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M
ijn kennismaking met het 
Gardameer begint goed,  
op een windstille maandag-
morgen in september.       

Ik wandel over de kade van de kleine haven van 
Gargnano aan de westoever van het meer en kijk 
uit over het water met aan de overkant de hoge 
bergtop van Monte Baldo. 
Mijn gedachten dwalen af naar september 1912, 
vandaag precies honderd jaar geleden, toen de 
27-jarige Engelse schrijver D.H. Lawrence en zijn 
zes jaar oudere minnares Frieda von Richthofen hier 
per schip arriveerden. Het was een liefde die niet 
mocht, niet kon. Zij getrouwd, Duits en stapelgek  
op hem, schrijver, artiest. 
In Gargnano beleefde het stel de gelukkigste jaren 
van hun leven. Het bijzondere is dat het plaatsje 
nauwelijks is veranderd in honderd jaar. Het enige 
verschil is dat er in 1912 nog geen autoweg was 
naar Gargagno. In de tijd dat Lawrence zich rond 
het Gardameer liet inspireren tot het schrijven van 
Twilight in Italy ging hier alles te voet of roman- 
tischer: per boot. 

Van Mussolini tot RichaRd GeRe Ook nu zijn er 
bootjes. Het Gardameer laat zich bezeilen en  
bevaren met alle mogelijke schepen, inclusief  
klassieke zeilschepen, roeiboten en grote ferry’s.  
Persoonlijk associeer ik het Gardameer met de Riva, 
de meest elegante motorboot ooit gebouwd (rederij 

Riva is dit jaar toevallig 170 jaar oud). Ik ben vast-
besloten er tijdens mijn reis een te zien. Bij voorkeur 
een Riva Aquarama, de ‘Sophia Loren onder de  
Riva’s’. Dit type Riva met onderdelen van Ferrari (!) 
was al in de jaren zestig een succes, maar zie je nog 
steeds varen. Een klassieker zou je kunnen zeggen.  
Zo klassiek als het Gardameer zelf.
Immers al meer dan honderd jaar lokt het warme 
water van Lago di Garda toeristen. Aanvankelijk 
kwam men er om te kuren, later om te flaneren en 
tegenwoordig om te kiten en te kamperen. Dat  
laatste roept automatisch de vraag op hoe klassiek 
het Gardameer nog is. Komt de elite nog wel naar 
de oude ankerplaatsen? Waar zijn de verwende  
zomergasten? Maria Callas had er ooit een huis.  
Maar waar zijn ze nu, de well dressed dandy’s en  
Donatello’s? Anders geformuleerd: mag het meer 
nog mondain heten?
Aan de oostoever met de vele campings moet je niet 
zijn. We proberen het aan de westoever bij de 
Grand Hotels van weleer. Het mooiste ligt iets ten 
noorden van Gargnano: Grand Hotel Villa Feltri- 
nelli. Deze roze villa ligt met haar voeten in het  
water en werd gebouwd in opdracht van de rijke 
Milanese familie Feltrinelli, die het gebruikte als  
zomerverblijf. Toen de villa in de oorlog door Mus-
solini werd geconfisqueerd, trokken de Feltrinelli’s 
zich terug in Zuid-Italië. Pal na de oorlog richtte  
Feltrinelli een uitgeverij op. In 1957 kwam het  
succes met ‘Dokter Zjivago’ (destijds een verboden 

Foto pagina 50-51:
Het Gardameer bij  
Sirmione, in het uiterste 
zuiden.

Foto’s boven v.l.n.r.:
- Aan romantiek heeft het 
Gardameer niets inge-
boet. Het is een stijlvolle
klassieker, net als deze 
dame in Gargnano.
- Spectaculair autorijden 
door de Brasakloof bij 
Tremosine. 
- Villa Feltrinelli, de  
voormalige woning van 
Mussolini bij Gargnano.
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Het 
Gardameer 
in cijfers

Omtrek: 160 km

Lengte: 52 km 

Maximale breedte: 17 km (zuiden) 

Smalste deel: 3 km (noorden)

Maximale diepte: 346 meter 

Aantal eilandjes: 7

Gemiddelde 

watertemperatuur: 12° C 

In de zomer: 27° C
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Foto’s pagina 54 van  
boven naar beneden:
- Uitzicht op het  
Gardameer bij Salò.
- Saló heeft de langste 
boulevard van het meer.
- Eeuwenoude olijfbomen 
in de tuin van Hotel Villa 
Arcadio.

