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  1 Tekst en foto’s Ruud en Ina Metselaar – www.comomeerinfo.nl 

 

Lezzeno 

Als we van Bellagio richting Como rijden dan passeren we eerst de steile wanden van de 

Sassi Grosgalli en komen dan bij de bebouwing van Lezzeno. Zoals wij onze dorpen met 

lintbebouwing in de veenkoloniën kennen, strekt Lezzeno zich uit over 7 km langs het meer 

en telt het maar liefst 17 verschillende buurtschappen2. De zuidgrens ligt bij de Punta 

Cavagnola, waar vroeger een uitzichttoren stond die onderdeel was van het 

verdedigingssysteem van het Isola Comacina en vanwaar men verbinding had met de torens 

bij de Val d’Intelvi en op het eiland. De noordgrens ligt bij de Valle Maggiore, vlak bij San 

Giovanni3. Het aantal inwoners van de gemeente is ongeveer 2100.   

Vergeleken met de drukke winkelstraatjes en volle terrassen van Bellagio is Lezzeno een oase 

van rust. In deze Nieuwsbrief zal ik aandacht besteden aan de belangrijkste buurtschappen en 

ingaan op de bijnaam van de inwoners, namelijk ‘heksen’.  

Dat er inderdaad meerdere heksen in het dorp actief waren blijkt wel uit de verslagen van de 

inquisitie, waarin we meerdere processen tegen vrouwen uit het dorp aantreffen. 

 

 

 
1 Verzoeken om toezending per email aan: rmetselaar@on.nl  
2 Van Zuid naar Noord zijn de buurtschappen: Cavagnola;  Carvagnana;  Crotto;  Sormazzana;  Calvasino;  

Pescaù;  Ponisio;  Carzolina;  Bagnana;  Chiesa;  Rozzo;  Sossana;  Sostra;  Cendraro;  Morbia;  Villa;  Casate. 
3 Voor San Giovanni zie Nieuwsbrief 3(2020) 

http://www.comomeerinfo.nl/
mailto:rmetselaar@on.nl
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De kern van het dorp is de buurtschap Chiesa met het gemeentehuis, postkantoor, bank, de 

aanlegsteiger van de ponten over het meer en de parochiekerk van de heiligen Quirico en 

Giulitta. 

Lezzeno werd overigens pas in 1780 een onafhankelijke parochie4. Daarvóór was het 

onderdeel van de parochie Isola Comacina en dat bepaalde ook een deel van haar 

geschiedenis. Zo koos Isola tijdens de 10-jarige oorlog (1118-1127) tussen Como en Milaan 

de zijde van Milaan en toen de schepen van Isola in 1120 de slag op het meer verloren van die 

van Como werd Lezzeno ook geplunderd en in brand gestoken. Ook bestuurlijk hoorde 

Lezzeno bij Isola en was het een deel van het leen Isola en met het eiland in 1555 deel van het 

leen Colico onder de leenheer Antonio Maria Quadrio en later de familie Alberti. In 1640 

schonk de hertog van Milaan dit leen aan de abt Marco Gallio5 uit Como. Na het overlijden in 

1668 van de laatste Gallio viel het weer terug aan Milaan.  

Na deze vreselijke geschiedenis bleef het rustig in Lezzeno. Wel waren er in de tijd van de 

onafhankelijkheidsstrijd tegen de Oostenrijkers in het dorp verschillende leden van de 

ondergrondse beweging Carbonera, onder leiding van Odoardo Bonelli en Silvio Pellico. Als 

dekmantel voor deze ondergrondse activiteiten had Bonelli een azijnfabriek in Lezzeno. Deze 

bleef actief tot het midden van de 20e eeuw. 

