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AMALFI: EEN MASSALE INVASIE 
 
Op 31 oktober 1946 bracht de kersverse Italiaanse Republiek haar eerste post-
zegels uit. Het was een serie van 8 zegels, 5 toeristische en 3 historische. Op-
merkelijk was dat alle onderwerpen betrekking hadden op steden in het noorden 
van het land: Lucca, Siena, Firenze, Pisa, Genua, Venetië en de historisch Lom-
bardische Liga. Uitschieter in deze geografische rij was Amalfi. Il Mezzogiorno 
was toen blijkbaar nog totaal onbespreekbaar. 
 
Gianni en Mena hadden ons uitdrukkelijk gewaarschuwd. Ga niet met de wagen naar 
Amalfi. Het echtpaar baat een mooie B&B uit hoog boven Salerno van waaruit je 
geniet van een prachtig panorama over de gelijknamige golf. Vorige maand hadden ze 
Duitsers te gast die van daaruit Amalfi wilden bezoeken. Na vijf uren kwamen ze 
ontgoocheld terug. Zelfs buiten het traditionele hoogseizoen was er nergens een par-
keerplaatsje vrij.  
 
GEZELLIG BOOTTOCHTJE 
 
De aanlegsteiger voor de tocht 
langs de Costiera Amalfitana 
ligt in de onmiddellijke omge-
ving van een grote parking op 
de Piazza della Concordia. Ge-
makkelijker kan het niet. De 
boottocht is als een copy van 
deze bij de Cinque Terre ver-
trekkend uit La Spezia. Warm 
en aangenaam met ongeveer 
hetzelfde kader. Van oost naar 
west met aan de noordzijde de 
machtige steile hellingen waar-
tegen de huizen en stadjes ge-
kleefd werden.  



 
De traghetto vanuit Salerno luistert naar de naam van Maria Madre. We zijn trouwens 
in de buurt van Napels waar de devotie nog een belangrijke plaats inneemt. Wellicht 
is het woord bijgeloof hier zelfs meer op zijn plaats. Bij het aanmeren in Amalfi komt 
vanuit de andere richting nog een tweede veerboot aan wat voor nogal wat drukte 
zorgt op de smalle pier.  
 
Dat blijkt voor de Aziaten (Japanners?) het sein om met duwende, porrende en sto-
tende ellebogen zo vlug mogelijk het veilige vasteland te bereiken. Het waarom is mij 
niet geheel duidelijk. Maar misschien zijn ze gewoon maar bang om hun groep te 
verliezen en trek ik verkeerde conclusies. Een tweede divisie wordt gevormd door de 
Amerikanen. Ook zij vallen op, al is het dan voornamelijk omwille van hun exotische 
Hawaiaanse zomerse outfit en hun witte sokken.  

 
DE DUBBELE KERK 
 
Wanneer de veerboten, lijn- en toeristenbussen hun lading hebben uitgespuwd wordt 
het stadje van amper 5.000 inwoners ingepalmd door horden toeristen zoals eertijds 
de Longobarden en de Sarazenen hen voordeden. Alleen werden deze laatsten toen 
niet zo gastvrij ontvangen als de huidige bezoekers. Ze kwamen dan ook met andere 
bedoelingen en je kunt het de handelaars uiteraard niet ten kwade duiden dat ze van 
al die opportuniteiten handig gebruik maken. De centraal oplopende smalle weg, de 
Via Lorenzo d’Amalfi, wordt vandaag volledig ingepalmd door een veelvoud van sou-
venirwinkeltjes, fastfoodrestaurants, wijnbars, gelaterie, giftshops… Voor iedere win-
kel vormt zich een wachtrij en elke terrasstoel is bezet. 

