
reizen

Strijklicht,  
sneeuw en 
Stradivari

An to nio Stra di va ri zocht in de 17de eeuw in het 
Italiaanse Val die Fiemme naar het beste hout om 

zijn violen mee te bouwen. Nog altijd komen 
instrumentmakers uit de hele wereld naar de vallei 

voor het hout dat op magische wijze resoneert.
tekst & foto’s Louël de Jong
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HET GEHEIM 
VAN HET HOUT

Het hout van de 
!ijnsparren in Val di 
Fiemme heeft unie-
ke, resonerende 
 eigenschappen. 
Hoe dat precies 
komt, is een myste-
rie. De !ijnsparren 
(Picea abies Karst) 
groeien ook elders, 
oorspronkelijk horen 
ze thuis in Midden- 
en Oost-Europa. Een 
unieke mix van licht, 
warmte en vochtig-
heid op deze hellin-
gen speelt een rol. 
Daarbij groeien de 
bomen langzaam en 
gelijkmatig, wat het 
hout compact 
maakt. Het wordt 
gebruikt voor het 
maken van klank-
borden en boven-
bladen voor onder 
andere violen, 
 cello’s, gitaren en 
piano’s en gaat de 
hele wereld over.

1  VIOLENBOS
Wandelen tussen 
muzikale bomen

In het hart van bergdal Val di 
Fiemme ligt het ‘violenbos’. 
Al eeuwen wordt hier, bij 
 Paneveggio, hout gekapt 
voor strijkinstrumenten. Een 
wandeling onder de deze 
muziekbomen is magisch. 
Zeker in de winter, als de 
takken bedekt zijn met 
sneeuw, in het wit sporen 
van reeën en vossen te vol-
gen zijn en, met wat geluk, 
de zon tussen de !ijnsparren 
piept. Zoals op deze dag. 
Boswachter Girolamo Sca- 
rian wijst op lange, afge-
zaagde boomstronken die 
achter een rots in een stro-
mende beek drijven: “Die 
zijn geschikt als instru- 
menthout. Om de kwaliteit 
te verbeteren leggen we ze 
’s winters een paar maanden 
in het water. In de tijd van 
 vioolbouwer Stradivari wer-
den stammen via  rivieren 
naar beneden vervoerd. Dat 
bootsen we hiermee na. Het 
hout wordt zo schoon en 
compacter.”

De route voert door dicht 
bos, over bruggetjes, soms 
met hout overdekt en langs 
de open plek waar deze 
 zomer de Russische celliste 
Anastasia Kobekina optrad, 
tijdens het openluchtfestival 
I Suoni delle Dolomiti, waar 
ze haar intieme concert 
 begon met de woorden: 
‘Mijn cello is weer thuis’.

2  BOSHUT
De schatkamer 

In zijn jeep rijdt Scarian ons 
naar de boshut waar het 
klankhout ligt opgeslagen, 
niet ver van het violenbos. 
Het voelt alsof we op weg 
zijn naar de schatkamer. Met 
een wijds gebaar opent hij 
bij aankomst de deur, het 
blijkt inderdaad iets bijzon-
ders. In rijen stellingen lig-
gen smetteloze, geselec-
teerde houtstukken als 
 kazen te rijpen. Dit is het be-
roemde Fiemme klankhout: 
licht, elastisch en toch sterk.  
Hout van de !ijnspar, met 
unieke, resonerende eigen-
schappen. Hoe het daaraan 
komt, is een mysterie (zie 
kader).

Pas nadat een !ijnspar is 
gekapt, zien Scarian en col-
lega’s of het hout door de 
selectie komt. Klankhout 
mag geen bollingen, knoes-
ten of sporen van parasieten 
hebben. De vezels moeten 
recht zijn, de jaarringen re-
gelmatig én dicht op elkaar. 
Daarna wordt het lang ge-
droogd en met de hand ge-
kliefd. Zo splijt het hout op 
natuurlijke wijze, wat bevor-
derlijk is voor de resonantie. 
“Instrumentmakers zijn 
soms een hele ochtend in 
deze hut. Sommigen trom-
melen op het hout en gaan 
analytisch te werk, anderen 
kiezen een stuk op gevoel. 
Weer anderen willen uitslui-
tend hout dat is gekapt na 
volle maan, omdat de sap-
stroom dan trager is.”

OVERNACHTEN

Cavalese heeft 
meerdere hotels. 
Een aanrader is 
 Hotel Garni Laurino. 
Met authentiek alpi-
ne interieur (foto 
hieronder).
hotelgarnilaurino.it

Rome

Cavalese
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WANDELROUTE

Een wandeling over 
het Marcio-pad 
(sentiero natura 
Marciò) duurt onge-
veer een uur. Er is 
veel te zien, dus 
neem meer tijd. 
Wandelen kan met 
gewone wandel-
schoenen of 
sneeuwlaarzen, er 
zijn geen grote 
hoogteverschillen. 
Op het informatie-
bord bij de parkeer-
plaats staan ook 
meerdere (langere) 
wandelingen.
Startpunt: Bezoe-
kerscentrum Na-
tuurpark Paneveg-
gio Pale di San Mar-
tino bij Paneveggio. 

