro loco “La Tor” di Belgrado con la mostra itinerante per i cinquecento anni del contado della famiglia Savorgnan. L'esposizione conta ben 60 pannelli che illustrano vicende particolari accadute nei singoli villaggi del
contado.
Crediamo che, conoscendo bene le nostre radici potremmo evolvere in maniera stabile
e forte. Clicca qua per tutte le foto.
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Wijnhuis La Tunella
Onze regio in Noord-Italië telt enorme aantallen wijnhuizen. Grote namen, kleine namen, wereldbekende
merken, megafirma’s met megaproducties en onbekende kleine wijnboeren. Wij zijn met name gecharmeerd
van de kleinere wijnhuizen. Daar wordt
met passie op een bijna ambachtelijke
wijze gewerkt. Bij een bezoek aan een
klein wijnhuis krijgen we altijd het gevoel bij de wijnboer ‘thuis’ te komen.
Wij hebben zoveel respect voor hen!
Het is hard werken, want elk seizoen
kent weer andere werkzaamheden. En
toch wordt er ruimschoots de tijd genomen om je alles te vertellen en vooral
te laten proeven van hun wijnen, die
als ‘figli’ (kinderen) worden gekoesterd.
Deze keer echter een reportage over
wijnhuis La Tunella (D.O.C. Friuli Colli
Orientali - Ipplis di Premariacco) waarmee we een uitzondering maakten.
Met een jaarlijkse productie van 1 miljoen flessen wijn is La Tunella is één
van de grootste 'jongens' in NoordItalië. De uitzondering maakten we
omdat wij oenoloog Andrea Odorico
kennen. Toen wij in 2007 ons huis in
Italië kochten, werden we uitgenodigd
door de projectontwikkelaar / architect
die ons huis had gebouwd om bij hem
thuis met zijn familie te dineren. Tijdens dit etentje leerden we zoon Andrea kennen. Andrea was toen 18 jaar
oud en vertelde trots dat hij was begonnen met de oenologie-opleiding en
dat hij graag bij een belangrijk wijnhuis
wilde gaan werken. Dat is hem gelukt.
Nu 8 jaar later leidde hij ons rond bij La
Tunella. Onder auspiciën van hoofdoenoloog Luigino Zamparo draagt

Andrea zorg voor het ‘technische’
proces van de wijnproductie.

Het was een drukte van jewelste. Wat wil
je ook, met 1 miljoen flessen per jaar.

Met een megagrote en megamoderne rvs-lift daalden we af
naar la cantina. Het was een imponerende rondgang door de immense catacomben. Niet alleen
waren we onder de indruk van de
enorme hallen vol met roestvrijstalen tanken, van de kelders met
houten wijnvaten werden we zelfs
bijna stil (en dat wil wat zeggen!).
Van
kleine
houten
vaten
(barrique: +/- 200 liter), tonneau
(+/- 500 liter) tot de enorme botte
van 2.500 liter, je treft ze er allemaal aan. Vaten gevuld met het
goddelijke goed dat ligt te rijpen
tot het moment dat de wijn gedronken kan worden. De enorme
afvullijn draaide op volle toeren.

Na de rondleiding en een babbeltje met
hoofd-oenoloog Luigino Zamparo werd het
tijd om de wijnen van La Tunella te proeven. Op ons verzoek proefden we niet –
zoals gebruikelijk – een hele rij/range van
wijnen. We beperkten ons tot een paar
bijzondere wijnen:
Biancosesto: een cuvée van Friulano en
Ribolla Gialla
Col Matìss: een Sauvignon Cru die deels
op hout is gelagerd
L'Arcione: een cuvée van op eiken gerijpte Pignolo en Schioppettino
Schioppettino 2011: 100% Schioppettino
We zullen onze lezers niet vervelen met
uitleg over geuren, kleuren en smaakexplosies. Kortweg, allemaal verrukkelijke wijnen.
Op onze vraag waar de naam Biancosesto vandaan komt, kregen we als antwoord: “Nou, heel simpel. We hadden
eerst 5 witte wijnen in ons assortiment.
Toen we met deze cuvée begonnen, was
dit onze zesde witte wijn. Vandaar Bianco
(wit)Sesto(zesde)!”
Hadden
toch?

we

zelf

kunnen

bedenken,

Met een doos zalige wijn onder arm namen
we afscheid. Grazie, Andrea! Hartelijke
dank, en veel succes in je verdere carrière.
Klik hier voor alle foto’s onder het artikel.
Clicca qua per tutte le foto.
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Enkele blogs op onze website
Klik op de titels
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Clicca sui testi (le foto sempre sotto l’articolo)

De Vespa, het Italiaanse
knuffelvoertuig
La Vespa

Burgemeesters die meer
doen dan alleen lintjes
doorknippen
Progetto Stella, Boschi &
Laguna

Wat als een fles Prosecco
te vroeg knalt?
Guardate il bel film: Spumante di Pittaro ha
veramente tante bollicine
Salami, een grote traditie
in Friulië
Il salame di Valentino
Zanin, Camino Al Tagliamento
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Villa Greta

Bezoek onze website:
www.iltramonto.eu
il tramonto wordt uitgegeven door ItaBIZZ
Dit magazine wordt verstuurd naar Italië liefhebbers
en lezers die geïnteresseerd zijn in de regio ‘Friuli
Venezia Giulia’. Is dit blad ook interessant voor
familie, vrienden, buren of collega’s, stuur het dan
a.u.b. door en laat hen zich hier gerust aanmelden.
Bezoek onze website voor alle edities, klik hier.

Vakantie 2016 in Italië
www.villagreta.eu

Wil je dit bulletin niet meer ontvangen, klik hier

il Tramonto Culinair:

Bezoek onze blog voor alle recepten
klik hier

Grissini, oneerbiedig ook wel

‘soepstengels’ genoemd

Cantucci, het wereldbekende

amandelkoekje dat kraakt in de mond
of in de zoete wijn wordt gesopt

Volg ons ook op:
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