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GEEN STAD WAAR JE JE ZO BEWUST WORDT VAN DE

SCHOONHEID VAN SIMPEL LICHT DAN VENETIË, 

WAAR HET VRIJ SPEL HEEFT. HET BAANT ZICH EEN WEG

DOOR SMALLE STEEGJES, ZET PIEPKLEINE KANALEN IN

DE KIJKER EN INSPIREERT JE OM NAAR BUUREILAND

MURANO TE HOPPEN WAAR GLASKUNSTENAARS AL

EEUWENLANG VRIEND EN VIJAND VERSTOMMEN. 

TEKST SOPHIE ALLEGAERT � ILLUSTRATIES LEEN VAN HULST
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Country living

Licht in Venetië

Het lijkt op het eerste gezicht bijzonder makkelijk te achterhalen wat Vene-
tië voor vele miljoenen toeristen zo aantrekkelijk maakt. De gondels met
hun macho gondeliers, de eindeloze kanalenwirwar, de pittoreske mans-
brede straatjes die overal en nergens heen leiden... maar toch is er nog

meer aan de hand. Het zachte Venetiaanse licht weet die troeven vloeiend met elkaar
te verbinden en geeft de stad ziel en karakter. Geen plek waar je het spel van licht en
schaduw beter kunt aanschouwen dan hier.
’s Morgens vroeg, als Venetië nog gehuld is in mistslierten, proberen de vervaagde
pastelgevels zich zachtjes te manifesteren en het stille, groene lagunewater weerkaatst
hun poging. Misschien is dit wel het mooiste moment van de dag om de stad in al haar
glorie te bewonderen. Enkele uren later zal de zon als een spotlight je aandacht vesti-
gen op kleine stillevens die je anders gegarandeerd gemist had. Een chique Veneti-
aanse in bontjas die haar boodschappentrolley nijdig de brug op sleept, dat kleine fij-
ne torentje dat in de steigers staat of dat ene half vervallen, maar trotse Venetiaanse
venster. Bijzondere stadstaferelen die nu eens baden in de zon en het andere keren
met een lichtzweempje moeten stellen. Met dank aan het vele wasgoed dat al benge-
lend het ene raam met het andere verbindt en die zon zo elegant weet te filteren.
Als de avond valt en de Venetianen zich terugtrekken in hun favoriete trattoria, moet je
beslist de Rialto-brug beklimmen om binnen te kijken in die verlichte palazzo’s die het
Canal Grande omringen. Het avondlicht lijkt de stad met een stoflaagje te bedekken,
tempert haar uitbundige kleurenspel en het water weerspiegelt die ingehouden kleu-
renpracht. Een verslavend schouwspel dat alleen doorbroken wordt wanneer een va-
poretto, de lokale veerpont, een verlichte rimpeling in het Canal Grande trekt. >

De glasmeesters van Ferro
& Lazzarini spelen met licht
en vereeuwigen het in hun

glassculpturen.
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In het spoor van de lichtkunstenaars
Het is heerlijk ontwaken in het eigen appartement om uit te kijken over een nog ver-
laten Venetië. Om ’s ochtends rond te slenteren alsof je even inwoner bent van de
stad en ’s avonds als een Venetiaan weer huiswaarts te keren. Het rustige Cannare-
gio, een van de meest authentieke wijken, is de plek bij uitstek om het licht- en kleu-
renspel van de stad ongehinderd te kunnen gadeslaan. Toeristen tref je hier zelden,
wel Venetianen die shoppen in hun buurtwinkel of snel een espresso aan de toog
drinken. Ruimte zat dus om de ogen de kost te geven, je door het licht te laten lei-
den en zonder gêne halt te houden wanneer die mistige schoonheid je doet duize-
len. Grote, niet te missen trekpleisters telt Cannaregio niet, hier beleef je Venetië
zoals de Venetianen dat doen. Zo gezapig kan het stadsleven zijn.
Bovendien kun je aan de nabijgelegen Fondamenta Nuove op de boot hoppen die
koers zet naar Murano, waar de echte lichtkunstenaars verblijven. Niet dat dit altijd
al het geval was. Toen de glaskunst via het Midden-Oosten in Venetië belandde,
gingen de glaskunstenaars aanvankelijk gewoon thuis creatief aan de slag. Maar om
de stad, opgetrokken uit hout en stro, te beschermen tegen onheil, werden de glas-
blazers in 1291 massaal naar Murano verbannen. Letterlijk zelfs. Eens aangekomen,
mochten ze het eiland niet verlaten zonder schriftelijke toestemming. Wie zich toch
aan een uitstapje waagde, mocht Murano nooit meer betreden. Zo was men er met-
een ook van verzekerd dat de finesses van de glasblaaskunst een goed bewaard ge-
heim bleven.
Het verklaart ook de dubbele relatie die Murano met Venetië heeft. Had Murano
over een andere, minder opzienbarende buur beschikt, dan was zijn eigen naam en
faam ongetwijfeld nog een stuk groter. Maar tegelijkertijd legde Venetië zijn kleine
broertje ook geen windeieren. Murano bezat het glasmonopolie, voorzag eeuwen-
lang de hele Europese beau monde van het betere glaswerk en groeide zo uit tot
een zusterstad van Venetië, compleet met een eigen munt. De betere Venetiaanse
adellijke families lieten in het groene Murano bovendien vakantievilla’s optrekken
om er ’s zomers te resideren. De gemotoriseerde oversteek mag dan vandaag wel
tot een kwartiertje beperkt blijven, met een gondel deed je er toen een stuk langer
over...

