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Eerste stemronde Italiaanse verkiezingen levert
geen nieuwe president op
Er is geen winnaar uit de bus gekomen na de eerste ronde van de
Italiaanse presidentsverkiezing. De belangrijkste regeringspartijen
hadden al aangekondigd dat zij een blanco stem zouden uitbrengen.

Meer dan duizend parlementariërs, senatoren en vertegenwoordigers van de
twintig regio's van Italië kozen in de afgelopen week een nieuwe president.
In de eerste drie rondes heeft een kandidaat twee derde van de stemmen
nodig om president te worden. Vanaf de
vierde ronde, die voor gisteren, donderdag 27
Activiteiten in
januari gepland staat, is een absolute
Februari
meerderheid (meer dan de helft van de
stemmen) voldoende.
De huidige minister-president Mario Draghi
wordt als kanshebber gezien. Eerder had
oud-premier Silvio Berlusconi zich kandidaat
gesteld, maar hij trok zich zaterdag terug uit
de race.
De onderhandelingen tussen de
centrumlinkse en centrumrechtse partijen
over de voordracht van een gezamenlijke
kandidaat raakte daarna in een
stroomversnelling. Als beide partijen Draghi
voordragen, moet hij het premierschap
opgeven en moeten de partijen afspreken
wie hem in die functie opvolgt.

Online kookwedstrijd
Reflectieweek
(Lees er verder in de
nieuwsbrief meer over!)

Beleef samen de Italiaanse
cinema!
10 februari om 20:00 uur
Houdt voor aanpassingen en
verdere aankondigen
Instagram, de website en/of
de Etna groepsapp in de
gaten!
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Obsessie-sessie
Un nuovo anno, una nuova rubrica

In deze nieuwsbrief zullen Maria-Meg en Madelief vertellen over
hun obsessie van afgelopen maand.
Cari Etnini,
Een halfjaar geleden schafte
mijn zus Disney+ aan en natuurlijk
lift ik sindsdien als arme student
op haar abonnement mee. Ik wist
niet zo goed wat ik moest kijken,
totdat ik een paar weken geleden
de nieuwe Marvel-serie Hawkeye
ontdekte. Ik ben helemaal om: ik
geniet met volle teugen van de
actiescènes en alle bad guys die de revue passeren. Helaas heeft de serie
pas 1 seizoen, dus in afwachting van het vervolg heb ik WandaVision ook
al gekeken en verslind ik nu in recordtempo de serie Loki… Dus: heb je
een uurtje over of beschik je net als ik over een enorm dosis talent voor
uitstelgedrag? Ga naar Disney+ en ontdek de wereld van het Marvel
Cinematic Universe!
Un caro saluto, Maria-Meg

Het gebeurt iedereen wel eens in de zoveel tijd:
je houdt een film marathon en je raakt gelijk
helemaal obsessed. Zo heb ik met mijn
huisgenootje de twee Mamma Mia films
meezingend en dansend herkeken en nu zit ik er
weer helemaal in. Het helpt ook zeker dat ik
tickets heb voor de ABBA reünie, waardoor de
muziek erg vaak in ons huisje te horen is. Verder
zou ik nu het liefst een spontane vakantie naar
Griekenland te boeken, maar mijn portemonnee
laat dan toch wat geluiden van protest horen.
Misschien toch beter om het maar bij het kijken
van de films te houden…
PS. Als iemand weet waar ik gogoboots vandaan
kan halen let me know
Cari saluti, Madelief
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Onze eigen Etna-kookwedstrijd
Ciao a tutti!
Zien jullie ze ook wel eens voorbij komen, die kookwedstrijden op tv? Misschien
genieten jullie wel ontzettend van het gestreste heen en weer geren van de koks, maar
als acco krijgen we er eigenlijk vooral trek van. Heb jij ook zin om je te vergapen aan
allerlei heerlijke gerechten én tegelijkertijd mee te strijden om de winst in onze eigen
Etna-kookwedstrijd, maak dan je meest smaakvolle pasta of pizza en laat ons
meegenieten op Instagram! Tijdens de reflectieweek van 31 januari tot 7 februari kun je
het recept en mooiste foto van je culinaire creatie insturen via Instagram. Wij
verzamelen alle gerechten en dan is het aan jullie om te stemmen op de mooiste pasta
of pizza! De winnaar van deze wedstrijd krijgt uiteraard een beloning! Dus: doe jij mee?
Wat: kookwedstrijd tussen de lekkerste en mooiste pasta’s en pizza’s
Wanneer: insturen van recept en foto kan tot woensdag 9 februari 12:00, stemmen kan
tussen woensdag 9 februari 12:00 en donderdag 10 februari 12:00
Hoe: via Instagram

