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DE VERGETEN HOEK VAN ITALIE
Apulië oftewel Puglia. De hak van de Italiaanse laars. Zeg Apulië
en je zegt olijven. Je zit hier in het hart van het Middellandse Zeegebied en nergens
vind je meer olijfbomen. Als een massaal grijs leger domineren ze de heuvels van
de landstreek. Apulië leeft van de olie, visvangst en wijn, maar vooral van de olie.
Een eeuwenoud boerengebied.
Tekst Gerard Kessels Fotografie Brigitte Vincken
Dit is een verhaal over toerisme, eten
en wijn, op smaak gebracht met een
stevige scheut olijfolie. Om met dat
laatste te beginnen: alfabetisch mag
Apulië dan wel voorop lopen, toeristisch komt het achteraan. Apulië is
terra incognita, onbekend land. De
meeste toeristen komen niet verder
dan Napels en Pompeï. Dat je met een
stiefkindje van doen hebt, zie je al in de
Nederlandse boekhandel. Probeer
maar eens een goede reisgids te vinden van Apulië. De hak kan de grote
schrijvers de rug op.
De planken in de boekhandel kreunen
onder de werken over Toscane, Rome,
Venetië. Met veel moeite vind je een
boekje met een titel als ‘Napels en
omgeving en Zuid-Italië’. Zo gaat dat
steeds: alles wat onder Rome ligt,
wordt in één gids bijeen geveegd. De
status van een eigen boekwerk hebben
Apulië, maar bij voorbeeld ook Calabrië
en Basilicata nog niet bereikt.

Godvergeten ver
Nu is dat ook wel een beetje begrijpelijk. Zo’n trekker als Toscane zal het
zuiden van Italië nooit worden. Puur
door de geografie. Het is een godvergeten eind rijden. Je moet er al haast
met het vliegtuig naar toe en daar een
auto huren. Want een auto heb je
nodig. Een grotere hak vind je nergens.
Apulië is arm. Rommelig ook. Veel
troep. En overal stenen, van de rotsblokken van moeder natuur tot het puin
van achteloze bouwheren. Dit kurkdroge landschap mag hard zijn voor de
mensen, omgekeerd is het niet anders.

Castel del Monte
Zoals op zoveel plekken in Italië moet je
ook hier het vermogen hebben verder
te kijken dan de eerste indruk lang is.
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het wiskundig stuntwerk, geometrie in
steen? Wie hier rondloopt, begrijpt
waarom zijn tijdgenoten Frederik
bestempelden als stupor mundi, de
man die de wereld verbijsterde.

Opletten

ARM
EN KURKDROOG
Voor Apulië geldt: ruwe bolster blanke
pit. Soms moet je er even naar zoeken,
maar al wat Italië tot Italië maakt vind je
hier ook. Fraaie cultuur. Neem het middeleeuwse Castel del Monte, zeg maar
bergkasteel. Alleen al dit kasteel, niet
ver van de hoofdstad Bari, is een
bezoek aan Apulië waard. Keizer
Frederik de Tweede bouwde het op een
adembenemende plek. Van hieruit kon
hij elk vijandelijk leger van verre zien
aankomen. De keizer, een erudiete
man die veel talen sprak en boeken
schreef over de jacht, gaf met Castel
del Monte het nageslacht raadsels op.
Wat bedoelde hij met die octagonale,
achthoekige vorm? Wat wilde hij met
deze witte schittering, dit strakke slot,
gebouwd in het niets van de Apulische
heuvels? Was het een jachtslot? Of was
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Apulië is ook het land van de kathedralen. Elk dorpje heeft er wel een. Niet
zo groot als de Santa Nicola van Bari,
maar toch. Over Santa Nicola gesproken, ja dat is onze Sinterklaas. Zijn
resten liggen hier begraven. Hij is de
patroon van Bari en zijn heiligheid wordt
met grootse plechtigheden en feesten
gevierd. Wel opletten in Bari. Elders
trouwens ook. De (jeugd)criminaliteit is
hoog. Je beurs is zo weg. En als groep
bij elkaar blijven, waarschuwde onze
gids bij het begin van de rondleiding
door het oude centrum van Bari.
Apulië was altijd het scharnier tussen
het oostelijk en het westelijk bekken
van de Middellandse Zee. Land van
kruisvaarders ook. Van hieruit, vanuit
havens als Bari en Brindisi, gingen de
kruisvaarders scheep om het Heilige
Land te redden uit de handen van de
Muzelmannen. Talrijke monumenten
herinneren nog aan die bloedige dagen.
Heel kenmerkend voor het gebied zijn
ook de Trulli. Armeluishuisjes van op
elkaar gestapelde stenen met puntdaken. Het centrum van Alberobello staat
er vol mee. De Trulli, een toeristische
trekpleister van de eerste orde, geven
het stadje een sprookjesachtig aanzien.
Zelfs de kerk is op deze manier
gebouwd.

