
Ze hebben reisjournalist Stephanie Pander gewaarschuwd: 
‘Kom nooit in augustus.’ Maar ze zou het zo graag één keer 
zien, de tragikomedie op de Italiaanse stranden tijdens de 

allesverzengende hitte van feestdag Ferragosto. 15 Augustus is 
de dag dat Maria ten hemel vaart én dat voor 59 miljoen Ita
lianen de zomervakantie begint. Een spektakel, want Italianen 

verheffen ‘naar het strand gaan’ tot levenskunst.
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De oranje parasols op 
het stenen strand van 
On fire Beach in Praiano.
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Met een boek onder mijn parasol wacht ik tot het tijdstip voor 
Campari Soda aanbreekt. Eigenlijk hou ik niet zo van de bit-
terzoete smaak, maar ik bestel er toch een omdat het drankje zo 
prachtig wordt geserveerd: op het strand, in een echt glas met 
een schijfje sinaasappel en een schaaltje zoute pinda’s erbij. Zo 
verstrijken de uren, de dagen, de weken. Dit sprookje speelt zich 
af in het voor- en naseizoen. 
‘Beloof dat je nooit in augustus komt!’ Ze blijven me waarschu-
wen: vriend en strandtenteigenaar Franco, de vriendelijke ijsco-
man Baffo, de raspessimist Carlo, die altijd het slechte weer als 
eerste ziet aankomen, en de vrolijke groenteboer Mario die een 
kraam heeft boven aan de weg en bij wie ik rijpe perziken haal 
om op witte wijn te zetten. Het woord ‘augustus’ is voor Mario 
als een vloek en hij kan het niet uitspreken zonder het zware 
gouden kruis dat aan de schakelketting rond zijn nek bungelt, 
even aan te raken. 
 Augustus moet een verschrikking zijn. De invasie van hoofd-
zakelijk Napolitanen zorgt in ‘mijn’ dorp voor chaos en overlast. 
Als ik de verhalen moet geloven bezetten ze massaal de stranden 
en vechten om parkeerplekken en strandbedjes. Ze strijken neer 
aan de kust met hun complete huisraad, draagbare televisies, 
wasrekken en koelboxen van het formaat kleine vriezer die ze 
aansluiten op luidruchtige generators. Rond lunchtijd komen 
daar gegrilde kippen, gevulde broden en schalen vol koude pasta 
uit – waag het niet een Italiaan zijn pasta koud te serveren, alleen 
op het strand maakt hij daarop een uitzondering. Er wordt gege-
ten van plastic borden, de wijn komt in plastic flessen en wordt 

Al jaren bezoek 
ik hetzelfde 
kustdorp onder 
Rome. Zon, zee 
en fritto misto 

Zeezicht vanaf een van de 
hoogste punten op Capri.

gedronken uit plastic bekers. Al dat plastic blijft 
einde dag achter op het strand. Met een beetje geluk 
in de uitpuilende afvalbakken, maar meestal gewoon 
in het zand waar de zee het ’s nachts geduldig 
opslokt. Het zou mij niets verbazen als Italianen 
alleen al door hun picknickmanie van de maand 
augustus, minstens de helft van de plasticsoep in 
onze zeeën voor hun rekening nemen.

Streepje schaduw 
Terwijl Mario een kilo perziken voor me afweegt, 
vertelt hij met afgrijzen hoe op zondagen alles nog 
een graadje erger wordt. Dan volgen de mannen via 
krakende transistorradio’s – en steeds vaker ook de 
mobiele telefoon – de voetbalwedstrijd. Ze hebben 
allemaal een eigen apparaat tegen het oor geklemd 
of op de luidspreker staan en zetten dat extra hard 
zetten om boven het geluid van hun buurman uit 
te komen, die naar hetzelfde wedstrijdverslag luis-
tert. Daardoorheen krijsen kinderen om meer ijs en 
meer chips. Deze roep wordt genegeerd door hun 
moeders die tot heuphoogte in de branding staan, 
zonder zich ook maar een keer onder te dompelen. 
Italiaans veldonderzoek heeft uitgewezen dat tot de 
heupen in zee staan voldoende verkoeling geeft tij-
dens de augustushitte, zonder dat je onnodig je haar 
nat hoeft te maken, je zonnebril af hoeft te zetten 
of hoeft te stoppen met telefoneren. Ook als de 
thermometer in augustus de 35 graden met gemak 
overstijgt, houdt deze strategie stand. 
De strandbedjes waarvan er doorgaans twee onder 
één parasol passen, zijn bedoeld voor twee per-
sonen. Hoe verder naar het zuiden, hoe ruimhar-
tiger men hiermee omgaat. Eenmaal onder Napels 
biedt één parasol plek aan een compleet gezin, 
inclusief oma. Als de zon op zijn hoogste punt 
staat, is elk streepje schaduw goud waard.  
De Italianen klampen zich dan vast aan hun  
bedjes als drenkelingen aan een reddingsboei – 
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Het Italiaanse fashion icoon Cecilia 
Matteucci Lavarini bij Arienzo 
Beach Club in Positano. Haar 
beroemdste uitspraak is: 'Luxe is 
een kwestie van talent'

