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Sorico
Deel 2 – Wandelingen in de omgeving van het dorp
Rondwandeling Sorico - Dascio
Ik beschrijf eerst de langste route, circa 9,6 km, die begint op het dorpsplein van Sorico (Zie
routekaart op pag.2).
Steek vanaf het dorpsplein de provinciale weg over en neem het rood geasfalteerde pad evenwijdig
aan de hoofdweg. Steek de voetbrug over en sla linksaf naar het grindpad van de oude Via Antica
Regina. Ga nogmaals over een brug en loop rechtdoor, terwijl u de aanwijzing “al Passo” volgt
vlak voor de Torre di Sorico (zie Nieuwsbrief 1(2021), Sorico deel 1). Na ongeveer 100 m begint
een oud muilezelpad dat na circa 700 stijgen uitkomt op de asfaltweg die links naar Albonico leidt
en rechts uitkomt bij de Ponte del Passo (er staat een bord “Via Palate”). Ga linksaf en loop een
paar haarspeldbochten naar de huizen van Masina. Na een vlak stuk gaat de weg omlaag naar de
Prate Meriggi. Rechts ziet u een toren van een transformatiestation. Op dit punt moet u het pad
zoeken dat dat iets verderop begint aan de rechterkant en aangegeven is met het bordje ‘Sentiero
del Gubileo 2000’. De weg loopt verder door de bossen tot de huizen van Dascio. Voor de
rondwandeling zullen we de straat volgen die rechtsaf, omlaag naar de kerk van Dascio leidt, maar
het is de moeite waard om eerst nog even rechtdoor te lopen. Het pad loopt vrij steil omhoog naar
een belvedère vanwaar u een schitterend uitzicht heeft over het Pian di Spagna met aan de andere
zijde van het Lago di Mezzola het dorp Verceia met daarachter de bergen van de Valle dei Ratti.
Bij het uitzichtpunt ligt ook nog een kapelletje en er is een fonteintje. Het pad gaat verder naar
Albonico en San Fedelino, maar die route beschrijf ik verderop.
We lopen nu weer terug en slaan de straat in die links omlaag naar de kerk van S. Biagio (Blasius)
in Dascio leidt. Naast de kerk ligt het restaurant Berlinghera en iets verder naar rechts ligt ook nog
het restaurant Mera.
De kerk is weinig interessant uit cultuur-historisch oogpunt. De oorspronkelijke kerk,
gedocumenteerd sinds 1453, werd in 1636 door de Spanjaarden gesloopt. Nadat de buurtschap
vanaf ongeveer 1800, toen er nog slechts twee of drie gezinnen woonden, weer begon te groeien
tot ongeveer 110 rond 1900, ontstond de behoefte aan een eigen kerk en in 1908 werd deze
ingewijd.
Loop vanaf de kerk iets naar links tot u bij de parkeerplaats het voetpad langs het meer bereikt, en
volg dit rechtsaf totdat het bij de tennisbaan weer op de asfaltweg uitkomt. Onderweg bent u, na
het bruggetje over de rivier, langs een bootsteiger gekomen vanwaar in de zomermaanden een boot
naar het kerkje San Fedelino vaart. Aangekomen bij de asfaltweg volgt u die naar links tot u vanuit
Dascio in ongeveer een half uur langs de Mera uitkomt bij de Ponte del Passo. Even vóórdat U de
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Ponte del Passo bereikt, ziet U rechts van de weg een kapel met fresco’s uit 1714, gebouwd in
opdracht van een napoleontische korporaal. Centraal zien we De Kruisiging en De zielen in het
vagevuur. De rechter wand toont een landelijke scene met de verschijning van de Maagd aan
Caravaggio en ook Santa Barbara die een toren omhooghoudt, die ten onrechte wordt gezien als
de toren van Olonio. In feite hoort de toren bij de heilige in haar rol als beschermheilige van de
artilleristen. Op de linkerwand zien we Barbara tegenover een keizer.
Aan de overkant van de rivier ziet u nog een pijler van de vroegere brug over de rivier, gebouwd
in 1863. De huidige brug dateert uit 1939.

