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De non van Monza 
In de Nieuwsbrief 8(2010) leidde ik u langs een reeks plaatsen in Lecco en naaste omgeving, 

die voorkomen in Manzoni’s roman De Verloofden. Er is ook een deel dat speelt in Monza, 

maar waar ik geen aandacht aan heb besteed omdat daar nauwelijks meer iets te zien is dat in 

de roman een rol speelde. Echter heeft het werkelijk gebeurde verhaal van de non van Monza 

model gestaan voor één van de personen en gebeurtenissen in het boek. Het is de kracht 

geweest van Manzoni dat hij bekende gebeurtenissen op meesterlijke wijze in zijn boek wist 

te vervlechten. Zo stond de adellijke vrouw Marianne de Leyva model voor de bedrieglijke 

non Gertude die in de geschiedenis bekend staat als de Non van Monza. Het doet er niet toe of 

u het verzonnen verhaal uit De Verloofden kent, want het werkelijk gebeurde verhaal van de 

non van Monza leest tot op de dag van vandaag als een thriller en is een voorbeeld van de 

werkelijkheid die de fantasie van een romanschrijver overtreft. 

 

Het verhaal is tweemaal verfilmd, eerst in 1969 door Visconti, met muziek van Ennio 

Morricone en met Anne Heywood en Antonio Sabato als Virginia en Osio en daarna in 1987 

door Odorisio met in de hoofdrollen Myriem Roussel en Alessandro Gassman. 

In de volgende hoofdstukken beschrijf ik wat er zich in werkelijkheid heeft afgespeeld in 

Monza in de jaren 1591-1608.
i
 

 

 
 

Schilderij van Mosé Bianchi uit Monza (1840-1904)
ii
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De non van Monza (Marianne de Leyva) 

De familie De Leyva 

Marianne de Leyva werd geboren in Milaan in december 1575 als dochter van Martino de 

Leyva en Virginia Maria Marino. De familie De Leyva behoorde tot een vooraanstaand 

adellijk, Spaans geslacht. Haar overgrootvader, Antonio de Leyva, prins van Ascoli, was 

militair commandant in het gevolg van keizer Karel V en werd de eerste gouverneur van 

Milaan na de dood van hertog Francesco II Sforza. Wegens zijn militaire verdiensten werd hij 

benoemd tot graaf van Monza. Haar vader, Martino, maakte ook een militaire carrière. Op 15 

december 1574 trouwde hij Virginia Marino, dochter en erfgenaam van de rijkste man van 

Milaan, de bankier Tommaso Marino. Virginia was weduwe van Ercole Pio di Savoia sinds 

1572, het jaar dat ook haar vader overleed. Ze was na de dood van haar man naar Milaan 

teruggekeerd om zich te bemoeien met de erfenis. In 1574 trouwde ze met Martino di Leyva, 

uit welk huwelijk een dochter Marianne werd geboren.  
 

Fig.1. Het wapen van de De Leyva familie 
 

 

In 1576 overleed haar moeder en liet bij testament de helft van 

haar vermogen na aan Marianne en de andere helft aan de zoon 

uit haar eerste huwelijk, Marco Pio. Het testament werd 

onmiddellijk aangevochten door de familie van Marco Pio en 

vanaf dat moment begon de strijd om de erfenis. Haar vader was 

al in 1577 vertrokken naar Vlaanderen, waar hij deel nam aan 

de strijd en kwam pas drie jaar later weer naar Milaan. Hij had echter grote haast om naar 

Spanje te vertrekken en tekende daarom een contract waarbij Marianne een deel van haar 

erfenis kwijtraakte. In 1588 trouwde Martino in Valencia en verliet Milaan definitief. In dat 

jaar trad Marianne, die tot dan toe onder de hoede van een tante woonde, in het klooster van 

Santa Margherita in Monza, waar in die tijd 20 nonnen woonden. Ze was toen 13 jaar en drie 

maanden en voldeed daarmee aan de voorwaarde dat men tenminste 12 moest zijn om het 

ordekleed te mogen aannemen. Een jaar later kwam haar vader voor de laatste keer naar zijn 

dochter met de belofte 6000 Lire te schenken met een jaarlijkse opbrengst van 300 Lire. Het 

geld werd overgemaakt aan Giuseppe Limiato, die het geld echter nooit ontving. In feite 

beroofde haar vader haar van het grootste deel van de 40000 Lire waar ze recht op had. 

