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TEKST EN FOTO’S JAAP SCHOLTEN

Het Noord-Italiaanse Trentino, tussen het
Gardameer en de Dolomieten, is een welvarende regio met een mooie natuur, een
interessante culturele erfenis en een goede
keuken. Italiaanse charme gaat hier hand
in hand met een vleugje Oostenrijkse
degelijkheid.

T

Trentino vormt samen met het naburige Südtirol de regio
Trentino-Alto Adige. Het is één van de rijkste gebieden
van het land met een hoge mate van onafhankelijkheid.
Het devies hier luidt: ‘hoe minder Rome hoe beter’. Is in
Südtirol het Oostenrijkse verleden nog overal voel- en
zichtbaar, Trentino is grotendeels ‘echt’ Italiaans. Met
uitzondering van het noorden, dat is zo’n typisch grensgebied waar Lederhosen heel normaal zijn en de pasta net
niet meer ‘al dente’ is.

Monumentaal Trento
Hoofdstad Trento is niet groot en niet klein en tot in de
puntjes verzorgd. In het historische centrum zijn de stoepen van marmer, de straten grotendeels autovrij, de winkels Italiaans elegant, en in de stijlvolle bars wordt ieder
kopje cappuccino met liefde geserveerd. De monumentenlijst is indrukwekkend en palazzi uit de Renaissance getuigen van een (puissant) rijk verleden. Jacob Fugger, de
huisbankier van keizer Karel V, had hier ook een paleisje.
Toch is Trento niet echt toeristisch. De stad ligt net te ver
van de grote trekpleisters Gardameer, Verona en Venetië.
Maar daar slapen de trentinos geen nacht minder om. Er
zijn voldoende alternatieve bronnen van inkomsten.

Lunchen in romaans decor
Het hart van de stad is Piazza Duomo, dat zich kan meten
met de mooiste pleinen van Italië. Families flaneren
er met een ijsje in de hand, paartjes zitten onder de
Neptunusfontein en in de middagpauzes wordt er uitgebreid geluncht op een van de terrasjes. Het decor mag er
wezen: tevreden inwoners, een stralend witte Dom, met
fresco’s versierde gevels en een stadstoren van onvervalste Italiaanse makelij. De Dom van Trento is dé grote trekpleister. Het is niet alleen een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst, maar ook historisch van belang. In de
16e eeuw vond in de stad het Concilie van Trente plaats.
Afgevaardigden uit heel Europa staken de koppen bijeen
om een antwoord te vinden op de Reformatie, en dat ge-
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LINKS Water-

kasteel (met
restaurant) aan
het Lago Toblino
BOVEN De
getande pieken
van de Pale di
San Martino
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durende twee decennia. Het Museo Diocesano naast de
Dom herinnert aan deze episode.

Adellijk sneeuwballengevecht

BOVEN Louter

torens boven de
pannendaken in
Rovereto
LINKS Dankzij
de kabelbaan
ben je in no time
op de Pale di
San Martino

DOLOMIETEN
PALARONDA SOFT TREK
De Dolomieten Palaronda Soft Trek is een lichte bergwandeltocht
door de Pale di San Martino en geschikt voor iedereen die een paar
dagen in de bergen wil doorbrengen. De etappes over goed gemarkeerde paden zijn niet al te lang. Er is genoeg tijd om in de berghut
lekker uit te rusten. Een arrangement wordt aangeboden door de
VVV in San Martino di Castrozza; de prijs is €135 p.p. en dat is inclusief drie dagen halfpension in de berghutten, een pas voor de kabelbaan Funivio Rosetta, een interactieve dvd en kaartmateriaal. Voor
uitgebreide informatie, ook in het Nederlands: www.visittrentino.it.
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Voor de eenwording in de 19e eeuw was Italië een lappendeken van vorsten- en hertogdommen. Bisschoppen waren ook vaak vorst en die van Trento was er één van. De
bisschop regeerde over half Noord-Italië.
De bisschop-vorst van Trento resideerde in het Castello
del Buonconsiglio aan de rand van het oude centrum. Het
kasteel is een mix van bouwstijlen met een mooie tuin en
een fraai uitzicht over stad en ommeland.
Hoogtepunt is de Torre dell’Aquila. In een tijd van tegenpausen, tegenbisschoppen en intriges was zelfs de bisschop van Trento zijn leven allesbehalve zeker. En dus besloot bisschop Georg von Liechtenstein in de 14e eeuw
zich in de toren te verschansen met een leger van soldaten
in de gang, de enige toegang. Om toch nog iets van de buitenwereld mee te krijgen, liet hij het hoofdvertrek beschilderen met alledaagse taferelen, één voor elke maand. Het
wordt al snel duidelijk hoe de maatschappij was ingericht:
de adel feest, jaagt en gooit sneeuwballen in chique kleding, het volk werkt. Het is een fantastische collectie, te
meer omdat in die tijd geen of nauwelijks wereldlijke scènes werden afgebeeld.
Een interessant onderdeel van het kasteel is ook het
Palazzo Magno, waar tijdens het Concilie van Trente de
afgevaardigden werden ondergebracht. In de loggia zie je
afbeeldingen uit de Griekse mythologie, sommige nogal
pikant. Het verhaal gaat dat aan het begin van het concilie
alle blote billen met keurig ondergoed werden overgeschilderd.

