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Mijmeringen, bedenkingen, mededelingen, schrijfsels…

CHI “VESPA” MANGIA LE MELE
De naam van Corradino d’Ascanio zegt u wellicht weinig. En dat hij afkomstig
is uit Popoli in de Abruzzen zal u wellicht ook
niet bekend zijn. En toch is zijn uitvinding
vandaag niet meer weg te denken uit het
Italiaanse straatbeeld. Op 23 april 1946, vlak
na de wereldoorlog, verkreeg de firma Piaggio
het brevet voor de vervaardiging van de
legendarische Vespa. Het was een project van
d’Asciano die als ingenieur voordien zijn
sporen had verdiend in de ontwikkeling van de
moderne helikopter. Een plaat aan zijn
geboortehuis in Popoli herinnert daar nog aan.
De legendarische scooter was het alternatief van de firma Piaggio die voornamelijk
oorlogsvliegtuigen construeerde. Het spreekt vanzelf dat na de turbulente
oorlogsjaren de vraag naar dergelijke toestellen eerder klein was. Daarnaast had
Piaggio zich in een moeilijke positie gewrongen omwille van de collaboratie met de
Duitsers.
Een eenvoudige en (voor de bevolking) relatief goedkope uitweg was de Vespa. De
eerste onderdelen ervan kwamen deels uit de voorraad wielen en startmotoren die
men nog in de depots liggen had voor de constructie van de vliegtuigen. Enkele
uitgekiende reclamecampagnes leidden deze scooter tot een megasucces. Tot op
heden is de Vespa voor vele gebruikers nog steeds een symbool voor vrijheid: “Chi
‘Vespa’ mangia le mele.”
Op het einde van de jaren ’50 werd ook een kleine auto op de markt gebracht maar
dat werd geen succes. Als oorzaak daarvan wordt vaak verwezen naar de ongelijke
concurrentie met Fiat. Dat klopt, maar vooral het gebrek aan een degelijk
distributienet in Italië speelde in het nadeel.

“ITALIA”
Corradino d’Asciano brengt ons naar zijn geboortestad in de Abruzzen. Popoli is
vandaag een onbeduidend plaatsje langs de SS5 die van Rome dwars door het
schiereiland leidt naar Pescara. Reeds in Romeinse tijd was het als de Via Tiburtina
Valeria een heel belangrijke verbindingsweg van de Tyrreense naar de Adriatische
Zee. Vooral het stukje ten westen van Popoli over de Forca Caruso, een pas op 1100
meter hoogte, is prachtig. Vanuit de vallei wordt het een klim van ongeveer 30
kilometer.

De Romeinse heirbaan in Corfinio

Forca Carusa

Op de weg tussen de vallei en de top liggen enkele merkwaardige stadjes. Het eerste
dat we tegenkomen is Corfinio. Net buiten het stadscentrum, duidelijk langs het
kaarsrechte traject van de vroegere heirweg, ligt de abdij Valvense. Het is een van de

oudste en de mooiste abdijcomplexen van de Abruzzen.
Binnenin staat nog een prachtige ambone (= een
verhoogde stenen spreekgestoelte, meestal gedragen door
4 of meerdere pijlers die vaak rusten op dieren of
fabelachtige figuren; vooral te vinden in romaanse kerken).
In de onmiddellijke omgeving staan nog enkele
getuigenissen van de vroegere Romeinse aanwezigheid. Op
één daarvan hangt een merkwaardige gedenksteen. Deze
herinnert aan het conflict tussen een Apennijnse alliantie
tegen de Romeinse overheersing in de eerste eeuw voor
Christus. Toen werd hier voor het eerst de term “Italia”
gebruikt. Iets hoger in het bergmassief passeer je Castel di
Ieri. Alleen reeds voor de naam zou je hier even halt
houden. De toponiem verwijst naar een vroeger Romeins
oppidum.
POPOLI ALS UITVALSBASIS
Vandaag wordt deze bergpas enkel nog genomen door (weinig) toeristen en wielerfans.
Het doorgaand verkeer van oost naar west gebruikt nu de E80. Iedereen die op een
of andere wijze zijn inkomsten haalde uit het passerende verkeer voelde reeds van bij
de gedeeltelijke voltooiing van de autoweg de economische gevolgen. Neem er nog eens
bij dat de regio geen noemenswaardige industrie kent en de rekening is vlug gemaakt.
Het bevolkingsaantal van Popoli daalt elk jaar en van een bloeiende horeca is ook al
geen sprake meer.
Toch vonden we het een aangename plaats om enkele dagen door te brengen als
uitvalsbasis naar de Gran Sasso, de Maiella en enkele toeristische trekpleisters als
de abdij van San Clemente a Casàuria. In oorsprong gaat deze terug tot de 9de eeuw
en behoort zonder twijfel tot het mooiste van Italië op dit vlak te bieden heeft. Maar
dat alles volstaat niet om van Popoli een levendig oord te maken. En de winterse
skistations liggen ook al niet in de buurt. Gelukkig vonden we voor elke avond toch
nog een gezellig terrasje. Knusse restaurantjes waren echter eerder zeldzaam.
Sprekend voor deze stelselmatige neergang is het restaurant “Da Gabriele”. De zaak
wordt nog gerund door één dame. Sinds de dood van haar echtgenoot het jaar
voordien neemt zij zowel de bestellingen op, bereidt de maaltijd en dient die daarna
ook nog op. De neonlampen die het hadden laten afweten werden niet meer
vervangen. Wellicht was dat in Italië nog mannenwerk.
BELGISCH BIER

Die avond was er nog amper een tweede tafeltje bezet. Na
een heel smakelijke maaltijd met een uitstekend lokaal
wijntje, hadden we voldoende gelegenheid om met de
eigenares een lang gesprek te voeren. Het onderwerp laat
zich raden: de teloorgang van de plaatselijke industrie en
de familiebedrijfjes. Daarnaast schrikken de recente
aardbevingen dan ook nog de schaarse toeristen af. De
jongeren hebben hun toekomst reeds lang ergens anders
gezocht. Mocht je ooit in Popoli passeren, kijk dan eens
langs de SS5 of het restaurant nog bestaat. Het zou me
verbazen.
Maar van Popoli onthouden we ook nog een positieve
Vlaamse noot. Bij ons eerste bezoek aan het stadje in 2008
ontdekten we een affiche voor Brigand, een product van de brouwerij Van
Honsebrouck uit Ingelmunster. In die tijd was het nog niet zo evident dat “kleinere”
buitenlandse bieren gepromoot werden. Vandaag is ook in Italië de bierwereld open
gebloeid met schitterende lokale brouwsels.
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