 

     
Fig. 2 Palazzo Marino op het piazza della Scala in Milaan, nu het 

gemeentehuis van de stad 

 

 

 

 

 

 

Marianne in het klooster 

Op 12 september 1591 deed Marianne op 16-jarige leeftijd haar Belijdenis en werd zuster 

Virginia Maria. Ze werd in Monza gezien als een bescheiden, goed opgevoede en gehoorzame 

vrouw. Tegelijk met haar legden ook de zusters Benedetta Felice, Teodora en Ottavia de 
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kloostergelofte af. Toen ze twintig jaar was, werd ze “La Signora” omdat ze bij mandaat voor 

haar vader het leenheerschap van Monza overnam. 

In 1597 werd ze onderwijzeres over ongeveer 20 kostschoolmeisjes die in het klooster werden 

opgevoed. Onder hen was Isabella degli Hostesi, die een belangrijke rol in het verhaal zal 

spelen. Naast het klooster stond het huis van Giovanni Paolo Osio. Deze klom in een boom in 

zijn tuin en maakte het hof aan Isabella. Toen zuster Virginia dit ontdekte, was ze razend – ze 

stuurde het meisje weg uit het klooster en zorgde er voor dat ze werd uitgehuwelijkt. Kort 

daarna, in oktober 1597 werd de ex-zaakgelastigde van De Leyva, Molteno, vermoord. De 

moord werd toegeschreven aan Osio als wraak op zuster Virginia, maar waarschijnlijk was 

ook de eerder genoemde Limiato er bij betrokken. 

Osio probeerde via een venster dat uitkeek op de kloostertuin, contact te leggen met Virginia 

en wilde haar een brief sturen, waarschijnlijk om zich vrij te pleiten, want Virginia hield als 

Signora di Monza het toezicht op de rechtspraak van de stad. De Signora echter, die woedend 

was over de moord, gaf opdracht hem te arresteren. Daarop vluchtte Osio uit de stad en hield 

zich een jaar lang schuil. Daarna kreeg hij, op aandringen van velen, vrijspraak. 

Osio, die toen ongeveer 25 jaar was, was volgens tijdgenoten rijk en lui. Zijn vader en broer 

Cesare waren ook al berucht vanwege hun vele wandaden. Een andere broer, Teodoro, 

vermoordde zijn oom om sneller in het bezit van de erfenis te komen. 

Ergens in 1598 keerde Osio terug in zijn huis naast het klooster. De woede van Virginia was 

inmiddels gezakt en zelfs bleek ze zich wel aangetrokken te voelen tot de man. Iedere keer als 

ze in de kloostertuin liep, keek ze of ze Osio zag en zuster Ottavia verklaarde later dat ze 

gezegd zou hebben “heb je ooit zo iets moois gezien”. Osio, die haar dankbaar was voor de 

vrijspraak, probeerde haar te benaderen. Het begon met brieven die hij aan een draad uit het 

venster liet zakken, en daarna volgden enkele geschenken. Omdat hij zelf geen liefdesbrief 

kon schrijven liet hij dit doen door de priester Arrigone, die ook de volgende brieven schreef. 

In augustus 1599 ging de zuster akkoord met een ontmoeting met Osio, bij de poort van het 

klooster. Haar emotie was zo sterk dat ze er ziek van werd. Op nieuwjaarsdag kwam Osio 

voor het eerst in het klooster en bedreven ze de liefde met elkaar. Toen Arrigone dit merkte 

bekende hij aan Virginia dat hij de auteur was van de brieven en hoopte hij op dezelfde 

behandeling als Osio. Ze ging hier echter niet op in. Tijdens het proces dat later volgde zei 

Virginia dat ze betoverd was doordat Arrigone haar namens Osio een door hem gekuste, 

zwarte magneetsteen, ingelegd in goud, had gegeven. 

