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Dorio, Corenno Plinio, Dervio en het Valvarrone
Deel 2 Dervio
Ten zuiden van Corenno Plinio volgt na enkele kilometers Dervio. Kort na het verlaten van
Corenno is, met het dak net zichtbaar boven de borstwering van de weg, de elektrische
waterkrachtcentrale Bonomi gelegen. Het is een voorbeeld van begin 20e eeuwse industriële
architectuur, die terugreep naar middeleeuwse vormen. Het gebouw is opgetrokken in steen
uit Moltrasio. We zien in tweeën gedeelde boogramen, muurversieringen in de vorm van
zaagtandpatronen, sierboogjes en verticale muurpijlers. Het gebouw maakt de indruk van een
kerk, met een toren, twee grote zalen voor de turbines en de elektrische apparatuur en ook een
groot portaal bij de ingang. Vooral vanaf het water krijgt men een goede indruk van het
gebouw.
Kantonnierswoning

Enkele tientallen meters verder in de richting van Dervio
staat nog de kantonnierswoning, gebouwd tussen 1927
en 1930 tijdens het fascistisch bewind. U kunt dit type
opvallende rode huizen ook op andere plaatsen langs de
SS 36 zien.

Dervio
Dervio is gelegen op de vlakte gevormd rond de monding van het riviertje de Varrone. Deze
vlakte omvat de huidige drie kernen van Dervio: Borgo bij het meer; Villa op de grens van de
vlakte en de berghelling; Castello op een heuvel. In het verleden werd het vierkant gesloten
door het Castelvedro, ter bewaking van de belangrijke weg evenwijdig aan de loop van de
Varrone. In de huidige tijd zijn er veel minder verbindingswegen door de bergen dan in het
verleden. Er waren talloze muilezelpaden, op sommige plaatsen net breed genoeg voor een
kar, waarlangs men goederen, mineralen uit de ertsgroeven en vee transporteerde. Via dit net
van wegen waren er directe verbindingen tussen bijvoorbeeld het Valsassina en het gebied
rond Bergamo. De weg langs de Varrone liep vanuit Dervio naar Pagnona, waar ze splitste.
Een weg liep via Premana naar de ertsmijnen in het Boven-Valvarrone (ze werd daarom wel
‘De mineraalweg van Maria Teresia’ genoemd) tot aan de Bocchetta di Trona, waar ze de
‘Strada del Bitto’ ontmoette, die naar Gerola Alta liep. De andere weg leidde via Casargo en
Taceno door het Valsassina naar Lecco.
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Dervio bestond in feite uit twee woongebieden, Villa en Borgo en twee defensiegebieden
tegen de bergen, Castello en Castelvedro. Waarschijnlijk ontstonden de verschillende centra
door een verdeling van de hoofdfuncties ervan: Villa het handelscentrum, Borgo het
wooncentrum en de defensieve centra Castello en Castelvedro tegen de hellingen.

Een (architectuur)wandeling door Dervio
De wijk Borgo
Kort voor we vanuit Corenno de bebouwing van Dervio bereiken, passeren we aan de
rechterkant twee straatjes, de via San Rocco en de via Plinio. Daarna volgt de via Alla Foppa,
een straatje dat doorloopt tot het meer. Als u dit uitloopt (er is wat ruimte langs de provinciale
weg om uw auto te parkeren) en linksaf het strand oploopt dan bereikt u na ca 100 m de villa
Capona met een doorgang onder het terras waardoor het strand toegankelijk blijft (zie
plattegrond op de laatste pagina).
Villa Capona

