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Eersteklas
verblĳf
Oudleerlingen zijn zo enthousiast over hun tot B&B verbouwde
dorpsschool, ons tweede logeeradres, dat ze de gasten van La Scuola
spontaan trakteren op grappige anekdotes uit hun jeugd. De
restauratie van het Italiaanse schooltje – ingericht met vintage
schoolspullen, designstoelen en antieke kasten – is dan ook eersteklas.
TEKST ANNE BONTHUIS FOTOGRAFIE STEFANO SCATÀ
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De klokkentoren op het plateau voor de B&B heeft de oudste bel van de provincie Vicenza.
Op deze plek ontdekten Valeria en Marco vijf jaar geleden het oude dorpsschooltje La Scuola.

O

De omgeving
verkennen

Vanaf Bassano del
Grappa is het met de
trein een uur naar
Venetië. Steden als
Verona, Vicenza en
Asiago zijn makkelijk te
bereiken met de auto.
Liever fietsen, wandelen
of paardrijden? La
Scuola-eigenaresse
Valeria heeft veel tips
voor mooie tochten.
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p een heldere dag zie je in de verte
zelfs Venetië liggen.” De Italiaanse
Valeria Carfora – kleine vrouw, korte bruine
bob, aanstekelijke lach – staat naast de
klokkentoren voor haar B&B La Scuola. Ze
staart dromerig naar de uitgestrekte groene
heuvels, bezaaid met oranje huisjes, die
samen met de blauwe wolkenlucht de perfecte ansichtkaart vormen. “Wat je ziet, is de
provincie Vicenza in de Noord-Italiaanse
regio Veneto, het achterland van Venetië”,
legt ze uit. “Het plateau waarop we nu staan,
negenhonderd meter boven zeeniveau,
hoort bij het bergdorp Lusiana.”
Precies op deze plek stond ze vijf jaar geleden met haar man Marco Baldan, tijdens
een romantisch uitje. Toen ze zich omdraaiden werd hun aandacht getrokken door een
oud gebouw aan de overkant van de weg
met een tekoopbord in de tuin. “Het viel op,
omdat het eleganter was dan de landelijke
huizen in de omgeving. Op de muur stond
‘uola’. De andere letters waren weggevaagd.
Een buurvrouw wist ons te vertellen dat het
een dorpsschool was, gebouwd in de jaren
twintig en verkocht als woonhuis in de jaren
zestig. Het paste perfect bij onze droom om
ooit een B&B te beginnen.”

Nog een springbok nodig?
Twee weken later was de koop beklonken
en kon het grote avontuur beginnen. Valeria
nam zonder aarzelen ontslag als grafisch
ontwerper en stortte zich op de verbouwing
en inrichting. In de weekends bijgestaan
door Marco. “Ik wilde eerst een romantische Franse stijl, maar toen ik dagelijks in
het gebouw was, begon de geschiedenis
steeds meer te leven. Mensen uit het dorp
kwamen vaak naar de vorderingen kijken
en vertelden dan grappige anekdotes
over hun schooltijd. Ze waren heel trots op
deze plek. Daarom besloot ik de historie
te gebruiken om ons gastenverblijf extra
bijzonder te maken.”
Ze gaf elke kamer een eigen schoolthema,
zoals ‘de lerarenkamer’ en ‘de wetenschapskamer’, en struinde vlooienmarkten af voor
vintage schoolspullen. Van krijtborden tot
oude naaimachines en schoolboeken. “Toen
mensen van ons plan hoorden, werden we
regelmatig gebeld: ‘Nog een springbok
nodig? Of een typemachine?’ Ik had er veel
lol in om al die spullen te verzamelen en een
ontwerp voor de inrichting te maken. Als
kind wilde ik interieurontwerper worden en
>
die passie kwam helemaal terug.”
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Valeria combineert vintage graag met modern. In de
keuken (links) ligt een handbeschilderde vloer, met
daarop een knaloranje Smeg-koelkast. De gangen
worden gesierd door oude typemachines en schooltassen (rechts en linksonder). Elk hoekje in de B&B is
bijzonder: op de blauwe muur van de ‘wiskundekamer’
(rechtsonder) lijmde ze houten cijfers.
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Creëer de sfeer van een oud klaslokaal met retro sch!lacce"ƣres en vintage meubels.

Fauteuil Sara van Woood, bekleed
in fluweellook met houten poten,
ook in andere kleuren te koop.
€ 199 (LIL.NL)

Bureau in schoolstijl, met de
naam Bernard, van essenfineer.
120 x 70 x h 76 cm.
€ 499 (SISSY-BOY.COM)

Old skool schoolkaart op linnen doek.
88 x 64 cm.

