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KRONIEK 23: ISERNIA 
 
In de eindfase van de Tweede Wereldoorlog lag ook Isernia in de vuurlinie tussen 
de oprukkende geallieerden en de Duitse troepen die in allerijl Mussolini ter 
hulp moesten snellen. Dat zullen de burgers geweten hebben. Op woensdag 10 
september 1943, een marktdag, verschenen iets na 10 uur geallieerde bommen-
werpers boven het stadje. 
 
De gevolgen waren desastreus. In plaats van de vluchtwegen van de Duitsers af te 
snijden en de bruggen of het station onder vuur te nemen, werd het historisch cen-
trum van Isernia in volle hart getroffen. Er vielen ongeveer 4000 burgerslachtoffers 
en één derde van de bebouwing werd ofwel beschadigd of zelfs volledig verwoest. Als 
het een magere troost mag wezen, na het opruimen van de schade werd Isernia twee 
pleinen rijker. 
 
IN DE HEL MET PAUS CELESTINO V  
 
De nieuwe Piazza Celestino V bevindt zich 
aan het noordelijke uiteinde van de bergrug 
en is gewijd aan de voornoemde paus die wel-
licht uit Isernia afkomstig was. Veel indruk 
heeft de voormalige kluizenaar in Rome niet 
nagelaten want hij was helemaal niet opge-
wassen tegen de vele intriges aan het pause-
lijk hof. Nog hetzelfde jaar van zijn verkiezing 
(1294) gaf hij er de brui aan. Dit werd hem 
door zijn tijdgenoot en schrijver Dante niet in 
dank afgenomen. Voor deze paus voorzag de dichter in zijn beroemde De Goddelijke 
Komedie een plaatsje in de hel, tussen anderen die eveneens hun verantwoordelijk-
heid ontvluchtten. 
 



Het oorspronkelijke stratenpatroon met de behuizing werd met plaveien duidelijk 
zichtbaar gemaakt (zie foto). Verder telt het plein nog enkele opmerkelijke monumen-
ten. Eerst en vooral  

 
is er de middeleeuwse wasplaats, de Fontana Fraterna. Ze werd indertijd samenge-
steld uit recuperatiemateriaal, onder andere van Romeinse oorsprong. De naam ver-
wijst naar een palazzo waarvan ze eertijds deel uitmaakte. De woning zelf heeft het 
bombardement niet overleefd. Vandaag staat het bouwwerk op zijn eentje aan de rand 
van het plein. En ondertussen hebben de inwoners van Isernia thuis een wasma-
chine. 
 
Naast de “fontein” is er een klein museum dat voornamelijk aandacht schenkt aan 
de tweede wereldoorlog. Aan de andere zijde van het plein staat een leuke muziekki-
osk. Over de volledige omtrek van de basis is de geschiedenis van Isernia afgebeeld 
met keramiektegels. 
 
FLANEREN DOOR DE CORSO MARCELLI 
 
Vanaf dit plein vertrekt de Corso Marcelli 
in zuidelijke richting over de volledige heu-
velrug waarop het historisch centrum van 
Isernia werd gebouwd. Het is zowat dé win-
kelstraat van Isernia. In meerdere gebou-
wen zijn nog stenen aan te treffen met Ro-

meinse inscripties. De Piazza X Settembre 
is gewijd aan de slachtoffers van de oor-
logstragedie. Een modern monument her-
innert daar aan. Elk jaar wordt op 10 sep-
tember het drama plechtig herdacht en alle 
belangrijke hoogwaardigheidsbekleders te-
kenen dan ook present. Kerk en Staat een-
drachtig samen. Uiteraard in vol ornaat, 
zoals dat in Italië hoort. 
 
