
/ Voorwoord

Al jaren vraag ik mij af waaruit mijn werk bestaat en ik ben tot het volgende 
antwoord gekomen: ik fungeer als een spiegel voor al die buitenlandse 
studenten die bij mij Italiaans komen leren. En op een bepaald moment 
kunnen zij hun gedachten zo duidelijk uiten dat ze mij als leraar niet meer
nodig hebben: van “spiegel” word ik “raam” van waaruit de student eindelijk op 
de buitenwereld kan uitkijken.

Alle boeken die ik gelezen en geschreven heb, alle reizen die ik gemaakt heb, 
alle didactische theorieën die ik geleerd heb, dienen alleen maar voor het 
formuleren van de allerbeste vragen, zodat de student die ik voor me heb 
gemotiveerd wordt om de syntactische en grammaticale structuren die hij 
tegenkomt, in praktijk te brengen door te praten over zijn of haar 
levenservaring; sommigen onder hen studeren Italiaans om beroepsmatige 
redenen, anderen omdat ze het leuk vinden met Italianen te praten tijdens hun
reizen door het land en nog weer anderen om een cultuur die hun 
nieuwsgierigheid opwekt, beter te leren kennen.

Maar uiteindelijk denk ik dat iedereen, als het erop aankomt, door het 
studeren van een vreemde taal de mogelijkheid zoekt om zichzelf tijdens dit 
leerproces in een ander licht te zien, en om nieuwe woorden en nieuwe logische
structuren te vinden die het mogelijk maken zichzelf beter te leren kennen. 

Daarom probeer ik mijn studenten altijd te prikkelen door hen vragen te 
stellen die met het “absolute” te maken hebben: omdat het in deze paar jaren 
van overgang beter is om samen te praten over iets wat ons bindt, zoals de 
dood, dan over iets waarin we van elkaar verschillen, zoals de pizza.

En uiteindelijk maakt het mij ook rijker, en hun tussenkomst, hun verhalen 
vanuit elke hoek van de wereld en van de geest, beïnvloeden de Italiaanse taal 
waarop ik van tijd tot tijd als auteur teruggrijp.

Deze verhalenbundel illustreert het resultaat ervan.