 

In de buurt van Chiesa speelt ook het volgende verhaal: 

 

De drie heksen 
In Lezzeno woonde een arme visser, Ghebetto genaamd. Toen hij op een ochtend bij zijn boot kwam had hij de 

indruk dat die niet meer op dezelfde plaats lag waar hij hem de avond daarvoor op het strand had getrokken. Die 

avond lette hij extra goed op waar hij de boot neerlegde en de volgende dag was hij er zeker van dat de boot 

gedurende de nacht was verplaatst. Hij besloot daarom zich die avond te verbergen om te zien wie er stiekem in 

de nacht zijn boot gebruikte. Urenlang gebeurde er niets, maar toen de klok twaalf sloeg verschenen er drie 

 
4 Ik heb overal het woord ‘pieve’ vertaald door parochie, hoewel het niet identiek is. Zie voor meer details mijn 

boek De Tre Pievi en het Valchiavenna,  
5 Niet de kardinaal die we kennen van het palazzo in Gravedona, maar waarschijnlijk wel familie van de 

kardinaal want die had een broer Marco 
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vrouwen die naar zijn boot liepen en terwijl ze instapten zeiden ze: “Vaar voor één, vaar voor twee, vaar voor 
drie”. Met die spreuk zetten de vrouwen, die in werkelijkheid heksen waren, de boot in beweging zonder de 

riemen te gebruiken. 

De volgende avond verborg Ghebetto, die vast besloten was uit te vinden waar de vrouwen heengingen, zich in 

de boot. Toen het middernachtelijk uur sloeg, stapten de drie heksen weer in de boot, mompelden dezelfde 

spreuk, maar de boot bleef op zijn plaats. Daarop zei één van de heksen, “er zit zeker een muis in de boot” en 
vervolgde de spreuk met: “Vaar voor vier”. Onmiddellijk voer de boot weg naar de andere oever van het meer. 

De arme Ghebetto was verstijfd van angst, maar tot zijn geluk gingen de heksen niet verder op onderzoek uit en 

bereikten ze al snel de overkant. Daar stapten de heksen uit. Wat ze daar aan wal uitvoerden kon hij niet zien, 

maar tenslotte keerden ze weer terug, stapten weer in de boot en onder het uitroepen van “vaar voor vier”, 
keerden ze weer terug naar Lezzeno. 

De arme man kwam thuis zonder nu veel meer te weten en de volgende dag vertelde hij zijn avontuur aan zijn 

vrienden. 

Echter bleken de heksen toch wel in de gaten te hebben gekregen dat ze werden bespioneerd, want vanaf die dag 

werd zijn boot met rust gelaten. 

 

Ter herinnering aan de brand tijdens de 10-jarige oorlog worden er ieder jaar op de avond van 

18 op 19 maart grote vuren ontstoken in de verschillende buurtschappen. Tegenwoordig is dit 

vooral een toeristische attractie geworden, maar in het verleden was het een echt feest voor de 

kinderen. Hieronder geef ik een verhaal uit hoofdstuk 2 van het boek “La vita la ghe va ‘dree 
a la camisa’ van Basilio Luoni en Mauro Vaccani. 
 

De Sint Jozefvuren 
Een traditie die nog lang is blijven voortbestaan is dat van het kampvuur van Sint Jozef. Het is ook nu nog 

levend gebleven, al is de vorm wel veranderd en minder natuurlijk geworden. Het was vooral een feest van de 

kinderen, zij waren de uitvoerders terwijl de volwassenen op afstand werden gehouden.  

De jeugd uit ieder buurtschap verenigde zich in bendes, waarbij iedere buitenstaander werd geweerd. Doordat 

het dorp zo langgerekt was en er weinig vervoersmiddelen waren, was het niet moeilijk afstand te houden tot 

andere groepen. Ze troffen elkaar op school en bij de mis, maar in de winter en het voorjaar verdeelden ze zich: 

iedere groep had zijn eigen stal of kwam bij elkaar op het eigen strandje van de buurtschap. De voorbereidingen 

voor het vuur begonnen al vóór de eerste sneeuw, eind november. Men verzamelde dorre takken, stoppels van de 

maisvelden, wat bundeltjes hout, meestal gestolen want niemand gaf hout weg, daarvoor was het te kostbaar. Na 

schooltijd, in de paar uren voor het donker, liepen de bendes langs de beekjes, waar de grond van niemand was. 

