
Z
o maar een droom. Een
mooie vrouw met zonne-
brilwandelt langs deGesù
Nuovo, de kerk met die ty-
pische,plattevoorkant,het
is heet, het is juli, ze botst
per ongeluk tegen een sol-

daat,dieopmerkelijkgenoegeenijsjeaan
het eten is vanAugustusopViaRoma, va-
nille zo te zien, ze valt, zeblijft vallen, een
Vespa-brommertje rijdt rakelings langs,
datheb je inNapels vaker, zeblijft vallen.
Dewekker.
Zomaareendroom.Raar.Onaf.Zoueen

niet-Napolitaan kunnen denken, die ’m
zal vergeten.Maar eenNapolitaan, zeker
eentjeopleeftijd,zitrechtopinzijnbeden
beseftdirectdathijallesmoetonthouden.
Eventueel pakt hij pen en papier en no-
teert wat-ie nogweet: vrouw, zonnebril,
kerk,NieuweJezus, soldaat,brommer,va-
nille,watnogmeer…ijszaakAugustus,en
o ja,Napelsnatuurlijk.

Niets iszonderbetekenis inNapels.Een
droom,eentoevalligegebeurtenisvoorde
deur…alles is te vatten in getallen. Alles
staat, voor wie ermee leeft, in het grote
boek dat La Smorfia (De Grimas) heet en
naarmendenkt, is terug te leiden tot de
joodsekabbalamaarook totdeoneirokri-
tika, de interpretatie van dromen bij de
oudeGrieken.Napels, een Italiaanse stad
dieooit isbegonnenalsGrieksenederzet-
ting,heeft sindsmensenheugenis zijnei-
gen interpretatie. Het ijsje is er een 10
(maar vanille een 5). Eenkerk 84. Een sol-
daat is 37 (maar een militair 23). Jezus
Christus is, diewas nog te bedenken, 33.
Vallen51. Bella is6,donna is 21.
Deniet-Napolitaanzegt:komópzeg.De

Napolitaandenkt:hier zou ikvandaagde
lottomeekunnenwinnen.Hij stapt naar
zijnvaste lottokantoor, eenvandevele in
de stad, en vertelt zijn droom aan de

Het grote getallenboek

Italië

Napels leer je past echt goedkennendoor eenbril vanbijgeloof -want
werkelijk álleswat je ziet heeft eenbetekenis.Over Jezus, de lotto, het
bloed vanSanGennaro ende tranenvanMaradona. DoorEric van denBerg
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Stap beslist de Cappella Sansevero bin-
nen. Juweel in het oude centrum. Ge-
bouwd in 16de eeuw, in de 18de eeuw
vervolmaakt tot familiemausoleum door
Raimondo di Sangro, de zevende prins
van Sansevero. Indrukwekkend beeld-
houwwerk van diverse kunstenaars.
Via Francesco de Sanctis 19, entree
7 euro, museosansevero.it

Kijk de documentaireDreaming by
Numbers van Anna Bucchetti uit 2006.
Centraal staat lottokantoor 119 aan Via
Tribunali en de Napolitanen die er hun
lottoformulier invullen. De film is te vin-
den op hollanddoc.nl.

STAP DE CAPPELLA SANSEVERO BINNEN,
DROOM OVER GETALLEN,

EET EEN PIZZA EN
GA OP PAD MET EEN NAPOLITAAN

Saxofonist Daniele Sepe (52), be-
roemd als bandleider van de Brigada
Internazionale, woont nabij Piazza
Bellini en kent zodoende het echte
Napels van de echte Napolitanen.

Mooi pleintje, Piazza Bellini.
‘DeechteNapolitanenkomenhier.Het
isookeenbeetje eenpleinvande intel-
lectuelen.Radicaal-chic, dat vind ikwel
eenmooiwoordervoor.’

Hoe is dat zo gekomen?
‘Dit is altijdeenauthentiekebuurtge-
bleven,ookal zit je vlakbijdeberoemde
gebouwenvanhethistorischecentrum.
Het isnooitheel toeristischgeworden.’

Wat is voor jou de aantrekkings-
kracht?
‘Demuziek. Elkeavondspeelthierwel
iemand.Het is somsniet tegeloven: je
hebthier echtheelgoedemuzikanten

opstraat.Die zoudenzogrote
concertenkunnengeven. Ze
spelenbeterdan ik!Velenko-
menuit armebuurten.Als je
nietbankierof ietsderge-
lijkskuntworden, zoek je
het indemuziek.Gitaar, key-
board, accordeon, vanalles.
Ennatuurlijk chitarrabat-
tente, eensoort luit, ende tam-
morra, eengrote tamboerijn.’