Over glasblazers en hun korte lontje
Van de vele honderden glasfabrieken die Murano groot maakten, blijven er van-
daag nog een zestigtal over en een flink deel daarvan ligt te pronken langs de oe-
vers van dit mini-Venetië. Wij stappen goedgemutst binnen bij Ferro & Lazzarini
(www.ferrolazzarini.it) en laten ons rondleiden door de welbespraakte Masimmo.
Die vertelt meteen dat de glasfabriek in 1929 gesticht werd en vandaag nog altijd
door een van Ferro’s nazaten gerund wordt. Aan de productiemethodes werd al die
tijd zo goed als niet getornd. Iets wat voor heel Murano opgaat.

Boven: gondeliers die een rimpeling trekken in het Canal Grande: een terugkerend schouwspel. Onder: de pastelkleurige
gevels van Venetië blinken nu eens fel in de zon en imponeren dan weer met een vervaagd kleurenpalet.
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Net zoals in de beginjaren wordt er gewerkt in piazze of teams. Elke meesterglas-
blazer beschikt over een assistent en beiden hebben hun eigen werkbank en ge-
reedschapskit. Het ziet er behoorlijk basic uit. Met neme een gloeiendhete oven,
goed voor 1200°C, een emmer, wat ijzeren tools en dat is het dan. Het maakt met-
een duidelijk over hoeveel vakmanschap zo’n glasmeester moet beschikken.
We slaan een goed georkestreerd vuurballet gade en in geen tijd verschijnen er
complete glassculpturen. Zoiets leer je niet van de ene op de andere dag. „Het
duurt 10 à 15 jaar voor je je in Murano glasblazer mag noemen, al die tijd zit je naast
een meester. Je slaat hem gade en probeert hem na te doen.” Heel vaak wordt de
stiel dan ook van vader op zoon doorgegeven. Zelfs nu nog. „Dat zijn de allerbeste
glasblazers, het glas zit in hun genen.”
Zeggen dat dit een harde job is, is een understatement. Een hele dag uiterst gecon-
centreerd werken en dat vlak bij een waanzinnig hete oven, het is geen sinecure.
„Het is een extreem veeleisende job, vooral ’s zomers. Je moet het ijzer smeden als
het heet is, dus mag je op geen enkel moment je aandacht laten verslappen.” Vrou-
wenhanden komen er niet aan te pas. Dit is een mannenwereld. „Je moet al een be-
hoorlijke sterke man zijn om dit werk aan te kunnen. Sommige
sculpturen wegen wel 50 kilo. Italiaanse vrouwen zijn daar niet ro-
buust genoeg voor.” De glasmeesters genieten dan ook, sinds
mensenheugenis, grenzeloos respect. Maar tegelijkertijd heb je er
liever geen akkefietje mee. Of zoals Masimmo het verwoordt,
„They’ve got a hot temper.” En wie kan ze dat
kwalijk nemen?