De heilige Barbara
De toren die Barbara in haar hand houdt hangt samen met haar levensverhaal. Ze leefde in de tweede helft van de
derde eeuw en stierf waarschijnlijk de marteldood tijdens de christenvervolgingen van keizer Maximianus (286-305)
in Klein-Azië. Ze was de knappe dochter van koning Dioscurus van Nicomedië en had vele aanbidders en het verhaal
wil dat haar vader haar liet opsluiten in een toren die hij speciaal daarvoor liet bouwen opdat niemand haar kon zien
en deze toren werd haar belangrijkste iconografische attribuut. Voordat ze werd opgesloten had Barbara zichzelf
gedoopt door in een zwembad te springen. Men zegt dat Barbara een derde venster in de toren liet maken ter ere van
de Heilige Drie-eenheid. Toen de koning hoorde dat ze zich tot het christendom had bekeerd liet hij haar door een
rechter ter dood veroordelen. Na de veroordeling onthoofde hij haar zelf. Spoedig hierna werd hij door de bliksem
getroffen en verging tot as.

Onze rondwandeling bracht ons intussen tot de Ponte del Passo. We lopen nu een klein stukje langs
de provinciale weg tot we vrijwel tegenover een bar het fiets/voetpad kunnen nemen dat eerst langs
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een paar huizen loopt en dan linksaf naar het meer leidt. We blijven dit pad volgen langs een aantal
campings en volgen het dan naar rechts om de voetbrug over het riviertje te nemen. Dit pad loopt
rechtuit, achter het benzinestation langs naar het dorpsplein.
U kunt ook na het oversteken van het riviertje meteen naar links gaan over het pad dat langs de
Torretta voert en vervolgens langs het water. Na de camping volgen sportvelden en daarna kunt u
rechtsaf langs het parkeerterrein weer omhoog naan het dorpsplein. Ook kunt u in plaats van
rechtsaf te slaan, doorlopen langs de campings Lac du Como en Belvedère naar Gera Lario, waar
u op de dijk langs het meer uitkomt.
Fresco op de rechter zijmuur van de kapel bij de Ponte del Passo.
We zien de heilige Barbara afgebeeld met een toren in de hand

U kunt de rondwandeling ook korter maken door met
de auto naar de Ponte del Passo te rijden en daar te
beginnen. Als u met de auto een klein stukje rechtsaf
in de richting Dascio rijdt vindt u makkelijk een
parkeerplaats aan de linkerkant van de weg. Loop
vandaar weer terug en sla rechtsaf de weg naar
Albonico in tot u na minder dan 100 meter rechtsaf,
naast een woonhuis een voetpad inslaat. Volgt dit
langzaam stijgende pad tot u uitkomt op het eerder
beschreven pad dat op ongeveer 60 m hoogte
evenwijdig aan de rivier naar Dascio loopt. De totale
rondwandeling is dan ongeveer 6 km.
Wandelvariant 1: van de belvedère boven Dascio naar Albonico
Bij de belvedère staan we op de Sasso di Dascio en het er tegenover liggende Sasso Corbé. Deze
hebben in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld omdat hier de grens lag tussen het door de
Spanjaarden beheerste Pian di Spagna en het gebied Milaan enerzijds en het door de Grigioni (de
Zwitsers uit Graubünden) beheerste Val Chiavenna anderzijds. De twee partijen hielden elkaar
hier voortdurend in de gaten en tijdens de eerste drie decennia van de 17 e eeuw, vonden hier
regelmatig vuurgevechten plaats met verliezen aan beide kanten.
We blijven het pad volgen langs het uitzichtpunt en langs het bordje “Sentiero Life Alpi Retiche”.
Na de tweesprong na ca 600 m gaan we links omhoog over een asfaltweg tot een haarspeldbocht
met het bord “Via Brienz”. We verlaten hier de weg en nemen het voetpad naar rechts, passeren
twee stroompjes en gaan dan links over de trappen naar de weg naar Albonico, langs de kleine
begraafplaats.
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Het dorp ligt op 404 m hoogte (Dascio ligt op 216 m en het uitzichtpunt op 277 m). Vanuit
Albonico loopt een asfaltweg weer omlaag naar het uitgangspunt bij de Ponte del Passo. De tocht
leidt door een landschappelijk mooi en zeer rustig gebied.
In het kerkje, verbouwd in 1893, vinden we in het priesterkoor fresco’s van de broers Tagliaferri
ook daterend uit die tijd, met afbeeldingen van de heiligen Antonio, Sebastiaan en Rocco en tegen
het gewelf de Triomf van de eucharistie met de vier Evangelisten in de hoeken en God de Vader
in de lunet.
Albonico is ook een goed uitgangspunt voor verdere bergwandelingen bijvoorbeeld naar de Monte
Peschiera.