Speel je zelf hier nog?
‘Heel soms. Ik speel inheel Italië,heb
tienduizendenplatenverkocht,maar ik
speelniet zograag inNapels.Opgrote
concertenwildegemeentemeniet eens
hebben.Zemogenmeniet. Als ikop-
treed,wil ikkritiekopdegemeentekun-
nenuiten. Zijnemendan lieverdeBen-
nato-broers, singer-songwriters.Dievra-
genvijf keer zoveel,maardatpastmeer
inhunstraatje. Als jemeergelduitgeeft,

kun jeookmeer in jeeigen
zakstoppen.Dit isNapels.’

Ben je zo’n lastpak?
‘Neehoor.Maarmuziek
moetwel ergensover
gaan. Ikprobeeraltijd
eenboodschapover te

brengen.Kijkeensnaar
deproblemenmetde jeugd
hier.Hierproberenzealles
op te lossenmetdepolitie,
de rechterencelstraf. Zekij-

kennietnaarde socialeproblemen,de
behuizing,dewerkloosheid.’

Je werkt nu bijna altijd met an-
dere muzikanten en zangers. Is
het muziek die we op Piazza Bel-
lini zouden kunnen horen?
‘Lastig. Ikwerknumet twaalf tot acht-
tienman indeBrigada Internazionale.
Zekomenoveral vandaan:Brazilië, Ar-

gentinië,Cuba,China,Griekenland.We
stekenklassiekersuitdie landen ineen
nieuwjasje –het is folk,het is jazz.We
makendemuziekvandearmemensen
vandewereld.Het is eenprotest. Enwe
promotende integratie vanculturen.’

Dat past ook bij Napels?
‘Napels is eenstadvangrootse tradities.
Wezijn trots.Wewillen traditiesbehou-
denmaarooknaarbuitenbrengen.
Daaromhebbenwezoveelmuzikanten,
denk ik. Velen levenvanmuziekmaken
opbruiloftenen feesten. Enhierophet
pleindus. Ikwoonal tien jaar inde
buurt, ikblijf ervanhouden.Hetvoelt
eenbeetje als Parijs vijftig jaargeleden.
Bij LemmeLemmezit ikvaak. Enbij café
Araboen IntramoeniaCaffè. Als jehier
eenpaaravondenkomt, ken je iedereen.
Eenstadwordtgemaaktdoormensen,
nietdoorbakstenen.
danielesepe.com

‘Het lijkt hier eenbeetje opParijs, 50 jaar geleden’

vrouwachter het loket. En dan kiezen ze
samendewinnendenummers.
Napels is een stad van geloof en bijge-

loof. En dat is zichtbaar. Zet een bijgelo-
vigepetof brilopenhetNapelsvandeNa-
politanenopentzich.Hetkanoveral,want
ookhethistorischecentrum,waardetoe-
risten zich enkel al aandriehonderd ker-
ken kunnen laven, heeft niet de cocktail-
bars endesignshops vanbijvoorbeeldde
wijkChiaia,maar is vandegewoneNapo-
litaangebleven.Zedoenmeeaandetom-
bola,zedoenerookhunboodschappenin

de Via Tribunale, ze rijden er inderdaad
dwars over Piazza Gesù Nuovo op hun
Vespa, spelen kaart voor de koffietent, en
verkopengoedkope shirts enbroeken in
de kraampjes op Via Mancini. Naast de
meestekerkenhangtdewasvandebuur-
vrouwgewoonbuiten.

Drie bronzen schedels
OudereNapolitanenleggennoggeregeld
bloemenvoordedeurvande17de-eeuwse
ChiesadiSantaMariadelleAnimedelPur-
gatorio adArco (HeiligeMaria vandeZie-

len in het Vagevuur), een kerk diewordt
beschermddoordriebronzenschedelsop
straat.Toteindjarenzestigwerdenhierde
verlorenzielen(enbotten)vereerd: jekon
eenschedeladopterenenverzorgenenzo
veel biddendat de ziel alsnog vandehel
naar de hemel kon verhuizen. Je hoopte
dan natuurlijk op een bedankje in de
vormvaneennieuweliefde,eenbeterege-
zondheidof,waaromniet,hetwinnenvan
de lotto.