Made in Murano
Amerikaanse en Japanse toeristen be-
perken hun Murano-bezoek vaak tot een
fabrieksstop. Dat is zonde. Toegegeven,

In het authentieke en bijzonder rustige
Cannaregio krijg je het ene wondermooie
stilleven na het andere gepresenteerd.

Trattoria Busa Alla Torre, een smakelijke must als je in Murano verzeilt.

>

>



Murano is een flink stuk kleiner dan Venetië, maar net zo charmant. De huizen tellen
iets minder etages, de kanalen zijn iets smaller, maar dit Venetië-in-pocketversie
blijft een aanrader. Bovendien ben je alleen hier 100% zeker dat je echt Murano-glas
op de kop tikt en niet met Chinese namaak eindigt. Een heikel punt want alleen ken-
ners zien het verschil.
Zowat het hele stadje, en dan vooral de kaaien langs de Canal Grande di Murano, zijn
bezaaid met glaswinkeltjes. Van de eigentijdse glasjuwelen van Davide Penso
(www.davide penso.com) over de peperdure maar wondermooie ontwerpen van Veni-
ni (www.venini.it) tot de klassieke imposante Venetiaanse luchters. En dan is er uiter-
aard het kitschluik, een kleurrijke melange van mozaïeken, kerstballen, glazen pape-
gaaien en complete aquariums. Zo fout dat het weer juist lijkt. Gelukkig biedt het Mu-
seo del Vetro (museovetro.visitmuve.it) tegengewicht. Dit glorieuze gebouw, com-
pleet met magnifieke fresco’s en lusters, toont je door de eeuwen heen waartoe de
glaskunstenaars van Murano in staat zijn. Iets wat je met eigen ogen moet zien om het
te geloven.
Ondanks die museumstatus en de vele toeristenboetiekjes is het glaswerk van Mura-
no nog altijd zeer actueel voor de lokale giuseppe met de pet. Jonge koppels die
trouwen, sparen nog steeds voor een Venetiaanse luchter uit Murano-glas. En mis-
schien is dat wel net wat Venetië en Murano zo bijzonder maakt. In deze eeuwenoude
steden worden tradities nog vol overgave in ere gehouden. Wars van de rest van de
wereld, met een eigengereide passie die alleen eilanders typeert. �

INFO
Meer weten?
Toeristische Dienst van Venetië (APT Venezia),
www.turismovenezia.it (ook in het Engels).
Met dank voor de logistieke ondersteuning ter plaatse.
Logies
Nest mocht als uitvalsbasis gebruikmaken van een van de leuke
stadswoningen die Belvilla in Venetië aanbiedt. Het ging om Casa
Girolamo Tipologia trio, Huiscode IT-30121-17. Voor meer info over de
vakantiewoningen van Belvilla in Europa en eigen land:
www.belvilla.be, 032750505.

DE BESTE ADRESSEN

� Trattoria Busa Alla Torre 
Campo San Stefano 3, Murano
Een koesteradresje dat authentieke
gerechten presenteert met de nodige
ambiance. Spring als je ‘s morgens
passeert even binnen om een plaatsje
te reserveren.

� Bar-Caffé La Piscina 
Dorsoduro 782, Venezia,
www.lacalcina.com
Een heerlijk terras met perfect
uitzicht op Giudecca dat van hieruit
wel een pentekening lijkt. Bestel er
een heerlijk ijsje van het huis.

� Trattoria Ca’ D’Oro Alla Vedova 
Cannaregio 3912, Venezia
Eenvoudige, maar gezellige trattoria
waar je alleen Italianen treft. Wij
aten er heerlijke lasagne.

� Cicchetteria Venexiana da Luca e
Fred 
Cannaregio 1518, Rio Terà son Leonardo,
Venezia
Het equivalent van een Spaanse
tapasbar. Je eet er voor geen geld
croccette zucchine e mozzarella

(courgette-mozzarellakroketje)
en andere lekkernijen aan de bar.
� Pasticceria Noble 
Cannaregio 1818, Rio Terà san
Leonardo, Venezia

Bestel een cappuccino aan de
toog en wat zoetigheid zoals

frittelle, een soort oliebol
gevuld met ricotta,

crème of zelfs
zabaione.
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De glasmeesters van Murano staan
bekend om hun hevige temperament,
logisch als je hele dagen temperaturen
van 1200°C en meer moet verdragen.
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