Keuken
Volop cultuur dus. Dat zit wel goed.
Maar ook de keuken maakt het verblijf
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primitivo heeft de regio sterke troeven
in handen. De wijnen van Salento
(negroamaro) en van Manduria (primitivo) zijn met een opmars bezig. Stevige,
volle wijnen met veel alcohol. En zo lang
het duurt nog zeer betaalbaar. Wijndrinkers willen wel eens iets anders dan
die eeuwige merlot, syrah of cabernet
sauvignon. Daarom zet Apulië zijn eigen
talentjes vooraan in de etalage.
Tot slot de olijfolie. Daar ging ik eigenlijk
voor naar Apulië. In Bari hadden ze een
grote conferentie georganiseerd om de
zegeningen van de Apulische olijfolie
nog eens onder de aandacht van de
wereld te brengen. Want olijfolie is een
moeilijk verhaal. Er is overproductie,
waardoor er steeds minder op verdiend
wordt. Bovendien wordt er veel mee
gerommeld. Inferieure olie wordt met
kunstgrepen opgepept. De georganiseerde en de ongeorganiseerde misdaad hebben hier een lucratief werkter-

rein gevonden. ,,Aan olijfolie wordt
ethanol en hexaan toegevoegd om
hogere rendementen uit de olijven te
halen. In Spanje soms zelfs de vliegtuigbrandstof kerosine”, zegt importeur
en expert Ridder Drost. Ook in
Nederlandse supermarkten is volgens
Drost veel troep te vinden, afkomstig
van minderwaardige olijven die lang op
de grond hebben gelegen en niet, zoals
het hoort, binnen 24 uur zijn verwerkt
om hun frisheid te bewaren.

Foefjes
De verwarring rond olijfolie wordt nog
vergroot doordat er zoveel aanduidingen in omloop zijn die verschillende dingen betekenen. Belangrijk om te
onthouden is dat hoe zuiverder de olie
is, hoe lager de zuurgraad. Dus hoe
beter de olie, hoe lager de zuurgraad.
Pitten, takjes en andere verontreinigingen
zorgen bij de persing voor een hoge zuur-

ELK DORP HEEFT EEN
KATHEDRAAL HEERLIJKE
ANTIPASTI EN VOLLE
RODE WIJN
hier tot een aangenaam verpozen. Veel
bruschetta, stevige pasta’s, worst, ham.
En volop vis natuurlijk. Vooral de
antipasti, kleine hapjes vooraf aan de
maaltijd - altijd vers - zijn een lekkernij.
Bijzonder is ook het brood. Pane
Pugliese is in heel Italië een begrip. Niks
luchtig stokbrood. Dit is stevig, degelijk
brood met een harde korst, waar je je
verhemelte aan open kunt halen. Het
blijft lang goed. ,,Het wordt altijd
gemaakt van harde granen”, vertelt
schrijfster Antonella Millarte. ,,Dit brood
heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis.
De mensen waren heel arm. Dorpjes
hadden vaak een publieke oven. Daar
was het altijd druk. Mensen konden
vaak maar één keer in de maand
bakken. Daarom moest het brood heel
lang goed blijven”.