 
Fig.3 De kerk van S. Maurizio; de ingang van het kloosterwas bij de deur links 
 

Hierna kwamen de geliefden, met medeweten van vier zusters 

waarmee Virginia bevriend was, regelmatig bij elkaar. Andere 

zusters meldden het aan de overste, maar er werd weinig 

aandacht aan besteed want alles vond plaats in aanwezigheid van 

de zusters Benedetta en Ottavia en men onderstelde daarom dat 

het ging om een spirituele verhouding. 

De problemen begonnen toen Virginia zwanger raakte en in 1602 

beviel van een dood geboren kind, dat door de medeplichtige 

zusters Benedetta en Ottavia werd toegeschreven aan Osio. Osio 

zorgde ervoor dat het lijkje werd verwijderd en niemand scheen 

verder iets bemerkt te hebben. Wel was Virginia zozeer overstuur 

dat ze probeerde zich in de put van het klooster te werpen, maar ze werd tegengehouden door 

een afbeelding van de madonna in de kloostertuin. In een poging om van Osio af te komen 

wierp ze de sleutels van Osio in de put, maar deze liet de smid telkens weer nieuwe bijmaken. 

Ze deed beloften aan de Madonna van Loreto, waaraan ze grote bedragen schonk. Niets hielp 
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en ze raakte er steeds meer van overtuigd dat ze onder de invloed van een betovering was en 

ging over tot coprofagia d.w.z. dat ze wat van de uitwerpselen van haar geliefde verzamelde, 

deze liet drogen en daarna driemaal per ochtend opdronk in een soep gemaakt met uien en 

lever. 

 

Ondanks al deze pogingen begon de verhouding opnieuw, zij het onregelmatiger, ook al 

omdat Osio een aantal maanden in Rome en Loreto verbleef. Zo werd ze in het najaar van 

1603 opnieuw zwanger en beviel op 8 augustus 1604 van een gezonde dochter. Deze werd 

Alma Francesca Margherita genoemd en werd opgevoed door Osio, die haar op 17 april 1606 

legitimeerde, zeggend dat hij het kind had gekregen van ene Isabella Meda. In het eerste jaar 

had het meisje verschillende voedsters, waaronder de dochter van Suzanna, een dienster in het 

klooster. De zusters Benedetta en Ottavia waren van dit alles op de hoogte en later werden 

ook de zusters Silvia Casati en Candida Colomba er bij betrokken. Virginia verliet het 

klooster verschillende keren om haar baby in de woning van Osio te zien. Andere keren 

bracht hij de baby mee naar de poort van het klooster. Zuster Virginia liefkoosde haar kind en 

maakte kleertjes voor haar, hoewel ze het lelijk vond en ze er niet de baby in herkende 

waarvan ze was verlost. Tijdens de zwangerschap was ze er voortdurend in geslaagd iedereen 

om de tuin te leiden en weet ze haar dikte aan een ziekte van de milt en vochtophoping. 

 
Fig.4 Ingang van de via della Signora met 

afbeelding van de Madonna met kind 

 

Fig.5 Rechts in de via della Signora is de 

oude muur van het klooster van S. Margherita 
 

 

 

 

 

 

 

Na deze tweede zwangerschap liet ze de vensters die uitkeken op het huis van Osio 

dichtmetselen en liet ze zich, omdat ze voortdurend ziek was, naar een ander deel van het 

klooster verhuizen. 

Toen de aartsbisschop van Milaan, Federico Borromeo, op 6 juni 1605 het klooster bezocht, 

had hij geen enkel vermoeden van de onregelmatigheden in het klooster. Zuster Virginia 

verkreeg penitentie en het leek of het vasten en de zelfkastijding voldoende waren geweest 

om de relatie te beëindigen. 

