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Turijn	  –	  stad	  van	  Slow	  Food	  en	  hedendaagse	  kunst	  

	  

Turijn	   heeft	   lang	   synoniem	  gestaan	   voor	   Fiat	   en	   de	   voetbalclub	  
Juventus,	  maar	  deze	  stad	  heeft	  veel	  meer	  te	  bieden.	  	  

Nu	   nemen	   Slow	   Food	   en	   hedendaagse	   kunst	   een	   belangrijke	  
plaats	  in	  deze	  bruisende	  stad	  in	  het	  noordwesten	  van	  Italië	  in.	  	  

Geliefd	   is	  Turijn	  om	  de	  mooie	  barokke	  paleizen,	  de	  18	  km	  lange	  
overdekte	   winkelarcaden,	   de	   moderne	   kunst,	   kleine	   en	   (zeer)	  
grote	  parken	  en	  het	  lekkere	  eten	  en	  drinken.	  	  

Turijn	   was	   van	   1861	   tot	   1865	   de	   eerste	   hoofdstad	   van	   één	  
verenigd	   Italië	   onder	   leiding	   van	   de	   Savoye	   koning	   Victor	  
Emanuele	  II.	  

De	  natuur	   is	  nooit	  ver	  weg:	  de	  Alpen	   in	  het	  noorden	  en	  westen	  
en	  de	   groene	  heuvels	   in	   het	   oosten	   en	   zuiden.	   Zij	   omringen	  de	  
stad	  en	  zijn	  bij	  helder	  weer	  overal	  aanwezig.	  
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Inleiding 
	  

Turijn	  doet	  van	  zich	  spreken	  als	  gastheer	  van	  de	  tweejaarlijkse	  Slow	  Food-‐beurs	  
Salone	  del	  Gusto,	  hedendaagse	  kunst	  manifestaties	  als	  Artissima,	  het	  jaarlijkse	  
film-‐	  en	  jazzfestival,	  festiviteiten	  rond	  chocolade,	  en	  nog	  veel	  meer.	  De	  
bewoners	  van	  Turijn	  gaan	  graag	  uit	  en	  Turijn	  biedt	  dan	  ook	  een	  divers	  avond-‐	  
en	  nachtleven.	  De	  stad	  heeft	  ongelooflijk	  veel	  bars,	  cafés,	  terrasjes,	  restaurants,	  
nachtclubs,	  discotheken	  en	  theaters:	  van	  aperitief	  in	  de	  namiddag	  tot	  ontbijt	  in	  
de	  vroege	  uurtjes	  na	  een	  nachtje	  stappen.	  Het	  is	  allemaal	  mogelijk.	  

Turijn	  was	  de	  eerste	  hoofdstad	  van	  het	  verenigde	  Italië	  onder	  leiding	  van	  het	  
(Piemontese)	  koningshuis	  van	  Savoye	  (1861-‐1865).	  Dat	  zie	  je	  terug	  in	  de	  
grandeur	  die	  het	  centrum	  met	  haar	  voornamelijk	  barokke	  paleizen	  en	  cafés	  met	  
Art	  Nouveau	  inrichting	  uitstraalt.	  Het	  is	  een	  chique	  en	  elegante	  stad	  met	  mooie	  
musea	  en	  een	  enorme	  keuze	  op	  winkelgebied.	  

Turijn,	  hoofdstad	  van	  Piemonte,	  ligt	  ten	  noorden	  van	  de	  heuvels	  van	  de	  
wijnstreken	  Langhe,	  Roero	  en	  Monferrato	  (Unesco	  Werelderfgoed).	  Hier	  komen	  
wijnen	  als	  de	  beroemde	  Barolo	  en	  Barbaresco	  vandaan,	  wordt	  de	  witte	  truffel	  
gevonden	  en	  vindt	  de	  teelt	  van	  de	  beste	  kwaliteit	  hazelnoten	  plaats.	  Ten	  
zuidwesten	  van	  Turijn	  tref	  je	  groenten-‐	  en	  fruittelers	  en	  in	  het	  oosten	  zijn	  de	  
rijstvelden	  voor	  de	  risotto	  rijst.	  Deze	  producten	  en	  nog	  veel	  meer	  zie	  je	  terug	  in	  
de	  delicatessenwinkels	  en	  op	  het	  menu	  van	  de	  vele	  eet-‐	  en	  drinkgelegenheden	  
in	  Turijn.	  Aan	  de	  noord-‐	  en	  westzijde	  wordt	  Turijn	  omsloten	  door	  het	  Alpen-‐
massief;	  in	  elk	  jaargetijde	  een	  indrukwekkend	  gezicht.	  