Een bezoek aan het kerkje San Fedelino**
San Fedele
In het jaar van 296 was Milaan de zetel van de Romeinse keizer Maximiliaan. Deze keizer was
een vurig vervolger van de Christenen (eerst in 313 n.C. werd onder Constantijn de Grote de
christelijke eredienst in het Romeinse rijk toegelaten).
Ondanks de vervolgingen waren er zelfs in het Romeinse leger Christenen. Hiertoe behoorden ook
Carpoforo, Esante, Cassio en Fedele. Toen werd ontdekt dat zij de christelijke godsdienst
aanhingen, sloegen zij op de vlucht. Ze werden echter in de bergen bij Como achterhaald en
gevangengenomen. De eerste drie werden gedood. Ter nagedachtenis werd aan het eind van de
vierde eeuw de kerk S. Carporoforo gebouwd, de eerste kathedraal van Como. Fedele wist echter
te ontsnappen en vluchtte met een boot naar de noordpunt van het Comomeer bij Samolaco. Echter
werd hij bij de buurtschap 'la Torretta' opnieuw gevangengenomen en na verhoor onthoofd
(waarschijnlijk in 298 n.C.). Het verhaal wil dat in 964 aan een vrome vrouw in Gordona (een
plaats onder Chiavenna) in haar slaap de plaats werd geopenbaard waar het stoffelijk overschot
van S. Fedele werd teruggevonden. De beenderen werden door bisschop Ubold overgebracht naar
Como en bij die gelegenheid werd de basiliek van S. Fedele in Como gerenoveerd en werd het
kerkje S. Fedelino aan het Lago di Mezzola gebouwd. Dit kerkje was eeuwenlang het doel van
veel pelgrims, maar raakte later wat in de vergetelheid.
Overigens is Fedele waarschijnlijk niet op deze plaats gevangengenomen maar iets noordelijker,
in de buurt van het kerkje S. Giovanni want dit lag ongeveer op de plaats waar het meer in die tijd
eindigde.
Los daarvan beweert Primo Tatti in een boek uit 1663 dat Fedele met de boot slechts tot de baai
van Piona gevaren zou zijn en vandaar te voet naar Samolaco. In de 17 e eeuw is boven de baai een
kerkje gebouwd dat aan S. Fedele is gewijd, maar verder bewijs voor het verhaal is er niet.
Christusfiguur in de apsis van het kerkje van San
Fedelino
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Het kerkje San Fedelino.
Inwendig is het slechts 3.50 m in het vierkant met een kruisgewelf en een halfcirkelvormige apsis.
Het dateert uit het laatste kwart van de tiende eeuw en is een van de eerste voorbeelden van de
'Comonees- Romaanse' stijl. Zowel aan de noord- als aan de zuidkant is er een kleine ingangsdeur.
Aan de buitenzijde is de apsis gedecoreerd met boogjes en lisenen.
De binnenmuren zijn geheel met fresco's bedekt geweest, maar hiervan zijn alleen die in de apsis
bewaard gebleven. Deze stellen Christus tussen twee engelen voor met daaronder de 12 Apostelen,
dateerbaar uit de 11e- 12e eeuw. Christus heeft zijn rechterhand opgeheven en heeft in de
linkerhand een open boek, waarin we lezen: ET VITA. Dit zijn de laatste woorden van’Ego sum
via veritas et vita’. Daarnaast zijn er wat verspreide afbeeldingen, daterend uit perioden tot de 16 e
eeuw.