Onthullingen en de rampzalige gevolgen 

Tot de zomer van 1606 leek het alsof de rust in het klooster was teruggekeerd. De situatie 

veranderde echter op eens toen Pietro Barca, kanunnik van S. Ambrogio, het klooster zou 

bezoeken. De lekenzuster Caterina uit Meda, gaf te kennen dat ze aan hem de verhouding van 

zuster Virginia wilde vertellen. Caterina had geen belijdenis gedaan en werd niet geschikt 

geacht voor het kloosterleven door haar slechte karakter en enkele diefstallen in het klooster. 

Op 23 juli, enkele dagen voor het gevreesde bezoek werd Caterina in opdracht van zuster 

Virginia voor straf opgesloten in de houtschuur omdat ze het bed van zuster Degnamerita had 

bevuild. Virginia mocht deze zuster zeer graag omdat ze uitstekend orgel speelde en zong. De 

avond voor de komst van Mons. Barca, bezocht Virginia met haar vier medeplichtigen (de 

zusters Benedetta, Candida Colomba, Ottavia en Silvia) Caterina en beval haar te zwijgen, 

hetgeen het meisje echter weigerde. Daarop voelde Osio zich gedwongen haar te vermoorden 
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met drie messteken in het hoofd. Het lijk werd verborgen in het kippenhok, en men maakte 

een gat in de muur zodat het leek alsof ze gevlucht was. De dag daarop waren er verkiezingen 

in het klooster, waarbij zuster Virginia als plaatsvervangend overste werd vervangen door 

zuster Imbersaga en zuster Angela als moeder overste werd benoemd. Beide waren Virginia 

vijandig gezind. Intussen begroef Osio het lichaam van Caterina in zijn ijsopslagkelder en 

wierp hij het hoofd in de put van Velate (een dorp op 10 km NO van Monza). Zuster Virginia 

dreigde haar metgezellen met eenzelfde lot als ze zouden durven spreken. 

De moord bleef echter onopgemerkt omdat iedereen er inderdaad van overtuigd was dat 

Caterina was gevlucht. Toch kwamen er in het najaar steeds meer geruchten over 

onregelmatigheden in het klooster. Dit kwam vooral ook doordat de smid, die voor Osio 

sleutels voor de kloosterpoort had gemaakt, hierover zijn mond voorbij praatte en daarop door 

Osio werd vermoord. Osio probeerde ook Rainerio Roncino, de apotheker, te vermoorden 

omdat deze verschillende vruchtafdrijvende drankjes voor Virginia had gemaakt en teveel 

praatte. Deze moordpoging mislukte echter omdat het schot met de haakbus zijn doel miste. 

Vervolgens wilde hij ook nog de priester Arrigone vermoorden om hem het spreken te 

beletten, maar dit werd hem door zuster Virginia verboden. 

 
Fig.6 Kardinaal Federico Morromeo  

 
Fig.7 Portret van de gouverneur van Milaan, de 

hertog van Fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

De geruchten kwamen tenslotte de gouverneur van Milaan, de hertog van Fuentes, ter ore en 

hij liet tijdens het carnaval van 1607 Osio oppakken en gevangen zetten in Pavia. Dit 

gebeurde in het geheim om geen schandaal te verwekken en het was niet duidelijk of hij werd 

opgepakt vanwege de moorden of vanwege de relatie met de kloosterzuster. Op 4 juli beging 

Osio echter een grote fout: hij schreef een brief aan de aartsbisschop waarin hij verklaarde 

onschuldig te zijn en waarbij hij een valse medische verklaring insloot waarin stond dat zijn 

gezondheid in ernstig gevaar was door de opsluiting. Zuster Virginia had intussen een brief 

aan Fuentes bezorgd waarin zij, gesteund door haar medeplichtigen, schreef dat er in het 

klooster niets onregelmatigs gebeurde. 

Door de brief van Osio werd kardinaal Borromeo, die nog van niets wist, gealarmeerd en liet 

zich informeren over Osio en zijn eventuele relaties met het klooster. Men vertelde hem over 

de geruchten die in Monza circuleerden, waarop hij besloot een bezoek aan het klooster te 

brengen. Om geen argwaan te wekken werd zijn komst als normaal pastoraal bezoek 

aangekondigd. Bij de gesprekken die hij voerde in het klooster, kwam echter niets 

onregelmatigs naar voren. Toch was hij kennelijk niet geheel gerust gesteld, want op zijn 

verzoek werd in september de kloostermuur verhoogd. 

