
13GRANDE ITALIË12 GRANDE ITALIË

VespaVurige

Heerlijke scootertocht langs   Verona en het Gardameer 
TEKST EN FOTOGRAFIE   GERRIT OP DE BEECK

In Valpolicella, het hinterland rond
Verona, zijn er zeker tachtig prestigieuze
villa’s. Villa Arvedi in Grezzana is de
grootste én de mooiste.
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Het grootste meer van Italië, het grootste 
liefdesverhaal aller tijden en om op krachten te
komen een grote wijn: Amarone. Met de Vespa,
onweerlegbaar het icoon van de scooterindustrie,
combineer je het Gardameer, Verona en de
Valpolicella-wijnregio niet alleen mondjesmaat
maar vooral in stijl. Partenza!

Na Chianti is de Valpolicella-wijnregio
de grootste DOC (Denominazione 
di Origine Controllata, vrij vertaald: 
beschermd wijngebied) van Italië.
Op de foto: wijnranken in de vallei 
van Purano.
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Bardolino aan het Gardameer, een
natuurlijke haven met historisch
stadscentrum. Mooi, maar druk-druk
én men spreekt er… Duits. 
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We zetten meteen de
juiste toon: amper tien
uur in de ochtend en
we hangen al aan de
fles. ’t Is te zeggen, we
doen dat zoals het
hoort en vooral hoe

Giancarlo Tommasi dat graag heeft: met duiding en in afge-
meten porties, want kwaliteit komt altijd in kleine hoeveel-
heden. Wijnmaker Giancarlo is een echte gentiluomo. Hij laat
de lieve dames Lisa en Annalisa van de inhouse winkel hun
wildgebarend nummertje opvoeren, maar het is overduidelijk
dat hij de leider is. Met zes zijn ze: Pierangelo, Piergiorgio,
Stefano, Francesca, Erica en Giancarlo, vierde generatie wijn-
bouwers die in grote harmonie de naam en faam van
Tommasi hooghouden. Elk van de broers en zussen heeft zijn
of haar specialiteit en verantwoordelijkheid. Opgericht in
1902, produceert het familiebedrijf vandaag ongeveer één
miljoen flessen, wat hen tot de grootste onafhankelijke pro-
ducent van de regio maakt. Zeventig procent daarvan is rode
wijn, met de Amarone - een blend van vier oerdruiven die
pas geperst worden na vijf maanden drogen - als absolute
blikvanger. Toen we gisteravond na een vlotte autorit vanuit
Milaan Malpensa ons hotel in Ospedaletto di Pescantina
vroeger dan voorzien bereikt hadden en zonder veel voor-
kennis een flesje Valpolicella Classico Superiore bestelden bij
de pasta, werden we bijna van onze sokken geblazen. Wat
een boeket, wat een body. Meteen wisten we wat ons te
wachten stond. “De Valpolicella (letterlijk: vallei van de vele
kelders)-wijnregio is een klein geheim”, lacht Giancarlo afge-
meten. “Na Chianti is dit de DOC (Denominazione di Origine
Controllata, vrij vertaald: beschermd wijngebied) met de
grootste productie. Toch blijven we relatief onbekend en dik-
wijls ook wat onderschat. Maar ik garandeer je, sommige
kunnen zonder verpinken naast een Barolo gezet worden.”
Voor we vertrekken, wil Giancarlo ons nog hun pronkstuk la-
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Villa Arvedi in Grezzana. Ooit
een rijkeluisbuitenverblijf, nu de
thuishaven van vier families.  

Cappuccino-de-luxe in Verona.

In Villa Arvedi wordt het met fresco’s vergeven hoofdgebouw
verhuurd voor allerlei evenementen.

Verona telt 250.000 inwoners en fungeert als provinciehoofdstad.