Meren in overvloed
Aan meren is in Trentino geen gebrek, er zijn er meer dan
200. Een concentratie ligt in het Valle dei Laghi tussen
Trento en het Gardameer. De gids die ons een dag rondleidt, heeft een selectie gemaakt van de mooiste en die bezoeken we één voor één in recordtijd met een pittige Alfa
Romeo. Het in de bossen verscholen Lago Santo, het bij
picknickende families geliefde Lago di Lamar; het Lago
Toblino waarin een romantisch waterkasteel ligt met, hoe
kan het ook anders, een minstens zo romantisch restaurant, en het mysterieuze Lago di Tenno, bijna onecht
blauw. Vanaf dit laatste meer loopt een wandelpad naar
Canale, een kunstenaarsdorp dat volgens alle reisgidsen
‘niet gemist mag worden’. Het is een middeleeuws dorp
waarvan er in Umbrië en Toscane tientallen zijn, maar in
dit deel van het land zijn ze zeldzamer. Op een bewolkte,
frisse dag is er in de verste verte geen kunstenaar te bekennen, alleen een oude bewoner met opgezette kraag.
De vallei eindigt bij het meer der meren, het Lago di
Garda, waarvan Trentino nog net even een stukje mee-
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pikt. Badplaats Riva del Garda is synoniem voor veel villa’s, veel bougainvillea, oleanders, olijfbomen en palmen,
veel Italiaans ijs en veel, heel veel surfplanken.

Koffie- en grappales
Na al die meren is onze Italiaanse gids toe aan koffie en
dat gaat gepaard met koffie’les’. Hij ontvouwt druk gebarend het geheim achter elke soort, of het nu espresso,
macchiato, latte of cappuccino is. De ‘Hollandse’ gewoonte
om op ieder moment van de dag een cappuccino te bestellen wordt hoofdschuddend afgekeurd. En als het trendykoffie-gedoe in Londen ter sprake komt, is de verontwaardiging nog groter. Maar we leren ook dat het zeker tien
seconden moet duren voor een schepje suiker in de schuimige melk van een echte cappuccino is verdwenen.
Behalve door de meren geniet de Valle dei Laghi bekendheid vanwege de exclusieve grappa di moscato die er uit
de moscateldruif wordt gedestilleerd. Grappadorp bij uitstek is Santa Massenza di Vezzano. Er zijn nog vijf destilleerderijen en allemaal zijn ze in bezit van de familie Poli,
broers, neven en ooms. Wij gaan op bezoek bij grappapatriarch Francesco Poli. De trots van het familiebedrijf
zijn, behalve een ‘premio especiale d’oro’, de destilleerketels. In heel Italië is er nog maar één bedrijf dat deze kan
maken. Er is concurrentie uit het Verre Oosten, maar wat
uit die ketels komt, is allesbehalve grappa volgens Poli.

Wie niet mooi is…
Iets ten zuiden van Trento ligt Rovereto. De stad had de
pech in de Eerste Wereldoorlog in de frontlijn te liggen.
Maandenlang bestookten Oostenrijkers en Italianen elkaar met mortieren waarbij regelmatig een afzwaaier in
de stad viel. Na de oorlog waren er van de 800 huizen nog
maar 2 bewoonbaar. Rovereto zal altijd in de schaduw blijven staan van Trento en heeft zich daar volledig bij neergelegd. Maar wie niet zo mooi is als de buurvrouw moet
slim zijn en de stad profileert zich als Cittá dei Musei, de
museumstad. Topmuseum is het Museo d’arte moderna e
contemporanea di Rovereto e Trento, simpelweg afgekort
als MART, met hypermoderne kunst in een al even modern gebouw. Zo ongeveer de tegenpool ervan is het
Museo della Guerra in het stadskasteel. Het is een museum vol wapens, uniformen, maquettes, foto’s van een
verwoest Rovereto en duizend-en-één voorwerpen, waaronder een nogal primitief uitziende amputeerzaag die je
de rillingen over het lijf doet lopen.