Foto’s boven:
- Ga voor een perfecte
cappuccino naar  
Bar Bellavista aan de  
boulevard in Salò.

Lees verder  
op pagina 59
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boek in Rusland). Het blijft een gek idee dat op de 
plek waar Mussolini ooit woonde heel links Italië 
over de vloer kwam om zich te laven aan elkaars in-
tellectuele gedachtegoed – en vrouw, ongetwijfeld. 
Althans, zo stel ik me de feesten van de Feltrinelli’s 
voor: als literaire bacchanalen, waarbij ons boeken-
bal verbleekt en Berlusconi zijn vingers zou hebben 
afgelikt.Tegenwoordig gaat het er in Villa Feltrinelli 
in ieder geval een stuk rustiger aan toe. Het pand 
fungeert, zoals gezegd, als hotel. Richard Gere sliep 
er ooit. Niet de meest wilde celebrity. Toch willen 
we er graag een kijkje nemen. De vraag is alleen: 
hoe komen we binnen? Het hotel is aan alle kanten  
ommuurd. Wel is er een hek. En waar een hek is,  
is een bel. Niet veel later praat ik tegen een camera.
‘Is het misschien mogelijk om een kop koffie te drin-
ken?’, vraag ik. Het blijft even stil. Dan hoor ik iets. 
‘Sorry’, antwoordt een onzichtbare vrouwenstem. 
Het hotel is fully booked. De onzichtbare vrouwen-
stem bedoelt natuurlijk iets heel anders. Mensen  
zoals wij laten ze hier niet binnen. Dat is het deur-
beleid: geen Lambo, geen toegang.

leVen Van de liefde Onze Lancia is inderdaad 
geen Lamborghini (goed gezien mevrouw), maar 
beschaamd voel ik me niet, want met D.H. Lawren-
ce en Frieda von Richthofen bevind ik me in goed 
gezelschap. Ook zij hadden geen rooie cent toen ze 
in 1912 aankwamen in Gargnano. Alles bij elkaar 
had het stel slechts vijftig pond te besteden. En  
dat voor een hele winter! Waar ze van leefden? 

‘Van de goodwill van de mensen uit het dorp’,  
vertelt Richard Dury (65). Dury was tot vorig jaar 
verbonden aan de universiteit van Bergamo als  
professor Engelse taal en letterkunde. Hij weet me 
alles te vertellen over Frieda von Richthofen en haar 
‘verboden’ gevoelens voor de zoon van een Engelse 
mijnwerker, die zou uitgroeien tot één van de  
grootste schrijvers van de twintigste eeuw.
Dat de schrijver smoorverliefd was op zijn Duitse 
minnares is alom bekend. De twee ontmoeten  
elkaar in maart 1912. Frieda komt uit een kleine 
Duitse aristocratische familie en is getrouwd met 
hoogleraar Weekley van de universiteit van  
Nottingham, waar ook de ontmoeting met Lawrence 
plaatsvindt. Beiden voelen zich onmiddellijk tot  
elkaar aangetrokken. ‘Ik ben gek op haar’, schrijft 
Lawrence op 23 april aan een vriend, gevolgd door: 
‘Things are getting difficult’.
Complex is het zeker. Frieda is immers getrouwd en 
moeder van drie kinderen. Tegelijkertijd is ze, zoals 
de titel van haar biografie aangeeft: A Genius for  
Living. Dus als Frieda’s zus het liefdespaar adviseert 
naar Italië af te reizen om het verleden definitief 
achter zich te kunnen laten, twijfelt het stel geen 
moment. Ze gaan. Te voet! Over de Alpen! 
Mijn fantasie springt onmiddellijk op hol bij dit  
verhaal. Een gepassioneerde liefde met in de hoofd-
rol een beginnend schrijver, blozend van perverse 
invallen voor zijn latere romans. Hij loopt in de felle 
alpenzon aan de zij van een langgerokte Duitse  
barones.
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11. OOstOever 
- Veel strandjes. Ook veel cam-
pings, die pal aan het meer
(maar ook aan de weg) liggen.
We zijn nauwelijks gestopt. 
Mede omdat het regende. Eer-
lijk is eerlijk, ik vond de westoe-
ver mooier met haar vele 
art-deco villa’s, mooie boule-
vards en pastelkleurige Grand 
Hotels.