Wijn
Dan de wijn. In de wijnkelders heeft
Apulië de laatste jaren een geweldige
kwaliteitsslag gemaakt. Met eigen
(rode) druiven als de negroamaro en de

graad. De hoogste kwaliteit olijfolie, de
extra vergine, moet een zuurgraad van
minder dan 1 procent hebben. ,,Maar de
olie van de beste producenten heeft niet
meer dan 0,1 tot 0,2 procent”, zegt Drost.
Toch biedt volgens hem de aanduiding
extra vergine nog geen absolute garantie.
Met trucjes en foefjes wordt de zuurgraad
van slechte olie vaak onder de 1 procent
gebracht. In de keuken van Apulië doen
ze alles met olie. En ze begieten ook de
rest van het land. Veertig procent van de
totale Italiaanse productie komt uit de
hak. Daarvan is negentig procent extra
vergine. Veel olie dus, maar ook veel
goede olie. En net zoals de Apulische
wijnbouw eigen druiven promoot, wil
Apulië nu ook zijn inheemse olijfsoorten
aan de man brengen. Zoals de Coratina,
een zeer krachtige olie, waar je slechts
een paar druppels van op je salade hoeft
te doen. Of de Ogliarola die een zachte
amandelsmaak heeft.

Simpel en lekker
Alom proefde ik prima olie. Overal
geserveerd op zo’n sneetje pane
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HOE KOM IK IN APULIË?
Vrijwel alle reizen in Apulië starten met een vlucht naar de hoofdstad Bari. Voor wie geen all-in reis geboekt heeft, is het interessant de
prijzen te vergelijken. Die kunnen flink verschillen. Bij het afsluiten van dit nummer kostte Düsseldorf-Bari 200 euro, Amsterdam-Bari
150 euro en was Brussel met 100 euro het goedkoopst.
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HOE PROEF
JE OLIJFOLIE

pugliese. Verder niks. Simpel, maar heerlijk. Hoewel ons gezelschap de ene
na de andere olijvenproducent bezocht kreeg niemand last van maag en darmen. Dat zegt iets over kwaliteit.
O ja, ik zou zondigen tegen de wellevendheid als ik dit artikel zou afsluiten
zonder mamma Pellegrino te noemen. Mamma Pellegrino, vrouw van de
gelijknamige olijfolieboer in Andria, zette ons gezelschap een onvergetelijke
lunch voor, zoals alleen een Italiaanse mamma dat kan. We bleven eten. Niet
alleen omdat haar dat zichtbaar plezier deed en ze steeds harder begon te
lachen, maar gewoon omdat het zo lekker was.
(Met dank aan het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Handel)

In Apulië proefden we olijfolie in minuscule plastic bekertjes. Olijfolie heeft minder smaaknuances dan wijn, maar kenners weten er toch veel verstandige dingen over te zeggen. Je begint met het
opwarmen van het bekertje in je hand.
Olijfolie mag niet te koud zijn. Zo’n 28
graden is goed. Nu even goed ruiken.
Laat beide neusgaten aan bod komen.
Dan het proeven. Je neemt een kleine
hoeveelheid voor op de tong en trekt die
zuigend naar binnen. Kenners schamen
zich niet voor het geluid. Je laat de olie
door je hele mond gaan en alvorens door
te slikken laat je de binnengezogen lucht
door de neus naar buiten. Wat ruiken en
proeven we nu?
Hier de voornaamste karakteristieken.
FRUITIG: Een extra-vergine is fruitig als de

olie een intens aroma van verse, rijpe olijven heeft, die op het juiste moment geplukt
zijn. Bij zeer rijpe druiven is het aroma
iets minder intens en de smaak iets zoeter.
GROEN BLAD: Als een kleine hoeveelheid
olijvenblaadjes wordt mee geperst, krijgt
de olie een fractie bitter mee. BITTER:
Ronduit bitter is de olie als die is gemaakt
van groene of minder rijpe olijven. Een
bittere smaak is aangenaam, mits niet te
intens. PEPER: Een aangename, beetje
peperige smaak, dankzij de groene
olijven aan het begin van de campagne.
AMANDEL: Geur en smaak lijken op een
verse amandel. Een smaak die typisch
is voor fruitige, jonge olie. De smaak van
droge amandelen is kenmerkend voor iets
zoetere olie. GRAS: Smaak van gemaaid
gras.GROENTE: Heeft aroma’s van groenten zoals artisjok en tomaat. APPEL:
De smaak heeft iets van appel.
HOOI: De geur van gedroogd gras.
DAN ZIJN ER NOG DE
ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN.

Een olijfolie is ROBUUST als hij een
uitgesproken karakter en smaak heeft.
ROND is een olie die aangenaam en
stevig is zonder een uitgesproken
aromatisch karakter. Een ronde olie is
altijd goudkleurig en wordt gemaakt
van rijpe olijven. De olie heeft geen
sterke geur en een zachte,
aangename smaak.
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