S. Fedelino
Hoe S. Fedelino te bereiken
1) Verreweg het eenvoudigst komt U er door de boot te nemen die op Zaterdag en Zondag vertrekt
bij het restaurant "La Barcaccia". Vertrektijd 10.30, terugkomst 12.15 of vertrek 13.30, terugkomst
16.15. Dit sluit aan op de openingstijden van het kerkje t.w. 14-16 uur op Zaterdag en Zondag in
de periode april tot eind oktober2.
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De bezoektijden van het kerkje willen nog wel eens veranderen. Informeer bij restaurant La
Barcaccia. Maak ook een duidelijke afspraak over de prijs met de man die de boot vanaf Barcaccia
bestuurt – hij wil u graag een rondvaart over het meer aansmeren voor een zeer hoog bedrag!
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In het hoogseizoen is het bij voldoende belangstelling ook mogelijk om met een bootje bij het
restaurant "Del Mera" in Dascio naar het kerkje te varen. Hiervoor moet U echter bespreken bij de
V.V.V. in Dongo.
2) Het kerkje is ook te voet uitstekend te bereiken vanuit het dorp Casenda.
Komend uit Sorico rijden we met de auto richting Chiavenna. Een paar honderd meter voorbij het
station in Novate Mezzola slaan we linksaf en volgen de weg tot we linksaf de brug over de Mera
passeren en de weg naar Casenda volgen. Rijdt door Casenda in zuidelijke richting en volg de
bordjes S. Fedelino en S. Giovanni.
Het kerkje van San Giovanni
all’archetto

De auto kan worden
achtergelaten bij de ruïnes
van het Middeleeuwse
kerkje S. Giovanni all
archetto. We kunnen
duidelijk zien hoe iedere
volgende
overstroming
hier weer nieuwe lagen
grind heeft achtergelaten.
Het kerkje van S.
Giovanni stamt uit de
Middeleeuwen maar werd
in 1929 opgeheven en is
nu sterk in verval. Aan de voorkant is boven de ingang nog een fresco zichtbaar.
Vanaf dit punt volgt U het voetpad richting S. Fedelino. Het pad is makkelijk begaanbaar en met
gele merktekens aangeduid (wel stevige wandelschoenen aantrekken!). Onderweg ziet u nog de
resten van twee oude kalkovens.
U volgt eerst de bedding van een beek en komt dan bij de Mera - het pad loopt verder geheel lang
de rivier en is vlak op enkele kleine rotspartijtjes na - wel moet U twee bergbeken oversteken,
maar deze zijn meestal droog. De wandeling van S. Giovanni tot S. Fedelino duurt ongeveer 1,5
uur.
3) Zoals eerder opgemerkt kunt U, mits U niet bang bent voor een stevige bergwandeling, ook
vanuit Dascio de bordjes S. Fedelino volgen, te beginnen bij de kerk.
Ik heb deze tocht nooit zelf uitgeprobeerd omdat ze volgens de beschrijving tot een zeer steile en
risicovolle afdaling van de helling van de Monte Peschiera leidt.