Aan de waterkant, onder het grote terras, is het botenhuis
van de villa. De villa dateert uit het einde van de 19e
eeuw. In 1907 kocht een rijke Milanese handelsman,
Alberigo Rocca, het huis; hij kocht er nog meer grond
bij, waardoor de tuin zich nu uitstrekt van het meer tot
de provinciale weg. Hier staat echter een dicht hek,
waardoor u van de weg af geen uitzicht op de tuin en
villa heeft. In die jaren sprak men in het dorp over orgieën die zich daar afspeelden en waarbij
de gasten naakt in de tuin zouden dansen.
Doorrijdend naar het centrum bereiken we al snel een kruispunt met stoplichten waar we
rechts afslaan. Rijdt deze via Don Invernizzi uit tot het eind, waar de parochiekerk van de
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heiligen Petrus en Paulus ligt aan het pleintje XI Febbraio. Hier kunt u meestal wel parkeren
en de auto achterlaten voor onze rondwandeling.
In de Middeleeuwen was hier het hart van het dorp omringd door muren met uitkijktorens die
de inwoners moesten waarschuwen voor overvallen vanaf het water. In de beschrijvingen van
de tienjarige oorlog tussen Como en Milaan wordt melding gemaakt van een kasteel bij de
haven van Dervio. Aan de noordwestkant van het plein heeft men aan het eind van de 19e
eeuw resten van dit kasteel gevonden en bij de aanleg van de aardgasleiding in 1989 stuitte
men weer op de fundamenten van de torens.
Detail van de preekstoel in de kerk van Petrus en Paulus:
De triomf van Rome

De kerk van Petrus en Paulus
In een testament gedateerd 3 maart 814 wordt al gesproken over de
kerk van Sint Petrus, in de 16e eeuw werd de heilige Paulus
toegevoegd. Uit de vondst van een urn uit de 2e eeuw met opschrift
Aciliaes Petronies, weten we echter dat deze plaats al in de oudheid
werd gebruikt voor de cultus. In de 17e en 18e eeuw is de kerk sterk
veranderd. Alleen de buitenkant van de apsis is nog romaans,
hoewel de ramen zijn vergroot. De huidige voorgevel dateert uit het begin van de 18e eeuw. Ze toont vier
muurpijlers met eenvoudige kapitelen ter ondersteuning van een horizontale balk met daarop een driehoekig
timpaan. In het midden van het timpaan staat een beeld van de patroonheilige. In de voorgevel zien we drie
portalen waarvan de twee in de zijbeuken een rond timpaan hebben.
Het onderste deel van de klokkentoren, ongeveer driekwart deel, is romaans, terwijl het deel met de klokkenstoel
later werd toegevoegd. In dit onderste deel wijzen de schietgleuven op de militaire functie van de
oorspronkelijke toren; het bovenste deel, met de klokken, dat gelijk met de voorgevel werd gebouwd, draagt een
veelhoekige koepel.
Uit de 17e eeuw dateren de twee altaardoeken* Het Martelaarschap van Petrus en De bekering van Paulus
(1627); in de nis van de linker apsis staat een standbeeld van de Maagd en de cyclus op leisteen van de Mysteries
van de Rozenkrans (1653). In 1670 en 1672 kregen de families van de Rubini en De Magni van de Curie het
recht in de kerk begraven te worden, en zij kregen de eenvoudige grafstenen die we in de zijschepen vinden. Ook
in het gebied van het koor vinden we verschillende werken uit de 17e eeuw: twee doeken waarop bij een recente
restauratie de handtekeningen van Giovanni Paolo en Francesco Cavagne gevonden werden, twee typische
voorbeelden van de kunst van deze schilders uit het gebied van Bergamo; het altaar* met baldakijn is een werk
van Antonio Pini; de preekstoel** in hout met interessante afbeeldingen: de triomf van Rome; de Profetie van
Ezechiël over de vleselijke wederopstanding; het dispuut van Paulus bij de verrijzenis en misschien is ook de
balustrade van zijn hand.
De kapel van de Madonna van de Rozenkrans heeft een indrukwekkend altaar* met de Mysteriën, de schilderijen
van de Treurende Madonna, Maria Magdalena, Johannes uit de 17e eeuw zijn erg beschadigd; uit de 18e eeuw
dateert het standbeeld van de Madonna met Kind.
Verspreid door de kerk staan nog een aantal 17e eeuwse voorwerpen: een doopvont in zwart marmer uit Varenna,
het standbeeld van S. Rochus en het kruis.
De verdere decoraties en fresco’s dateren van eind achttienhonderd.