Turijn,	  gelegen	  aan	  de	  rivier	  Po,	  is	  een	  stad	  waar	  het	  genieten	  is.	  Hierover	  lees	  
je	  in	  deze	  gids.	  	  
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De geschiedenis van Turijn 

	  
Turijn	   kent	   een	   langere	   geschiedenis	   dan	   je	   misschien	   op	   het	   eerste	  
gezicht	  zou	  denken	  wanneer	   je	  naar	  de	  barokke	  gebouwen	  in	  de	  stad	  
kijkt.	   Ondanks	   het	   voor	   Italiaanse	   begrippen	   vrij	   'moderne'	   aanzien,	  
heeft	  Turijn	  een	  lange	  en	  bewogen	  geschiedenis.	  	  

 
Niet	  zeker	  is	  of	  Turijn	  al	  in	  de	  oudheid	  werd	  bewoond.	  Mogelijk	  bleven	  de	  
volken	  toen	  liever	  aan	  de	  kust.	  Wel	  is	  zeker	  dat	  in	  de	  laatste	  eeuw	  vóór	  onze	  
jaartelling	  in	  de	  gehele	  regio	  Piemonte	  Keltische	  volkeren	  leefden.	  

De	  Keltische	  stad	  Taurasia	  werd	  verwoest	  toen	  Hannibal	  met	  zijn	  olifanten	  uit	  
de	  Alpen	  afdaalde.	  De	  Romeinen	  bouwden	  de	  stad	  ten	  tijde	  van	  keizer	  Augustus	  
in	  28	  v.Chr.	  weer	  op	  met	  het	  rechthoekige	  stratenplan,	  dat	  het	  centrum	  nu	  nog	  
heeft.	  Turijn	  heette	  toen	  Augusta	  Taurinorum.	  De	  resten	  van	  een	  Romeins	  
theater	  en	  de	  zo	  zichtbare	  Porta	  Palatina	  (een	  overblijfsel	  van	  de	  stadsmuren	  
uit	  de	  tijd	  van	  keizer	  Augustus)	  zijn	  hier	  een	  tastbaar	  bewijs	  van.	  	  	  	  
	  

De Savoye 

Toen	  het	  Romeinse	  rijk	  ineenstortte,	  werd	  Piemonte	  overlopen	  door	  de	  
barbaren.	  Turijn	  slaagde	  erin	  onafhankelijk	  te	  blijven.	  In	  de	  6de	  en	  7de	  eeuw	  
domineerden	  de	  Lombarden.	  In	  de	  8ste	  eeuw	  woonden	  de	  Franken	  er.	  In	  1046	  
trouwde	  de	  eerste	  graaf	  van	  Savoye	  met	  Adelaïde,	  de	  erfgename	  van	  Turijn	  en	  
omgeving.	  Maar	  pas	  aan	  het	  einde	  van	  de	  13de	  eeuw	  kregen	  de	  Franse	  
hertogen	  van	  Savoye	  het	  bestuur	  van	  de	  stad	  in	  handen.	  Dit	  bleef	  zo,	  met	  een	  
korte	  onderbreking	  in	  de	  Franse	  tijd	  (1798-‐1814),	  tot	  in	  de	  19de	  eeuw.	  Overal	  in	  
Piemonte	  zijn	  tastbare	  bewijzen	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  Savoye:	  zie	  de	  vele	  
paleizen	  in	  en	  rondom	  Turijn,	  de	  basiliek	  Superga	  met	  hun	  grafkelders,	  maar	  
ook	  de	  gastronomie	  (gianduiotto	  chocolaatjes,	  savoiardi,	  sabayon,	  grissini).	  	  

Sedert	  begin	  15de	  eeuw	  heeft	  Turijn	  een	  universiteit.	  Al	  snel	  kon	  je	  er	  
theologie,	  burgerlijk	  en	  kerkelijk	  recht,	  filosofie,	  geneeskunde	  en	  vrije	  kunsten	  
studeren.	  In	  1561	  verplaatste	  hertog	  Emanuele	  Filiberto	  de	  hoofdstad	  van	  zijn	  
rijk	  van	  Chambéry	  naar	  Turijn.	  Hiermee	  kwam	  de	  bouw	  van	  nieuwe	  wijken	  
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buiten	  de	  stadsmuren	  op	  gang	  en	  dat	  trok	  weer	  nieuwe	  bewoners	  aan.	  De	  
enorme	  toename	  van	  bewoners	  zorgde	  ook	  voor	  meer	  woningbouw	  in	  het	  
middeleeuwse	  stadsdeel.	  Helaas	  verdwenen	  daarmee	  de	  moestuinen,	  die	  vele	  
huizen	  toen	  hadden.	  	  
	  

