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Monza
Het is zeer de moeite waard eens een dagtrip naar Monza te maken. Het stadje is uitstekend
bereikbaar met de trein vanuit Colico richting Milaan (in ca. 5 kwartier) en vanaf het station
loopt u vrijwel direct het centrum van Monza in.
Eerder beschreef ik in Nieuwsbrief 7(2011) het spectaculaire verhaal van de Non van Monza
met daarin een wandeling langs de plaatsen die in dat verhaal voorkomen. Dit keer blijven we
echter aan de andere kant van de rivier de Lambro, in het historisch centrum van de stad.

Een korte geschiedenis van de stad
Hoewel de stad al in de ijzertijd bestond, kreeg het pas zijn bekendheid in de vijfde eeuw toen
de Longobardische koning Teodorico, na de inname van Milaan, Monza koos als hoofdstad van
zijn rijk. De faam van de stad nam vooral toe onder Teodolinda, echtgenote van de koningen
Autari en Agilulfo (591-616). Zij was Rooms-katholiek en liet in Monza de basiliek van S.
Johannes de Doper bouwen, waar ze na het overlijden van haar tweede man tot koningin werd
gekroond met de IJzeren Kroon. Haar zoon Adoaldo zou als eerste Longobard katholiek worden
gedoopt. De bevolking aan het Comomeer heeft altijd grote bewondering voor haar gehad en
schrijft, ten onrechte, zelfs de naam Via Regina aan haar toe. Onder haar regering werd het
kasteel van Vezio, boven Varenna, gebouwd.
Links:
afbeelding
Koningin Teodolinda

van

Rechts: de IJzeren Kroon

In de twee volgende eeuwen bloeide de stad en in de 12 e eeuw
werd hier Frederik I, Barbarossa, tot koning van Italië gekroond.
Hij sloopte de stadsmuren en gebruikte die voor de bouw van een
nieuw paleis. De stad breidde zich in die tijd flink uit en stond
bekend om de textielindustrie. Eind 13e eeuw maken de steden
zich los van hun leenheren en worden ze onafhankelijke
Comunes. Zo maakte de Comune Monza zich los van het
leenheerschap van de aartsbisschop van de Dom en bouwde het
Arengario als zetel van het bestuur. In 1342 bouwde Galeazzo
Visconti hier een nieuw kasteel en onder de Sforza’s vanaf 1447
1

Verzoeken om toezending per email aan: r.metselaar@comomeerinfo.nl

1

werd de stad een belangrijk centrum voor de vervaardiging en handel in laken. In die tijd kwam
ook het Domplein aan de westkant van de Dom tot stand.
De komst van de troepen van Karel V bracht de pest en leidde tot een decimering van de
bevolking.
In de 18e eeuw begint de stad weer te groeien en komen er ook stedenbouwkundige
veranderingen tot stand: in 1777 de bouw van de Aartshertogelijke Villa, de sloop van de
middeleeuwse fortificaties en uitbreiding van het centrum buiten de vroegere muren. In 1806
liet Napoleon het Park aanleggen en in 1838 kreeg Monza stadsrechten. De aanleg van de
spoorlijn naar Milaan in 1840 bevorderde de industriële ontwikkeling en leidde tot uitbreiding
met de omringende dorpen. Tussen 1880 en 1930 breidde de stad zich vooral uit naar het zuiden
en ontstonden er vele grote villa’s langs de Viale Cesare Battisti.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Monza zich tot een stad met ongeveer 125.000
inwoners. In het buitenland is het vooral bekend door het in 1922 aangelegde circuit voor de
Formule I races.

Koningin Margareta van Savoye
Bij een bezoek aan Monza komen we deze naam vele malen tegen. Geboren op 20 november
1851 in Turijn als eerste kind van Ferdinand van Savoye, de jongere broer van Victor Emanuel
II. Op 22 april 1868 trouwde ze de toekomstige koning Umberto I van Savoye en in 1869 werd
hun zoon, Victor Emanuel III geboren. Als huwelijksgeschenk kreeg het echtpaar van de koning
de Villa Reale in Monza, zomerpaleis van de aartshertogen van Habsburg. Op 9 januari 1878
kwam Umberto op de troon en werd Margareta de eerste koningin van Italië. Ze betrokken het
Palazzo del Quirinale in Rome, maar verbleven regelmatig in Villa Reale in Monza. Het was
een ongelukkig huwelijk, vooral door de ontrouw van haar echtgenoot die een relatie had met
hertogin Bologni, een dame uit de Milanese aristocratie. Desondanks bleef Margareta haar man
altijd steunen.
Koningin Margareta van Savoye