Wereldbol Globe 90 Atlantis van kunststof,
de voet is van hout. Ø 30 cm.
€ 47,95 (DEZWERVER.NL)

€ 24,95 (MOUNTAINSMORE.COM)

Vintage houten ladekast.
113 x 40 x h 230 cm.
€ 1.795 (VILLAJIPP.NL)

Dit notitieboekje is gemaakt
van een oud kinderboek.
De eerste pagina’s van
het originele boek zitten er
nog in, voor de rest zijn
het blanco pagina’s.
Retro schooltas van textiel. 37 x 30 cm.
€ 64,99 (SARENZA.NL)
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€ 20 (KAFTWERK.COM)
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De favoriete kamer van Valeria is de ‘wetenschapskamer’ (rechtsboven), die ze in groentinten schilderde
en versierde met oude lesposters. Zelfs de badkamer
(linksonder) is gezellig gemaakt met posters van
insecten en bloemen. De meest romantische kamer
is de ‘lerarenkamer’ (rechtsonder), waarin je slaapt
onder het originele balkenplafond.
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De sfeervolle binnenplaats van La Scuola is een ontmoetingsplek. Dorpsbewoners
vertellen gasten hier graag over hun schooltijd.

Lusiana

ITALIË

> In haar ontwerp combineerde ze vintage

meubels en schoolspullen met moderne en
industriële elementen. Ze koos voor ijzeren
trappen en stalen retro stoelen van het
Franse designmerk Les Gambettes, maar
ook voor antieke houten stoelen, tafels
en kasten. “Ik heb veel meubels en muren
pastelkleuren gegeven. Ondanks het schoolthema wilde ik een vrolijke en huiselijke
sfeer creëren. Daarom hebben we in de
eetkeuken ook een houtkachel en een knaloranje koelkast geplaatst. Door de wand
van schoolbordverf blijft de uitstraling toch
heel schools.”
De meeste schoolattributen dienen als
decoratie, maar voor jonge logees heeft ze
een paar antieke bureautjes, krijtborden en
ander speelgoed neergezet. “Hoewel er
voor kinderen vrij weinig te doen is, vinden
ze het hier grappig genoeg fantastisch. Ze
spelen werkelijk overal mee en stellen veel
vragen: ‘Werd die houten schooltas vroeger
echt gebruikt?’”
Valeria’s ogen stralen als ze over haar
vondsten en alle details in La Scuola vertelt.
“Hebben jullie de originele, typisch
Italiaanse schoolvloer in de keuken al
gezien? Die is van beton en met de hand
beschilderd. En de houten naaitafel op de

zolderverdieping? Die is nog van een lerares
geweest.” Ze schiet in de lach. “Zo kan ik
nog uren doorgaan.”

Brunch onder de lindebomen
Haar favoriete plek is overigens niet in de
school zelf, maar buiten op de binnenplaats.
Daar ontmoet Valeria regelmatig dorpsgenoten. Waren zij aanvankelijk nog een
beetje wantrouwend, nu zijn ze apetrots op
La Scuola. “Jarenlang zat een bejaarde man
met een wandelstok dagelijks als een soort
portier op het bankje voor ons hek. Hij
vertelde de gasten in geuren en kleuren
over zijn schooltijd. In dialect, dus niemand
verstond hem, maar het enthousiasme
straalde ervanaf.”
Op de gekleurde zitjes onder de lindebomen genieten gasten elke dag van het
schitterende uitzicht en de uitgebreide
brunch met lokale producten van het
seizoen. “We mogen geen bed and breakfast
heten, omdat we hier niet wonen. Daarom
heb ik er ‘bed and brunch’ van gemaakt. Bij
ons mag je zo vroeg en zo laat ontbijten als
je wilt. Onze Nederlandse gasten eten zelfs
in de winter buiten. En ’s avonds kijken ze
onder een dekentje met een grappa naar de
zee van lichtjes.”

Logeren in
La Scuola?

Het gastenverblijf van
Valeria en Marco ligt
in Lusiana, op het
Altopiano dei Sette
Comuni (‘het plateau
van zeven dorpen’),
tussen Bassano del
Grappa en Asiago. In
het dorpscentrum zijn
veel restaurants en er
wordt elke zondag een
streekmarkt gehouden.
La Scuola heeft vijf
gastenkamers met badkamer, waarvan twee
geschikt voor gezinnen,
en een gemeenschappelijke eetkeuken.
locandalascuola.com
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