Als we naar het kleine strandje tegenover de kerk gaan, lopen we over de oudste aanlegplaats
van het dorp. Aan de zijkanten waren er tot in de 19e eeuw werfjes voor de bouw en het
onderhoud van boten. Deze plek werd Molo di Curte genoemd omdat ze vlak bij het Corte di
Giustizia (zie onder) ligt. De helling naar het water heeft een terrasstructuur waar de boten op
werden getrokken; de ringen voor het vastleggen ervan zijn nog aanwezig. Op deze plaats
kwamen ook de vrouwen uit het dorp de was doen.
Als we hier omlaag door de tourniquet aan de rechterkant gaan, komen we meteen om de
hoek bij een privé haventje, dat hoort bij de villa Vergottini, gebouwd in 1924 voor de
gelijknamige eigenaar. Het middendeel aan het meer met zijn balkons steekt iets naar voren,
waardoor het huis wat slanker lijkt. Het terras voor het huis is tegelijk het dak van het
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botenhuis. Het centrale deel heeft fraaie lisenen d.w.z. verticale muurlijsten op de hoeken en
samengestelde kapitelen. De ramen hebben stenen omlijstingen met timpanen. De daklijsten
zijn eveneens fraai gedecoreerd.
Links: Villa Vergottini
rechts: villa Cunico-Mariani

Onder het terras doorlopend, bereiken we nog zo’n haventje, dit keer
behorend bij de villa Cunico-Mariani, met zijn opvallend zwart-wit
gestreepte muren. Over de oorsprong is weinig bekend; enkele
wapens op een schoorsteen wijzen op de tijd van de Spaanse overheersing, zoals ook volgt uit
de datum 1647 op een steen in de kelder. In het kadaster was dit een lege vlek, wat doet
denken aan een militair gebruik. Ook de muren met slechts enkele vensters doen denken aan
een fortificatie. Eind 19e eeuw kocht Carlo Cunico de villa en maakte er een
ontmoetingsplaats van voor de Milanese en internationale aristocratie. In het park werd
regelmatig een groot bal gehouden na door Cunico georganiseerde roeiwedstrijden. In 1934
kocht Mariani de villa van de in armoede vervallen Cunico. Het pad langs het strand loopt
geheel door tot even voorbij de via Alla Foppa, een paar honderd meter voorbij de villa
Capona (zie boven). We keren hier echter terug naar het kerkplein.
Links naast de kerk ziet u op nummer 19 een hofje, het zogenaamde Corte di Giustizia, met
een boog van rode baksteen, een zeldzaam en duur materiaal omdat het van ver, namelijk uit
het gebied rond Milaan, aangevoerd moest worden. Het hof behoorde bij een gebouw waar in
de tijd van de Comunes de raadsvergaderingen plaatsvonden.
Links: Corte di Giustizia
Rechts: wapen van de familie Gamba

Als we nog iets verder doorlopen passeren
we de villa Barelli-Mariani-Ghislanzoni,
een huis met drie verdiepingen en zeer
weinig decoratieve elementen.
Nog iets verder bereiken we het kerkje van
S.
Gregorio Magno,
waarvan
de
stichtingsdatum onbekend is. Het heeft een
portaal in graniet bekroond met een timpaan waarboven drie ramen,
waarvan het middelste bekroond is met een rondboog (in de architectuur een ‘serliana’
genoemd). De vroegere beschilderingen van de voorgevel zijn geheel verdwenen. Het kerkje
is normaal gesloten en heeft van binnen ook weinig te bieden.
We gaan nu terug naar de parochiekerk en volgen dan in de zuidhoek van de parkeerplaats het
straatje Bergamini en daarna rechtsaf de via Alla Darsena. Let hier eens op de huizen links,
waar u op de muur van nr. 13 een been ziet afgebeeld, het wapen van de familie Gamba.
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We zijn nu weer aan de oever van het meer bij de Porto Vecchio, de Oude Haven, met
daarbij een parkje. Oorspronkelijk was dit een natuurlijke haven, later werd aan de zuidkant
een pier gebouwd die de schepen moest beschermen tegen de ‘Menasìn’, de wind uit de
richting van Menaggio. Tot in de jaren vijftig was de haven nog druk bezet met vissers- en
transportschepen.
Als toevallig de deur van de loods aan de linkerkant van de via Alla Darsena open staat, kunt
u een blik werpen op een van de laatste ambachtelijke botenbouwers aan het meer.
Vanaf dit punt zijn er twee vervolgmogelijkheden die beide uiteindelijk naar de wijk Villa
leiden. Route a) gaat verder langs het meer en is iets langer dan b). Route a) loopt als volgt.
We volgen de oever over de Lungolago degli Ulivi langs een park en kampeerplaatsen en
steken het riviertje de Varrone over. Iets verder op nemen we links de via Enrico Fermi. Het
eerste stuk is niet erg interessant, maar na het passeren van een aantal zijstraten maakt de weg
een knik naar rechts. Op dit punt ziet u links een villa die bekend staat als de Cottage degli
inglesi. Een aantal rijke Engelsen, die de zomer doorbrachten in de luxe hotels in Cadenabbia
en Tremezzo, besloten een golfterrein aan te leggen op de ruime weidegronden langs de
Varrone, lopend vanaf de bootsteiger tot aan de bootswerf. In 1908 kreeg ene Frederik
Hamilton van de gemeente toestemming om de loop van de rivier te wijzigen om er de baan
aan te leggen en een ijzeren brug over de rivier te bouwen. Dit werk werd in maart 1909
voltooid. De Engelsen lieten een cottage bouwen, waarbij ze ook een dertigtal koeien hielden.
De heren speelden daar hun partijtje golf en om vijf uur precies kwamen ze op het terras van
de villa voor de thee. Later op de avond kwam de motorboot om het gezelschap op te halen en
naar hun hotels aan de overkant te brengen. Het huis imiteert de typische cottage in Tudor stijl
met sterk uitspringende daken, in- en uitspringende muren van steen en baksteen met houten
vakwerk en gekleurde vakken en geaccentueerd door kleine erkers. Het werd in 2009
gerestaureerd in de oorspronkelijke staat.
Na de cottage bereikt u al snel de provinciale weg, waar we links afslaan tot de eerste zijstraat
rechts. Op dit punt komt ook route b) uit.
Beeldje op de begraafplaats