“We zouden hier gemakkelijk
met honderd kunnen wonen”

Paolo Arvedi 

>
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La dolce Vespa 
Ruim 67 jaar na zijn introductie blijft de Vespa de
Piaggio een legende, een mythe die zelfs vandaag nog
standhoudt. De uniciteit is niet zozeer technisch (in de
afgelopen decennia zijn veel veranderingen en vernieu-
wingen doorgevoerd, maar het basisconcept is onveran-
derd gebleven) of historisch. Nee, de ware kracht van
een Vespa schuilt in het sociale. De Vespa is technisch
gezien een industrieel product, maar in de diepere zin
de etalering van een levensstijl. De Vespa verpersoon-
lijkt dromen. Voor vele Italianen maakte hij de weg vrij
om zich – betaalbaar – bij een modernere wereld te
voegen. De betrouwbaarheid van een Vespa is groot,
maar hij vraagt wat aandacht. Laat ons zeggen: zoals
een Italiaanse maîtresse. 

ten zien: la grande duomo. Hoezo, hebben ze hier hun eigen
kathedraal? Duomo blijkt bij Tommasi de bijnaam voor het
grootste eiken vat ter wereld te zijn. Hoewel we niet echt
warm lopen voor al die ‘Guinness Book of Records’-toestan-
den, zijn we nieuwsgierig genoeg om af te dalen in de nieuw-
gebouwde kelders. Daar staat hij dan, integraal opgetrokken
uit Slavonische eik van de Balkan, meer dan vier meter breed
en met een capaciteit van 33.300 liter wijn. “Of wat erin zit
even spectaculair wordt, weten we over twee jaar”, lacht
Giancarlo. Amarone-wijn wordt immers 36 maanden bewaard
in eiken vaten vooraleer men tot bottelen overgaat.  

Een gedeconsacreerde pizza
Godere la vita, genieten van het goede leven… en de kerkto-
ren moet nog twaalf uur slaan. We kunnen het niet ontken-
nen: er schuilt een Italiaan in ons. We starten de felgekleurde
Vespa’s en zoemen als een wesp langs achterafweggetjes rich-
ting Verona. De lunchtijd besteden we in een voormalige ka-
pel. In een verlaten zijstraatje van het drukke stadscentrum
bevindt zich de San Matteo-kerk, gebouwd in 1107 maar
sinds 1992 ontwijd en ingericht als restaurant. De eerste in-
druk is verwarrend, wat een reutemeteut in een kerk. Maar
ja, mirakels zijn niet ongewoon in Italië. En tenslotte zegt het
reizigerslatijn dat veel volk, vooral locals dan, borg staat voor
goed eten. Bovendien hebben ze de houtoven aangestookt:
een unicum, want in Italië wordt meestal alleen ’s avonds ver-
se pizza geserveerd. We nestelen ons in een hoekje naast de

drukte onder een gobelin van ‘Het Laatste Avondmaal’ en
zijn verwonderd dat de toiletten zich achter de biechtstoel in
de sacristie bevinden. Wat een tent. Maar de pizza’s zijn
heerlijk, de wijn is op temperatuur en de rekening belachelijk
laag. Grazie madre Madonna! Tijd om de stad te ontdekken.
Giulietta: here we come!

Citta d’amore
Verona is vooral bekend als de stad van van de arena en het
zomerse operafestival. Laten we met het interessantste begin-
nen: hoe zou het met Giulietta zijn? Slecht. Het meisje be-
staat natuurlijk niet en heeft nooit bestaan, tenzij in de ver-
beelding van die visionaire schrijver William Shakespeare, die
de mosterd haalde bij de oude Italiaanse literatuur. Toch ko-
men elk jaar zo’n miljoen mensen kijken naar het huis waar
zij gewoond zou hebben (middeleeuws, maar in de negen-
tiende eeuw verbouwd, toen kleefde men er ook het legen-
darische balkon aan) en naar haar zogenaamde tombe. Het
doet me denken aan het Finse Rovaniemi, een Laps dorp ter
hoogte van de poolcirkel dat zich al jarenlang met torenhoge
budgetten op de wereldkaart zet als de officiële woonplaats
van de Kerstman. Plat commercieel vertier dat flirt met de
grens van zieligheid. Maar ja, mensen worden aangetrokken
door dromen. Gelukkig heeft Verona veel meer te bieden, en
dat is een understatement. De Piazza Bra is het bekendste
plein van Verona, de Piazza Erbe is het meest pittoreske en
de Piazza dei Signori veruit het mooiste. Hier werpt de visio-
naire leermeester Dante norse blikken naar de voorbijgangers,
alsof hij de meesten van hen meteen zou willen verbannen
naar de hel. We nestelen ons op de hoek onder de luifel van
Antico Caffé Dante en concluderen bij een glas witte wijn dat
dit inderdaad wel eens een van de mooiste pleinen van Italië >

Gelukkig is Verona balkonoverschrijdend en speelt er meer
dan alleen Romeo en Julia. Op de foto: toeristen pennen 
liefdesverklaringen neer in het steegje dat je door moet om 
de binnenplaats-met-balkon te bezichtigen.