NAPOLITANEN 
STRIJKEN NEER MET 
HUN COMPLETE 
HUISRAAD: TV'S, 
WASREKKEN EN 
KOELBOXEN

Het strand met de elegante 
witte parasols van Villa 
Sant'Andrea in Taormina.
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aan de jurken, zoals ze eerder op de dag aan de 
strandbedden hebben getrokken, ze hangen deze 
daarna losjes voor en bewegen alsof ze voor een 
denkbeeldige spiegel staan, totdat het vrouwenkoor 
losbarst: ‘Bellissima! Meravigliosa!’ Daarna wordt er 
stevig onderhandeld over de prijs. Ook de vrouw 
met de mooie kaftan en het laatste Gucci-model op 
de neus maakt er een sport van het jurkje zo goed- 
koop mogelijk in handen te krijgen. Op het Itali-
aanse strand is iedereen gelijk.
 Dat laatste is natuurlijk schijn, want ook op het 
strand houdt de Italiaanse hiërarchie stand. Het vrije 
strand wordt door een touw afgescheiden van het 
betaalde strand. Hoewel het volgens de Italiaanse wet 
iedereen vrij staat om binnen twee meter van de kust-
lijn zijn handdoek uit te gooien, moet je dat achter 
het ‘betaal-touw’ niet proberen. Een hautaine bad- 
meester zal je met een handbeweging wegsturen. 
Ik huur mijn parasol en bedje voor de hele periode 
en bij hetzelfde lido. Puur strategie, want van strand-
paviljoen wisselen gaat niet ongestraft. Zelf door 
een onschuldig bord pasta te eten bij het buur- 
paviljoen, verlies je alle door de jaren heen zorgvul-
dig opgebouwde privileges. Om je een idee te geven: 
zomers staan de parasols vijf rijen dik en in de  
ruim 25 jaar dat ik bij deze strandtent kom, heb ik 
het tot de derde rij geschopt. Nog twee rijen te 

vrouwen en kinderen eerst!
 Let wel, bovenstaande ellende ken ik alleen maar van horen 
zeggen. Augustus heb ik nooit aangedurfd. Maar een mooi week-
end in juli wel en dat is een goede voorbode voor wat er komen 
gaat. Alle gruwelverhalen ten spijt, voor mij hebben de Italiaanse 
strandrituelen toch bovenal een grote schoonheid. L’arte di andare 
al mare, oftewel de kunst van het naar zee gaan, Italianen zijn er 
meesters in. Als ik ’s morgens vanuit de bergen naar beneden rij, 
zie ik onder mij op de stranden de iconische gestreepte parasols 
al opdoemen. De magie van de streep! Wat is het toch dat die ons 
hart altijd sneller doet kloppen? Zo’n parasol is in de hete zomer-
maanden een eerste levensbehoefte. Bij de strandpaviljoens waar 
je voor een plekje moet betalen, zijn ze allemaal gelijk en staan ze 
strak in het gelid. Iets verderop, op de spiaggia libera, vormen ze 
een vrolijke lappendeken van door zon gebleekte strepen en seven-
tiesbloemendessins. Ze vinden altijd wel een plekje. Waar het 
strand smal is, staan ze tot in de branding, waar het zand ophoudt 
en de rotsen beginnen, staan ze op betonnen terrassen. 