Montemezzo
Burano en Montalto
De gemeente Montemezzo ligt op de hellingen van de 2349 m hoge Sasso Canale, boven Gera
Lario. De twee belangrijkste woonkernen zijn Burano op 530 m hoogte, waar het gemeentehuis en
de parochiekerk liggen, en Montalto op 990 m hoogte. In de buurt van Burano zijn bijzonder
gevormde stenen gevonden, die erop duiden dat de omgeving reeds in het neoliticum door de mens
werd bezocht. Sinds Montemezzo zich in 1480 afscheidde van Sorico, werd het een onafhankelijke
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parochie. In de 16e eeuw kwam de eerste emigratiestroom op gang, vooral gericht op Ancona en
Palermo. Er zijn daardoor ook nog gebruiken en tradities uit de laatstgenoemde stad terug te
vinden.
In Montalto, dat tegenwoordig vooral een vakantiedorp is, wordt bij het kerkje van S. Lorenzo
ieder jaar op 7 augustus een volksfeest gehouden. Het is beslist de moeite waard om op een heldere
dag de rit omhoog te maken door de kastanjebossen, en boven te genieten van een grandioos
uitzicht over het meer tot aan de punt van Bellagio.
Nog wat hoger, in S. Bartolomeo, op 1200 m hoogte is de plaats waar zogenaamde ‘base jumpers’
met hun parachute van de berg springen om bij het meer te landen.
In Burano zijn op enkele huizen fresco’s te zien uit de 18 e en 19e eeuw, waaronder Mariaafbeeldingen van Tagliaferri. Het oudste fresco dateert uit 1560 op een woning die volgens het
opschrift in 1554 werd gebouwd. Het toont de Maagd tussen Sint Petrus en een andere heilige.
Zonder twijfel is de belangrijkste bezienswaardigheid van Burano de parochiekerk van S. Martino,
gelegen op een punt van waaraf men een mooi uitzicht heeft over het meer en de ingang van het
Valtellina. De klokkentoren dateert uit 1595, de kerk uit 1480. Ze heeft een renaissanceportaal
waarvan het dak op rust op twee zuilen.
De eenvoudigste manier om in Burano te komen is langs de asfaltweg die bij het riviertje de S.
Vincenzo, net buiten Gera, omhooggaat. Als u ook Montalto wilt bekijken is het zeker aan te raden
de auto te nemen, maar voor Burano is een wandeling een sportief alternatief.
Een rondwandeling van Sorico naar Burano en Bugiallo
Hieronder volgt de beschrijving van een aardige, circa 5,5 km lange, rondwandeling vanuit Sorico
(zie kaart) In dat geval begint u door vlak bij het dorpsplein de Via Roma omhoog te lopen. Daar
waar dit straatje naar links buigt, slaat u rechtsaf het voetpad in dat achter de huizen loopt. Het pad
gaat eerst parallel aan de straatweg, maar buigt dan al snel links omhoog. We kruisen het riviertje
en klimmen steeds verder tot het pad tussen een aantal huizen van het verlaten buurtschap Piazza
door het uitkomt op de Via Dolo. Volg nu deze asfaltweg linksaf. Al spoedig is er rechts een
splitsing die naar Bugiallo leidt, maar om in Burano te komen blijven we de weg rechtdoor volgen.
De route naar Bugiallo beschrijf ik hieronder als variant.
De weg kruist de Torrente Sorico en brengt ons dan op de splitsing die naar links omlaag naar
Gera leidt, maar we volgen hier de richting Montemezzo en bereiken al snel de kerk van San
Martino. Neem vooral even de tijd om het kerkinterieur te bekijken en te genieten van het uitzicht.
De kerk is rijk gedecoreerd met fresco’ s en vooral het priesterkoor is schitterend versierd met op
de achterwand de Kruisiging, een werk van de schilder Archangelo Luini uit midden 16e eeuw. In
de kapel aan de linkerkant van het schip vinden we fresco’s van een andere befaamde schilder, Il
Fiammenghino (de Vlaming). Dit was de bijnaam van de schilder Giovan Mauro della Rovere, die
op vele plaatsen langs het meer werkte.
De parochiekerk S. Martino in Montemezzo**
De kerk is gebouwd in 1480, toen de parochie autonoom werd. Op het voetstuk van de klokkentoren staat als datum
1595. We komen de kerk binnen van onder een Renaissanceportaal rustend op twee zuilen. In de lunet is een fresco
met een afbeelding van S. Maarten die zijn mantel aan de arme geeft. De kerkvloer is bekleed met een kostbare, oude
tegelvloer. Tegen de binnenwand van de voorgevel vinden we nog fresco’s uit de 16e en 17e eeuw. Het meest opvallend
bij binnenkomst in de kerk is echter het schitterend gedecoreerde priesterkoor met op de achterwand een groot fresco
van de Kruisiging, dat geldt als een van de belangrijkste schilderingen in de wijde omgeving. De fresco’s worden
toegeschreven aan Archangelo Luini, die ook in Lugano en Teglio belangrijke werken achterliet. Mogelijkerwijs heeft
ook zijn vader Bernardino er aan meegewerkt. De datering is daardoor wat onzeker, maar ligt rond 1550. In 1872 heeft
Tagliaferri enkele restauraties uitgevoerd. Op de zijwanden van het priesterkoor, ieder verdeeld in vier vlakken, zien
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we delen uit het Passieverhaal: links de Judaskus, Jezus in Gethsémané, de Kroning met de doornenkrans, het Ecce
Homo; rechts de Geseling, Christus voor Kaifas, de beklimming van de Calvariënberg, Christus aan het kruis
genageld.