Met een omtrek van 160 
kilometer kun je het 
Gardameer in één dag 
rondrijden. Leuker is het 
om er een paar dagen 
over te doen en zo nu en 
dan uit te stappen. Let 
op: de weg rond het meer 
is uitstekend en je hebt 
vaak prachtige uitzichten, 
maar er zijn ook veel 
tunnels met enge ‘Lady 
Di-muurtjes’ en afslagen 
waar je niet op rekent.  

1. sirmiOne
- Niet te missen: de Scaligeri-
burcht. Deze bijna 800 jaar 
oude burcht aan het water, 
opent de weg naar Sirmione.
- Grotte di Catullo, resten van 
een Romeinse villa aan het ein-
de van het schiereiland. Bij hel-
der weer kun je Riva del Garda 
zien liggen, dat 52 km verder in 
het uiterste noorden ligt.
- Dagje wellness. Sirmione 
staat bekend om zijn zwavel-
houdende bronnen. In veel 
hotels kun je kuren. Ook is er 
een groot wellness-centrum.

4. desenzanO 
-  Vond ik de leukste stad rond 
het meer om te shoppen, met 
o.m. Roberto Cavalli. 
- Dineren in de sfeervol verlich-
te oude haven. Bijzonder  
romantisch met diverse goede 
restaurants.

2. saLò
- Een van de grotere plaatsjes 
met ook nog eens de langste 
boulevard aan het meer. 
Favoriete flaneerstad voor jong 
en getrenchcoat Italië met veel 
winkels en restaurants. 
- Salò kent ook een zwarte blad-
zijde. Van oktober 1943 tot april 
1945 was het de hoofdstad  
van de door Benito Mussolini 
gestichte vazalstaat Republiek 
van Salò. De film ‘Salò of de 
120 dagen van Sodom’ van
Pasolini is vernoemd naar deze 
donkere periode.

3. GardOne riviera 
- Bezoek het huis van Gabriele 
d’Annunzio (1863-1938). Deze 
dichter, dandy, hypochonder, 
politiek leider, charlatan (aldus 
Bertolt Brecht) en zelfverklaar-
de oorlogsheld heeft in zijn  
leven duizenden objecten ver-
zameld. Het is een intrigerend 
rariteitenkabinet. Alleen al de 
badkamer telt 900 objecten, al-
lemaal blauw! Het meest onder 
de indruk was ik van de ‘rouw-
kamer’. Een morbide kamer 
waar d’Annunzio verbleef na 
het overlijden van zijn moeder, 
liggend op een doodsbed. Zie: 
www.vittoriale.it. 
- Groener en minder pretenti-
eus is de Botanische Tuin van 
André Heller met allerlei exoti-
sche bloemen en planten, én 
beelden van o.m. Keith Haring, 
Joan Miró en Roy Lichtenstein. 
Zie: www.hellergarden.com.  

5. GarGnanO
- Een van de rustige plekjes 
aan het Gardameer. Persoon-
lijk mijn favoriet! Drink een cap-
puccino in de ochtendzon bij de 
oude haven en je gedachten 
dwalen automatisch af naar de 
tijd van D.H. Lawrence. In het 
stadhuis is vanaf Pasen een 
tentoonstelling te zien over de 
tijd dat de Engelse schrijver in 
Gargnano verbleef. 

6. tremOsine 
- Tremosine is geen stadje, maar 
een gemeente bestaande uit 18 
kleine dorpjes. Het hooggele-
gen Pieve, met zijn nauwe steeg-
jes, is het mooiste. Ook vind je 
er diverse huiveringwekkende 
terrassen aan de rand van een 
steile afgrond, waar je 350 
meter loodrecht omlaag kijkt. De 
restaurants zijn wat gedateerd, 
maar de weg naar Pieve ver-
dient hoe dan ook vier sterren. 
Deze voert dwars door de Brasa-
kloof bij Tremosine. Hier scheur-
de James Bond in zijn DB9, in de 
film Quantum of Solace, door de 
tunnels.

8. LimOne suL Garda 
- Overal aan de westoever van 
het Gardameer vind je zoge-
naamde limonaies, oude kas-
sen voor citroenbomen. Een 
historische limonaie uit het  
begin van de 18de eeuw is te 
bezichtigen in La Limonaia del 
Castel in Limone Sul Garda. 