Voor route b) gaat u bij de oude haven naar links de Viale degli Alpini in.
Helemaal in het begin staat aan de rechterkant in het plantsoen een kiosk van
het toeristenbureau. Volg de straat en steek over naar het voetpad, de via Alla
Gera, die langs de begraafplaats leidt. De ingang is een monumentale,
overdekte toegang met meerdere poorten zoals die voorkwam bij Griekse
heiligdommen. Op de begraafplaats staan diverse mooi uitgevoerde
grafmonumenten, bijvoorbeeld dat van de familie Rubini. U kunt er ook een
zuil zien staan in de vorm van een afgeknotte piramide. Deze is opgericht ter
herdenking van de vijftig mensen, waaronder veel kinderen, die op 24 juni
1883 omkwamen bij een brand die uitbrak tijdens de voorstelling van een
marionettentheater die werd gehouden in een hooischuur.
Als we het pad vervolgen, komen we al snel op de provinciale weg, de SS36, op het punt
waar route a) ook uitkomt. Het is de moeite waard even rechts af te slaan en na de brug de
straat rechts, de via Enrico Fermi een klein stukje in te lopen tot die een knik naar rechts
maakt Op dat punt staat het Cottage degli inglesi (zie de beschrijving hierboven bij route a).
Ga daarna weer terug over de rivier en neem rechts de via Greppi. Deze loopt langs de rivier,
gaat onder de spoorlijn door en maakt dan een haakse bocht naar links.
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We zijn nu aan de rand van de wijk Villa. De naam van de wijk heeft overigens niets te
maken met een huis maar komt van ‘villici’, de naam voor boeren.

Links: Cottage degli inglesi
Rechts: villa Stoppa

De wijk Villa
Op het kleine pleintje ligt rechts ligt een fabriekshal en links ziet u de villa Stoppa.
Deze villa lag oorspronkelijk te midden van de akkers. Boven een basis van natuursteen uit
Moltrasio liggen twee verdiepingen met onder de brede dakrand vensters met stenen
kroonlijsten. De muren van de benedenverdieping worden geaccentueerd door zeven
horizontale banden en mooi omlijste vensters. De ingang is uitgevoerd als loggia met
Toscaanse zuilen en welke zich voortzet op de eerste verdieping. Op de beneden verdieping
worden de zuilen afgesloten door een architraafbalk, boven worden de renaissancestijl zuilen
afgesloten met kapitelen en rondbogen.
We slaan nu het tegenover de villa liggende straatje Tommaso Grosso in en komen dan uit op
de drukke via Duca d’Aosta, waar we rechtsaf de brug overgaan. Op dit punt kwam niet
alleen het oude muilezelpad, Sentiero del Viandante het dorp binnen, maar we staan ook op de
oorspronkelijke militaire weg die Milaan met noord-Europa, in casu Wenen verbond. Deze
weg, de ex-SS36, werd in 1817 door de ingenieur Carlo Donegani aangelegd in opdracht van
de Oostenrijkse regering. De huidige SS36 werd in 1935 aangelegd omdat het onmogelijk
werd het drukke verkeer dwars door de wijk te sturen. Tegelijkertijd werd toen ook het
huidige tracé door Corenno gemaakt ter vervanging van de weg langs villa Candiani.
Uit de Statuten van Dervio uit de Middeleeuwen blijkt dat men bij de brug naast het kerkje tol
moest betalen voor doorvoer van wijn en vee. Deze tol werd in 1568 opgeheven. De huidige
brug werd in 1829 gebouwd voor de nieuwe militaire weg.
Meteen na de brug ligt het kerkje van de heiligen Quirico en Giulitta met een mooie
romaanse klokkentoren uit het jaar 1080.

