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Inleiding 

De pand met gevel 
In het 17e eeuwse huis uit Koog aan 
de Zaan met een gevel uit ca. 1760 
uit Krommenie, is in 2021 de 
Utrechtse Italiaanse ijssalon Venezia 
gereconstrueerd. 
Het pand is in 1939 in het museum 
geplaatst en heeft nogal wat te lijden 
gehad. In 1943 werd het door de 
inslag van fosforbommen 
grotendeels verwoest (vgl. 1.15 
Beltrum). Hierbij ging ook de smuiger 
(grote, met mooie boog tegen de 
zoldering oplopende, betegelde 
schoorsteen) helaas verloren. 

De herbouw begon in 1944. Er kwam toen ook een prachtige gevel uit 
Krommenie (daterend van 1760). 
Bij de brand in de Zaanse buurt in 1970 ging, gerekend vanaf de brug, 
de  linkerhelft van de buurt grotendeels verloren. 
 

 
 

Venezia 

 2.09 ijssalon Venezia in woning met gevel uit Krommenie  
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Het museum heeft meerdere locaties die te maken hebben met 

immigranten zoals het ‘Turkenpension’ in de Westerstraat, de 

Molukse barak, het Chinese restaurant in het linker deel van de 

koopmanswoning van Honig en sinds 2021 de Italiaanse ijssalon 

Venezia uit Utrecht die nu is gevestigd in de woning uit Krommenie 

aan het Zaanse Plein. In 2011 sloot de oorspronkelijke ijssalon aan de 

Voorstraat 8 in Utrecht. 

De befaamde ijssalon ‘Venezia’ die 

decennialang werd gerund door de van 

oorsprong Italiaanse familie De Lorenzo, 

is in het museum zo goed mogelijk 

gereconstrueerd. Door de in 1949 

hypermoderne neonverlichting, de 

spiegels, Italiaanse muziek en het heerlijke ambachtelijke ijs zou 

‘Venezia’ in de periode 1960-1970 uitgroeien tot één van de mooiste 

en meest bezochte horecagelegenheden van Utrecht.  

In 1928 kwam Guido De Lorenzo uit Tai di Cadore, een dorpje in de 

Dolomieten, naar Nederland om hier zijn geluk te beproeven. Met 

een compagnon begon hij met een ijskar in Breda. In 1930 vertrok hij 

naar Utrecht waar hij direct een ijssalon begon. Daarmee was de 

eerste Italiaanse ijssalon in Nederland een feit: 'Venezia' in Utrecht. 

De smaak en kwaliteit van zijn ijs waren een groot succes. Na een 

aantal jaren hard werken bezat hij meerdere vestigingen en verkocht 

hij ijs vanuit zo'n 30 ijskarretjes.  

Met Venezia wordt een deel van het verhaal verteld van de Italiaanse 

migranten die naar Nederland kwamen en ons land op veel fronten 

hebben verrijkt, niet alleen culinair maar ook qua taal en muziek.  
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Vertelpunten 

Pand 

- In 1939 geplaatst 

- In 1943 grotendeels verwoest door bommen 

- In 1944 weer opgebouwd 

- In 1970 grotendeel verwoest door een brand in de Zaanse buurt 

Venezia 

- Guido De Lorenzo was een Italiaanse immigrant die in 1928 naar 

Nederland kwam 

- In 1930 opende De Lorenzo de eerste Italiaanse ijssalon in 

Nederland 

- Na enige tijd had De Lorenzo meerdere ijskarren en ijssalons 

- IJsmaken was seizoenarbeid en in de tussenliggende 

winterperiodes ging men terug naar Italië 

- Zeker vóór de Tweede Wereldoorlog was de concurrentie groot en 

heftig 

- De neonverlichting is door Guido De Lorenzo zelf ontworpen en 

door Philips gemaakt. De toonbank is van de hand van studenten 

van de Kunstacademie Utrecht 

 

Basisinformatie presentatie 

De deuren van IJssalon Venezia zijn in 2021 geopend. Deze salon die 

een zorgvuldig gereconstrueerde versie is van Venezia zoals het er in 

de jaren ’60 in Utrecht heeft uitgezien: de toonbank, de spiegels en 

de kenmerkende neonverlichting. Omdat het oude interieur van 

Venezia te kwetsbaar is voor een gebruikslocatie, is ervoor gekozen 

het interieur zo natuurgetrouw mogelijk na te maken, met 

toevoeging van enkele originele elementen. Ook de tegels die in 1943 

waren gelegd en die in de jaren ‘60 op de vloer lagen zijn terug. 

Het ambachtelijke Italiaanse ijs dat te koop is in Venezia wordt in 

Arnhem gemaakt door Carlo en Massimo De Lorenzo, tweede en 

derde generatie (zoon en kleinzoon van grondlegger Guido De 
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Lorenzo) Italiaanse ambachtelijke ijsmakers in Nederland. Massimo 

De Lorenzo: “Voor Venezia in het Openluchtmuseum maken wij 

ambachtelijk ijs in de zeven smaken van destijds, smaken die nog 

steeds erg populair zijn in Nederland, te weten; vanille, aardbei, 

citroen, chocola, mokka, malaga en hazelnoot.” 