9. riva deL Garda 
- Al in de tijd van D.H. Lawren-
ce (1912) schijnt het er druk te 
zijn geweest. Nu kun je er over 
de hoofden lopen, maar wie 
zich daar niet aan ergert, ziet 
een prachtig stadje, ingeklemd 
tussen de Alpen. Ga op de ka-
demuur zitten en zie hoe de fer-
ry’s af- en aanvaren. 
- Zes kilometer noordelijk rijst 
de indrukwekkende burcht van 
Arco voor je ogen op omringd 
door cipressen, door  Lawrence 
‘candles of darkness’ genoemd.  
Je kunt er niet naar toe met de 
auto. Er wacht je een klim te 
voet van 15 minuten.

7. maLcesine
- Scaligeriburcht (mooi uitzicht). 
De burcht is nog door Goethe 
getekend, wat bijna tot zijn ar-
restatie leidde. Hij zou een spi-
on zijn! In het kasteel kun je een 
tentoonstelling bekijken over 
Goethe, die in 1786 een reis 
door Italië maakte. Tegenwoor-
dig is het een populaire trouw-
locatie.
- Palle di Neve (‘sneeuwballen’) 
eten, vuistgrote koekkogels 
naar een oud recept, die alleen 
hier worden verkocht.
- Vanaf Malcesine kun je met 
een kabelbaan naar de top van  
de Monte Baldo (2218 m), waar 
je prachtig kunt wandelen.

10. isOLa deL Garda 
- Aanrader! Vanuit Salò kun je 
een boottocht maken naar het 
prachtige Isola del Garda. Boot-
tocht en rondleiding van 90 mi-
nuten over het eiland, inclusief 
glaasje wijn en lokale hapjes:  
€ 25. Van april tot oktober, www.
isoladelgarda.com.   

in 11 stOps

rOndje

Foto linksboven: Isola del Garda, villa van familie Cavazza. Schilderij waarop  
de rijke Charlotte Cavazza (nu 75 jaar) nog een kleuter was. Ze zit op de grond.
Linksonder: Grotte di Catullo, Sirmione.
Rechtsboven: Gargnano: hier dwalen je gedachten automatisch honderd jaar  
terug in de tijd, toen schrijver D.H. Lawrence er schreef en de liefde bedreef.
Rechtsonder: Gargnano Riviera: de botanische tuin van André Heller. 
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‘Frieda von Richthofen is een vrouw met een sterke 
persoonlijkheid’, vertelt Dury. Iemand die breekt 
met elk taboe van haar tijd. Voor ze Lawrence leert 
kennen, heeft ze een affaire met de aan cocaïne  
verslaafde Otto Gross. Deze advocaat van de vrije 
liefde is een leerling van Freud en leert haar dat de 
liefde zich niet laat beteugelen. Dat laat Frieda zich 
geen twee keer vertellen.
Op 5 augustus, nog voor het ontbijt vertrekken ze 
(‘... in the dimmery-glimmery light...’). In totaal  
lopen ze elf dagen door de bergen. Twee keer sla-
pen ze in een hooiberg. In Trento nemen ze de trein 
naar Riva del Garda, dat toen nog tot Oostenrijk  
behoorde, maar volgens Lawrence ‘Italiaanser is 
dan een ijsverkoper’. Ze blijven er niet lang. Riva is 
te druk en te duur, vinden ze. Per stoomboot reizen 
ze af naar Gargnano, waar ze op 18 september  
arriveren en tot 11 april 1913 blijven in Villa Igeás 
op Via Coletta 44. Het huis staat er nog steeds. 
‘Kijk’, zegt Richard Dury, en wijst naar de donker-
bruine luiken op de eerste verdieping: ‘de slaap- 
kamer’. Zelden word je door een gids louter op een 
slaapkamer gewezen, maar in dit geval snap ik het 
wel. Hier gebeurde het, denk ik. Hier – achter deze 
luiken – lieten de ideeën voor Lady Chatterley’s  
Lover zich bevruchten, in de schoot van een ander 
land en een vrouw, die nog geen ei kon bakken. 

isola del GaRda Op dag twee brengt onze retro-
reis ons naar Isola del Garda, het grootste van de  
zeven eilandjes in het Gardameer. Vanaf verschil-
lende plaatsen kun je ernaartoe varen. Wij vertrek-
ken vanuit de oude haven van Barbarano, iets ten 
noorden van het grotere Salò.
Als we na vijf kilometer varen bij het eiland aan- 
komen, passeren we een klassiek zeilschip met  
roomwitte zeilen. Daarachter torent een spierwit  
Venetiaans paleis, dat ons blakend in de zon ver-
welkomt op dit privé-eiland. Op de kade scharrelen 
een paar zwanen. Even verderop worden we opge-
wacht door twee smoezelige labradors die te lui zijn 
om te blaffen. Ze zijn het wel gewend: bezoek.
Sinds 2001 dulden de in totaal twaalf bewoners zo 
nu en dan toeristen op hun eiland. Ze moeten wel, 
om het gigantische onderhoud te kunnen bekosti-
gen. Het zijn de kinderen en kleinkinderen van 