 
Eén oord ontsnapt aan de drukkende aanwezigheid van l’uomo turismo: het religieus 
centrum, 60 treden hoger aan de Piazza del Duomo. Dit complex bestaat eigenlijk uit  



 
vijf onderdelen en zijn gezamenlijk te bezoeken. Er is vooreerst de Basilica del Para-
diso met daarnaast de intieme, gelijknamige kloostergang. Verder is er het museum, 
de kathedraal, uiteraard gewijd aan de patroonheilige van de stad, en ten slotte de 
crypte. De gebouwen ondergingen meerdere verbouwingen vaak na aardbevingen. In 
oorsprong zouden de eerste funderingen teruggaan tot de 10de eeuw. 
 
Een eigenaardig detail is dat de basiliek en de kathedraal mooi parallel naast elkaar 
liggen en bijna exact even lang zijn. Een huidig onderzoek moet uitmaken of het ooit 
in de bedoeling lag om daar één kerk van te maken. Maar wellicht zouden zes beuken 
van het goede teveel zijn. Het valt zelfs moeilijk te achterhalen tot welke kerk de toren 
behoort. Misschien wel tot geen van beide. Het prachtige beeld van Sant’Andrea is 
van de hand van Michelangelo Nasccherino die beslist met het werk van zijn naam-
genoot Buonarroti vertrouwd was. Meer zelfs, hij werkte in Amalfi samen met Pietro 
Bernini die dan weer de vader was van de meer beroemde Gian Lorenzo Bernini. 
 
4 MARITIEME REPUBLIEKEN 
 
Op de Piazza bevindt zich een 
aardige fontein, getooid met nog 
maar eens een Sant’Andrea. To-
taal anders is het monument ter 
ere van Flavio Gioia. Dit staat 
centraal op het gelijknamige 
plein waar de boten aanmeren. 
Jammer genoeg wordt het door 
bijna iedereen genegeerd hoewel 
deze Amalfitaan een belangrijke 
bijdrage geleverd heeft voor de 
zeevaart. Hij zou het magnetisch 
kompas, uitgevonden door de 
Chinezen, geperfectioneerd heb-
ben. Al bestaat daar nogal wat 
twijfel over. Moderne historici betwijfelen zelfs of hij ooit heeft bestaan.  
 
Wat wel vast staat is de belangrijke rol van Amalfi in de geschiedenis van Italië. Vanaf 
de 9de eeuw is het de belangrijkste maritieme republiek, dit in competitie met Venetië, 



Genua en Pisa. Als oudste van de vier haalde het zijn rijkdom uit de handel met 
Byzantium en Egypte. Maar reeds in de 11de eeuw kwam het verval, deels door over-
stromingen en aardbevingen. Haar belang bleef echter nog lang bestaan omwille van 
de Tabula de Amalphia, een codex die samengesteld werd tussen de 11de en de 14de 
eeuw en die daarna nog lang gold als basis voor het maritiem recht. 
 
Sinds 1956 houden de vier historische maritieme republieken hun jaarlijkse regatta. 
Vier identieke boten, elk uitgerust met acht roeiers en een stuurman, strijden er jaar-
lijks voor de eer. Beurtelings in een van de vier havens. Het is een kleurrijk spektakel 
dat tienduizenden toeschouwers lokt. En net zoals de meeste folkloristische feesten 
in Italië vormt ook deze roeiwedstrijd de ideale gelegenheid om in groot ornaat de 
geschiedenis van de vier republieken aan het publiek voor te stellen.  
 

Flavio Gioia zal zich hierop wellicht meer verheugen dan op de vroegere invallen van 
de Longobarden en de Sarazenen om nog maar te zwijgen van de horden toeristen die 
vandaag zijn stad overspoelen.  
 
 

 

Postzegel 1: de postzegel uit 1946; 

Postzegel 2: zegel uit 1985 uit de serie “Folclore”, met zicht op de duomo van Amalfi 
en de Regatta. De roeiboot is deze van Amalfi met Pegasus als boegbeeld; 

De 4 Maritieme Republieken (in wijzerzin van linksboven): Venetië, Genua, Pisa en 

Amalfi. Dit schild siert nog steeds alle maritieme vlaggen in Italië. 

 

*Behalve anders aangeduid zijn alle foto’s eigen materiaal 
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