‘Gouden tijdperk’	  

De	  periode	  eind	  16de	  tot	  medio	  19de	  eeuw	  wordt	  gezien	  als	  een	  relatief	  
'gouden	  tijdperk'	  voor	  Turijn.	  Met	  een	  korte	  onderbreking	  in	  1630,	  toen	  in	  
Turijn	  de	  pest	  uitbrak.	  Er	  ontstond	  een	  strijd	  om	  de	  macht	  na	  de	  dood	  in	  1637	  
van	  hertog	  Vittorio	  Amedeo	  van	  Savoye.	  Deze	  strijd	  ontketende	  een	  
kortdurende	  burgeroorlog.	  Een	  ieder	  die	  kon,	  verliet	  de	  stad.	  Halverwege	  de	  
17de	  eeuw	  nam	  de	  groei	  in	  Turijn	  weer	  toe.	  In	  1798	  trokken	  de	  Savoye	  zich	  
terug	  op	  Sardinië.	  Kort	  was	  Turijn	  deel	  van	  de	  Piemontese	  Republiek,	  totdat	  het	  
door	  Napoleon	  werd	  ingelijfd	  bij	  Frankrijk.	  Tot	  1814	  was	  Turijn	  een	  Franse	  stad.	  
Toen	  werd	  het	  bevrijd	  door	  de	  Habsburgse	  troepen	  en	  nam	  de	  Savoye	  Vittorio	  
Emanuele	  I	  het	  roer	  over.	  Een	  politiek	  onrustige	  periode	  brak	  aan.	  	  
	  

Het ‘Risorgimento’ 

Na	  1848	  werd	  Piemonte	  het	  centrum	  van	  het	  Risorgimento,	  de	  beweging	  voor	  
één	  verenigd	  Italië.	  Veel	  politieke	  vluchtelingen	  van	  elders	  uit	  de	  ‘laars’	  trokken	  
naar	  Turijn	  en	  namen	  deel	  aan	  het	  politieke	  debat.	  Al	  dan	  niet	  in	  de	  vele	  cafés,	  
waar	  nu	  nog	  steeds	  –	  in	  een	  19de	  eeuwse	  ambiance	  -‐	  een	  ‘caffè’	  of	  	  ‘aperitivo’	  
gedronken	  kan	  worden.	  De	  Senaat	  uit	  die	  tijd	  is	  ‘als	  in	  functie’	  te	  ervaren	  in	  het	  
museum	  Palazzo	  Madama.	  Onder	  leiding	  van	  de	  eerste	  minister	  graaf	  Benso	  
Camillo	  Cavour,	  de	  vrijheidstrijder	  ‘il	  generale’	  Garibaldi	  en	  journalist/politicus	  
Giuseppe	  Mazzini	  had	  deze	  beweging	  succes.	  De	  Savoye	  Victor	  Emanuele	  II	  
werd	  de	  eerste	  koning	  met,	  van	  1861	  tot	  1865,	  Turijn	  als	  de	  hoofdstad	  van	  het	  
verenigde	  Italië.	  Het	  koninklijke	  paleis	  staat	  in	  het	  centrum	  van	  Turijn.	  In	  
Palazzo	  Carignano	  is	  een	  museum	  gewijd	  aan	  deze	  voor	  Italië	  zo	  belangrijke	  
periode.	  

Industrieel centrum 
In	  1865	  verplaatste	  de	  regering	  zich	  eerst	  naar	  Florence	  en	  daarna	  naar	  Rome.	  
Turijn	  veranderde	  toen	  van	  een	  staatskundig	  in	  een	  industrieel	  centrum.	  Fiat	  
werd	  er	  in	  1899	  op	  initiatief	  van	  Giovanni	  Agnelli	  opgericht;	  vanaf	  1916	  was	  het	  
hoofdkantoor	  gevestigd	  in	  Lingotto.	  In	  1911	  vond	  de	  Wereld-‐tentoonstelling	  in	  
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het	  Parco	  del	  Valentino	  plaats.	  Begin	  20ste	  eeuw	  was	  Turijn	  hét	  centrum	  voor	  
de	  Italiaanse	  film	  met	  de	  eerste	  grote	  Italiaanse	  speelfilm	  Cabiria.	  Tijdens	  de	  
Tweede	  Wereldoorlog	  was	  de	  Partizanenstrijd	  tegen	  de	  nazi’s	  in	  dit	  deel	  van	  
Italië	  het	  hevigst.	  	  