Fresco met de Kruisiging tegen de achterwand van het priesterkoor in de S. Martinokerk
Het plafond toont de Vier Doctoren van de kerk en de Evangelisten, met daartussen een schitterend uitgevoerd koor
van engelen dat op een azuurblauwe ondergrond de gekruisigde Christus beschouwt. De kruisiging zelf is geschilderd
op een rechte achterwand, waarin twee deuren naar de sacristie, waardoor de apsis van de kerk geheel verborgen is.
Twee vensters in de zijmuren werpen enig licht op het grote tafereel van de kruisiging, waarop in totaal veertig
levensgroot geschilderde personen zijn afgebeeld. Het fresco is in perfecte staat met heldere kleuren. Een mooi houten
kruisbeeld siert de balk van de boog die het priesterkoor afsluit. De triomfboog zelf toont naar het schip van de kerk,
weer op een azuurblauwe ondergrond, het einde van het Lijdensverhaal. We zien Christus in een mandorla in het
centrum, met links knielend Maria en rechts Johannes de Doper, met de uitverkorenen aan de rechterzijde en de
verdoemden aan de andere zijde. Tegen de linkerzijde van de boog is een indrukwekkende voorstelling geschilderd
van de Abt S. Antonius. Aan dezelfde kant, maar uitkijkend op het altaar, staat de patroonheilige Sint-Maarten,
uitgebeeld terwijl hij de helft van zijn mantel aan de bedelaar geeft. Tegen de rechter voorzijde een Madonna op de
troon tussen S. Rocco en S. Sebastiaan en uitkijkend op het altaar S. Stephan.
De kerk heeft echter nog twee belangrijke kunstwerken. In de eerste plaats de kapel van de Madonna met de
Rozenkrans* aan de linkerkant van het schip. De fresco’s hierin zijn uit 1611 van de hand van Il Fiammenghino en
werden gemaakt in opdracht van de Scuola degli Emigranti in Palermo. Tegen de linkerwand zien we de Instelling
van de Rozenkrans, waar de Madonna met kind, geflankeerd door een schare engelen, de Rozenkrans overhandigt aan
Sint Dominicus, klaar om deze te schenken aan een groep gewapende mannen. Tegen de achterwand van het altaar
staat een beeld van de Madonna met de Rozenkrans tussen tondo’s met de Geheimen van de Rozenkrans en
respectievelijk links en rechts van het altaar S. Dominicus en S. Catharina. Tegen de rechterwand een fresco met de
Trouw die de ketterij verjaagt onder bescherming van de Madonna. De Trouw, hier afgebeeld als een vrouwenfiguur,
jaagt de Ketterij op de vlucht. Dit is een van de afbeeldingen uit de 17e eeuw, de periode van de Contrareformatie,
waarin de kerk de bevolking waarschuwt tegen de ketterse invloeden. De ketters waren immers heel dichtbij sinds de
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Lutherse Grigioni het Valtellina bezet hadden en bij voortduring poogden ook het gebied rond het meer in handen te
krijgen. Interessant is het fresco tegen de achtergrond met de Veldslag, een strijd tussen Christensoldaten en soldaten
in Turkse kleding en waarvan eerst werd ondersteld dat het de slag bij Leponto tegen de Turken weergaf, maar waarvan
men nu weet dat het de slag bij Muret in 1213 tegen de Albigenzers (Kathaarse ketters) betreft. Op het plafond van de
kapel zien we de Kroning van de Maagd tussen
musicerende engelen.

Van links naar rechts: Ecce Homo,
S. Maarten die een deel van zijn mantel schenkt

De kapel aan de tegenoverliggende zijde van
het schip, die is gewijd aan S. Carlo*, werd in
1628 gedecoreerd door Cristoforo Caresana uit
Ticino zoals blijkt uit de inscriptie CHR.CAR.
Op de achterwand zien we een mooi, maar
nogal donker schilderij van De zegenende
bisschop Carlo Borromeo, tussen fresco’s van
de Geboorte en de Dood van de Heilige. Op het
plafond is de Glorie van S. Carlo tussen
musicerende engelen geschilderd. Op het plafond is de Glorie van S. Carlo tussen