De voorkant van de oorspronkelijke toonbank (nu in depot) is 

gemaakt door studenten van de Kunstacademie Utrecht. 

 

Verdieping 

Pand 

De loop van de geschiedenis treft soms ook het museum. 
Het 17e-eeuwse Zaanse pand dat hier stond, gaat in de Tweede 
Wereldoorlog voor een groot deel verloren door de inslag van 
fosforbommen. Nog tijdens de oorlog wordt het herbouwd en 
uitgebreid met delen van een 
Landsmeerse pastorie, een pand uit 
Koog aan de Zaan en een fraaie gevel 
uit Krommenie uit ongeveer 1760. 
Maar in 1970 slaat het noodlot 
opnieuw toe – een grote 
museumbrand houdt huis in de 
Zaanse buurt en verwoest onder 
andere de herbouwde woning. Gelukkig kan het pand met moderne 
technieken toch weer worden opgetrokken, met behoud van het 
typisch Zaanse uiterlijk. Daarbij zijn zelfs ook nog fragmenten van die 
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schitterende Krommeniese pui gebruikt, die de brand overleefd 
hebben. 
 

Venezia 

In Venezia vertellen we het verhaal van de Italiaanse migranten uit 

de Dolomieten die in de jaren ‘20 van de 20ste eeuw naar Nederland 

kwamen. Zij werden echte ijsmakers, een ambacht dat tot op de dag 

van vandaag zijn wortels heeft in deze Italiaanse regio. Guido was 

een boerenzoon en leerde in België ijs maken. In het geval van 

Venezia nemen wij de bezoeker mee in de geschiedenis van de 

familie De Lorenzo. Guido De Lorenzo -de grondlegger van Venezia- is 

afkomstig uit het dorp Tai di Cadore (Dolomieten).  

In de eerste helft van de 20ste eeuw, in de 

periode tussen de twee wereldoorlogen, kwamen 

de ijsmakers samen met bijvoorbeeld 

schoorsteenvegers die er al eerder waren en 

terazzowerkers, vanuit voornamelijk Noord-Italië 

naar Nederland. Deze migranten hebben zich in 

de crisisjaren uit het niets moeten opwerken, 

zonder (overheid)steun, en in het begin ook 

zonder gezin. 

De ijsmakers die zich in Nederland vestigden waren -toen zij eenmaal 

succesvolle zaken hadden opgezet- echte seizoenwerkers. Ze baten 

hun ijssalon uit in de lente- en zomermaanden en in de winter gingen 

ze terug naar de Dolomieten. Hun kinderen genoten nog een echte 

Italiaanse opvoeding en scholing in de regio van herkomst. Zij 

woonden veelal bij grootouders en zagen hun ouders pas weer als die 

in het najaar naar Italië kwamen. 

Hun komst heeft Nederland op vele fronten verrijkt qua taal, muziek 

en ook culinair: denk aan pizza, lasagne, espresso, cappuccino, latte 

macchiato en niet in de laatste plaats natuurlijk Italiaans ijs. 

De familie De Lorenzo in Utrecht en Arnhem 

Guido De Lorenzo (Tai di Cadore 1905-1995) opende de eerste 

vestiging van Venezia in 1930 aan de Voorstraat 80 (hoek Wijde 
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Begijnstraat) in Utrecht. Van 1933 tot 1942 zat Venezia aan 

Janskerkhof 21 en vanaf 1942 tot de sluiting in 2011 was Venezia 

gevestigd aan de Voorstraat 8. Guido bleef tot eind jaren ´80 actief, 

zijn zoon Carlo neemt de vestiging aan de Voorstraat eind jaren ´70 

over. Guido's zoon Italo is vanaf de jaren ´70 tot in de jaren 2000 de 

uitbater van de vestiging aan de Oudegracht 105. Inmiddels is de 

derde generatie De Lorenzo actief in Nederland. IJsmaker Massimo 

De Lorenzo, de zoon van Carlo, staat sinds 2016 aan het roer in 

ijssalon Trio in Arnhem en ijsmaker Romana De Lorenzo, de dochter 

van Italo, staat sinds de jaren 2000 met haar ijskiosk Venezia op de 

Jansbrug (Oudegracht) in Utrecht. 

Concurrentie 

De concurrentie was hard en dat kwam tegen het eind van de tweede 

wereldoorlog ook tot een uitbarsting. O.a. in de kranten werd er 

reclame gemaakt voor Nederlands ijs. 

 

INTERIEUR BEROEMDSTE IJSSALON UTRECHT BEWAARD, Priori 

2012-1 

door Sandra van Maanen  

Het interieur van ijssalon Venezia uit Utrecht is zijn toekomst zeker. 

In de zomer van 2011 werd de salon, sinds 1943 de trots van het 

Italiaanse ijsmakersgeslacht De Lorenzo, ontmanteld. De bijzondere 

TL-verlichting (in de vorm van een gondel), de unieke toonbank, maar 

ook verzilverde ijscoupes uit diverse periodes, menukaarten en 

andere originele elementen worden voorlopig opgeslagen in de 

depots van het museum. De intentie is om de collectie -als het even 

kan over niet al te lange tijd- te tonen aan het publiek.  