Iedereen is gelijk 
Deze zogenaamde ‘stapelstranden’ zijn mijn favoriet, omdat het 
daar pas opvalt hoe tolerant Italianen eigenlijk zijn. Ze zitten op 
het strand zoals Indiërs in de trein. Schouder aan schouder in de 
karige schaduw, niemand klaagt over opdringerige ringtonen, 
sigarettenrook, het gehuil van een baby of het klagend geblaf van 
een te strak aangelijnde chihuahua. Ze willen nergens liever zijn 
dan op het strand, al mare, dus gelaten dragen ze hun lot. Waar 
anders de hiërarchie zo duidelijk 
zichtbaar is, lijkt op de Italiaanse 
stranden iedereen gelijk. Vrouwen van 
het kaliber Sophia Loren in gebor-
duurde kaftans en met grote zonnebril-
len, om door een ringetje te halen, 
liggen zusterlijk naast vrouwen die al 
lang niet meer door datzelfde ringetje 
passen. 
Zo af en toe passeert er een strand- 
verkoper met op zijn schouders een 
compleet winkelrek vol jurken, 
omslagdoeken en badlakens. Zodra 
de vrouwen hem in het vizier krijgen, 
snellen ze eropaf, hun voeten bran-
dend aan het hete zand. Ze trekken 

EEN KEER 
‘VREEMDGAAN’ 

BIJ DE BUREN 
EN JE VERLIEST 
JE ZORGVULDIG 
OPGEBOUWDE 

PRIVILEGES De beste manier om de verborgen 
baaien langs de Amalfitaanse 
kust te ontdekken is met de boot.
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Ook langs de kust bij Portofino 
is in het hoogseizoen iedere 
steen bezet.

OMDAT DE 
BEDJES DICHT 
OPEENGEPAKT 
STAAN, ONTKOM 
JE ER NIET AAN 
DE GESPREKKEN 
VAN JE BUREN TE 
HOREN



Kiezelstrand bij Monterosso langs 
de Cinque Terre, Liguria.

Potje kaarten is aan de Italiaanse 
stranden een favoriete bezigheid.
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gaan en ik lig eindelijk vooraan. Ik zou wel gek zijn om dat voor 
een bord pasta op het spel te zetten! 

La milanese
Omdat de bedjes zo dicht opeengepakt staan, ontkom je er niet 
aan de gesprekken van je buren te horen. Of voor wie geen Itali-
aans spreekt, is er de kakofonie om bij weg te dromen en de fan-
tasie ruimte te geven voor alle verhalen die zich hier vanzelf 
opdringen. Want er gebeurt van alles op het Italiaanse strand. Zo 
hebben twee vriendinnen van mij een cultus opgebouwd rondom 
een vaste badgast die zij ‘la milanese’ noemen. Ze zijn ervan over-
tuigd dat deze elegante vrouw met haar prachtige figuur, fashio-
nable bikini’s en hoogblonde zoontje uit de Noord-Italiaanse 
modestad komt. Mijn vriendinnen hebben haar een kosmopoli-
tisch leven vol glamour toegedicht. Dat ze de hele dag aan het 
bellen is terwijl het jongetje onophoudelijk jengelt, komt omdat 
zij belangrijk werk heeft en daar in het Hoge Noorden eigenlijk 
niet gemist kan worden. Dat ze zo af en toe een sigaret opsteekt 
als haar zoontje even in zee is – om hem na een paar trekjes weer 
snel uit te maken in het zand – zien mijn vriendinnen als een sexy 
ondeugd. Op doordeweekse dagen komt ze alleen met het kind 
naar het strand, maar in het weekend is haar man erbij: een kleine 
blonde Italiaan met felblauwe ogen, onmiskenbaar de vader van 
het kind. Volgens mijn vriendinnen werkt hij doordeweeks in 
Milaan en vliegt hij in de weekenden op en neer zodat ze samen 
kunnen bellen en appen onder de parasol terwijl het jongetje jen-
gelt voor twee. Als dat zeuren te lang aanhoudt, geeft ‘la milanese’ 
de kleine Italiaan een por en vertrekt hij mokkend richting de 
vloedlijn met emmer en schep, om te bouwen aan een zandkasteel 
wat diezelfde middag nog door de zee verzwolgen zal worden.  
Toen ik er recent achter kwam dat ‘la milanese’ de zus van de bad-
meester is en gewoon een paar dorpen landinwaarts woont, waar-
schijnlijk nog nooit voorbij Rome is geweest en haar bikini’s 
gewoon heel goed weet uit te zoeken op de weekmarkt, heb ik dat 
mijn vriendinnen niet verteld. Want een van de belangrijkste  
pijlers waarop de kunst van het Italiaanse strandleven steunt, is 
wat de Italianen l’apparanza noemen: de verschijning, met de 
nadruk op schijn. Er is geen beter moment om de schone schijn op 
te houden dan zomers aan het strand waar iedereen gelijk is, maar 
niet heus. 