De kathedraal dateert uit 1837 en is opgetrokken in neoklassieke stijl op de plaats 
waar de vorige kerk door een aardbeving werd verwoest. Zoals zo vaak werd het chris-
telijke heiligdom opgericht waar ooit een Romeinse tempel stond. Een deel van de 
basis daarvan is nog ondergronds te bezichtigen. De klokkentoren naast de kathe-
draal lijkt gebouwd op een middeleeuwse stadspoort maar die doorgang heeft daar 
niets mee te maken. Hoogstens stond hier een boog die toegang verschafte tot het 



voormalige forum. De vier beelden die de doorgang sieren zijn wel van Romeinse oor-
sprong. 

 
Ceremonie aan de kathedraal (10 september 2019) 

 
 
FALUSSEN, RELIKWIEËN en MAMMOETEN  
 

 
 

De twee belangrijkste bezienswaardigheden 
bevinden zicht echter buiten het centrum. 
Vanaf de zuidelijke punt van de heuvel is 
het dak van het Santuario dei Santi Cosma 
e Damiano te zien. Daarvan valt onmiddel-
lijk het zeer eigenaardige torentje op. Het 
kent helemaal geen gelijkenis met een kerk-
toren maar doet eerder aan een fallus den-
ken. En dat is geen toeval. De kerk die ge-
wijd is aan de twee geneeskundigen-marte-
laars werd opgericht op de plaats waar eer-
tijds een heiligdom stond ter ere van Pria-
pus. In de mythologie is hij de god van de 

vruchtbaarheid en het is dan niet verwonderlijk dat de tempeltjes aan hem toege-
schreven midden de velden stonden. Het is lang niet het enige voorbeeld waarbij de 
kerk een heidense plaats inpalmt. 



 
Bij ons bezoek hadden we geluk. Normaal gezien is deze kerk enkel geopend tijdens 
de erediensten maar toen wij er langs kwamen waren arbeiders aan het werk om een 
nieuw altaar te vervaardigen. De natuursteen daarvoor was afkomstig uit de streek 
van Trani (Puglia). In de sokkel van het altaarblad moest ook een nieuw schrijn wor-
den ingebouwd om relieken van de heiligen in te bewaren. Ze werden in het begin van 
de 17de eeuw vanuit Rome naar Isernia gebracht. Als geïnteresseerde buitenlanders 
werden we met open armen ontvangen door de leden van wat we de plaatselijke kerk-
fabriek zouden noemen. Het kon natuurlijk ook de Okra zijn.  
 
Ten oosten van de stad, iets gemakkelijker te vinden en van een totaal ander allooi is 
het moderne Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia. Bij de aanleg van de snelweg 
SS85 stootte men op een laag waarin zich dierlijke beenderen bevonden die tot meer 

dan 700.000 jaar teruggaan. We spreken hier over mammoeten, neushoorns, beren... 
Hoewel er geen menselijke resten ontdekt werden, wijzen bepaalde sporen erop dat 
er ook menselijk activiteit voorkwam in deze periode van de oude steentijd. Het is 
zonder twijfel een van de oudste, meest verscheidene en best bewaarde sites van Eu-
ropa.  
 

 
 
Naast de autoweg werd dan ook een museum opgericht waar men de aardlaag zo 
correct mogelijk heeft weten te reconstrueren. De educatieve afdeling loont beslist de 
moeite om te bezoeken. Vaak is er ook uitleg in het Engels voorzien, wat niet evident 
is in een lokaal Italiaans museum. 
 
WAAR JE ALS ITALOFIEL NOG RUST VINDT 
 
Isernia werd in 1970, precies een halve eeuw geleden, als hoofdstad van de nieuwe 
provincie ingesteld. Maar het straalt beslist niet de allures uit van historische steden 
als bij voorbeeld Ancona of Viterbo. Het blijft een lokaal centrum dat net als de rest 
van centraal en zuid Italië te lijden heeft onder de huidige recessie. Er is geen sprake 
van hippe winkeltjes of trendy bars. Zelfs het aanbod aan restaurantjes is heel be-
perkt en slinkt jaarlijks. Het grote voordeel voor de Italofiel is uiteraard dat je er niet 
struikelt over de horden toeristen. Hiermee sluit ik dan ook het drieluik rond de Mo-
lise af (zie ook de Kronieken 8 en 12). 
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