Ze was intelligent, elegant en gevoelig voor de kunsten en werd zeer
geliefd bij de bevolking. Ze had een uitstekende politieke intuïtie en
leverde een belangrijke bijdrage aan de nationale identiteit van het
koningshuis. Er groeide een echte cult rond de koningin, zo zelfs dat
men spreekt over het “margeritisme” dat zich uitte in het dagelijks
leven in zowel de keuken als de meubels.
Op 29 juli 1900 waren Umberto en Margareta in Monza voor het
bijwonen van sportevenementen. Om half elf die avond, aan het eind van een
gymnastiekuitvoering werd de koning vóór de Villa vermoord door Gaetano Bresci. Op 1
augustus kwam hun zoon als Victor Emanuel III op de troon en trok Margareta zich terug in
haar rol als koningin-moeder. Ze stierf in 1926 en werd in het Pantheon begraven.

Een wandeling door het centrum
Als beginpunt van de wandeling neem ik het station. We slaan uit het station komend rechtsaf
over de Via Caduti del Lavoro, waar u al snel aan de linkerkant een Infopoint vindt (een tweede
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infopoint vindt u in het centrum op het Piazza Trento e Trieste). Een vriendelijke dame kan u
daar voorzien van allerlei documentatie over de stad. De straat volgend komen we op het Largo
Giuseppe Manzini, een knooppunt van vele straten. Links liggen de Via Gramsci en de Via
Manzoni en tussen die twee ligt een fraai Libertystijlhuis, het Casa delle Cariatidi (of casa
Borgonovo). De gevel is versierd met bloemmotieven en de loggia op de verdieping wordt
omringd door vrouwenfiguren en daarboven een fries met feestelijke putti en bossen bloemen.

Casa delle Cariatidi

Vanaf het plein gaan we rechtdoor de Via Italia in. In deze straat zullen we nog twee huizen in
Libertystijl tegenkomen. Op nummer 25 ligt, op de hoek van Via Italia en Via Ambrogiolo, het
Casa Cantu. Dit werd in begin jaren twintig van de 20ste eeuw verbouwd in Libertystijl.

Casa Cantu

Casa Oriani

Iets verder in de Via Italia, op nummer 5, vinden we het Casa Oriani uit 1908. Het is meteen
herkenbaar aan het smeedijzeren balkonhek, het enige van de Libertystijlhuizen in Monza.
Rechts van de Via Italia ziet u de kerk van S. Maria in Strada en twee straten verderop komt u
bij de Via Regina Teodolinda. In deze straat ligt op nummer 4 het Stedelijk Museum van
Monza, ondergebracht in het vroegere klooster van de Umiliati. Opgericht als een sobere orde
waarvan de kloosterlingen in armoede zouden leven, werd ze schatrijk en machtig door
handelsactiviteiten. Om die reden werd de orde in 1571 door kardinaal Carlo Borromeo
opgeheven. Het huidige gebouw heeft ook veel meer het uiterlijk van een handelskantoor dan
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van een religieuze instelling. Ik heb het museum zelf niet bezocht en kan niets zeggen over de
collectie.
De Dom
Voor onze wandeling vervolgen we de Via Italia tot de Via Rosso rechts, die we inslaan om uit
te komen op het Domplein. Hier vinden we niet alleen de Domkerk, gewijd aan Johannes de
Doper, maar ook de kapel van Teodolinda, waar de IJzeren Kroon wordt bewaard. Rond deze
kerk, waarvan de originele kern de kerk van Teodolinda uit de 6 e eeuw is, ontstond de oude
stad. Vanaf 1300 werd het grondplan vergroot en kreeg ze zijkapellen naar ontwerp van Matteo
da Capione. Van hem is ook de strenge gotische façade. De belangrijke positie van de kerk
komt ook tot uiting in de witte en groene marmerlagen, de rozet, de dubbele en drievoudige
vensters, de bogen en de waterspuwers. Tibaldi vernieuwde het koor gelegen boven een grote
crypte, en samen met Turati ontwierp hij de kolossale klokkentoren, opgericht vanaf 1592.
De kerk heeft een schip met twee zijbeuken, gescheiden door achthoekige zuilen met
Romaanse kapitelen en ronde zuilen met barokke kapitelen. De wanddecoraties zijn duidelijk
barok. De fresco’s in het transept zijn van belangrijke schilders uit de tweede helft van de 16 e
eeuw, Giuseppe Meda en Giuseppe Arcimboldi.