Charlotte Chetwynd Talbot en Camillo Cavazza. 
‘U moet straks niet schrikken’, legt de gids uit als 
we door de tuin wandelen, ‘maar u kunt zo nu en 
dan gegil horen. Dat zijn de kinderen. Die maken  
er een sport van om toeristen te laten schrikken.’  
Zoiets als de kleine Willem-Alexander, denk ik, op 
het bordes van Soestdijk. Steentjes gooiend naar de 
journalisten.
Ik ben op mijn hoede, maar schrik vooralsnog alleen 
van een pal voor mijn voeten wegschietende rode 
eekhoorn. De hele ochtend laten de kleine Cavaz-
za’s zich niet zien. Ook de oude Charlotte houdt zich 
schuil achter de muren van haar witte paradijs.  
Wel is ze te bewonderen op een prachtig schilderij 
in een van de vertrekken die je als bezoeker mag 
betreden. Op het schilderij moet ze een jaar of vier 
zijn geweest. Inmiddels is Charlotte 75 en houdt  
ze zich voornamelijk bezig met het snoeien van de  
rozen in haar tuin.
Hoe beleef je de wereld, vraag ik me af, als je  
opgroeit op een eiland als dit, omringd door exoti-
sche bloemen, Napolitaans porselein, kristalhelder 
water en de geur van rozemarijn? Ooit werd het  
eiland bewoond door monniken die er een geïso-
leerd leven leidden, nu spelen de kleinkinderen van 
Charlotte er verstoppertje achter 600 jaar oude  
olijfbomen, bijna als een endemische diersoort. 
We worden bij elkaar geroepen. De excursie loopt 
ten einde, maar voordat we terugkeren naar de 
boot, worden we genood op het terras van het  
paleis, waar de rondleiding in stijl wordt afgesloten 
met een glaasje wijn. Dat doet Charlotte goed!
Nippend staar ik over het meer, waar de zon op dit 
uur alle ruimte krijgt. De wijn smaakt opvallend 
goed. De hapjes ook. Zo beleef je de wereld dus als 
je opgroeit op Isola del Garda. Ver van de waan van 
de dag en in totale rust. 

MaRia callas Het werd door Maria Callas ‘de 
duikplank van het Gardameer’ genoemd: Sirmione, 
dat vier kilometer het water insteekt. 
Callas (1923-1977) kwam graag naar het Gardameer 
om te ontsnappen aan de hectiek van alledag.  
Moe van haar vele buitenlandse optredens trok de 
beroemde sopraan zich in de jaren vijftig regelmatig 
terug in Sirmione, waar haar steenrijke echtgenoot 
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Foto’s van boven naar 
beneden:
- Sirmione, de ‘duikplank’ 
van het Gardameer, steekt 
vier kilometer het water in. 
- Oud geld: Fabio Barelli, 
dandy en hoteleigenaar 
en de nieuwe chique. 
- Een ranke Riva, de  
Lamborghini onder de  
boten.
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en ontdekker, de heer Meneghini, een huis bezat. 
Het huis staat er nog altijd, een grote gele villa met 
(alweer) een hek ervoor. Ernaast bevindt zich een 
naambordje. Wat zeg ik: er bevinden zich 14 naam-
bordjes. De Callas-villa is omgebouwd tot apparte-
mentencomplex. De 14 appartementen worden 
bewoond door Scalette, Ricci, Pilato en vele ande-
ren, lees ik. Mijn handen jeuken om deze namen te 
googelen. Ook heb ik de neiging op mijn tenen te 
gaan staan in een poging over het hek te kijken om 
in de tuin het zwembad te kunnen zien dat de vorm 
zou hebben van het Gardameer. 
Er is een foto van Callas waarop ze je recht aankijkt 
met haar grote amandelvormige ogen en eyeliner 
die met een ijslepel lijkt te zijn aangebracht. Ze ligt 
in de zon bij het zwembad in een witte zomerjurk 
met zwarte polkadots. De blik weemoedig, zoals we 
gewend zijn van La Divina, mogelijk in afwachting 
van het onheil dat haar te wachten staat... In 1959 
komt ze tijdens een boottocht op het Gardameer 
Aristoteles Onassis tegen. Ze verruilt de steenrijke 
Meneghini voor de nog rijkere Griek. Ze hebben 
hun afkomst gemeen. Callas’ oorspronkelijke ach-
ternaam, Kalogeropoulos, later ingekort tot ‘Kalos’ 
en vervormd tot ‘Callas’ is het Griekse woord voor 
‘mooi’, maar uiteindelijk is er voor Aristoteles toch 
nog een mooiere vrouw op de wereld: de weduwe 
van John F. Kennedy, die ervoor zorgt dat Callas 
aan de kant wordt gezet. Hierna trekt de diva zich 
terug uit de muziek om in liefdesverdriet de rest van 
haar leven te slijten in Parijs, waar ze nog vaak en 
met heimwee terugdenkt aan haar tijd in Sirmione, 
de gelukkigste tijd in haar leven. 