Maria schenkt Dominicus de Rozenkrans

De aanslag met een haakbus op carlo Borromeo

musicerende engelen te zien. Op de zijwanden zien we fresco’s met twee episoden uit het leven van S. Carlo: de
Aanslag met een haakbus en S. Carlo die de pestlijders bezoekt. Deze aanslag, die overigens niet slaagde, werd op 26
oktober 1569 gepleegd door een huurmoordenaar van de monniken van de Orde van de Humiliaten, die ontevreden
waren over de strenge kerkelijke wetten door de bisschop. Deze kapel werd bekostigd door de emigranten in Ancona,
zoals we lezen boven aan de buitenzijde van de boog “Societas Ancone”.
In de eerste kapel links hangt een 18e-eeuws doek dat de Doop van Christus uitbeeldt; in de laatste vakken voor het
altaar vinden we fresco’s waaronder een van S. Rita.
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Ook tegen de wanden van de muren die die de bogen in het schip ondersteunen zijn fresco’s aangebracht, welke
samenhangen met de 16e -eeuwse decoraties op de hoofdboog van het priesterkoor t.w. een Madonna met kind rechts,
ter herinnering aan de emigratie naar Ancona, en een Madonna van Loreto links.
Van de hand van Tagliaferri, die tussen 1872 en 1876 vele restauraties heeft uitgevoerd, zijn ook de afbeeldingen op
de zuilen van het schip, van de heiligen Jozef en Petrus rechts en Jacob en Paulus links. Ook van deze schilder is de
Doop van Christus links van de ingang, misschien de Gezegende Margaretha Maria van Aloque, en links de heilige
Rosalia, beschermheilige van de emigranten in Palermo. Ook de eerdergenoemde doeken (kopieën van de 17e-eeuwse
originelen) met S. RosaliaI en de Madonna van Loreto, die respectievelijk rechts en boven het fresco van Margaretha
M. Aloque hangen, herinneren aan de emigratie. Voor het hoofdaltaar hangt een grote lamp, uitgevoerd in geciseleerd
zilver, een gift van de emigranten in Palermo.

Neem na de stop de weg langs de kerk omlaag, langs de begraafplaats tot het voetpad dat over de
berghelling omlaag naar Gera leidt en daar achter het dorpsplein uitkomt. Het pad kruist een aantal
malen de asfaltweg, maar u vindt het vervolg vrijwel steeds aan de overzijde van de weg. Het pad
komt tenslotte uit achter de huizen van Gera Lario, waar u door een straatje tussen de huizen bij
het dorpsplein, het Piazza Barilani, uitkomt. Vandaar slaan we linksaf terug naar Sorico.
Wandelvariant: naar Bugiallo
Zoals hierboven beschreven, leidt het wandelpad van de Via Roma naar de Via Dolo. Om naar
Burano te komen volgde u deze weg naar links, om het hoger gelegen Bugiallo te bereiken lopen
we iets naar rechts tot het huis waaromheen de asfaltweg omhooggaat. Hier vindt u een voetpad
dat u blijft volgen door de bossen en dat uitkomt iets onder de bebouwing, bij het kerkje van
Johannes de Doper. Helaas is het meestal gesloten, maar het interieur is zeer de moeite waard.
Om in het dorp te komen loopt u nog iets verder en slaat dan linksaf over de asfaltweg. Een paar
honderd meter verderop komt u bij het aardige hotel-restaurant Tamola, waar het goed toeven is
na de klim vanuit Sorico. Iets daar voorbij is een parkeerplaats voor het geval dat u met de auto
komt.
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Vanuit Bugiallo neemt u dezelfde weg terug naar Dolo en vandaar naar Gera Lario en Sorico. Er
is nog wel een alternatieve route vanuit Bugiallo omhoog naar Perledo op 795 m hoogte en dan
terug langs Valdongo en Selve via San Miro naar Sorico. Daarmee loopt u een stukje van de Via
dei Monti Lariani, een pad dat hoog over de bergen naar Como loopt. Deze variant zal ik hier
echter niet beschrijven.
Bugiallo en S. Bartolomeo
Als u vanuit Gera Lario omhoog rijdt richting Burano dan komt er op een gegeven moment een
afslag linksaf naar Burano en rechtsaf naar Bugiallo, het dorpje op 640 m hoogte. Van Bugiallo
loopt de weg nog verder omhoog naar S. Bartolomeo op 1200 m.
Bugiallo is echter ook goed te voet te bereiken door een uitbreiding van de wandeling van Sorico
naar Burano. Ik heb deze hierboven beschreven als wandelvariant.
In 1599 woonden in Bugiallo ca. 300 mensen, in 1627 na de pestepidemie nog slechts 100. Het
inwoneraantal nam daarna langzaam weer toe tot een maximum van 410 in de periode 1900-1923.
Vanaf die tijd zien we een voortdurende daling: rond 1940 ca 280, in 1974 nog slechts 150. De
verklaring is dezelfde als bij alle bergdorpen. In de 16e eeuw emigratie naar het zuiden, in dit geval
vooral naar Ancona in plaats van het gebruikelijke Palermo; in de 17 e eeuw de pest; in de 19e eeuw
emigratie naar Noord- en Zuid-Amerika. In de periode 1878-’94 is 20% van de bevolking naar
Amerika vertrokken.
Links: De kerk van
Johannes de Doper in
Bugiallo
Rechts: Ontmoeting
van
Maria
en
Elisabeth