Sport, hedendaagse kunst en Salone del Gusto 
Bij	  een	  heftige	  storm	  in	  1953	  stortte	  de	  veertig	  meter	  hoge	  spits	  van	  de	  Mole	  
Antonelliana,	  hèt	  markeringspunt	  van	  de	  skyline	  van	  Turijn,	  naar	  beneden.	  
Indertijd	  een	  hele	  gebeurtenis.	  GAM,	  museum	  voor	  moderne	  en	  hedendaagse	  
kunst,	  richtte	  zich	  al	  eind	  19de	  op	  ‘hedendaagse	  kunst’;	  als	  eerste	  museum	  in	  
Italië.	  Van	  1967	  tot	  1972	  was	  Turijn	  een	  belangrijk	  centrum	  voor	  de	  moderne	  
kunststroming	  Arte	  Povera.	  Sindsdien	  heeft	  moderne	  en	  hedendaagse	  kunst	  
ook	  een	  belangrijke	  plek	  verworven	  in	  de	  openbare	  ruimte	  van	  Turijn.	  	  

In	  1949	  stortte	  een	  vliegtuig	  met	  onder	  andere	  het	  eerste	  voetbalelftal	  van	  
Grande	  Torino	  vlakbij	  de	  Basilica	  di	  Superga,	  het	  mausoleum	  van	  de	  Savoye,	  
neer.	  De	  impact	  voor	  Turijn	  was	  enorm.	  Een	  gedenksteen	  ter	  plekke	  herinnert	  
hieraan.	  Turijn	  heeft	  twee	  belangrijke	  voetbalclubs,	  Grande	  Torino	  ofwel	  Torino	  
FC	  en	  Juventus.	  Laatstgenoemde	  is	  één	  van	  de	  oudste	  en	  belangrijkste	  
voetbalclubs	  in	  Italië.	  Juventus	  werd	  in	  1897	  opgericht	  door	  leerlingen	  van	  het	  
Massimo	  d’Azeglio	  Lyceum	  in	  Turijn.	  Juventus	  is	  Latijn	  voor	  ‘jonge	  
volwassenheid’	  (het	  Juventus	  museum	  ligt	  aan	  Via	  Druente	  153/42,	  ten	  
noordwesten	  van	  het	  centrum,	  www.juventus.com).	  Torino	  FC	  werd	  in	  1906	  
opgericht	  na	  een	  breuk	  binnen	  de	  Juventus	  geleding.	  Er	  zouden	  teveel	  
buitenlandse	  voetballers	  zijn.	  De	  “Derby	  delle	  Mole”	  was	  daarmee	  geboren:	  
Juventus	  tegen	  Torino.	  Het	  Juventus	  Stadion	  uit	  2011	  is	  mede	  door	  de	  
betrokkenheid	  bij	  het	  	  ontwerp	  van	  Pininfarina	  Extra	  en	  Giugiaro	  Design	  een	  
bezoek	  waard.	  	  

In	  2006	  werden	  in	  Turijn	  en	  omgeving	  de	  Olympische	  Winterspelen	  gehouden.	  
Een	  museum	  over	  sport	  in	  Italië	  in	  het	  Olympisch	  Stadion	  is	  daarvan	  een	  
blijvende	  herinnering.	  In	  2015	  was	  Turijn	  de	  sport-‐hoofdstad	  van	  Europa.	  In	  
2006	  vond	  ook	  de	  eerste	  Salone	  del	  Gusto	  plaats.	  Organisator	  van	  deze	  
tweejaarlijkse	  food-‐	  en	  wijnbeurs	  in	  Turijn	  is	  Slow	  Food,	  een	  internationale	  
beweging	  die	  strijd	  voor	  de	  productie	  en	  verkoop	  van	  goed,	  schoon	  en	  eerlijk	  
geproduceerd	  voedsel.	  Slow	  Food	  is	  opgericht	  in	  het	  ten	  zuiden	  van	  Turijn	  
gelegen	  stadje	  Bra,	  op	  de	  grens	  van	  de	  streken	  Roero	  en	  Langhe.	  Streken	  die	  