De kerk van SS. Quirico en Giulitta*
De kerk wordt voor het eerst genoemd in het testament van de edelman Rotprando in 814, een maand na het
overlijden van Karel de Grote, maar heeft sinds de reconstructie in 1628 een barok uiterlijk. In de 19e en begin
20e eeuw heeft ze vele keren gediend als onderdak voor de soldaten van het Oostenrijkse leger. Evenals bij het
eerder beschreven kerkje van S. Gregorio heeft de voorgevel drieramen ‘a serliana’: twee rechthoekige vensters
met daartussen een venster met rondboog. Het portaal is uitgevoerd in graniet met een timpaan met afgeknotte
driehoekvorm. Links naast het portaal is buiten een knielbankje aangebracht waardoor men de eucharistie van
buitenaf kan volgen. De toren uit 1080 is een mooi voorbeeld van de romaanse stijl, ze heeft twee schietgleuven
en daarboven een tweelingvenster; boven alle kwadranten zien we ook fraaie sierboogjes. De geraffineerde,
Romaanse klokkentoren met zijn typisch noord-Europese puntgevel, boogjes en dubbel venster wordt vaak
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vergeleken met die van de S. Pietro2 in Vallate en van S. Maria di Loppia bij Bellagio, met een datering van rond
1080.
Binnen de kerk bevindt zich een mooi hoofdaltaar in rood Varenna marmer, met een waardevol doek* met het
Martelaarschap van de twee Heiligen uit het begin van de 17e eeuw. De heiligen Quirico en Giulitta worden in
Dervio herdacht op 16 juli. Hun precieze geschiedenis is onbekend, maar het verhaal wil dat Quirico een kleuter
van 3 jaar was die met zijn moeder Giulitta werd gemarteld omdat ze het Christelijk geloof aanhingen. Dit
verhaal zien we terug op de afbeelding bij het altaar: vooraan S. Quirico en S. Giulitta, daarachter S. Sebastiaan
en S. Rochus.

Links: de klokkentoren van de kerk van San
Quirico en Giulitta
Rechts: het martelaarschap van Quirico en
Giulitta

Wanneer u de weg na de kerk nog iets verder volgt, passeert u links villa Ripamonti,
eigendom van een familie die een weverij in Bellano had. In het begin van de 20e eeuw
bouwden ze een weverij naast de kerk van San Quirico, die men de Filanda di Custantin
noemde naar Constantino Ripamonti. De fabriek gebruikte het water van de Varrone, maar dit
bleek op den duur niet erg geschikt voor de zijdeverwerking. Daarop werd de fabriek
gesloten. De villa heeft een streng uiterlijk met eenvoudige rechthoekige vensters zonder
versieringen. Het enige decoratieve element wordt gevormd door het balkon met hekwerk en
de fraaie toegangspoort.

Links: villa Ripamonti
Rechts: villa
Trincavelli

Nog iets verder ligt aan de rechterkant achter een schitterende oude boom villa Trincavelli
met de gele kleur die typerend is voor vele villa’s uit de tweede helft 19e eeuw. De gevel heeft
horizontale banden die eveneens veel voorkomen in die tijd. Verder zien we als decoratief
element mooi hekwerk in smeedijzer. In het park in Engelse stijl, dat vanaf de straat vrijwel
onzichtbaar is, heeft men een berceau gebouwd, d.w.z. een mooi begroeide loofgang.
2

Zie Nieuwsbrief 4(2008)
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We lopen nu weer terug in de richting van de kerk. Als u voldoende adem heeft, kunt u
vanhier omhoog lopen naar de ruïnes van het Castelvedro, in het andere geval volgt u de weg
naar de brug. Een beschrijving van de route naar kasteel volgt verderop.