De boshut (xylo-
theek) bezoeken?
Vraag naar de opties 
bij het bezoekers-
centrum. Meer info 
ook over sneeuw-
schoenwandelen, 
langlaufen en skiën: 
visittrentino.info

PER TREIN

Wie vroeg vertrekt, 
is met de trein nog 
voor de avond in 
Noord-Italië.  Andere 
optie: neem de 
nachttrein (vanuit 
Nederland) naar 
Innsbruck, reis van-
af daar per trein 
naar Trento of Bol-
zano. Neem vervol-
gens de bus naar 
Cavalese ! al moet 
je in dat geval geen 
haast hebben. Een 
huurauto kan ook.
nsinternational.
com; trentino-
trasporti.it

3  CAVALESE
Parel op 1000 
meter hoogte

Het plaatsje Cavalese ligt op 
zo’n twintig rijden van het vi-
olenbos. De kerstmarkt staat 
op een plein achter palazzo 
Magni!ica Comunità, dat 
sinds 2012 een museum is. 
Het middeleeuwse gebouw 
heeft een beschilderde ge-
vel, er zijn zalen met houtbe-
werkte plafonds, fresco’s en 
schilderijen van de Fiemme 
schilderschool, dat bij de 
oprichting in de 17de eeuw 
de enige artistieke opleiding 
in de regio Trentino was. 
 Cavalese was toen een !lore-
rend bergstadje, wat nog te 
zien is aan de pastelkleurige 
huizen met luiken en gietij-
zeren balkons. Rondom zijn 
er witte bergtoppen en be-
boste hellingen.

Met het hout van de 
 dennen, sparren en lariksen 
wordt zorgvuldig omge-
gaan. Tutto merita une 
 seconda possibilità (‘alles 
verdient een tweede kans’) 
staat op de gevel van de 
 lokale duurzame energie-
centrale, die er nog mooi 
 uitziet ook. Houtafval wordt 
hier omgezet in energie en 
warmte, van de naalden 
worden zelfs essentiële oliën 
gemaakt. Nog iets bijzon-
ders: op tweede kerstdag is 
het tijd voor een oude tradi-
tie. Dan trekken alle jonge-
ren die dat jaar achttien 
 werden in een optocht, op 
met dennentakken versierde 
karren, door de vallei.

4  VIOOLBOUWERS 
Toen en nu

Er bestaat een gravure van 
Antonio Stradivari (1644-
1737) in zijn atelier, hij draagt 
een rode mantel en bestu-
deert een viool. Op de werk-
bank achter hem ligt ge-
reedschap, op een kleiner 
tafeltje een viool-in-de-maak 
waar het bovenblad af ligt. 
En daar draait het allemaal 
om: het bovenblad. Die is 
bepalend voor de klank. Dus 
zocht Stradivari naar het al-
lerbeste hout en dat vond hij 
in Val di Fiemme, zo’n 250 
kilometer van zijn woon-
plaats Cremona. Sindsdien 
zijn deze bossen beroemd.

De werkplaats van Ernes-
to De!lorian, anno 2022 in 
Tesero, pal naast Cavalese, 
lijkt op die van Stradivari. Al 
veertig jaar maakt hij in zijn 
vrije tijd violen: “In oude 
boeken over vioolbouwen 
wordt hout uit dit gebied al 
beschreven als het beste.” 
Vakmanschap is het. “En 
zonder chemische lijm! Die 
zou de viool ‘sealen’, wat het 
geluid niet ten goede komt. 
Ik gebruik natuurlijke lijm, 
gemaakt van hazenhuid en 
au bain-marie verwarmd.” 
Hij maakte onder meer de 
violen voor de muziekschool 
van zijn dorp, dat bekend-
staat om zijn zangkoren, 
 fanfare en muziekschool. En 
om het familiebedrijf Ciresa, 
dat klankborden en boven-
bladen fabriceert. 

Directeur Fabio Ognibeni 
van Ciresa tokkelt op een 
stuk Fiemme hout: “Het is 
moeilijk uit te leggen wat dit 
hout zo bijzonder maakt. 
Het heeft te maken met de 
klank, de hoge frequentie 
van tonen en lage vibratie.”

5  PALE DI SAN MARTINO 
Grillige pieken

De Olympische Winterspe-
len 2026 (Milaan en Cortina 
d’Ampezzo) vinden onder 
meer plaats in Val di Fiem-
me. Schansspringers zullen 
zicht hebben op de indruk-
wekkende Pale di San Marti-
no: de grootste bergketen in 
de Dolomieten. Ook bij het 
violenbos zijn de grillige 
 pieken mooi te zien en in het 
bezoekerscentrum aldaar is 
informatie te krijgen om na-
tuurpark Paneveggio Pale di 
San Martino te ontdekken. 
Want niet alleen de klank 
van het hout is magisch, de 
omgeving is dat ook.

Het 
bovenblad 
bepaalt 
de klank


