
 

 

 DE IJSMAKERS  
          presentatie door  

          Dannie ten Zweege 



De elementen van het verhaal: 
 

• de geschiedenis van het ijs maken 

• ijssmaken ontwikkelen 

• de geschiedenis van een familie 

• relaties 

• poëzie 

• en zo nog wat andere zaken 



De personages 
  

Giuseppe Talamini:  de overgrootvader en eerste ijsmaker 

  

Maria Grazia:  buurmeisje en latere vrouw van de eerste Giuseppe Talamini 

  

Giuseppe Battista (Beppi) Talamini: kleinzoon van de ‘eerste’ Talamini. Vader van Giovanni en Luca 

  

Anita Talamini:  de vrouw van Beppi, moeder van Giovanni en Luca.  

  

Giovanni Talamini: de ik-figuur en hoofdpersoon van het verhaal 

  

Luca Talamini:  Luca is de jongere broer van Giovanni 

  

Sophia Talamini:  het vroegere buurmeisje van Luca en Giovanni, vrouw van Luca 

  

Giuseppe Talamini: zoon van Luca en Sophia 

  







- Giuseppe   ijsmaken 

  

- Beppi    gereedschappen  

 

- Giovanni   poëzie 

 

- Luca    onvruchtbaar 



 

Maria Grazia   baby 

  

Sophia     ziek en depressief   

 

Anita     onwetend 

  

Andere vrouwen  seksuele wezens 













p. 21 ‘IJs smaakt nog beter dan een vrouw’ 

p. 22 Over het maken van ijs: ‘Het was als het verhaal dat je wordt verteld  

 over de liefde, over de daad.’ 

p. 22 ‘Misschien was het gelukt [om zich voor te stellen hoe ijs smaakte, DZ]  

 als hij had geweten hoe een vrouw smaakte.’ 

p. 34 ‘Hij nam een hap met zijn ogen dicht, alsof hij een meisje kuste.’ 

p. 84 ”Toen ik een meisje was,” zei de Noorse programmeur, “dacht ik altijd 

  aan seks als ik een ijsje at.” [...] “Ik dacht er al aan toen ik veertien was 

 en ik nooit zulke dingen had gedaan. Ik liet de punt van mijn tong over  

 de top van het ijs gaan, draaide rondjes om het bolletje, beet erin met  

 mijn lippen en likte ze langzaam af.” 

p. 151 ‘Hij heeft vanille-ijs gemaakt dat even stevig en onweerstaanbaar is als 

 de billen van Sophia Loren.’ 





 
 
p. 15 het was de zomer waarin de welvingen onder het jurkje van zijn buurmeisje  
 Maria Grazia enorme rondingen werden.  
p. 15  Het was of haar borsten groeiden in de zon.  
p. 19  haar borsten deden zeer. 
p. 26  Guiseppe keek van haar ogen naar de jam, maar onderweg stuitte zijn blik op haar borsten. 
p. 119 Ze droeg een jurkje en had borsten die elke vrouw wel voor een dag zou willen hebben. 
p. 119 Ze had stijve tepels, alsof in elke borst een amandel was geplant. 
p. 126  Ze droeg een zijden shirt, je kon er net niet doorheen kijken 
p. 164 Op zwoele dagen bleef het publiek weg. Maar daar had ze iets op gevonden. In de zomer droeg 
 ze dunne hemdjes met een laag uitgesneden decolleté.  
p. 228 Ik had gedroomd van haar borsten, ik had er honderden malen over gefantaseerd.  
p. 230 Ik maakte haar bh los. Borsten die groter zouden worden, tepels die donkerder zouden kleuren 
p. 235 Haar lichaam barstte door haar kleren heen. Ik zag alles: heupen, billen, borsten. En haar buik. 
p. 241 Sophia’s tepels waren verbreed en donker van kleur, haar borsten waren gigantisch. 
p. 244  Het was een genot om haar te zien. De strakke lijnen van haar lichaam, haar geweldige boezem. 
246 Ik word gek van mijn borsten, zei Sophia toen. Ze zijn al een paar dagen keihard.  
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