Domkerk, vooraanzicht

portaal

De kapel van Teodolinda
Links van het hoofdaltaar vinden we de Kapel van Teodolinda uit 1444 met daarin schitterende
muurschilderingen van Zavattari, gerekend tot de belangrijkste internationale gotiek uit het
midden van de 15e eeuw. De ingang voor een bezoek is echter niet in de kerk maar links van de
Dom in de Via Lambro. U kunt de kapel bezoeken met een gids die een uitvoerig verhaal over
de muurschilderingen brengt en tenslotte de IJzeren Kroon toont. Het is een schitterend
voorwerp bestaande uit zes gouden schakels, rijkelijk versierd met edelstenen en email met aan
de binnenkant een ijzeren ring. Al aan het eind van de 4e eeuw schrijft de heilige Ambrosius
dat hierin een spijker is verwerkt van het kruis van Christus. Deze zou in 326 door Sint-Helena
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bij haar reis door Palestina zijn meegenomen en zijn verwerkt in een diadeem voor haar zoon,
keizer Constantijn. Deze traditie die een verband legt tussen de kroon en de passie voor Christus
verklaart de symbolische waarde voor de koningen van Italië (of aspiranten zoals de Visconti)
die hiermee de goddelijke oorsprong van hun macht en hun relatie met de Romeinse keizers
aantoonden. Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zou het een koninklijk insigne uit de
tijd van de Oostgoten kunnen zijn, doorgegeven aan de Longobarden en de Karolingen die het
zouden hebben gerestaureerd en geschonken aan de Dom van Monza. In 1895 werd het altaar
gebouwd waarin nu nog de kroon wordt bewaard.

Muurschilderingen in de kapel van Teodolinda

Het Arengario
Als we links achter de Dom de Via Napoleone nemen, komen we weer terug op het punt waar
de Via Italia uitkomt op het Piazza Roma met het Arengario.
Dit palazzo werd eind 13e eeuw gebouwd voor het bestuur van de Comune. Zoals in veel steden
is de plaats vrijwel naast de Dom de zichtbare tegenstelling van de civiele tegenover de
kerkelijke macht (denk bijvoorbeeld aan Como waar het Broletto naast de Dom ligt).
Oorspronkelijk stond naast het Arengario het Palazzo Pretorio, onderkomen van de podestà,
maar dit is nu verdwenen. Op de begane grond vinden we een grote ruimte met zuilen, gebruikt
als ontmoetingsplaats. Op de eerste verdieping werden in een grote zaal met zware houten
dakspanten de raadsvergaderingen gehouden. Aan de zuidkant is er een loggia (la “parlera”)
waar de gemeentelijke verordeningen werden voorgelezen. In de 14 e eeuw werd de
klokkentoren toegevoegd, gedecoreerd met Ghibellijnse kantelen. Oorspronkelijk was de
bovenverdieping alleen te bereiken met een buitentrap, maar deze is in 1904 vervangen door
een trap in het gebouw. Deze verdieping wordt nu gebruikt voor kunsttentoonstellingen en de
ingang is aan de noordkant via de klokkentoren.
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Het Arengario

We blijven in dezelfde richting lopen over wat na het plein
de Via Carlo Alberto heet. Het is een gezellige winkelstraat
met terrasjes, die ons naar het grote park leidt. Aan het eind
van de straat komen we op de grote rotonde van Piazza G.
Citterio met op de hoek met de Via Appiani links de Villa
Carminati de Brambilla, een neoklassiek gebouw uit 1823.
Het centrale deel toont twee zogenaamde halfzuilen met
Dorische kapitelen. Op de gevel zien we rechthoeken met in
bas-reliëf figuren die de seizoenen uitbeelden en boven de
ingang een vrouwenbuste van de beschermgodin van de stad.
Op het timpaan de afbeelding van de Podestà en de Ouderen
van Monza die Pietro Carminati en kinderen ontvangt die
gevlucht zijn bij de verwoesting van het dorp in het gebied
van Bergamo, waar de Brambilla vandaan kwamen. Latere
eigenaren van de villa waren de Rusconi, Paleari en Ferrario.
We steken het plein over naar het park, links wordt het begrensd door `de Viale Regina
Margherita di Savoye, rechts door de Viale Francesco Petrarca. Het is echter leuker om de
middendoor lopende Passeggiata Eugenio de Beauharnais te volgen. Aan het eind van het pad
moeten we naar links om een klein stukje over de Viale Margherita di Savoye te lopen tot we
rechts door de poort naar de Villa Reale kunnen lopen.
Voor u naar de villa loopt wijs ik nog even op een Libertystijl villa met de naam Vilino Strazza,
die vrijwel recht tegenover de ingang ligt, op de Viale Cesare Battisti 2. De villa werd gebouwd
in 1903 in de eclectische stijl, maar de lijsten rond de vensters op de eerste verdieping en de
balkons met smeedijzeren balustrades en in het bijzonder de bloemmotieven in cement tegen
het bovendeel van de villa zijn typisch Liberty elementen.
De Capella Espiatoria (Verzoeningskapel)