Ze trokken de vlierstruiken en bramen van de muurtjes en steile oevers af, sleepten die naar de straat en brachten 

hun buit in veiligheid in de buurtschap. Er was altijd wel een hut, een stal of een kelder waar ze het konden 

verstoppen en in de gaten houden. Hun schat groeide tot grote omvang en werd voortdurend bewaakt. Hoe 

dichter de feestdag nabij kwam, hoe groter het risico dat de buit gestolen werd door een bende uit een andere 

buurt. Daarom organiseerden ze nachtelijke bewaking, gewapend met een katapult en kiezels en misschien wat 

wijn om de kou te verdrijven. Als ze vijandelijke spionnen signaleerden, waren er stenen en ontstonden er 

vechtpartijen. Menigeen liep er een gat in zijn hoofd op en die verzorgden ze met zakdoeken en spinnenwebben 

die ze van het plafond van de kelders trokken.  

De laatste dagen voor het feest verliepen koortsachtig. Als de boeren hun net gesnoeide wijnranken niet meteen 

naar huis hadden gebracht roofden ze die uit de wijngaarden. Dan werd er stiekem een boom omgezaagd, die als 

‘el palott’ moest dienen, d.w.z. de centrale paal waaromheen de brandstapel werd gebouwd. Meestal was dit een 

lindeboom, want dat zijn slanke bomen en om die om te zagen en te snoeien kwamen de ‘ouderen’ in actie, de 

grote broertjes die al bijna volwassen waren en in militaire dienst moesten. Die moesten de boom ook naar de 

oever slepen en in het grind planten, verticaal als een obelisk en rondom werd al het materiaal gestapeld dat de 

kleintjes aansleepten: onderop het hardste hout en daaromheen en bovenop de dorre takken en stoppels die 

makkelijker vlam vatten.  

De avond waarop het vuur werd aangestoken, 18 maart, wachtte men tot 

het donker werd zonder naar huis te gaan voor het avondeten er dreigde 

nu het laatste gevaar: dat er over het meer een boot van rivalen aan 

kwam varen die de brandstapel voortijdig zouden aansteken. Het ging er 

namelijk om dat jouw vuur het laatst van alle anderen begon. Dan begon 

het publiek toe te stromen: de kleine kinderen en jongeren namen plaats 

op de bankjes van de boten die op het droge waren getrokken alsof het 

een podium van een theater was; nieuwsgierigen van andere 

buurtschappen kwamen kijken en vertrokken weer om verslag uit te 

brengen. Dan kwamen de vaders en grootvaders met een peuk tussen de 



4 

 

lippen geklemd. Ook de oudjes vonden een plaats bij het vuur, Ze liepen met grote passen door het grind, somber 

en nors of onverwacht gierend van de lach en kinderlijk, als laatste vertegenwoordigers van een vruchtbaar 

geslacht van heksen.  

Tenslotte hield iemand een brandende toorts bij de brandstapel. Een krans van vuur omhulde de takjes, dan het 

dikkere hout dat knetterde en vonkend de lucht inging, dansend als hagedissen om weer omlaag te vallen in het 

stille water. De kinderen draafden rond met lange stokken, er voor zorgend dat de stapel niet ineen stortte. Maar 

al snel begon de kern, niet langer gestut door al het brandhout scheef te zakken en viel tenslotte met een plons in 

het meer. Restte alleen een cirkel van gloeiend houtskool dat met zorg werd gedoofd. Daardoor konden de 

volgende ochtend de kinderen van deur naar deur trekken om houtskool te verkopen voor een paar centen die ze 

konden uitgeven tijdens het dorpsfeest op 20 maart. Ook de resten van de kern werden verkocht aan iemand die 

het kon gebruiken om nog een oud meubelstuk te repareren. 