VeRleGen dandy ‘Hier kwam ze graag’, zegt 
schrijver Roberto Denti die ons rondleidt door  
Sirmione en wijst naar Café Scaligeri aan het druk-
ke Piazza Carducci. Ook Sartre en Simone de Beau-
voir ontmoetten elkaar hier. Hemingway kwam er 
ook over de vloer, aldus Denti, waarna de fotograaf 
terecht opmerkt: ‘Als ik ooit een kroeg begin, zet  
ik er een bord neer met de tekst: ‘Hemingway has  
never been here’.
We lopen door de autoluwe maar overvolle smalle 
straatjes van Sirmione en stoppen bij Hotel Catullo, 
het oudste hotel van Sirmione, gebouwd in 1888. 

Achter de receptie staat Fabio Barelli. ‘Altijd perfect 
gekleed’, aldus Denti. Fabio is feitelijk de eerste 
echte Italiaanse dandy die we tegenkomen. Nie-
mand minder dan James Joyce en Ezra Pound zou-
den ooit in zijn hotel hebben geslapen, maar als ik 
vraag of beide namen in het gastenboek terug te 
vinden zijn, bloost Fabio wat achter de desk. We 
kunnen hem beter geen vragen stellen, adviseert 
Denti. 
‘Meneer Barelli is erg verlegen.’
Dat kun je bepaald niet zeggen van de heer Cerivi, 
die we even verder op straat tegenkomen en door 
verschillende mensen wordt aangesproken en op de 
schouder wordt geklopt. Ook wij schudden hem de 
hand. Meneer Cerivi is de eigenaar van een paar 
hotels op het schiereiland, vertelt Denti. Of Sophia 
Loren bij hem heeft gelogeerd, wil ik weten. 
‘La Loren?’, herhaalt Cerivi met luide stem.  
‘No, maar Marcello Mastroianni wel.’ 
Kijk, nu komen ergens. En nu we toch bezig zijn: 
Denti speelde ooit gitaar met Lou Reed in het vijf-
sterrenhotel Villa Cortine dat zich tegenover de villa 
van Maria Callas bevindt. Clark Gable logeerde er 
ook, laat Denti mij noteren en de heren van Queen, 
maar ook echte royals: Lady Diana en Prince 
Charles.

eindelijk, Mijn RiVa! Terwijl ik  plichtsgetrouw 
de lange rij namen noteer, opent zich achter ons 
langzaam het hek van het bewuste vijfsterrenhotel. 
Niet veel later rolt er een zwarte sportwagen naar 
buiten. Een Lamborghini. Tonnetje of drie, vier, 
schat de fotograaf.
Op mijn allereerste Riva hoef ik ook niet lang meer 
te wachten. Wanneer ik besluit te gaan zwemmen 
en me vanaf de steiger van mijn hotel naar beneden 
laat zakken om me door het warme water van het 
Gardameer te laten omarmen, hoor ik in de verte 
het zware gebrom van een motorboot. De boot  
komt snel dichterbij, het geluid van veel cilinders  
verraadt de potentie. Mijn Riva!  
Achter het roer staat een welgestelde zestiger, zie 
ik. De sunglassed diva ontbreekt nog, maar ik doe 
niet moeilijk; gevoed door de verhalen van de afge-
lopen dagen denk ik mezelf er gewoon bij, lachend 
op het voordek, achter een grote zonnebril. •
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