In diezelfde maand wist Osio uit Pavia te ontsnappen en keerde hij in het geheim terug naar 

Monza. Op 6 oktober vermoordde Camillo il Rosso, een van zijn bravi
2
, Rainiero Roncino die 

eerder aan de dood was ontkomen, en die in de stad had verteld dat er zich in het klooster 

allerlei vuile zaakjes afspeelden. Door het pistool van de moord te verbergen in het huis van 

de priester Paolo Arrigone, en dit te verraden aan de aartsbisschop, probeerde Osio Arrigone 

                                                
2 Gewapende bediende (zie Nieuwsbrief 8(2010) over het boek De Verloofden) 
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de moord in de schoenen te schuiven. Dit werd het begin van het beroemde proces dat vele 

decennia lang de gemoederen in beweging zou houden. 

 

De processen 
Het proces tegen Osio en zijn medeplichtigen 

Tijdens het proces tegen de priester Arrigone verklaarde de portier van het klooster, 

Domenico Ferrari, dat de moord was gepleegd door Rosso in opdracht van Osio, die razend 

was omdat de apotheker Roncino verteld had dat de baby die bij hem woonde van hem en 

zuster Virginia was. Onmiddellijk daarna werden de portier en zijn echtgenote ontslagen uit 

het klooster. 

Toen Osio deze beschuldiging ter ore kwam verborg hij zich ’s nachts in de kerk van S. 

Maurizio en vanaf 1 november in het klooster, eerst in de kamer van zuster Ottavia en daarna 

in die van Benedetta. Half november stuurde hij zijn bediende Giuseppe Pesseno de staat uit, 

naar Verona of Bergamo, om te voorkomen dat die gevangen werd genomen en zou gaan 

praten. 

De zusters in het klooster, die de twee medeplichtigen met voedsel door het klooster zagen 

lopen, kregen in de gaten dat er een gast was en waarschuwden onmiddellijk de kardinaal. 

Deze liet op 25 november zuster Virginia onder dwang uit het klooster halen en ’s nachts naar 

Milaan brengen, naar het klooster van S. Ulderico al Bocchetto. Dat verliep niet zonder 

tegenstand, want zoals we lezen uit een verslag van een schrijver uit die tijd, Ripamonti,  

verbrak zuster Virginia de banden waarmee men haar had vastgebonden, greep een degen 

waarmee ze dreigend om zich heen sloeg en razend van woede probeerde ze te ontvluchten. 

Ze werd echter gegrepen, met het hoofd tegen een muur gegooid en ontwapend omdat ze 

dreigde zich zelf om te brengen. 

De volgende ochtend wist Osio uit het klooster te ontsnappen en verborg hij zich in de buurt 

van Monza. Op 27 november werden de ondervragingen vervolgd met die van de moeder 

overste. Op de 28
e
 werden de portier, zijn echtgenote en de plaatsvervangend overste, 

Imbersaga, een vijand van Virginia, verhoord. 

Op 29 november kreeg zuster Benedetta bezoek van ene Damiano, die namens Osio kwam 

vragen hoe het met Virginia was. Bang geworden door de ondervragingen van de zusters uit 

het klooster, vroeg Benedetta haar en zuster Ottavia te helpen ontvluchten uit het klooster. 

Nog dezelfde avond ontsnapten ze door een gat in de kloostermuur, waar ze Osio vonden en 

met hem de stad uitvluchtten.  