Kleine, verlaten 
wegen, afgeplatte
heuvels, weinig 
verkeer en badend 
in gouden licht: 
dat is pure 
scooterromantiek.



 Garda/Verona 
is vijfde Vespatour
In de zomer van 2003 lanceerden Oostendenaar Jean Devos en
zijn Italiaanse liefde Roberta een uniek product in de regio
Piemonte (ten zuiden van Turijn): de Vespatochten. Het idee was
om drie grote lussen, die telkens een volle dag in beslag nemen, te
rijden, met elke dag vertrek en aankomst in een charmant hotel
dat de thuisbasis vormt. De tochten, respectievelijk 70, 60 en 120
kilometer lang, zijn alle naar een lokale wijn genoemd (Barolo,
Barbaresco en Roero) en bovendien zeer gedetailleerd uitgestip-
peld. In het roadbook zitten niet alleen plannetjes, maar ook tips
voor musea, wijnhuizen en restaurants. Het aantal te rijden kilome-
ters is beperkt, zodat het programma toelaat rustig te tafelen of
een museum te bezoeken. “Het is niet de bedoeling om er een
wedstrijd van te maken”, zegt Jean Devos. “Integendeel, het gaat
erom traag te reizen en intensief te genieten.” De formule wordt
een gigantisch succes. In 2005 werd Toscane gelanceerd, in 2008
volgde Le Marche. Vorig jaar vervoegde Umbrië de reeks, nu 
lanceert men Garda & Verona, de vijfde tour. 

zou kunnen zijn. Of zijn het de talrijke gebrouilleerde gelief-
den die ons hoofd op hol brengen? We zijn hoe dan ook on-
der de indruk. Zijn autovrije centrum, zijn nauwe straatjes
vol interessante panden uit verschillende stijlperioden, de
Adige-rivier die zich als een wurgslang rond de stad trekt, en
de weidse uitzichten op de uitlopers van de Alpen en de
Dolomieten: dat alles maakt van Verona een juweeltje. Uit
heel de wereld komen hier elk jaar zowat vierduizend liefdes-
brieven voor Giulietta aan. Misschien moeten wij er eentje
schrijven naar de burgemeester. “Bella, signorone!”

De dromen van kasteelheer Paolo
Late namiddag, wat opgehouden door het drukke spitsverkeer
waar we zelfs met de scooter amper door geraakten, snorren
we de imposante oprijlaan van Villa Arvedi op. Kasteelheer
Paolo verwacht ons en staat op het bordes te blinken. In
Valpolicella, het hinterland van Verona, zijn er zeker tachtig
prestigieuze villa’s, waarvan sommige tot ver buiten de regio
bekend zijn om hun architectonische kwaliteiten. De historiek
is eenvoudig. In de afgelopen vijfhonderd jaar streefden de
families van patriciërs en de rijke middenklasse ernaar om,
naast hun woning in de stad, ook nog een luxevilla op te trek-
ken. Villa Arvedi in Grezzana is zo’n adres, maar dit is de
grootste én de mooiste. Gebouwd in 1600 als grote boerderij,
verbouwd tot zijdefabriek en finaal geherdecoreerd als fabel-
achtige villa. In 1824 werd het gekocht door een familie die er
meteen haar naam op kleefde. Paolo is de vijfde generatie en
zoals de traditie het wil, woont men er met zijn allen: tien
mensen uit vier families. “Maar dan nog is het veel te groot”,
lacht Paolo terwijl hij ons rondleidt door de indrukwekkende
vertrekken. “Daarom hebben we beslist om het hoofdgebouw
te verhuren voor allerlei doeleinden. Uiteraard spannen hu-
welijksfeesten de kroon, maar we hadden ook al een filmcrew
die hier flink wat scènes uit ‘Letters to Juliet’ (een
Amerikaanse bakvissenkomedie) draaide. Om de hele zaak
rendabel te houden exploiteert de Arvedi-familie ook een
twaalf kamers grote borgo - een uit de kluiten gewassen B&B,
zeg maar - en produceren ze er olijfolie. Het liefst van al zou
Paolo het pand verbouwen tot tien appartementen. Maar de
villa is beschermd en de Italiaanse molens van de administra-
tie, laat staan die van de broodnodige subsidies, draaien ter-
gend traag. Wanneer hij ons uitgeleide doet en een beetje 
naïef vraagt of we met die Vespa’s helemaal vanuit België ge-
komen zijn, wijst hij ons op de theatrale schoonheid van de
tuin, die licht afhellend richting dorpskom strekt. Moraliserend
met de wijsvinger hekelt hij andermaal de lakse houding van
de overheid als het op monumentenzorg aankomt. “Ofwel doet
men niets, ofwel overbeschermt men”, luidt het verdict. Maar
de trots om kasteelheer en pater familias te zijn, straalt van
zijn gezicht. Een zekere empathie overvalt ons.