 

Het verhaal doet mij sterk terugdenken aan mijn jeugd in de Zaanstreek, waar we in de 

Luilaknacht ook zulke vuren maakten en er eenzelfde strijd werd gevoerd door jongens uit 

verschillende stadswijken. 

 

Chiesa heeft een strand dicht bij de pier en het heeft wat aardige straatjes en doorkijkjes. De 

kerk staat op de plaats waar die al in de Karolingische tijd stond, maar het huidige gebouw 

dateert uit 1520. De klokkentoren staat links naast de kerk en daar aangrenzend staat het 

kerkje van de heilige Marta uit de 14e -16e eeuw. Het kerkje heeft een prachtig beschilderde 

voorgevel. 

 
De kerk van de heiligen Quirico en Giulitta en  Voorgevel van de kerk van S. Marta (foto’s Internet) 

 

De kerk van de heiligen Quirico en Giulitta 
De kerk uit 1520 werd in 1626 gerestaureerd en uitgebreid in het gebied van het priesterkoor en er kwamen 

zijkapellen. De gevel werd in 1929 gereconstrueerd en bedekt met witte en rode steen. We zien drie delen, ieder 

voorzien van een toegangsdeur. Boven de zijdeuren zien we lunetten met fresco’s van engelen. De hoofdingang, 

voorafgegaan door een arcade op twee zuilen, heeft een lunet met een recent fresco van de Madonna. 

 

Het interieur van de kerk 

De eerste twee traveeën, zijn verdeeld in drie schepen, de rest bestaat uit één schip met aan beide zijden twee 

kapellen, en het priesterkoor.  

Meteen bij binnenkomst zien we rechts een 18e-eeuws doek met Antonio van Padua, in de tweede travee een 

houten Kruis en de afbeelding van de dode Christus. De eerste kapel rechts is gewijd aan de heilige Carlo 

Borromeo, de in Lombardije geliefde aartsbisschop van Milaan. Het altaarstuk toont Sint Carlo die het Kruis 

aanbidt het vrij recente fresco links San Carlo die de pestlijders bezoekt en op het gewelf God de Vader. 

Na de kapel volgt het orgel met een kast met mooi inlegwerk en daterend uit de eerste jaren van 1700. 

De laatste kapel rechts is gewijd aan Sint Franciscus en heeft een altaar met Franciscus omgeven door twee 
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engelen; ook zijn er  mooie fresco’s op de rechter wand en het gewelf, van de hand van de meester uit Val 

d’Intelvi Giulio Quaglio en omlijst met stucwerk: de Kastijding van Christus, Christus in de Olijfgaard, 

Wederopstanding en afdaling van de calvarieberg.  

De wanden van het priesterkoor zijn geheel bedekt met fresco’s van twee verschillende schilders. Tegen de 

achterwand de Martelaarschap van Quirico en Giulitta uit 1712 van Giulio Quaglio, die ook de Glorie van de 

heiligen op het gewelf en de Deugd die de lunet versiert, maakte. Tegen de zijmuren werk van een onbekende 

artiest die er het Martelaarschap van Quirico rechts en het Martelaarschap van Giulitta links uitbeeldde. 

Dan volgt de kapel van de Madonna van Caravaggio, waarin twee 17e -eeuwse doeken, de Verschijning aan de 

Maagd van Gianetta van Caravaggio en de Onbevlekte, en fresco’s toegeschreven aan Recchi met Episoden uit 

het leven van de Maagd. Tegenover het orgel de houten preekstoel uit de 18e eeuw en een olieverfschilderij met 

de bisschop Sint Emidius, dat gedeeltelijk een fresco overlapt uit eind 14e, begin 15e eeuw en dat een landschap 

met een heilige uitbeeldt.  