De huidige eigenaar van de vermaarde salon, Carlo de Lorenzo, keert 

terug naar Italië. Met pijn in het hart, want het vertrek betekent het 

einde aan een bijzondere familiegeschiedenis in Nederland. Mama, 

die nog altijd boven de zaak woonde, gaat mee. Woonhuis en zaak 
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zijn immers verkocht. Of dit het definitieve einde is van ijstraditie De 

Lorenzo in Nederland, staat trouwens nog niet vast.  

Voorzetting van de zaak in het grote pand aan de Voorstraat bleek te 

ambitieus, maar wellicht dat de oudste zoon van de eigenaar op 

termijn in een bescheidener pand verder gaat. Bovendien hebben 

twee nichtjes van Carlo de Lorenzo nog twee goedlopende ijssalons 

in Utrecht.  

Trots en historisch besef 

 Else Gootjes, wetenschappelijk medewerker, verdiepte zich de 

laatste maanden in de nieuw verworven collectie. Wat is er, uit welke 

periode komt het, waarom is het zo specifiek voor die tijd? Else 

ontdekte bijvoorbeeld 200 verzilverde ijscoupes uit diverse jaren. Het 

aantal zegt iets over de populariteit van de zaak, de uitvoering over 

de periode van verschijning. Nog meer zegt het over de enorme 

bevlogenheid en trots waarmee de familie de zaak runde. Die trots, 

opgeteld bij historisch besef, is ook terug te zien in de collectie 

menukaarten. Daarop is al in de jaren ’50 te lezen dat ijsmaker De 

Lorenzo sinds 1928 in Utrecht actief was. Eerst met ijskarren, later 

vanuit de salon. Qua vormgeving geven de kaarten een mooi kijkje op 

de ontwikkeling stijl en smaak door de jaren heen. Ook een 

indrukwekkende serie krantenknipsels die de familie al die jaren 

bewaarde, onderstreept het bewustzijn van De Lorenzo’s dat hun 

bedrijf op z’n minst bijzonder was.   

 

Linken 

- Deel 1 van dit tweeluik over drie generaties ijsmakers achter de 

oudste Italiaanse ijssalon van Nederland, RTV Utrecht, link 

- Deel 2 van dit tweeluik over drie generaties ijsmakers achter de 

oudste Italiaanse ijssalon van Nederland, RTV Utrecht, link 

- Over Venezia, ijssalon in Utrecht, veneziaijs.nl, link 

- Over ijs en ijs maken, NOM, link 

https://www.rtvutrecht.nl/tv/aflevering/la-famiglia-de-lorenzo-drie-generaties-ijsmakers/RTVU_2163842
https://www.rtvutrecht.nl/tv/aflevering/la-famiglia-de-lorenzo-drie-generaties-ijsmakers/RTVU_2164628
https://www.veneziaijs.nl/
https://www.openluchtmuseum.nl/raadhetobject?taal=nl
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- Venezia, de oudste Italiaanse ijssalon in Nederland nu in het 

Openluchtmuseum te zien, NOM, link 

- De Italiaan is geaccepteerd, Trouw 27 aug. 1983, link 

- Italiaanse ijsbereiders, Het Parool 5 juni 1990, link 

- Op delpher.nl zijn verschillende artikelen te vinden met 

betrekking tot Venezia en De Lorenzo. 

Literatuur 

- Pand, Gids 2014 pag. 40 

Afbeeldingen 

 

De eerste Italiaans ijsverkoper in de Utrechtse straten, Guido de 

Lorenzo. 

https://www.openluchtmuseum.nl/page/2321/venezia-de-oudste-italiaanse-ijssalon-in-nederland-nu-in-het?taal=nl
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1928%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-2000%22%29&query=%28%22de+lorenzo%22+%26+ijs+%26utrecht%29&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ABCDDD:010818788:mpeg21:a0161&resultsidentifier=ABCDDD:010818788:mpeg21:a0161&rowid=3
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1928%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-2000%22%29&query=%28%22de+lorenzo%22+%26+ijs+%26utrecht%29&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ABCDDD:010833518:mpeg21:a0203&resultsidentifier=ABCDDD:010833518:mpeg21:a0203&rowid=3&page=2


 

2.09 ijssalon Venezia uit Utrecht in woning Krommenie     -----     Pagina 9 van 13 

 

Het iconische interieur van Venezia aan de Voorstraat 8 in Utrecht. 

 

 

De originele ijssalon aan de Voorstraat in Utrecht. 
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Bestelauto van Venezia in Utrecht. 

 

 

IJsverkopers van Venezia met hun karren in 1934. 
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Een nostalgisch beeld voor veel Utrechters. Het gebouw links is het 

oude postkantoor op de Neude en het pand met de gele pijl is het 

pand van Venezia aan de Voorstraat 8. 
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Pand Oudegracht 105 in Utrecht. 
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Pand Voorstraat 8 in Utrecht. 