Spelen met marmer 
Dag twee. Vanmorgen vroeg zijn we opgewonden als kin-
deren vertrokken voor de zeventig kilometer lange
Gardatour. Ondanks het schitterende nazomerweer zijn
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Beeldhouwer Alessandro
Guardini: sinds de
Romeinen is er weinig
veranderd wat marmer-
verwerking betreft.

Wijnmaker Giancarlo Tommasi met zijn
pronkstuk, een magnumfles van twaalf
liter Amarone. Van de één miljoen 
flessen die hij jaarlijks bottelt, wordt
75 procent geëxporteerd.

De rode wijn bekend
als Valpolicella wordt
gemaakt van vier drui-
vensoorten: corvina
veronese, rondinella,
molinara en corvinone.

Wijnranken op 
afgeplatte heuvels 
in Pedemonte.

Een vitello tonnato-zoals-het-hoort.

Culinaire tips 
VERONA: Pizzeria San Matteo, dagelijks geopend van 12 tot
14.30 uur en van 18.30 tot 24 uur. Vicolo del Guasto 4.
www.smatteo.it

VERONA: Antico Caffé Dante, Piazza dei Signori 2. Lunch en
diner. Geopend van ‘s ochtends tot ’s nachts. Groot terras,
klassevol adres. www.caffedante.it

VERONA: Antica Bottega dei Vini, Via Scudo di Francia 3.
Legendarisch restaurant (sinds 1890) met indrukwekkende wijn-
kaart, meer dan duizend referenties. Gesloten op dinsdag.
www.bottega-vini.it

SAN GIORGIO VALPOLICELLA: Trattoria Dalla Rosa Alda.
Check actuele openingsuren en dagen op www.dallarosalda.it,
want niets is zeker. Reserveren is bijzonder aanbevolen.

FUMANE: Enoteca della Valpolicella, Via Osan 45, 
tel. +39 045 683 91 46. Op zondag en maandag gesloten.
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handschoenen en windstopper geen overbodige luxe. Het is
fris in de heuvels! Boven de zestig kilometer per uur begint
de ochtendkilte immers stevig te snijden. Ach, ach, the joy
of a toy, from Italy with love. Onze eerste stop is een onge-
plande halte. Terwijl mijn kameraad mag doorrijden, word
ik, die er vijftig meter achter bol, door de Policia
Municipale aan de kant gezet. Controle van de boorddocu-
menten. Maar wanneer het geüniformeerde duo hoort dat
ik hen in het Engels aanspreek, hoeft dat plots niet meer.
Italië, fantastisch toch. Ciao, ciao! Sant’Ambrogio di
Valpolicella is een van de belangrijkste marmerproduceren-
de gebieden in Italië, met een verleden dat teruggaat tot
het Romeinse Rijk. Nu nog is er een gemeenschap van
steenhouwers in Sant’Ambrogio di Valpolicella die, wars
van alle technologische revoluties, de steen beitelen met
behulp van technieken die vrijwel onveranderd bestaan
sinds de middeleeuwen. Marmerkunstenaar Alessandro
Guardini is zo’n figuur. Amper 36, maar opgeleid in een
kunstacademie en de stiel geleerd van vader op zoon. In de
kleine showroom naast zijn atelier laat hij ons enkele re-
cente realisaties zien. De klantenkring is beperkt: kerken,
musea, antiquairs en overheidsinstellingen. De reden is niet
ver te zoeken: voor de modale burger is dit soort tijdrovend
vakmanschap onbetaalbaar geworden. Een klein beeldje
loopt al snel op tot vijfduizend euro, legt Alessandro ons
uit. Wie kan (of wil) dat nog betalen in tijden dat digitale
parafernalia regeren? Toch maakt hij zich weinig zorgen: de
vraag mag dan klein zijn, ook het aanbod is zeer beperkt.