De katholieke kerk verbood het ge-
bruik,maar deNapolitanenhebbenhet

nooithelemaallosgelaten,wantja, jeweet
maar nooit. Al is het maar omdat in het
souterrainvandekerknogdegeestrond-
waart vanhet ongelukkigemeisje Lucia,
datwegvluchttevooreengedwongenhu-
welijkenkortdaarnaoverleed.Haarsche-
del is nooit gevonden,maar een andere
schedel uit de collectie in de kelder fun-
geertalsstand-in(metkroon).Moedersen
dochters bidden voor haar – en aaien de
schedels – in de hoop dat eindelijk de
juistemanzal langskomen.

Watwil je,zoujebijnazeggen:Napels is

Daniele Sepe
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NAPELS STAD VAN GELOOF EN BIJGELOOF
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In het historische centrum van Napels
kunnen toeristen zich aan driehonderd
kerken laven 1. Aan voetballer Mara-
dona, ooit de redder van Napoli, is een
minikapelletje gewijd 2. Een bronzen
schedel beschermt de Chiesa di Santa
Maria delle Anime del Purgatorio ad
Arco 3. Napolitanen vieren het konink-
lijk huwelijk (matrimonio reale) van prins
William op 29 april 2011 met lottogetal-
len 4. Stadsmascotte Pulcinella is het
symbool voor de gewone Napolitaan 5.

Foto’s Corbis, Eric van denBerg
enGetty Images

De tien lekkerste...
KINDVRIENDELIJKE RESTAURANTS MET OF ZONDER FRIET
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HANDIG DING SOFTSHELL

Gezellig: uit etenmet je kinderen in de herfstvakantie.Maarwaar
zijn die echtwelkomenkrijgen zijmeer dan een visstick?Octopus
met zwartemayonaise, bijvoorbeeld,met liefde voor ze aangepast.
DoorEvelien vanVeen

Chique scharrellunchof
dining apart together

is uwgids

1 Chateau Neercanne
Chateau Neercanne in Maastricht is
een van de chiquere restaurants van
Nederland.Maaropzondagmiddag, in
degrottenzaal, isdedrempelverlaagd
en kunnen kinderenmee. Tijdens de
zogehetenscharrellunchschenkjefris-
drankenwijnzelf in,hetverrukkelijke
etenhaal je indekeukenenals dekof-
fie komt, zijn de kinderen allangnaar
buiten; naar de terrassen rondomhet
kasteel. Volwassenenbetalen 55 euro
pp(incl.drankàvolonté),kinderentot
10jaar27,50euro.Voorkleintjesdie lie-
ver kip dan kalfslende blieven, betaal
jeminder.
Chateauhotels.nl

2 Sushi bij Kaishu
Aande andere kant vanhet spectrum,
maar even zo goed feestelijkmet kin-
deren: all you can eat sushi (en ander
Aziatisch fingerfood). Leuk hoor, sa-
menalleplaatjesopdemenukaartbe-
studeren endan aanstrepenopdebe-
stellijst. In alle steden vanNederland,
inMaastricht onder andere bij Japans
restaurantKaishu.
25 euro per persoon. Kaishu.nl

3,4,5Amsterdam
InAmsterdamwemelthetvandekind-
vriendelijkerestaurants,dievooralop
zondag wel kinderdagverblijven lij-
ken. Jemoetervanhouden,maarals je
het fijnvindtvoorRaaf enZilverdatze
lekkerrondkunnenrennen,danishet
–ookdoormenukaartendesign–geen
straf omdaar te eten. Klassiek is Café
Amsterdamineenoudmachinepomp-
gebouw,waartomatensoepénoesters,
worstjesmet friet én saltimbocca,kin-
dersurprise-ei én kaas op het menu
staan. Indezelfdecategorie:restaurant
Praq (vlak bij IJburg) en de IJ-kantine
(inAmsterdam-Noord).
cradam.nl; praq.nl; ijkantine.nl

6,7 De Baai en Balije Park
Tussende kinderrijke vinexwijk Leid-
sche Rijn en de stad Utrecht, op een
stukje braakland bij de A2, zit restau-
rant De Baai. Een ‘strandtent’ met
strandstoelenophetterras,oudeauto-
banden in een boom, goeie verstop-
plekken rond het terrein en binnen
een kinderhoek met stripboeken en
een sjoelbak. Verwacht geen culinaire
verrassingen,welkipsaté,Baai-burger
enpoffertjes. Indebuurt en iets ambi-
tieuzer: restaurant Balije Park (naast
eenbouwspeeltuin).Opdekaartonder
andere terrine vanoctopus, knoflook
enplatte peterseliemet zwartemayo-
naise en gefrituurde inktvis. Diewor-
denmet liefde aangepast voor kinde-
ren.
balijepark.nl