Links: de Varrone met op de achtergrond
het kasteel van Orezia
Rechts: “Roggia”, omleidingskanaal voor
de watermolens in de Varrone

Vanaf de brug over de Varrone kunt u in de verte het Castello di Orezia zien. In de 19e eeuw
verrezen hier bij de rivier verschillende industrieën, die tot de jaren dertig van de 20e eeuw
gebruik maakten van de waterkracht. Hierbij waren vijf papierfabrieken. Eén ervan heeft nog
doorgewerkt tot 1982, toen een grote brand de fabriek verwoestte.
Kort na de brug is rechts de via Paolo Gigli. Het is de moeite waard deze even in te slaan. We
passeren een oude fabrieksschoorsteen die hoorde bij een van de vijf papierfabrieken die
Dervio telde. Iets daar voorbij gaat u, waar het bordje Sentiero del Viandante rechtdoor wijst,
rechtsaf omlaag en u bereikt dan een “roggia”, een van de kanaaltjes die water van de
Varrone afleidden ten behoeve van de papierfabrieken, die op waterkracht werkten.
Terug op de hoofdstraat gaan we rechtsaf. Op de hoek van de via Armando Diaz en de via
Martiri della Liberazione (de derde zijstraat links) ligt de fraai gedecoreerde 19e eeuwse villa
Redaelli.

Links: detail van de
gevel van villa Redaelli
Rechts: ex-hotel
Americana

De villa is gebouwd in de eclectische stijl met verwijzingen naar de Middeleeuwen in het
onderste deel van de gevel, terwijl het ingangsportaal in graniet in neorenaissance stijl is
gebouwd. Aan de achterzijde wordt het ver overstekende dak gesteund door zuiltjes. De
beneden verdieping is van een mooie rode baksteen met daglichtopeningen met granieten
bogen en complex traliewerk. De raamlijsten met het ijzerwerk herinneren aan de Sforza
architectuur in Milaan. In de decoraties vinden we astrologische motieven zoals zon en
sterren, maar ook vazen met bloemen en allegorische figuren.
We volgen de weg en passeren de afslag rechts die naar het Valvarrone en naar het Castello di
Orezia leidt. In deze via Valvarrone ligt links op enkele tientallen meters van de hoek,
tegenover een bar, een groot huis dat bekend staat als villa Rubini, maar ook als het vroegere
hotel Americana. De naam heeft te maken met de familie Beri, die het hotel tot de jaren
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zestig beheerden nadat ze als emigranten in Amerika het geld voor deze investering bij elkaar
hadden gespaard. Later wisselde de bestemming enkele malen tot het na een brand in 1989
verbouwd werd tot appartementengebouw. Bij de herberg was een bekende boccebaan, één
van de ongeveer twintig die het dorp telde. Van de oorspronkelijke gevel is alleen de
oostgevel bewaard gebleven.

Toegangspoort Casa di Magni

detail poort

binnenplaats

We lopen de via Armando Diaz nu verder door en slaan vervolgens links af de via XX
Settembre in. Halverwege het straatje ligt aan de rechterkant, op het piazetta Cavour, het Casa
di Magni, daterend uit de 14e eeuw. Het heeft een fraai renaissance portaal met spitsboog met
witte steen uit Musso en grijze uit Moltrasio en rond de boog een mooi bewerkte bakstenen
omlijsting, waarop we o.a. hulstbladeren zien afgebeeld. Boven de entree hangt het wapen van
de familie Magni, die rond de 17e eeuw eigenaar van het huis werd. Volgens de plaquette
naast de ingang werd op 12 februari 1725 in dit huis Francesco Maria dei conti Magni
geboren. Hij werkte als Franciscaner bisschop in China, waar hij op zijn geboortedag in het
jaar 1785 als martelaar stierf in de gevangenis in Peking. Kijkt u vooral even rond op de
binnenplaats (de poort is vrijwel nooit op slot). Tegenover de ingang zien we drie loggia’s: op
de begane grond drie zware, gemetselde rondbogen, op de eerste en tweede verdieping
granieten zuiltjes. Op de wanden zijn meerdere versieringen aangebracht: boven de middelste
boog op de begane grond een fries met schilden, griffioenen en plantenmotieven; tegen de
linker wand een rond schild met twaalf stralen en de inscriptie YHG, het symbool van S.
Bernardinus. Aan de voet van de bogen staan twee Romeinse zuiltjes, waarvan één met
cannelures uit het late keizerrijk.
Als u van hier rechtuit loopt, komt u bij het station (met bar) op de via Roma, als u in plaats
daarvan linksaf de via S.G. Bosco neemt, komt u uit tegenover het gemeentehuis. In beide
gevallen slaat u aan het eind rechts af de via Martiri della Liberazione in, kruist dan de
spoorlijn en rechtuit lopend komt u terug bij de parkeerplaats tegenover de kerk van Petrus en
Paulus.