Hutten voor fijnproevers
Het noordoosten van Trentino ligt in de Dolomieten.
Behalve het landschap verandert er hier nog iets. Het
Oostenrijkse verleden wordt merkbaar. Italiaanse amorliederen worden schlagers en elegante pantalons worden
Lederhosen. Op het menu staat weliswaar escalope alla
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De destilleerketels
zijn de trots
van het
familiebedrijf

BOVEN Op

bezoek bij
grappapatriarch
Francesco Poli
ONDER Middel-

eeuwse straatjes
in ‘niet te
missen’ Canale
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milanese maar dat lijkt opvallend veel op Wiener Schnitzel, en de suiker verdwijnt veel te snel in de cappuccino.
Maar het landschap van het natuurpark Pale di San
Martino is weergaloos, en was voor de Unesco voldoende
reden voor een plekje op de werelderfgoedlijst.
Wij lopen twee dagen een deel van de Palaronda Soft Trek
die start in San Martino di Castozza, een chique bergdorp
met veel wintersportallure en op straat hier en daar een
Lamborghini. De Funivia Rosetta, een kabelbaan, brengt
je in een paar minuten van San Martino naar de Rosettaberghut over duizelingwekkende afgronden op 2700 meter
hoogte. Wandelen in de Pale di San Martino is heel goed
te doen. Het gaat af en toe aan weerszijden steil naar beneden, maar de paden zijn goed, de
bewegwijzering nog beter en het kaartmateriaal heel actueel. Het Dolomietenlandschap is ongenaakbaar, maar
de berghutten zijn allesbehalve primitief. De gezelligheid van weleer is nog
te zien aan de vergeelde foto’s en het
haardvuur. Tegenwoordig bieden de
hutten ook dubbel glas, een warme
douche en schone slaapzalen voor
maximaal zes personen. Het éénpansgerecht is ook verleden tijd. De hutten
presenteren zich nu als I Rifugi del
Gusto, hutten voor fijnproevers. En dat betekent een driegangenmenu met een glaasje grappa toe!

RECHTS Het
oorlogsmuseum
in de zelfbenoemde
museumstad
Rovereto
ONDER In het
noorden klinken
schlagers in
plaats van amorliederen

De pasta is weer
al dente en er is
geen Lederhose
meer te bekennen

DAL

Koeienfeest
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MET DE VLAM IN DE PIJP
De levensader van Trentino is het dal van de Adige. Deze rivier ontspringt in de bergen van Südtirol en mondt ruim
400 kilometer verder uit in de Adriatische Zee. Het opvallend vlakke dal is de enige natuurlijke doorgang door de
bergachtige omgeving en is al sinds de Romeinen de Via
Claudia Augusta aanlegden, de belangrijkste verbinding
tussen Italië en het noorden. Én strategisch: er is vrijwel
geen bergtop zonder kasteel of ruïne. In het Adige-dal is
geen vierkante meter onbenut gelaten. Alles is hier geconcentreerd: de grotere plaatsen, de industrieterreinen, de
spoorverbinding en de Brennerautoweg A22, één van de
drukste van Italië. Dagelijks gaan meer dan 7000 vrachtwagens ‘met de vlam in de pijp door de Brennerpas’. En waar
geen bebouwing of infrastructuur is, zijn boomgaarden. Eén
op de tien appels uit de Europese Unie komt uit Alto Adige.

In Fiera de Primiero, iets ten zuiden van San Martino, is
het ieder jaar in september feest wanneer het vee van de
alpenweiden naar de dalen wordt gehaald. Dit Gran Festa
del Desmontegar betekent het einde van de zomer. Het is
een bont spektakel dat in de ochtend begint met koffie, al
of niet met een flinke scheut grappa, en lekkere hapjes uit
de streek. Om een uur of 12 is het tijd voor de langverwachte optocht. En dat is pure folklore: het halve dorp is
in klederdracht, er zijn versierde ossenkarren, kinderen
in wagentjes uit grootmoeders tijd, lawinehonden, natuurlijk veel koeien met bloemenkransen om de nek, en accordeons waar allesbehalve Italiaanse muziek uit komt. Het
is af en toe wel even wennen, die heren in Tiroler klederdracht die vloeiend Italiaans spreken. En Lederhosen met
grappa is ook al zo’n vreemde combinatie. In de namiddag
is er een groots volksfeest waar, uiteraard, eten, drinken
en gezellig samenzijn centraal staan. Een mooier afscheid
van Trentino is ondenkbaar.
Na Fiera gaan we weer in zuidelijke richting. De pasta
wordt weer al dente, de suiker verdwijnt heel langzaam in
de koffie, zoals het hoort, en er is geen Lederhose meer te
bekennen.
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TOPSELECTIE OVERNACHTEN

REIZEN & PRIJZEN

De aantrekkelijkste plaatsen om te
verblijven zijn Trento, Riva del
Garda en San Martino di Castozza.
De prijzen zijn voor een tweepersoonskamer in het hoogseizoen
inclusief ontbijt. Kies voor de
vermelde telefoonnummers 00 39.