8 Doepark Nooterhof
Doepark Nooterhof in Zwolle is een

parkmetverschillendetuinen,eenbij-
enstaleneenwaterspeeltuinwaarkin-
derenzichbest vermaken. Inhet thee-
huiskunjelekkerlunchenindestreek-
productensfeer, die hier met enig
fanatisme is doorgevoerd. Zo is er een
‘SallandsetostimetSallandsekruiden-
kaasvandeHeileuverenversetomaten
van Fruittuin Verbeek’ (4 euro) en de
appelcake (2 euro) komt van bakker
JanAart SchulduitOldebroek. Vinden
kinderennikserg.Alleenoverdag.
doeparknooterhof.nl

9,10 Rotterdam
Restaurant DeMachinist in een oude
scheepvaartschoolinRotterdamisook
leukmet kinderen, zeker opdeD.A.T.-
avonden (elke eerste zaterdag vande
maand). DiningApart Together is dat;
de kinderen worden vermaakt met
knutselen & friet, terwijl de ouders
kunnenborrelenen/of eten.Ookaltijd
goedmet kinderen inRotterdam: het
restaurantboven indeEuromast. Er is
eenapartekinderkaartmetgerechten
alspastametversetomaatengerookte
kalkoen.
demachinist.com; euromast.nl

E
igenlijkonmisbaariniedere
kledingkast:desoftshell.Het
hightechvestdatevencom-
fortabel is als een sweater,
prettig ademt, maar ook

nog beschermt tegen regen enwind.
Neemdatmeeals jededeuruitgaat,en
je fietst vrolijk naar je werk door de
motregen,enjeblijft langerbuitenzit-
tennazonsondergang.Alleenjammer
datdiedingeneenpaarhonderdeuro
kosten.

Opvallenddusdat de Britse buiten-
sportfabrikantKarrimorzo’nvestaan-
biedtvoor45euro.Demakervanweer-
bestendige kleding, terreinvaardig
schoeiselenzelfsmilitairerugzakken,
presenteert een nieuwe lijn vesten
voordruilerigeherfstdagen.DeTransi-
tion Jacket wordt in Nederland ver-
kochtviadewinkelsvanSportsWorld.
Karrimor heeft zich voorgenomen
technische kleding zo goedkoopmo-
gelijkaan tebieden.

Krijg je dannogwat?De Transition
Jackethieldonsdroogtijdenseenpaar
flinke buien, warm op de fiets met
windtegenenwerdniet zweterig. Een
beetjeteruimgesneden,maarwellicht

zijn Britsemannen vierkant?Het vest
heeft goede ritsen van fabrikant YKK
met zogeheten ritsgarages om
inregenen te voorkomen. Er
is een kinbeschermer, een
stormflap achter de rits,
een koord rondhetmid-
del en klittenband rond
depolsenomtochtbui-
tentehouden.Allemaal
detailsdie jeookterug-
vindt opde topmodel-
len in de buitensport-
winkel. Er zal kwali-
teitsverschil zijn,
maar dit vest helpt je
moeiteloos deherfst
door.
Noël van
Bemmel

Via Sportsdi-
rect.comof in de
winkels van
SportsWorld
(Bergen op
Zoom,Middel-
burg, Muiden, Leeuwarden,
Breda en Rotterdam).

Foto Colourbox

Bij restaurant Praq in Amsterdam
krijgen de kinderen een knutsel-
placemat. Linksonder het resultaat.

eenstadwaaroverenkelalvijftigpatroon-
heiligen moeten waken. Een van de be-
langrijkstewordtgeëerdindeDuomo,de
grotekathedraal,eenvandetopattracties:
Januarius van Benevento. Dit is Napels,
dusdezemartelaar,debisschopvanBene-
vento die in het jaar 305 is onthoofd tij-
dens Romeinse christenvervolgingen,
wordt omgeven door een groot verhaal
vanhoop.