 
                                                                                                                              

Fig.8 De Santa Maria delle Grazie, waar Osio en de zusters 

even pauzeerden tijdens hun vlucht uit Monza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze vluchtten in noordelijke richting langs de rivier de Lambro, maar voor ze de rivier 

overstaken stopten ze even om te bidden in de kerk van Santa Maria delle Grazie. We zullen 

nooit weten welke steun Osio in dit gebed vroeg, maar iets later, aangekomen bij de brug over 
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de rivier, probeerde hij Ottavia te vermoorden door haar in het water te gooien nadat hij haar 

verschillende malen met de haakbus op het hoofd had geslagen. Ze wist zich echter in het riet 

te verbergen en daardoor te ontsnappen. Strompelend kwam ze een boer tegen die weigerde 

haar te helpen maar haar naar het klooster van S. Orsola in Monza verwees, waar men haar 

verpleegde. Echter, ondanks de goede zorgen, overleed ze op 26 december aan haar 

verwondingen maar pas nadat ze haar zonden had bekend.  

 

 
Fig.9 Afbeelding van de brug over de Lambro, waar Osio 

probeerde zuster Ottavia te vermoorden. Op de 

achtergrond de kerk van S. Maria delle Grazie 

 

 

 

 

 

 

 

De nacht na de ontsnapping uit Monza probeerde Osio ook zuster Benedetta te vermoorden 

door haar in de put van Velate te gooien, waarin hij eerder het hoofd van Caterina had 

verborgen. Daarbij brak ze twee ribben en een dijbeen, maar overleefde ze de val en werd 

uiteindelijk gevonden en naar het klooster gebracht, waar ze alles opbiechtte. 

Na de vondst van het hoofd van Caterina da Meda op 9 december, werd vier dagen later ook 

haar lichaam opgegraven in de ijskelder van Osio, waarna de stoffelijke resten werden 

begraven in de S. Stefano in Brolo in Milaan. Dezelfde dag werden twee andere 

medeplichtigen, de zusters Candida Colomba en Silvia Casati opgepakt. Osio wist te vluchten 

naar het gebied van Venetië, waar hij veilig was voor de woede van gouverneur Fuentes. In 

opdracht van de senaat werd zijn huis in Monza verwoest en gesloopt.  

Op 20 december schreef Osio een brief aan kardinaal Borromeo waarin hij zei dat hijzelf en 

zuster Virginia onschuldig waren, maar dat de twee zusters Ottavia en Benedetta alles op hun 

geweten hadden. Tijdens het verhoor op 22 december bekende echter Virginia, na het 

aanleggen van de duimschroeven, haar verhouding met Osio en verklaarde dat Osio en 

Arrigone betrokken waren bij de moorden. Op 25 februari 1608 werd Osio bij verstek 

veroordeeld tot de galg en verbeurdverklaring van al zijn goederen. Bovendien werd er op de 

plaats waar zijn huis had gestaan een schandpaal opgericht. Dit was een zuil met voetstuk en 

kapiteel waarop de schanddaden werden vermeld. Tot woede van gouverneur Fuentes werd de 

zuil al snel beschadigd en in 1613 weggehaald omdat het terrein een speelplaats was 

geworden met voetballende jongens die schreeuwden en de bal tegen de kloostermuur 

schopten tot ergernis van de nonnen. Op 5 april werd er een beloning van 1000 scudi 

uitgeloofd voor ieder die Osio dood of levend gevangen wist te nemen. Hij is echter nooit 

gegrepen en er bestaat enige onzekerheid over wat er verder met hem gebeurde. Volgens 

Ripamonti werd hij verraden en vermoord in de kelder van zijn vriend Taverna, in het huidige 

palazzo Isimbardi. 

 

Drie bedienden van Osio werden veroordeeld tot de dood door onthoofding, wegens hun 

aandeel in de moord op Rainerio Roncino. Ook zij wisten echter op tijd buiten de 

staatsgrenzen te ontsnappen. 
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Het proces tegen zuster Virginia, haar medeplichtigen en priester 
Arrigone 

Het proces tegen Virginia begon op 27 november 1607. Bij het verhoor op 22 december legde 

ze een verklaring af over Osio en Arrigone, maar verdedigde ze zich door te stellen dat haar 

belijdenis ongeldig was omdat ze bij haar intrede nog te jong was en dat ze behekst was door 

de straling van de magneet, die een onweerstaanbare kracht uitoefende. 