De weg naar Castelvedro
Daartoe slaat u naast de kerk van SS. Quirico e Giulitta de via Ai Monti in, die steil omhoog
loopt naar Pianezzo (380 m). Daar slaat u rechtsaf, het bord richting Mai volgend. Houdt
rechts aan en volg het pad dat onder de huizen van Mai doorloopt. Ter hoogte van het laatste
van de vier huizen hangt links op een berk een bordje dat u rechtsaf naar Castelvedro
verwijst. Na enkele tientallen meters bereikt u de ruïnes van het oude kasteel. Veel meer dan
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wat muren, sommige tot 4 m hoog, en de resten van een ronde toren aan de zuidkant, staat er
niet, maar het uitzicht over het meer is de moeite waard. De naam van het kasteel komt van
het Latijn castrum vetus (kastanjeboom), zoals blijkt uit een koopakte van 1405 voor een
kastanjebos.
We keren nu weer terug omlaag naar de kerk en slaan rechtsaf over de brug weer de wijk
Villa in.

Links: resten
van de muur van
Castelvedro
Rechts: Castello
di Orezia

De wijk Castello en het kasteel
Deze wijk bestaat uit een groepje huizen rond het kasteel van Dervio, het Castello di Orezia.
U kunt er met de auto komen over de via Valvarrone. Na een korte stijging bereiken we een
rotonde waar een tunnel naar de autoweg SS 36 leidt. Links loopt de via Al Monastero,
onderdeel van het Sentiero del Viandante (zie Nieuwsbrief 4(2011). We slaan echter op de
rotonde rechtsaf en volgen de SP67 in de richting van het Valvarrone, tot we na circa 100 m
rechtsaf de weg naar het kasteel nemen. Als uw auto niet te breed is kunt u onder de poort
door de wijk Castello inrijden, maar u kunt hem er net zo goed buiten laten staan en even naar
binnen lopen.
Om het kasteel lopend te bereiken, slaat u de via Paolo Gigli in (boven genoemd) en volgt de
bordjes Sentiero del Viandante (zie ook onder deel 3).
Het enige dat rest van het kasteel is de toren met kantelen. Het wordt voor het eerst genoemd
in 1039-’40, toen het langdurig werd belegerd. De herkomst van de naam is onbekend, maar
ze wordt aan het eind van de 13e eeuw genoemd samen met die van de er aan grenzende kerk
van S. Leonardo, die deel uitmaakte van het kasteel. In 1397 was de plaats eigendom van de
familie Cattaneo. In het begin van de 15e eeuw, gedurende het bewind van de Rusca familie,
kregen de inwoners een mortier ter beschikking voor de verdediging van het kasteel.
De kerk is grotendeels gewijzigd in de tijd van de barok. Na verwijdering van muurkalk op de
rechterwand, kwam er een fresco uit 1567 tevoorschijn met de Madonna met kind en S.
Johannes.

Overige bezienswaardigheden in Dervio
Bij onze rondwandeling hebben we het deel van Dervio dat ten zuiden van de Varrone ligt
overgeslagen. Ten zuiden van de via Enrico Fermi wordt de weg langs het meer even
onderbroken door de grote scheepswerf van de Società Lariana waar men sinds 1929
passagiersschepen bouwt. Na de werf loopt het voetpad langs de meeroever door, langs een
camping en sportvelden en eindigt tenslotte bij de jachthaven. Vanaf dit punt loopt de via S.
Cecilia naar de provinciale weg. Aan deze straat ligt het gelijknamige kerkje, dat echter
meestal gesloten is.
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De kerk van S. Cecilia
De kerk werd in 1629, nadat de doortrekkende landsknechten de pest langs het meer verspreidden, gebruikt als
lazaret. Op de gevel vinden we enkele teksten die hiervan lijken te getuigen: “vandaag is voor mij, morgen is
voor jou” en “waar wij waren als jij, zul jij zijn zoals wij”. Echter blijkt uit de statuten van Dervio uit eind
dertienhonderd dat de teksten van veel oudere datum zijn en te maken hebben met het boerenbedrijf en visserij.