Nationale Studenten Enquête 2022

De Etna
verjaardagskalender
Vanuit het bestuur en alle leden
van Etna wensen we jullie een
hele fijne verjaardag!
Buon compleanno!
Ardie van Berkel
6 februari
Marije Verdonschot
6 februari
Oscar Swart
10 februari

Voor de opleiding is het erg belangrijk
dat zo veel mogelijk studenten Italiaans
de Nationale Studenten Enquête (NSE)
van 2022 invullen. Dit zal helpen de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
en daarom roepen we jullie allemaal op
om de enquête in te vullen. De NSE is
jullie via de mail toegestuurd.
Vul nu de cursusevaluatie in!

Blok twee is bijna voorbij en de Caracal
evaluaties staan weer klaar om ingevuld
te worden. De opleidingscommissie zal
alle resultaten bekijken om het onderwijs
te verbeteren dus we rekenen op jullie
feedback.
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Verhalen over onze rondreis in Italië
Door August Ammerlaan

Onze roadtrip in Italië begon begin september in de Alto Adige. Het was er toen al behoorlijk koud,
eigenlijk te koud om te kamperen, zo bleek. Na een koude week trokken we door, in de richting van
de Friuli. Wie niet op de huizen let, zou in de Friuli al snel kunnen denken thuis in Nederland te zijn;
het is er redelijk koud, vochtig en plat. De mensen bleken erg aardig, en in Spilimbergo, waar we
overnachtten, bleek het ook vrij eenvoudig om als veganist uit eten te gaan. Nabij de stad bevindt
zich de Tagliamento, een enorm brede wadi die de gehele Friuli van noord naar zuid doorkruist, maar
die nog erg moeilijk te bereiken bleek omdat de oevers helemaal zijn volgebouwd. Vanuit daar
bezochten we onder meer Trieste, bekend van alle schrijvers
die er vandaan komen, en daarnaast ook een erg mooie stad
met een bloeiende Joods-Italiaanse gemeenschap, en Udine,
waar op de heuvels achter de stad goede wijn wordt verbouwd.
Via enige omwegen, langs onder meer het Lago d’Iseo (dat
behalve het tsunamigevaar niet zo spannend was), Pavia (en de
nabijgelegen Certosa di Pavia, met de bitterste amaro die we
ooit hebben gedronken) en Genova en de Cinque Terre, ging
onze reis verder naar het zonnige Puglia, waar we hoopten nog
even aan het strand te kunnen bakken. Het weer was de eerste
week goed, en de stranden bij Porto Cesareo (zie foto) deden
hun naam als mooiste stranden van heel Italië beslist eer aan.
De week daarna ging het helaas bergafwaarts met het weer, en
voor we het wisten stonden we met onze tent in de stromende
regen, inmiddels bij Alberobello, terwijl het buiten 4 graden was.
Desondanks is Puglia (en de oudere leden zullen dat vast ook
weten) een van de mooiste regio’s van Italië, en zeker het Parco
Nazionale delle Murge, met onder meer het mysterieuze Castel
del Monte is voor de natuurliefhebbers meer dan de moeite waard: nabij Mottola kan je bijvoorbeeld
de Villaggio Rupestre di Petruscio ontdekken, een in een ravijn gelegen verlaten dorp, waar alle
huizen in de rots zijn uitgehakt. Voor liefhebbers van middeleeuwse kunst is de concattedrale van
Bitonto een absolute must.
Na een kort verblijf in Umbrië (zie foto voor uitzicht op Trevi en de Valle Umbra) gingen we
een paar dagen naar Toscane, om tot rust te komen in de Cascate del Mulino bij Saturnia
(thermale baden). Eenmaal daar hadden we ook het plan
opgevat een wandeling te maken van Pitigliano naar Sovana
(en terug) door de in het bos gelegen vie cave, al door de
Etrusken in rots uitgehakte paden. Toen we bijna bij Sovana
waren aangekomen, maar nog wel in het bos waren,
hoorden we iets verderop schoten van jagers. Na enig
delibereren na aankomst in Sovana, besloten we dat het
niet veilig was om door het bos terug te lopen, en terug te
gaan liften. Al gauw stopte er een auto, en de jongen die
ons mee terug nam naar Pitigliano bevestigde wat wij ook al
dachten: die jagers schieten op alles wat beweegt, zijn
dronken, en elk jaar weer raken er jagers gewond die door
elkaar worden geraakt.
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Enig onderzoek wees uit dat jagers vanaf de derde zondag van
september tot 31 januari van het erop volgende jaar mogen jagen, met uitzondering van
dinsdagen en vrijdagen, wat de mogelijkheden om te wandelen in de herfst en winter toch
wel enigszins beperkt. De dag erna, in een dorp in de buurt, bleek dat ook de
dronkenschap van jagers geen verzinsel van onze chauffeur was: om 10 uur ‘s ochtends
lieten de plaatselijke jagers, in groene kleding, hun waterflesjes in de bar alvast vullen met
wijn.