Op 23 februari 1608 kwam er op verzoek van Borromeo een bekende jurist uit Spoleto, omdat 

die minder beïnvloedbaar was door familiebanden in Monza. Bovendien had hij de 

competentie van de inquisitie, hetgeen nodig was voor de veroordeling van Arrigone voor 

ketterij. Op 22 mei werd zuster Candida Colomba verhoord na een marteling van een kwartier 

met de duimschroeven, waarop ze alle beschuldigingen toegaf. Na herhaald verhoor en 

marteling van Paolo Arrigone, de portier en zijn echtgenote werden ook de beschuldigingen 

tegen de priester bevestigd, waarna hij tenslotte op 18 oktober werd veroordeeld tot drie jaar 

in de galeien.  

Diezelfde dag werd Virginia veroordeeld tot levenslange inmetseling in een van de 

buitenwereld afgesloten cel van 1,8 x 3 m, met dichtgemetselde ramen en deuren, in het 

klooster van S. Valeria in Milaan. 

Op 27 juli 1609 werden de zusters Benedetta, Candida en Silvia eveneens veroordeeld tot 

levenslange inmetseling, in dit geval in het klooster van S. Margherita. 

 

De bevrijding 

Op 25 september 1622, na 14 jaar opsluiting, werd Virginia vrijgelaten. Waarschijnlijk kregen 

toen ook de drie medeplichtige zusters gratie. Na haar vrijlating bleef ze stom en 

teruggetrokken en toonde een diep berouw voor haar zonden.  Ripamonti beschrijft haar als 

krom, uitgemergeld en eerbiedwaardig. Ze beschouwde de haar opgelegde straf als verdiend, 

hoewel ze haar zeer zwaar was gevallen, ook al doordat ze al die jaren gepijnigd werd door 

zware migraineaanvallen. Ze toonde zoveel berouw dat ze zich zelfs met kardinaal Borromeo 

verzoende. Op 7 januari 1650 overleed ze in het klooster van S. Valeria. 

 

De De Leyva bleven graven van Monza tot het overlijden van de laatste nakomeling in 1648, 

waarna de titel en het leen werden gekocht door de Durini familie. 

 

In de voetsporen van de Non van Monza 

 
Fig. 10 Detail van een schilderij van het huwelijk van koningin Teodolinda met de 

hertog van Turijn, Agilulf, in 590. 

 

 

 

 

Er is in Monza maar weinig terug te vinden van de gebouwen die in 

het verhaal zo’n grote rol speelden. Toch is de stad Monza zeker een 

bezoek waard, ook als u niet geïnteresseerd bent in het befaamde 

circuit voor de Formule 1 races die hier op het Autodrome worden 

gehouden. In de zesde-zevende eeuw werd de stad een belangrijk 

centrum als zomerverblijf van de Longobardische koningen. Een 

belangrijke getuigenis van de Longobardische aanwezigheid is de 

prachtige 13
e
 eeuwse, gotische Dom die op de plaats kwam van de 
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kerk uit 595, die hier in opdracht van koningin Teodolinda werd gebouwd. Binnen de 

kathedraal met een mooie zwart-witte voorgevel is de IJzeren Kroon te bezichtigen, waarmee 

niet alleen de Longobardische koningen, maar ook de keizers van het Heilige Romeinse Rijk 

en tenslotte Napoleon en keizer Ferdinand I werden gekroond. Deze kroon zou een spijker 

bevatten van het kruis van Jezus. In de schatkamer zijn nog vele kostbaarheden te bewonderen 

o.a. een gouden kam van Teodolinda en een gouden kip met zeven kuikens die Lombardije en 

de zeven provincies voorstellen. Een andere belangrijke trekpleister is de Villa Reale, 

gebouwd in 1777 in opdracht van keizerin Maria Teresia voor haar vierde zoon, aartshertog 

Ferdinand, in die tijd gouverneur van Lombardije. Het paleis grenst aan het Monza park, met 

een oppervlak van maar liefst 688 ha, een van de grootste in Europa. Tenslotte vindt u in de 

stad nog het 13
e
 eeuwse stadhuis, het Arengario. 