Dan volgt een kapel met veel stucwerk misschien gewijd aan Johannes de Doper maar volgens anderen aan 

Johannes de Evangelist. Het altaarstuk toont een doek met de Madonna met Kind en heiligen. De eerste twee 

traveeën links tonen doeken met de Aanbidding door de magiërs en de doopvont. Tegen de wanden een 

Madonna tussen een krijgshaftige heilige en Johannes de Doper, en er is een bas-reliëf met de Madonna met 

Kind en de gever. 

 

In 2002 was ik begonnen met het verzamelen van oude verhalen over de dorpen en 

dorpelingen rond het meer. Om de verhalen te completeren en foto’s te maken die ik bij ieder 

verhaal zou kunnen gebruiken, maakten mijn vrouw Ina en ik in april 2003 een rondreis van 

een aantal dagen rond het meer. Zo kwamen we in de loop van een middag in Lezzeno, waar 

ik wilde overnachten omdat ik wist dat hier vele verhalen speelden, vooral over heksen. We 

vonden een leuk hotel vlak voor Chiesa. Een vriendelijke jonge dame bij de receptie toonde 

ons een mooie kamer met prachtig uitzicht over het meer. Toen ik haar het doel van onze reis 

vertelde, zei ze dat haar moeder (ze bleek de dochter van de eigenares te zijn) ons 

waarschijnlijk wel kon helpen. Na het diner bracht de eigenares ons inderdaad wat verhalen 

die in een lokaal blad waren gepubliceerd en die precies waren wat ik zocht. Het meest 

intrigerend vond ik het volgende verhaal: 

De ongelukkige geliefden uit Pescaù 

Twee vrouwen, moeder en dochter, waren uit Milaan naar het gehucht Pescaù gereisd om daar te wachten op een 

jonge edelman die in het geheim met het meisje, dat van eenvoudige komaf was, wilde trouwen. 

Er gingen enkele dagen voorbij, maar de jongeman, Carlo Piantanida genaamd, verscheen niet en de twee 

vrouwen waren ten prooi aan de grootste wanhoop totdat er een boot in Pescaù aanlegde waar een groep mensen 

uitstapte, waaronder iemand uit Milaan. 

Op de vraag van het meisje of hij iets wist van Carlo Piantanida, antwoordde deze dat er in alle salons van 

Milaan over gesproken werd dat zijn familie tenslotte in een huwelijk had toegestemd, maar dat Giulia Belfiore 

(de naam van het meisje) Milaan had verlaten en dat Carlo dat de dag daarop ook had gedaan omdat iemand hem 

had verteld dat Giulia er met een andere minnaar vandoor was. Hij zou wanhopig naar Bellinzona zijn 

vertrokken, waar hij zich met een pistoolschot van het leven zou hebben beroofd. 

Dit horend zou Giulia volgens het verhaal ‘in snikken zijn uitgebarsten, bevend over haar hele lichaam, zich de 

haren uit het hoofd rukkend, en tenslotte als versteend zijn neergevallen’. 
Het meisje herstelde tenslotte en zodra ze sterk genoeg was stond ze vroeg op en werd volgens een visser gezien, 

terwijl ze over het strand liep, met een oude vrouw die woedende gebaren maakte, terwijl het meisje een zakdoek 

tegen haar ogen hield. Hij was ze tenslotte uit het oog verloren, en die ochtend werd niets meer van hen gezien. 

De volgende dag zag een andere visser, die langs de oever voer, op driehonderd passen van de herberg twee 

vrouwenlichamen drijven. Daarop werden de doden uit het water gehaald, terwijl ze door het hele dorp werden 

beweend.  

Nog altijd kan men in het dorp aan de oever van het meer het kruis zien dat de inwoners van Pescaù voor de twee 

vrouwen oprichtten. 

 

De volgende ochtend bezochten we eerst Chiesa, maar daarna moest ik natuurlijk naar Pescaù 

om het kruis op de muur te zoeken. Ik liep de ca 1,5 km naar Pescaù en vroeg aan de eerste de 

beste inwoner die ik daar tegenkwam of die me kon wijzen waar het kruis te zien was. Helaas 

kon die me niet helpen maar een jonge vrouw die met haar kinderen naar het strand van de 
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buurtschap liep, zei me dat het wellicht daar tegen de muur zat. Maar dat bleek niet het geval. 