Iets beneden de kern van Bugiallo staat de parochiekerk van Johannes de Doper, waarin we bij het
hoofdaltaar een kostbaar doek vinden van de patroonheilige, gemaakt door Luigi Fontana uit Gera.
De kerk was in het verleden in de maanden juli en augustus altijd gesloten omdat alle inwoners
van het dorp in die tijd aan het hooien waren in de bergen. De priester trok dan met ze mee omhoog
waar hij de dienst opdroeg in het kerkje van S. Bartolomeo.
Iets onder S. Bartolomeo kruist de weg een voetpad dat bekend staat als de Via dei Monti Lariani.
Dit is een pad dat vanaf Sorico tot Cernobbio op een hoogte van 600 tot 1200 m over de bergen
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voert. De totale lengte is ca. 130 km en leidt langs enkele berghutten. De route is goed gemarkeerd
met rood-wit-rode merktekens en er zijn goede beschrijvingen van te verkrijgen. Er is nog een
tweede wandelroute naar het zuiden, de Alta Via del Lario. Deze weg, die op een hoogte tussen
1700 en 2500 m ligt, doet een aantal berghutten aan en loopt langs diverse oude gletsjermeertjes
zoals de meertjes van Darengo, Cavrig, Ledù en Roggio. De route eindigt bij de berghut Rifugio
Menaggio. Het pad is een van de oude routes die door de herders werden gebruikt.
Tenslotte is S. Bartolomeo een goed beginpunt voor de beklimming van de Monte Berlinghera
(1930 m).
De kerk van Johannes de Doper
De kerk werd gesticht in 1700 en gerestaureerd in 1839#. Links vóór de 16e-eeuwse voorgevel staat de klokkentoren
uit 1637. In de lunet boven de ingang zien we een fresco uit eind 1500 met Christus tussen engelen. We zien een
lijdende Christus, met nog bloedende wonden, die opstaat uit een marmeren graftombe. Hij toont ons zijn bloedende
handpalmen.
Het interieur van de kerk is zeer eenvoudig, maar boven de ingang hangt een doek uit de 17e eeuw dat wel interessant
is omdat het typerend is voor de schilderkunst uit de tijd van de Contrareformatie. Op de bovenste helft van het
schilderij zien we de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, Maria is in verwachting van Jezus, Elisabeth van Johannes
de Doper. Rechts van hen staat Zacharias, de echtgenoot van Elisabeth in zijn priestergewaad, links staat Jozef. Op de
onderste helft zit links, geknield, de heilige Guglielmo (Willem) en rechts de heilige Rosalia. Beide kijken in
aanbidding naar Maria en Elisabeth. Naast Guglielmo, ridder en kluizenaar, liggen zijn zwaard en helm en een schedel
ter herinnering aan het menselijk lot. Naast Rosalia ligt het Evangelie met daarop een kruis en eveneens een schedel.
Dit doek is bedoeld als duidelijk voorbeeld voor het gedrag van de gelovigen en gericht tegen de mogelijke invloed
van de ketterse protestanten. Sorico grensde immers aan het door de Lutherse Grigioni beheerste Valchiavenna en
Valtellina.

#

Geopend op zondag, sleutel bij restaurant Tamola
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