Uit architectonisch oogpunt is de villa interessant die op de hoek van de via S. Cecilia en de
provinciale weg ligt, naast een fabriekscomplex voor staalconstructies. In de fabriek van de
gebroeders Redaelli werkten in 1925 ongeveer 500 man aan de productie van het binnenwerk
van paraplu’s. Op het hoogtepunt kwam ongeveer 80% van alle paraplu’s die in Europa
werden verkocht uit deze fabriek! Na de oorlog maakte men andere metallische producten,
maar in 1980 kon ze alleen met overheidssteun van een faillissement worden gered. Naast de
fabriek staat de in 1941 voor Enrico Agostino Griffine, de toenmalige directeur van de
onderneming Redaelli gebouwde villa Redaelli. Ze is jarenlang verwaarloosd maar in 2002
weer in de oorspronkelijke staat gerestaureerd. Het is een typisch rationalistisch gebouw,
beïnvloed door de ideeën van Le Corbusier. De villa is L-vormig waarbij de korte vleugel
bestemd was voor het personeel en de lange vleugel voor de familie. De invloed van Le
Corbusier is vooral vanaf de zuidwest kant duidelijk: een wit gepleisterd doosvormig gebouw
van gewapend beton, de open beneden verdieping op kolommen (de pilotes) waarboven het
woongedeelte ligt, het brede strookvenster van de woonkamer en de van buiten af zichtbare
indeling van de ruimtes.

De moderne villa Redaelli

Het Sentiero del Viandante van Dervio naar Corenno Plinio
Het pad komt Dervio vanuit het zuiden binnen bij de kerk van de heiligen Quirico en Giulitta.
Meteen na de brug gaat de weg rechtsaf over de Via Pietro Giglio en voert dan over trappen
naar het Castello di Orezia. De asfaltweg onder de muur door komt uit bij de rotonde, waar
we aan de overkant de Via al Monastero vinden. Zoals boven aangegeven bij de beschrijving
van de route naar het Castello di Orezia op pag.10, kunt u tot hier ook met de auto komen om
de wandeling te beginnen.
Bij de voorlaatste huizen passeren we het punt waar links het klooster van S. Clement was
gevestigd. Hier werd in 1159 een van de vele kloosters van de orde van de Humiliati aan het
Comomeer gebouwd. De monniken die in strikte armoede leefden, waren bekend om hun
bewerking van wol, ook boden ze onderdak aan pelgrims en reizigers, waartoe hun kloosters,
zoals ook dit van S. Clement, vaak dichtbij een versterkte stad stonden. Pietro da Corenno, die
ook tot de orde behoorde, werd in de 15e eeuw zalig verklaard. Nadat de orde in 1571 door
Paus Pius V was opgeheven, beëindigden de kloosterlingen hun werk en verloren de
gebouwen hun betekenis. Enkele jaren geleden zijn de resterende gebouwen verbouwd tot
woonhuis en nauwelijks meer herkenbaar.
De weg, die tot nu toe vrijwel vlak was, daalt nu naar Corenno Plinio en biedt een goed
uitzicht op het dorp met kasteel. Het pad komt uit op de straatweg.
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1. Capona
2. Vergottini
3. Cunico
4. Stampa
5. Oude haven
6. Toeristenbureau
7. Begraafplaats
8. Cottage degli inglesi

9. Stoppa
10. Ripamonti
11. Trincavelli
12. Redaelli
13. Hotel America
14. Casa dei Magni
15. Station
16. Gemeentehuis

17. Postkantoor
18. Castelvedro
19. Castello di Orezia
20. Bootsteiger
21. Haven
22. Redaelli nieuw

A. kerk Pietro e Paolo
B. kerk Gregorio Magno
C. kerk Quirico e Giulitta
D. kerk S. Leonardo
E. kerk S. Cecilia
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