Het meer van James Bond en Kafka
Kleine, verlaten wegen, afgeplatte heuvels, weinig verkeer
en badend in gouden licht: dat is pure scooterromantiek.
Maar wanneer we ons aan de oostelijke boorden van het
Gardameer in Bardolino neervlijen op een terrasje, voelen
we ons plots in een Duitse kroonkolonie. Waarom worden
we door een Italiaanse ober in de taal van Goethe aange-
sproken? Wanneer we onze buurman loeihard ‘due cappuc-
cino, bitte’ horen bestellen, weten we waarom. We hadden
het al gemerkt aan de nummerplaten, het Gardameer we-
melt van de Duitsers die, eufemistisch uitgedrukt, nogal
graag hun stempel drukken. En dat verloopt niet altijd dis-
creet. Gedegouteerd door de handelaars en hun voorspel-
bare stijlloosheid bekijk ik in de lokale krantenwinkel met
weemoed de oude, sepiakleurige postkaarten uit lang ver-
vlogen tijden, toen dit stukje Italië nog een verre cultuur-
reis was. We laten de drukke kustweg en de té populaire
badplaatsen voor wat ze zijn en scheuren de heuvels in.
Met pijn in het hart, want eigenlijk waren we graag even met
de ferry tot de noordwestelijke oever gevaren, waar de spec-
taculaire autoscènes uit de laatste James Bond-film ‘Quantum
of Solace’ gefilmd werden. Er belandde zelfs een Aston
Martin in het meer, een val van dertig meter; geen stunt,
maar een ongelukje. In het dorp Riva del Garda hebben ze er
met enig leedvermaak zelfs een cocktail naar genoemd. Maar
het is te druk en dus kiezen we voor de rust hoog in de heu-
vels met uitzicht op het meer. De wegen liggen er wat hobbe-
lig bij, maar de Vespa zweeft door het landschap.

Punta San Vigilio ten noor-
den van Garda. Het werd
genoemd naar de bisschop
van Trente die in de vierde
eeuw het christendom naar
de streek bracht. Nu her-
bergt de kleine landtong
o.a. een café en een hotel
met minihaven.

Cruisen langs achterafweggetjes
in de Valpolicella-regio.

Patrizia exploiteert
samen met haar echt-
genoot Ugo Bonafini
een kleine berghut
waar uitsluitend am-
bachtelijke kazen ge-
serveerd worden.

“Openingsuren zijn er niet en die 
willen we ook niet. Bij mooi weer zijn
we meestal open. Basta.” Patrizia  Bonafini  



BESTE REISTIJD
Je kunt de hele uit-
gerekte zomer-
periode (van be-
gin april tot eind
oktober) met vrije
vertrek- en aankomstda-
gen reizen. September en ok-
tober zijn de topmaanden, wanneer
het kleurenpalet compleet is, de he-
mel staalblauw is en er dikwijls och-
tendmist neerstrijkt. Vroeg reserve-
ren is de boodschap.

ERHEEN
Voor wie niet met de wagen vanuit
België reist: Brussels Airlines vliegt
meermaals per dag, op zeer aantrek-
kelijke uren, vanuit Brussels Airport
non-stop naar Milaan Malpensa.
Van daar is het tweeënhalf uur rijden
naar hotel Villa Quaranta Park.
Vluchtinfo, tarieven en reserveren via
www.brusselsairlines.com of de reis-
agent. Tickets vanaf 99 euro, all-in.
Ook de luchthaven van Venetië is
een potentiële invlieghaven.

AUTOHUUR
Wij reserveerden een Fiat Punto
(Cat. B) bij verhuurgigant AVIS en
betaalden 167 euro voor vijf dagen,
alle taksen en basisverzekering inbe-
grepen. Je huurt al een Cat. A vanaf
29 euro per dag. Info op
www.avis.be, www.avis.nl of bij de
lokale reisagent.