BESTE REISTIJD Voorjaar, zomer of
najaar is de beste tijd; voor wandelen
in de Dolomieten de zomer.
AUTO Van Utrecht naar Trento via
Stuttgart en de Brennerpas: 1070
kilometer. Kosten Oostenrijks snelwegvignet: €9,30 voor 10 dagen.
VLIEGEN KLM en Alitalia vliegen
rechtstreeks van Amsterdam naar
Milaan en Ryanair vanuit Maastricht
naar Bergamo. Vluchten naar
Venetië en Verona (met overstap)
zijn een stuk duurder (€204-310).
Retourticket KLM naar Milaan vanaf
€131 in augustus,
TREIN Met Hispeed van Amsterdam
Centraal naar Trento (nachttrein).
Reistijd minimaal 12,5 uur, vanaf
€120 retour.
AUTOHUUR Een auto in de
compacte klasse bij Car del Mar
inclusief alle noodzakelijke verzekeringen en volledige afkoop eigen
risico kost circa €160 voor een week
in september.
ENTREES Castello Buonsiglio €8;
Museo Diocesano Tridentino €5;

TRENTO

1. ALBERGO ACCADEMIA
Klein, maar fijn en sfeervol hotel in
het oude centrum in een verbouwd
historisch pand met patio. Op steenworp afstand van het Domplein.
www.hotelaccademia.eu, (0)461
23 36 00, €150.
VARONE DI RIVA DEL GARDA

2. VILLA MORETTI

Italiaanse droomvilla: roze met
groene luiken, palmbomen en
oleander in de tuin. Goede standaardkamers zonder al te veel luxe.
Rustig terras, tuin en zwembad.
Ontbijt met zelfgemaakte producten.
www.rivadelgarda.com/villamoretti,
(0)464 52 11 27, €100.

CALVOLA

3. AGRITUR CALVOLA
Overnachten op de boerderij, in dit
geval een bedrijf waar (biologische)
druiven, olijven en fruit worden
geteeld. Prima kamers, uitstekend
restaurant.
www.agriturcalvola.it, (0)464 50 08
20, €75.
SAN MARTINO DI CASTROZZA

4. HOTEL COLBRICON

Hotel in Alpenstijl voor zowel winterals zomersport. Het is van alle
gemakken voorzien en tot in de
puntjes verzorgd.
www.hotelcolbricon.it, (0)43 96
80 63, vanaf €150.
FIERA DI PRIMIERO

5. AGRITUR LE VALE
Mooie agriturismo in de bergen,
circa 5 km ten zuidoosten van Fiera.
Acht keurige kamers en een restaurant voor de gasten.
www.levale.it, (0)43 96 47 22,
€65.
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MART €11; Museo della Guerra
Rovereto €7; Funivia Rosetta (kabelbaan) €8 en €12,50 retour.
REISINFORMATIE Overal is informatie in het Engels en ook vaak in
het Nederlands. Alle besproken
plaatsen hebben een VVV-kantoor
of een bezoekerscentrum.
Uitgebreide informatie op www.visittrentino.it, www.visitrovereto.it en
www.sanmartino.com.
Goede Nederlandstalige reisgidsen
zijn de ANWB Goud Dolomieten en
Gardameer (2012, 371 pag., €18,95)
en de ADAC Reiseführer Trentino
(2010, 143 pag., €14,95).
De Michelin 354 Trentino - Alto Adige
is een goede overzichtskaart
(1:200.000, €6,95).
ETEN & DRINKEN Gemiddelde
prijzen in €.
Cappuccino 1,80, espresso 1,20,
Perronibier 2,50, glas wijn 2,20,
dagmenu 15, fles wijn 14.

DANIEL CARTIER VAN DISSEL

0
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is sinds 1993 ofﬁcieel stadsgids in Trento.
‘Mijn favoriete plek is de met kunstwerken
ingerichte 16e eeuwse Villa Margon, net
buiten Trento. Op woensdag en zaterdag
kan de villa worden bezocht, inclusief de
wijnkelders.’
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