Ik liep verder tot ik vrijwel aan het eind van de bebouwing een oudere dame in haar tuin zag 

werken. Ze riep haar man erbij maar hoewel beiden er al heel lang woonden hadden ze er 

nooit over gehoord. Teleurgesteld liep ik terug maar toen ik bij de laatste huizen was, kwam 

ik nog een man tegen aan wie ik het ook nog vroeg. Jawel, zei hij, loop maar mee. Twee 

huizen verderop woonde hij en hij wees me hoe ik langs de zijmuur van zijn huis naar 

beneden naar het meer moest lopen. En inderdaad, tegen de muur die zijn tuin van het meer 

scheidde zat het kruis! Doel bereikt! 

Met een tevreden gevoel en een foto van het kruis liep ik weer terug naar het hotel. 

 

 
Het ijzeren kruis in Pescaù      Het strand in Pescaù 

 

Pescaù 

Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn dat u, als u het kruis met eigen ogen wilt zien, dit 

vanaf het water moet doen.  

Wat is er dan nog wel te zien in Pescaù? Dicht bij de parkeerplaats vindt u een kiezelpad dat 

langs een kinderspeelplaats naar het strand leidt, vlak bij de villa Citterio. Deze villa werd in 

de eerste decennia van de 19e eeuw gebouwd en ligt in een groot park van 12.000 m2. Eind 

jaren zeventig werd de villa gekocht door de gemeente die er een verzorgingshuis voor 

bejaarden van maakte. Een deel van het park is gereserveerd voor de bewoners van de villa, 

de rest is een openbaar park met sportvoorzieningen, de roeivereniging en de interessante 

‘porticciolo’ van Pescaù.  

Vlak bij de villa staat de kerk van San Giuseppe uit 1677. 

 

Iets voor bij Pescaù liggen nog de huizen van Crotto en daar tegenaan die van Carvagnana. 

Hier is weinig te zien, maar ik noem Carvagnana omdat het het uitgangspunt is voor een 

wandeling naar een bijzondere steen: 

 

De Sasso Calvarone 

De Sasso Calvarone is een van de grote zwerfstenen die in de laatste ijstijd door de gletsjers 

zijn meegevoerd uit het Alpengebied. In mijn Nieuwsbrief 5(2012) heb ik een aantal hiervan 

beschreven. De calvaronesteen bevindt zich langs het voetpad dat van Carvagna omhoog 

loopt naar de buurtschap Colmenacco (een buurtschap van Nesso) en ligt op een hoogte van 

920 m. De steen is 15 m lang, 15 m breed en 19 m hoog! Aan de zijkant is een trap waarmee u 

omhoog kunt klimmen en een beter ovrezicht krijgt van het oppervlak, waarin we 
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verschillende incisies zien en een vaasachtige uitholling.  

De steen wordt ook wel Duivelssteen genoemd. Het verhaal wil dat iedere keer dat de 

inwoners een kruis op de steen plantten dit bij de eerstvolgende onweersbui getroffen werd 

door de bliksem.  

Op korte afstand ligt er ook nog een iets kleinere zwerfsteen met de naam Sasso Tassera. 

 

 
Doorkijkjes in Lezzeno 

Stranden 

Tussen Pescaù en de noordgrens van het dorp vindt u nog veel meer standen t.w. in: Bagnana, 

vóór hotel Helvetia loopt de weg omlaag naar het strand; in Chiesa, naast de pier; in Sostra, 

kort na hotel Aurora; in Cendraro, volg de bordjes Stone House restaurant naar het Salice 

strand; in Casate, volg de bordjes naar hotel Crotto dei Pescatori, sla linksaf bij het beeld van 

de alpinist – hier vindt u ook de oude kalkoven. 

In Bagnana is ook het Museo storico della nautica, een scheepvaartmuseum, te bezichtigen. 