VESPATOURS
Info en reserveren: rechtstreeks via
www.kalitumbatravel.com of via de
reisagent. Voorlopig biedt alleen
touroperator Jetair deze nieuwe
Vespatour aan. Voor alle duidelijk-
heid: het finale roadbook met lo-
geerpakket zal vier lussen/vier rij-
dagen omvatten. 
De instapprijs bedraagt 425 euro per
persoon op basis van twee samenrei-
zende personen, vijf nachten en één
Vespa. Overnachten in het met vier
sterren bekroonde Villa Quaranta
kost 552 euro per persoon voor het-
zelfde pakket. Er zijn ook combina-
ties met één Vespa per persoon en
met eenpersoonskamers. Bij de pak-
ketprijs is steeds het roadbook, de
huur van de helm en een ba-verze-
kering - inclusief dekking diefstal -
inbegrepen. De minimumleeftijd is

18 jaar en een
Belgisch rijbewijs
(maar geen mo-

torrijbewijs) is na-
tuurlijk verplicht. Benzine
dien je extra te betalen.

Wie op zeker wil spelen, sluit
ter plaatse een extra 

all-in-omniumverzekering af.

OVERNACHTEN
GRANDE logeerde in het charmante
Villa Quaranta Park Hotel. Het
hoofdgebouw, een Venetiaanse villa
uit de zestiende eeuw, herbergt het
restaurant, de kamers bevinden zich
in een aansluitende nieuwbouw.
Ruime parking, openluchtzwembad
en spacenter. Ideaal uitvalsadres.
www.villaquaranta.com

DE REKENING
Dit stukje Italië is opmerkelijk goed-
koper dan bijvoorbeeld het populai-
re Toscane. Wie de oerlokale adresjes
opzoekt, zal zelden teleurgesteld zijn
en denken dat de rekening een ver-
gissing is: zo voordelig! Weetje: ver-
boden te roken op alle publieke
plaatsen en in alle hotels, bars en
restaurants.  

PRAKTISCHE WEETJES
Wijnhuis Tommasi in Pedemonte
di Valpolicella kan op eenvoudig
verzoek bezocht worden, maar wel
na reservatie per telefoon of e-mail.
Dagelijks van 9 tot 12 uur en van 15
tot 18 uur, uitgezonderd zondag.
Voor een degustatie wordt 7 euro
aangerekend. Tel. +39 045 770 12
66, info@tommasiwine.it, 
www.tommasiwine.it

Villa Arvedi, Grezzana. 
Alleen op afspraak te bezoeken. 
Tel. +39 045 90 70 45, 
info@villarvedi.it, www.villarvedi.it

Sculture Marmo van Alessandro
Guardini, Via dell’Industria 38,
Sant’Ambrogio. Bezoek uitsluitend
op afspraak en in het Italiaans.
www.sculturemarmo.com

Kazen van Bonafini in Baito dei
Santi. Uitsluitend op afspraak. 
Tel. +39 (0)45 728 53 88

ALGEMENE INFO
www.consorziovalpolicella.it
www.tourism.verona.it
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PRAKTISCH
Vespa Tours

waar we wat mysterieus afgesproken hebben op het kerk-
plein. Daar stappen op het voorziene uur plots twee fees-
telijk uitgedoste heren uit hun Fiat. Met enige moeite ha-
len ze een minikanon, of is het een groot geweer, uit hun
kofferbak. De tromboni is een apart stuk artillerie, typisch
voor de Italiaanse bergen en gemaakt met het vakman-
schap van de lokale ambachtslui. Ze zijn geïnspireerd op
vuurwapens uit de zestiende en zeventiende eeuw. Elk
van deze mobiele kanonnen heeft een naam, weegt zowat
vijftig kilogram en het laden is een zeer moeilijke opera-
tie. Evenals het afvuren, wat niet zonder gevaar is. “Anno
2010 is het gebruik nog louter folkloristisch”, vertelt 
presidente Lavarini ons. “En sterk aan banden gelegd.
Voor elk schot moeten we een vergunning aanvragen.”
Ooit joeg men er wilde beesten en boze geesten mee weg,
nu worden de trombonieri alleen nog opgeroepen voor re-
ligieuze vieringen, lokale feesten en… als er van een lid in
de club een zoon wordt geboren. Opgelucht dat we de he-
ren hebben kunnen overtuigen om geen demonstratie te
geven, bollen we als geroutineerde Vespisti terug naar het
hotel. We bedenken: zo’n driedaagse is niet alleen een
ideaal excuus om weer eens op de Vespa te kruipen, maar
vooral de echte invulling van het gehypete begrip ‘slow
travel’. Waar gaan we vanavond eten? 