Als u de Viale Cesare Battisti nog iets verder inloopt,
heeft u links een parkje met de Verzoeningskapel. Deze
staat op de plaats waar op 29 juli 1900 de anarchist
Gaetano Bresci koning Umberto I van Savoye
vermoordde. Zijn opvolger, Victor Emanuel III, liet drie
jaar later deze kapel bouwen ter herdenking. We zien
boven de zuil een bronzen Pietà, grote kruizen in albast
en symbolen zoals de scepter en de kroon. De kapel is
gedecoreerd met mozaïeken en ondergronds is een
crypte in zwart marmer. Ook zien we onder de decoraties
margrieten afgebeeld.
De kapel is meestal van 9-14 uur vrij te bezichtigen.

6

De rozentuin
Vóór het paleis, op het voorhof van het paleis, ligt een rozentuin die in 1964 werd aangelegd.
U vindt hier maar liefst 4000 variëteiten rozen, die in het seizoen, vanaf mei, een schitterende
aanblik bieden. Ze staan voor een deel rond een vijver, klimmen langs hekken of hangen aan
pergola’s.
Ieder jaar wordt er in het voorjaar het “Internationale Rozenconcours” uitgeschreven voor
rozenkwekers, waarbij de eerste wedstrijd, in 1965, gewonnen werd door de Nederlandse
kweker Jan Leenders, die zijn creatie “Monza” doopte. Ze heeft een prachtige zachtroze kleur
en een sterke geur.

De rozentuin met daar achter de oranjerie van Villa Reale

Het park en de tuinen die achter het paleis liggen zijn de hele dag vrij toegankelijk, de Villa kan
van dinsdag tot zondag tussen 10 u en 19 u worden bezichtigd.
De Villa Reale
De koninklijke villa werd gebouwd tussen 1777 en 1780 door de architect Giuseppe Piermarini
in opdracht van de Aartshertog Ferdinand van Oostenrijk, gouverneur van het Oostenrijkse
Lombardije, dankzij de grote financiële bijdrage van keizerin Maria Teresia van Oostenrijk. De
villa heeft een U-vormig grondplan met links de hofkapel en rechts de paardenstallen die samen
het erehof begrenzen.
Na de eenwording van Italië schonk het parlement de villa aan Victor Emanuel II (1862), die
het op zijn beurt aan zijn zoon en kroonprins Umberto schonk ter gelegenheid van zijn huwelijk
met Margareta van Savoye.
Toen Umberto in 1878 koning werd nam hij de villa in gebruik als zomerresidentie. Dit
betekende een radicale modernisering van het gebouw en de meubilering volgens de neorococostijl van die tijd. Het werk werd echter gestopt na de moord op de koning, waarna de
persoonlijke eigendommen werden weggehaald en de villa werd gesloten en vergeten.
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Wel werden er vele jarenlang tentoonstellingen georganiseerd, die echter veel schade aan het
gebouw hebben meegebracht. Pas in 1996, na overdracht aan de gemeente, werd begonnen aan
een grote restauratie. Op dit moment is de restauratie van het centrale deel van de villa voltooid.
Ik heb de villa zelf niet bezichtigd maar geef hier een samenvatting van de beschrijving die op
de website van de villa staat.
Begane grond: Ticketbureau, cafetaria, boekwinkel
Eerste verdieping: Ontvangstzaal van de koninklijke familie; rijk gedecoreerde balzaal; in de
zuidvleugel de koninklijke vertrekken met meubels uit die tijd; de salon van de koningin met
mooie damast tapijten en mooi plafond
Tweede verdieping: bereikbaar via de eretrap; gastenkamers; kamers van Umberto en
Margareta
Bovenverdieping, de Belvedère met prachtig uitzicht over het park