Bezienswaardigheden op het traject van Chiesa naar San Giovanni. 

Na Chiesa begint de buurtschap Rozzo waar nog de ruïne van een toren uit de 12e eeuw staat. 

De toren werd verwoest in 1120 toen de troepen van Como Lezzeno verwoestten. Aan de 

noordkant zien we nog de architraaf van de ingang met daarboven een venster, de zuidwand is 

grotendeels verwoest en van de oostkant is in het geheel niets meer over. 

 

Achter de parochiekerk is er ook een klinkerpad naar Rozzo en vandaar loopt een steil pad 

naar Morbia. Bij Morbia vinden we een veel bezocht kerkje, gewijd aan de Madonna dei 

Ceppi met veertien kapellen van de kruiswegstatie. Morbia kunt u ook bereiken door vanuit 
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Chiesa over de provinciale weg na ca 2 km een scherpe bocht naar rechts te nemen, naar 

Cendraro Monte. In Cendraro volgt de weg naar Morbia en vanhier naar het kerkje.  

In Morbia heeft vroeger een fort gestaan dat nu getransformeerd is tot Palazzo Silva. Zelf ben 

ik hier echter nooit geweest en meer informatie over het palazzo heb ik niet gevonden. 

 

De provinciale weg volgend komen we na Rozzo al snel in Casate. In dit dorp werd tot 

halverwege 1900 kalksteen gewonnen en u zult hier nog als herinnering uit die tijd een kar 

zien staan die voor het vervoer van de kalk diende. Omlaag lopend naar het strand zien we 

nog de oude kalkoven.  

In het dorp staat de kerk van de Santissima Trinità (de heilige Drievuldigheid). Ze is te 

bereiken over een serie trappen vanuit de wijk Calvasini. Aan de zijkant van de trappen zijn 

kapelletjes met de stations van de Kruiswegstatie (1908). In de kerk is tegen de achterwand 

een schildering uit de 16e eeuw te zien. 

 

 
Grotto Azzurra (foto Internet) 

 

Op korte afstand van het dorp is de Grotta Azzurra, ook bekend onder de namen Bulbari of 

Carpi. In het verleden was dit een geliefde plek om per boot te bezoeken en binnen de grot de 

prachtige lichteffecten te bewonderen. Omdat er echter steeds meer van de vele stalactieten 

uit het gewelf omlaag vielen, is de grot nu niet meer te bezoeken. Volgens de legendes was 

deze grot een verzamelplaats voor heksen. Een van die verhalen is het volgende: 

De magere mannen van Lenno 

In een tijd die nog niet eens zo ver achter ons ligt, waren de dorpen in de nacht volledig duister. Wie in de avond 

naar buiten moest, zocht zijn weg bij het zwakke licht van een lantaarn. Velen zullen zich bij zo’n nachtelijke 
wandeling niet op hun gemak hebben gevoeld en men kan zich onder die omstandigheden makkelijker 

voorstellen dat men geloofde in de magische krachten van sommige vrouwen die men aanduidde als heksen. Zo 

hadden de vrouwen in Lezzeno eeuwenlang de bijnaam ‘heksen’ en dat betekende niet dat ze werkelijk op 

bezemstelen door de lucht vlogen, maar men was wel overtuigd van hun magische krachten. 

Nog altijd gaat het verhaal dat een aantal vrouwen uit Lezzeno, die erg lelijk waren, op een dag het meer 

overstaken naar Lenno in de hoop de jongelingen die daar woonden en die bekend stonden om hun uiterlijk en 

verstand, te kunnen verleiden tot een huwelijk. Tot hun groot verdriet echter, gingen de jonge mannen niet in op 

hun avances. Teleurgesteld trokken de vrouwen weer terug naar hun dorp en ze besloten daar om bij de heksen 

in de leer te gaan om de kunst van het verleiden meester te worden. 