Mocht u de stad bezoeken dan kunt u op de volgende plaatsen nog iets terugvinden dat 

herinnert aan de Non van Monza
iii

:  

- De orde van de Umiliate werd in 1571 opgeheven met uitzondering van de 

vrouwenkloosters, waaronder dat van S. Margherita, waartoe Marianne behoorde. Dit werd in 

1785 opgeheven en daarna gesloopt, maar de plaats is nog duidelijk te vinden. Het lag in de 

rechthoek die begrensd wordt door de via Azzone Visconti, de via Della Signora, de via 

Talamona en de via De Gradi. Het is gemakkelijk te vinden als u van de DOM de via Vittorio 

Emanuele II over de rivier volgt. Sla in de bocht naar links rechtsaf de via Carlo Porta in tot 

deze uitkomt op de via Cristoforo Colombo. Sla hier linksaf tot de eerste zijstraat links, de via 

della Signora (fig.4). Als u deze inloopt heeft u na de steeg aan de rechterkant een muur 

(fig.5), waarachter een tuin ligt die tot de kloostertuin behoorde. Loop de via della Signora uit 

en sla rechtsaf de via Porta in tot de eerste zijstraat rechts, de via S. Margherita. Aan het eind 

hiervan ligt de kerk van S. Maurizio. Deze kerk staat op de plaats waar de vroegere 

kloosterkerk, gewijd aan S. Caterina en S. Margherita, stond. De kerk uit 1469 werd in de 18
e
 

eeuw sterk verbouwd en kreeg eind 19
e
 eeuw de naam van S. Maurizio, de naam van de 

vroegere S. Mauriziokerk, waar Arrigone priester was. Deze werd gesloopt om ruimte te 

maken voor de huidige via Vittorio Emanuele. De poort aan de linkerkant van de kerk is de 

oude toegang van het klooster van S. Margherita (fig.3). De straat gaat naar links verder als de 

via Talamona, die uitkomt op de via De Gradi. Rechtsaf slaand bereikt u de via Azzone 

Visconti. Hier is rechts een winkelcentrum, waar in de kelder de oude kloosterput bewaard is 

gebleven. Samenvattend betekent dit dat er eigenlijk niets meer te zien is van het klooster 

behalve de plaats waar het heeft gestaan. 

 
- Fig.11 De graven De Leyva worden in de stad herinnerd door een 

weg die via Enrico da Monza verbindt met de via Lecco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Osio vluchtte met de zusters Benedetta en Ottavia over de huidige via Azzone 

Visconti en de via Aliprandi. Bij de Lambro gekomen gingen ze deze niet over, omdat 

de achter de brug liggende poort van Carrobiolo (stond tot eind 19
e
 eeuw op het 

kruispunt van de via Frisi en via d’Azeglio) bewaakt werd. Ze gingen daarom rechtsaf 

langs de rivier en stopten na ca 1 km bij de kerk van S. Maria delle Grazie om daar te 
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bidden. Deze kerk ligt naast de brug aan de huidige via Montecassino. Vervolgens 

gingen ze hier de rivier over, waarbij Osio zuster Ottavia in de Lambro gooide (Fig.9). 

 

 
Fig.12. Gedenkschrift aangebracht op via Marsala 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In De Verloofden vluchten Lucia en haar moeder Agnese vanuit Lecco eerst naar het 

klooster van de kapucijnen in Monza. Dit klooster, dat nu tot wooncomplex is 

omgebouwd, bevindt zich in de via Marsala nr. 44. (tussen via Goldoni en via Nicodemi); 

tegen de muur is een gedenksteen gemetseld met een opschrift dat herinnert aan het 

verhaal van Manzoni
3
.  
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3
 In vertaling luidt de tekst: Deze plek, eens klooster van de kapucijnen, werd onsterfelijk gemaakt door de 

kunst van De Verloofden. 
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de overwinning(en). 

 


