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Mijmeringen, bedenkingen, mededelingen, schrijfsels…

SAN LÉUCIO: EEN UNIEK EXPERIMENT
Op enkele kilometer ten noorden van Caserta ligt San Léucio, een onbeduidend
plaatsje. Caserta zelf is wereldberoemd omwille van het imposante Palazzo Reale en de al even imponerende tuinen. Maar we richten onze aandacht op zijn
nietige buur iets verderop langs de N87: Il Complesso Monumentale del Belvedere di San Léucio. Sinds 1997 staat dit juweeltje van industriële archeologie
op de lijst van de Unesco. Veel indruk maakt dit blijkbaar niet want die namiddag in 2018 waren we de enige bezoekers…
In het midden van de 18de eeuw richtten de Bourbons
hier een zijdeweverij op met daarrond een arbeiderswijk
die zijn gelijke niet kende in het toenmalige Europa. Het
dorp werd volledig bewoond door arbeiders verbonden
aan de fabriek. Ze werden geselecteerd van overal in Italië. Alle huisjes beschikten over stromend water opdat
de arbeiders ook thuis de vereiste hygiëne konden onderhouden, noodzakelijk voor het fijne werk met de kostbare zijde. De site is te bereiken via een monumentale
toegangspoort die eerder doet denken als de ingang van
een adellijk domein dan aan een industrieel complex.
DE FRANSE REVOLUTIE
Nog jaren voor de Franse Revolutie werden de ideeën van de verlichting hier gerealiseerd. Vooreerst heerste er een volledige gelijkheid tussen man en vrouw. Huwelijken
werden niet gearrangeerd en bruidsschatten waren verboden. Alle kinderen liepen
vanaf zes jaar school. Ook de voorschriften in verband met kledij zorgden er voor dat
van klassenonderscheid weinig te zien viel. Geen luxe, wel elegantie stond centraal.
De fabriek zelf is vandaag een toonbeeld van industriële archeologie. Het was een
combinatie van spinnerij en weverij. Het spinnen van de zijde gebeurde volledig automatisch. In de benedenverdieping was een waterrad aangebracht dat via een

vernuftig systeem van tandwielen en assen de energie leverde voor de spinmachine
die in de ruimte daarboven een gigantische houten constructie in beweging bracht.
De aandrijfriemen waren vervaardigd uit leren banden. 1.200 klossen konden daardoor als vanzelf worden opgewonden. Elk daarvan bevatte uiteindelijk 50 kilometer
zijdedraad.

Negen weefgetouwen verwerkten daarna de draden tot de fijnste zijden stoffen die
overal in Europa werden afgeleverd. Ook hier trad de “automatisering” reeds vroeg in.
De patronen werden geperforeerd in kartonnen ponskaarten, vaak vernoemd naar
een van pioniers van dit systeem, Joseph-Marie Jacquard. Elke machine kon in vier
dagen tijd één meter stof vervaardigen.

Uiteraard ontbreken er de nodig attributen en de diverse gebruiksvoorwerpen niet.
De Jacquardkaarten liggen er schijnbaar achteloos naast de klossen, katrollen, spoelen en spinnenwielen. We ontdekten zelfs enkele vergeten cocons. Onwillekeurig doet
dit alles ons denken aan de prachtige roman Seta van Alessandro Baricco.

De elegante koninklijke residentie valt eveneens te bezoeken. Hier springt de rijke
decoratie en het meubilair in het oog. Opvallend is dat de onderbouw, te bereiken via
de trap terzijde van het terras totaal verwaarloosd is. Wellicht was het de dienstingang, vergelijkbaar met wat bij de vroegere Romeinse villa’s gebruikelijk was. Daar
bevonden zich dan ook de vertrekken van het personeel. Ook de tuin verdient wat
meer aandacht. Vanop het terras geniet u dan wel van een prachtig panorama. Het
vormt dan ook vaak het decor voor de traditionele huwelijksfoto’s.
Nog een klein detail. Aangezien we helemaal alleen waren konden we, nog maar eens,
genieten van een privérondleiding. Nog maar eens een uurtje privéles Italiaans. Zalig.
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