ITALIË

GardameerGardameer

Geïsoleerde kazen
“Jullie zullen wel honger hebben”, lacht gastvrouw Patrizia.
“Het is bijna drie uur.” En ze serveert ons prompt een oversized
houten plank met jonge kazen en een halfliterflesje witbier.
Samen met haar echtgenoot Ugo Bonafini en zoon Figli exploi-
teert ze een kleine berghut waar uitsluitend ambachtelijke ka-
zen geserveerd worden. Meer dan de naam van het dorp, Baito
dei Santi naast San Zeno di Montagna, hadden we niet. Dus
werd het zoeken, meteen de reden van onze veel te late aan-
komst. De familie Bonafini zijn derde generatie kaasmakers die
van mei tot oktober de deuren openstellen voor reizigers op
zoek naar een artisanaal product, duizend meter hoog in de
heuvels. Met een beetje commerciële feeling zouden ze er een
topadres van kunnen maken, maar dat doen ze net niet.
Openingsuren zijn er niet en die willen ze ook niet. “Het moet
allemaal te combineren zijn”, lacht de gastvrouw. “Bij mooi
weer zijn we meestal open…” Basta. Er rest ons nog veertig ki-
lometer tot de thuishaven. We leggen de Vespa’s mooi in de
bochten en genieten andermaal van de landschappen die soms
meer aan een Oostenrijks decor dan aan Italië doen denken. En
’s avonds gaan we ook met de Vespa uit eten. Ditmaal met de
dames achterop, net als Audrey Hepburn en Gregory Peck dat
in de film ‘Roman Holiday’ uit 1952 deden. Het resultaat van
dit romantisch uitje was 100.000 verkochte scooters. In onze
favoriete trattoria Dalla Rosa Alda krijgen we een charmant ta-
feltje op het terras toegewezen en drinken we een schitterende
fles Ripasso terwijl de zon het Gardameer vuurrood kleurt.

Hofleverancier van romantiek
Al vroeg in de ochtend zingen de Vespa’s alweer aanstekelijk.
We genieten, al is het fris en blijven we de koele, mistige
ochtenden telkens weer onderschatten. But: we like to move
it. Ons typisch Italiaanse ontbijtje met zoetgevulde croissant,
chocoladecake en cappuccino blijkt al vlug verteerd. Geen
probleem, vandaag eten we vooral kilometers en hebben we
alle tijd om wat vroeger te lunchen. Dat doen we opnieuw in
Verona, gecharmeerd door de stad die schreeuwde om een
herontdekking. Terwijl we genieten van een vitello tonnato-
zoals-het-hoort, slaan we een tafereeltje gade in de lokale
Intimissimi, een budgetvriendelijke lingeriewinkel. Daar doet
een man op jaren, overduidelijk een heer van stand, berede-
neerd zijn inkopen voor zijn (jongere?) eega. De verkoopster,
type bevallig leeghoofd met indrukwekkende decolleté, staat
hem daar met raad én daad bij. Niemendalletjes worden
voorgehouden en gepresenteerd. De dottore wikt en weegt,
beslist en betaalt met de glimlach. Het kan tenslotte niet alle
dagen La Perla zijn, moet hij denken. Voor zulke taferelen
houden we van Italië. “Want wie niet van Italië houdt, is al-
tijd een beetje een barbaar”, schreef de Franse essayist
Félicien Marceau.

Kanongeschal in de heuvels
Als afsluiter van onze driedaagse gaan we op bezoek bij de
trombonieri di Santa Marina. Daarvoor moeten we langs schit-
terende wegen naar het hoge Marano di Valpolicella bollen,

Verona werd door de
Unesco geklasseerd
als Werelderfgoed.

Bij de beste tromboni, zoals Lavarini en
Marchesini, is het houten deel gesneden
en versierd met metalen onderdelen, ter-
wijl het einde van het vat is versierd met
bas-reliëfs van bloemen.
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