Indezijkapeldienaarhemisvernoemd
isSanGennarozelf nogaanwezig: indezil-
verenbuste iszijnschedelverwerkt,enin
de twee glazen ampullen zit zijn bloed.
Om dat – gestolde – bloed gaat het: dat
brengt geluk en voorspoed als het vloei-
baarwordt.DatWondervanhetBloedge-
beurt drie keer per jaar – ondermeer op
19 september,dedagvanSanGennaro.Op
de afgesproken dag neemt de bisschop
onder toezicht vanduizendendebuisjes
in zijn hand, en zal het bloed vloeibaar
worden – na een paar minuten of des-
noods een uur. (Over mogelijke weten-
schappelijkeverklaringenzwijgtmenlie-
ver.) In het jaar 1980 schijnt het wonder
niet te zijn gebeurd; zo verklarenNapoli-
tanen de aardbeving in Zuid-Italië op
23 november vandat jaar, die bijna drie-
duizendmensenhet levenkostte.
Metditverhaal inhetachterhoofdgaat

het niet zozeermeer omdeneogotische
façadevandehonderdmeterlangekathe-
draal, maar om de Napolitanen die er-
naartoegingenengaan.Mensendiealsze
op eenwinkelruit eenbriefje vindendat
de zaakdicht is ‘vanwege familieomstan-
digheden’ direct de spijlen van het hek
aanraken, of iets anders van ijzer. Dat
houdthetkwadeweg.Kijkooknietraarop
als iemandineens zijnwijsvingerenpink
opsteekt: dat is niet om cool te doen, de
hand ziet eruit als een hoorn, en die be-
schermt.

Die hoorn ligt overal te koop – er staan
bakkenvolindeViaSanGregorioArmeno,
de toeristische straatmidden inhet cen-
trum.Het ding lijkt een rode chilipeper,
vanplasticof hout,maarhet iseencorno,
eenhoorn, een tak van eengewei, die ge-
luk moet brengen. Het mannetje dat er
vaak naast staat, een soort Pierrot, heet
Pulcinella,komtuitoudetheater-enpop-
penshows en is de stadsmascotte. Ook
weer niet zomaar: Pulcinella is de rebel,
die het met een verholen glimlach op-
neemt tegen de aristocratie en andere
heersers.Hij ishetsymboolvoordelagere
sociale klassen, voor de gewone Napoli-
taan.

Pulcinella is een 5
Pulcinella isoveral.Pulcinella iseen5,vol-
genshetgrotegetallenboek.Datweetna-
genoegiedereen.Ookjongerenweteneen
reeksgetallenuithunhoofd–tot90,want
totzovergaatdelotto.De1,dat is Italiëna-
tuurlijk. En de 10, dat is Diego Armando
Maradona, ooit de redder vanNapoli! Lo-
gisch,want10waszijnshirtnummer.Hoe-
wel anderen zeggendathij Godwas (ook
een1)énvoetbalspeler (42),dusbij elkaar
43.
De voetballer heeft eenminikapelletje

gekregen aande voorgevel van koffiebar
Nilo, aandeVia SanBiagiodei Librai,met
eenechtehaarvanhem,eneenbuisjemet
enkele van zijn geplengde tranen – inNa-
pelstrekjedatniet intwijfel. Jeneemteen
foto(eeneisvandebareigenaar)endanga
je binnen koffie drinken. Je bestelt een
caffèenooknogeencaffèsospeso,een‘uit-
gestelde koffie’. Die is niet voor jou,maar
voor een volgende klant, die je niet eens
zultontmoeten.Het isweerzo’ngebruik.
Het isdegastvrijheid,enja,ooitkanhet je
zelf misschien iets opleveren – je weet
maarnooit.

Eet een pizza voor een paar euro bij Sor-
billo. In Napels, waar volgens sommige
lezingen de pizza zoals we die nu ken-
nen is ‘uitgevonden’, is de bodem zacht
en vouwbaar. De pizza margherita is in
elk geval hier bedacht: een pizza met to-
maat, kaas en basilicum – de kleuren van
de Italiaanse vlag – die in 1889 is gebak-
ken voor koningin Margherita van Italië.

Gameemet een Napolitaan. De kleine
reisorganisatie Kingdom of Naples (met
kantoor in Amsterdam) organiseert au-
thentieke ‘ervaringen’: de aperitivo, sa-
men traditionele zoetigheid eten, koken
bij iemand thuis en een tour door de
oude stad. Een week komt ongeveer op
750 euro.
kingdomofnaples.com
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