Zodra ze volleerd waren trokken ze met hun allen weer naar Lenno, waar de jonge mannen dit keer zo in hun ban 

kwamen dat ze vermagerden van passie. Vanaf die dag worden de mannen van Lenno ‘de mageren’ genoemd. 
 

De huidige provinciale weg van Bellagio naar Como, de Lariana, werd in begin 1900 

aangelegd. Daarvóór was de Strada Regia de verbindingsweg tussen alle dorpen. Dit was niet 

meer dan een muilezelpad waarover de reizigers en dorpelingen zich konden verplaatsen. Nu 



9 

 

echter is de oude weg weer hersteld als een makkelijk wandelpad door de oude gehuchten. Er 

is één stuk van die route dat ik van harte kan aanbevelen, namelijk het pad van Casate naar de 

Duivelsbrug: 

Deze wandeling van circa 2 km over de oude weg begint in Casate bij de eerdergenoemde 

oude kalkkar, vlak bij de bushalte 12. Het pad loopt boven de provinciale weg in de richting 

Bellagio. Aan het eind vinden we een bank bij een uitzichtpunt. Van hier lopen we 140 treden 

omlaag naar de Duivelsbrug, welke gebouwd werd tussen 1911 en 1917. Het pad eindigt bij 

de provinciale weg bij het plaatsnaambord Lezzeno. Hier is een parkeerplaats en een bushalte. 

 

Over deze brug wordt het volgende verhaal verteld:  
Door de vrijwel verticale rotswanden was de constructie van de brug buitengewoon moeilijk en de ingenieur die 

de leiding had wist tenslotte niet meer tot welke heilige hij zich moest wenden om het werk te voltooien. Op een 

nacht verscheen hem de duivel in persoon, die beloofde hem te helpen in ruil voor de ziel van de eerste die over 

de brug had gelopen. De ingenieur, in het nauw gebracht en ten einde raad, gaf toe, maar toen het werk tenslotte 

klaar was herinnerde hij zich de belofte aan de duivel en verzon een list. Hij gooide een kluif op de brug 

waarmee hij zorgde dat een hond de eerste was die de overkant van de brug bereikte. 

 

De Duivelsbrug     Villa Lucertola tegen de Sassi Grosgalli (Internet foto’s) 

 

Vlak bij de Duivelsbrug ligt villa La Lucertola. Deze villa ligt op een betoverende plaats bij 

de kust van de Sassi Grosgalli, een van de meest woeste en verlaten plaatsen aan het meer, 

met loodrechte rotswanden en indrukwekkende bergkloven. De schoonheid van dit gebied 

komt het best tot uiting vanaf het water. 

 

Villa Lucertola 

De villa werd gebouwd voor vier Engelsen in 1898. In die tijd was de Via Regia nog zo slecht 

dat alle bouwmaterialen vanaf de overzijde van het meer moesten worden aangevoerd. De 

naam Lucertola, hagedis, komt van de hagedissen die hier graag in de zon op de rotsen lagen. 

De vier Engelsen kwamen hier met hun gezinnen in de zomer en 30 jaar lang beschreven ze in 

een dagboek hun ervaringen. Soms is de tekst heel kort, maar werd ze geïllustreerd met mooie 

aquarellen, andere pagina’s beschrijven uitvoerig de vele anekdotes over hun verblijf en 

bezigheden. Vele bekende gasten kwamen hier op bezoek en gaven aanleiding tot verhalen. 

Zo wordt er gezegd dat de kanselier, Lloyd George, wakker werd van de klokken in 

Cadenabbia toen koning Edward VII overleed en dat er inderdaad kort daarna een telegram 

arriveerde waarin hij werd teruggeroepen naar Londen voor de begrafenis. 

Na de Tweede Wereldoorlog was de villa eigendom van de laatste erfgenaam, waarna ze in 

1970 werd verkocht en werd gemoderniseerd. Vijftien jaar geleden kocht een achterkleinkind 

van de vroegere eigenaars de villa en u kunt er nu kamers huren. 

 
 