Villa Reale vooraanzicht

Van de villa lopen we weer terug naar de straat, slaan daar rechts af om na ca 400 m de ingang
vaan het park te bereiken.
Voor de liefhebbers van architectuur wijs ik er op dat 100 m verder op de hoek van de Via
Leopardi en Viale Brianza 1 de Villa Margherita ligt. De villa van drie verdiepingen is
gebouwd in begin 20e eeuw in de floreale stijl. In het hekwerk herkent u madeliefjes (margeritha
in het Italiaans), ontwerp van de architect Romolo Canesi uit 1907.
Het park van Monza met autocircuit
Giuseppina Bonaparte vroeg aan haar zoon Eugene de Beauharnais een park aan te leggen dat
groter moest zijn dan het 450 ha grote park van Versailles. En zo werd in 1806 begonnen met
de aanleg van een 700 ha groot park naar ontwerp van Luigi Canonica. Het is met een muur
van 14 km lengte het grootste ommuurde park in Europa.
In het park zien we drie hoofdzones: het gebied rond de Villa Reale in het zuiden met tuin een
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en open terreinen; het “Bosco Bello: in het noorden, vroeger jachtgebied; de strook langs de
rivier de Lambro met vegetatie van een vochtig gebied.
Het park is zo groot dat u er moeiteloos vele uren kunt doorbrengen.

Najaar in het park: velden met bloeiende daslook

Iets verder naar het noorden ligt in het park het beroemde Formule 1 circuit van Monza. Deze
racebaan met een lengte van 5793 m werd in 1922 aangelegd naar ontwerp van Alfredo Rosselli.
Wikipedia schrijft hierover: Het circuit bestaat uit lange rechte stukken en snelle veelal
rechterbochten en enkele korte chicanes. Ondanks meerdere pogingen om de hoge snelheden te
matigen is Monza nog steeds het hogesnelheidscircuit bij uitstek.
In 1971 werd er de snelste Formule 1-race ooit gereden, met een gemiddelde snelheid van 242
kilometer per uur. Daarna verschenen in 1972 en 1976 de drie chicanes, die er nu nog steeds
zijn. Daardoor werden de vervaarlijke slipstream-gevechten uit het verleden voorgoed
onmogelijk gemaakt. Het rechte stuk bij start/finish is de enige overlapping met het vroegere
kombaan-traject.
Met de hier beschreven wandeling zult u de dag moeiteloos kunnen vullen. De snelste manier
om terug te komen bij het station is de wandeling van ongeveer 2 km in omgekeerde richting
maken, het alternatief is om de stadsbus Z221 of Z208 te nemen die langs het park rijdt (wel
tevoren een kaartje kopen).
Mocht u tijd en energie hebben voor een iets langere terugweg dan volgt hier nog een suggestie.
S. Maria delle Grazie
Op de heenweg kwamen we uit aan de zuidkant van het park op de Via Boccaccio, waar we
linksaf gingen naar de Villa Reale. Om deze kerk en klooster te bereiken moet u deze weg naar
rechts volgen en langs de zuidkant van het park blijven lopen. Waar de begrenzing van het park
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ombuigt naar het noorden verlaat u de straatweg en volgt een paar honderd meter het voetpad
tot rechts een brug over de rivier gaat en u daarachter de kerk ziet. In de Nieuwsbrief 7(2011)
beschreef ik dit punt als de plaats waar Osio trachtte zuster Ottavia te vermoorden.
Het was een kerk en klooster van de Franciscanen daterend uit 1463 uitgevoerd in laatgotisch
Lombardische stijl. In de 17e eeuw werd de portico in barokke stijl aan de voorgevel gebouwd.
In die tijd werd ook de stenen brug gebouwd die het de pelgrims makkelijker maakte om het
beroemde beeld van de Madonna te bekijken dat in de kerk staat. Na een grote brand werd het
complex in de jaren dertig gerestaureerd en weer overgedragen aan de Franciscanen.
De kerk van S. Maria delle Grazie

Volg van hier de Via Montecassino tot u rechtsaf de
Via Lecco ingaat. Blijf deze volgen, ze gaat over in
de Via Vittorio Emanuele II, na een bocht naar
rechts komt u bij de brug over de Lambro, de Ponte
dei Leoni.
Ponte dei Leoni
Deze monumentale brug werd in 1842 gebouwd op de resten van een Romeinse brug (er is nog
één boog van deze brug zichtbaar aan het eind). De brug heeft drie bogen en aan de vier
uiteinden zien we marmeren leeuwen van de beeldhouwer Tantardini. Van de brug lopen er
twee wandelpaden langs de rivier naar het gebied waar vroeger de graanmolens en wasplaatsen
waren. Er staan nu nog typische huizen met galerijen.
Als u de Via Vittorio Emanuele II verder uitloopt komt u weer op de Piazza Roma bij het
Arengario en kunt vervolgens linksaf de Via Italia volgen naar het station.
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