Voor meer ideeën over roadtrippen langs de Italiaanse kust 
ga naar italia.it

Spaghetti vongole op het terras 
van Arienzo Beach Club.

 Vogue’s shortlist
De beelden voor deze reportage zijn gemaakt De beelden voor deze reportage zijn gemaakt 
bij diverse Italiaanse strandpaviljoens, bij diverse Italiaanse strandpaviljoens, 
waaronder de onderstaande legendarische waaronder de onderstaande legendarische 
lido’s aan de Amalfitaanse kust.lido’s aan de Amalfitaanse kust.

ARIENZO BEACH CLUB / POSITANO
Langs de legendarische Amalfitaanse kust is Langs de legendarische Amalfitaanse kust is 
maar weinig ruimte voor bedjes en parasols. maar weinig ruimte voor bedjes en parasols. 
Zandstranden zijn er schaars en ze liggen Zandstranden zijn er schaars en ze liggen 
vaak verstopt in een baai waar je alleen met vaak verstopt in een baai waar je alleen met 
de boot komt of flink moet klimmen over de de boot komt of flink moet klimmen over de 
rotsen. Een van de plekken die de klim meer rotsen. Een van de plekken die de klim meer 
dan waard is, is strandpaviljoen Arienzo. Het dan waard is, is strandpaviljoen Arienzo. Het 
ligt aan de baai tussen het beroemde dorp ligt aan de baai tussen het beroemde dorp 
Positano en het gehucht Laurito. Parkeer je Positano en het gehucht Laurito. Parkeer je 
auto boven aan de weg en volg het pad in de auto boven aan de weg en volg het pad in de 
rotsen naar beneden. Wel reserveren, want rotsen naar beneden. Wel reserveren, want 
anders kun je direct weer omhoogklimmen anders kun je direct weer omhoogklimmen 
en dat is een afrader. Vanaf de hoge kliffen en dat is een afrader. Vanaf de hoge kliffen 
zie je beneden de vrolijke oranje parasols al. zie je beneden de vrolijke oranje parasols al. 
Reserveer behalve een plekje onder een Reserveer behalve een plekje onder een 
parasol ook meteen een tafel voor de lunch. parasol ook meteen een tafel voor de lunch. 
Favoriet zijn de paccheri ai frutti di mare. Favoriet zijn de paccheri ai frutti di mare. 
arienzobeachclub.comarienzobeachclub.com

ONE FIRE BEACH / PRAIANO
Dit strandpaviljoen ligt aan de Spiaggia Dit strandpaviljoen ligt aan de Spiaggia 
Gavitella in Praiano, aan het laatste stuk van Gavitella in Praiano, aan het laatste stuk van 
de Amalfitaanse kust. De parasols zijn er de Amalfitaanse kust. De parasols zijn er 
knaloranje en staan op een betonnen plateau knaloranje en staan op een betonnen plateau 
aan zee. Via zwemtrapjes in de rotsen kom je aan zee. Via zwemtrapjes in de rotsen kom je 
bij het water. Laat de 400 traptreden die je bij het water. Laat de 400 traptreden die je 
moeten nemen om er te komen je niet moeten nemen om er te komen je niet 
afschrikken, want One Fire Beach laat zich afschrikken, want One Fire Beach laat zich 
erop voorstaan dat zij het enige strand langs erop voorstaan dat zij het enige strand langs 
de Amalfitaanse kust zijn dat tot het laatst de Amalfitaanse kust zijn dat tot het laatst 
toe zon heeft. Om dat te vieren is de toe zon heeft. Om dat te vieren is de 
signature drink signature drink hier een spritzer in de kleur hier een spritzer in de kleur 
van de parasols en van de zon! van de parasols en van de zon! @onefirebeach@onefirebeach
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