Hierna ging de reis weer zuidwaarts, deze keer
naar Campania en de Basilicata. Eenmaal
in Campania loont het de moeite om niet alleen
Napels, de Amalfitaanse kust (inmiddels
was het al half december, en dat betekende ook
dat het hét moment was om citroenen te
kopen om limoncello mee te maken) en Capri te
bezoeken (hoewel alle drie zeker de
moeite waard), maar ook de Cilento en het
binnenland een bezoekje te gunnen (denk hierbij
onder meer aan Capua, met een erg goed
archeologisch museum). Zonder twijfel is
de meest spectaculaire plek waar we in
Campania zijn geweest Apice Vecchia, een

spookdorp dat na aardbevingen in de jaren ‘60 en ‘80 geheel is ontruimd, en dat nu een postapocalyptische
indruk geeft (zie foto). Hoewel Campania nog vrij bekend is, is de Basilicata dat geenszins. De regio is, op Matera
na, nog grotendeels onontdekt door toeristen, maar daarom niet minder interessant. Qua landschap en uitzichten
is het erg spectaculair, met glooiende velden, ruige bergen en afgelegen stadjes eenzaam op bergtoppen. Wat de
cultuur betreft zijn er rotskerken, rotswoningen en stadjes met Arabische wijken, zoals Pietrapertosa, en de natuur
biedt uitgebreid ruimte om te wandelen!
Wat een extra uitdaging bleek op onze rondreis in Italië, was het halen van een boosterprik, die nodig
was omdat met ingang van 1 februari je tweede prik hier nog maar 6 maanden geldig is. Waar Italianen
zelf (met of zonder afspraak) zonder enig probleem een prik kunnen halen, bleek het voor ons
buitenlanders nogal lastig. Na vijf pogingen in Campania, waar veel kastjes en muren aan te pas
kwamen, bleek poging zes (na terugkeer begin januari in Umbrië) succesvoller. Nadat we in de
apotheek (waar we volgens de website een afspraak
zouden hebben kunnen maken) het mailadres van
iemand van de plaatselijke USL (de Italiaanse GGD)
hadden gekregen, werd onze e-mail naar de juiste
collega’s doorgestuurd en konden we binnen een dag
terecht voor de prik. Na anderhalf uur in de rij te
hebben gestaan (er waren zelfs nonnen!) en alle
administratieve handelingen te hebben doorlopen,
was het dan zover: de prik ging erin. We kregen te
horen dat we onze Green Pass (QR-code) binnen een
paar dagen konden downloaden, en die van
Rachel-Roxelane stond dan ook al snel klaar, maar
mijne niet. Een gang naar een van onze nieuwe beste
vrienden bij de USL leerde dat de prik wel
geregistreerd was, maar dat een “technische fout”
ervoor had gezorgd dat het certificaat er niet bij
stond. Het is nu wachten of hij het probleem op weet te lossen, maar de ervaring, die leert dat mensen
die zich “dottore” mogen noemen doorgaans iets meer inzet tonen, geeft toch iets van vertrouwen.
Hierna gaat de reis door naar Sicilië en Calabrië, waarna we weer naar Nederland terug
moeten. Voor tips over de genoemde gebieden (en ook alle andere delen van Italië) kan je
altijd appen of mailen!
Un caro saluto, August

