
TOURS & TIPS

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-florence.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.

FLORENCE

VOLMAAKTE  
HARMONIE -
SANTA MARIA 
NOVELLA

Om de zwart-witte marmeren gevel van deze 
bijzondere kerk in zijn volle pracht te kunnen 
bewonderen, kunt u het beste achter de 
bloemperken op de Piazza S. Maria Novella 
gaan staan. De architect Leon Battista Alberti 
volbracht halverwege de 15e eeuw met dit 
unieke bouwwerk een moeilijke opdracht: hij 
moest de rond 1280 gebouwde gotische kerk 
samenvoegen met geheel nieuwe elementen, 
zoals de spiraalvormige voluten op de hoeken 
die ook in barokgebouwen te zien zijn. Binnen 
bleef de indeling van de Florentijnse gotiek 
behouden. Als in een Arabische moskee gaan 
gewelven en pilaren in elkaar over. Zo ontstaat
een ruimte die vanzelf schijnt te bewegen.

De beroemde fresco’s van de Santa Maria 
Novella 1 . stammen uit de renaissance,
evenals de Trinita van Massaccio (rond 1427) 
midden in het schip. Deze Heilige Drievuldig-
heid is de eerste renaissanceafbeelding met 
perspectief. Een groot deel van de oorspron ke-
lijke fresco’s uit de 14e eeuw is door Giorgio 
Vasari (1565-1571) overgeschilderd in opdracht 
van Cosimo I de’Medici. 

FRESCO’S EN MECENASSEN
Tot de kunstschatten van deze dominicanen - 
kerk behoren onder meer Giotto’s kruis (in  
de sacristie) en het bronzen altaarkruis van 
Giambologna. De fresco’s van het hoofdkoor 
zijn van Ghirlandaio (1485-1490). Te midden
van de Bijbelse taferelen heeft de Medici-
bankier Giovanni Tornabuoni zich laten ver - 
eeuwigen ‘om lof te brengen aan zijn huis en 
zijn familie’. Zijn familieleden en vrienden zijn 
verbeeld in de vele bijfiguren. De fresco’s in de
Capella Strozzi di Mantova (ca. 1340-1350) zijn 
van de hand van Nardo di Cione en geven 
taferelen weer uit de Divina Comedia 
(Goddelijke komedie) van Dante. In het midden, 
tussen engelen en leden van de familie Strozzi,
duikt ook de dichter op. 

Links van de kerk ligt de ingang naar het Museo 
di Santa Maria Novella, dat vooral bestaat uit 
een kruisgang (Chiostro Verde) en een kapel.  
De voornamelijk groene fresco’s in de kruisgang
(1426-1450) zijn gewijd aan de schepping.  
Er hebben minstens vier kunstenaars aan 
gewerkt, onder wie Paolo Uccello. De kapittel-
zaal (1343-1345) wordt de Spaanse Kapel 
genoemd, omdat hij beschikbaar werd gesteld 
aan het gevolg van Eleonora van Toledo, de 
Spaanse vrouw van Cosimo I. De fresco’s met 

S. Maria Novella: Piazza S. Maria Novella, 
ma.-do., za. 9-17, vr., zo. 13- 17 uur, 
€ 2,50.

Museum: ma.-do., za. 9-17, zo. 9-14 uur, € 2,70.

Het station Stazione Santa Maria Novella 2   
is een van de weinige moderne gebouwen in 
Florence. Het werd tussen 1933 en 1935 door 
Giovanni Michelucci gebouwd en wordt met
zijn geometrische vormen beschouwd als een 
opmerkelijk voorbeeld van het Italiaanse 
rationalisme.

Voor lunch en souper is de vlakbij gelegen
Osteria Cipolla Rossa 1  u aan te raden.  
U kunt er binnen en buiten aan gekleurde 
houten tafeltjes gezellig de Toscaanse pot en 
bistecca fiorentina eten. De bediening is erg 
vriendelijk (Via del Conti 53r, dag. 12-15,  
19-23 uur, menu € 35).

ADRESSEN EN  
OPENINGSTIJDEN

MODERNE  
ARCHITECTUUR

ETEN EN DRINKEN

VERVOERDeze wereldberoemde kloosterkerk is een uniek voorbeeld van gotische bouwkunst 
in Italië. Binnen vindt u echter renaissanceschilderkunst. Vroeg in de ochtend, als er 
weinig mensen zijn en er nog rust heerst, is het hier het mooist. Dan kunt u ook in  
de kloosterapotheek Toscaanse veldkruiden, parfums en ambachtelijk vervaardigde
tinctuur kopen.

motieven van de offerdood van Christus zijn 
geschilderd door Andrea Bonaiuti (1365-1367). 
Het werk werd bij de overstroming van 1966 
gedeeltelijk verwoest.

KRUIDENKRACHT
Als u vanaf het kerkplein, waar tot circa 1850 
nog jaarmarkten werden gehouden, rechtsaf de 
Via della Scala ingaat, ziet u na enkele minuten 
aan uw rechterhand de Antica Farmacia Santa
Maria Novella 1  (ma.-za. 9.30-19.30,zo. 
10.30-18.30 uur). Vanuit het straatlawaai  
komt u hier in een andere wereld, met houten 
vitrines in grote ruimten, kruidengeur en 
gedempt licht. Hier mengden de dominicanen 
sinds de 13e eeuw essences en tincturen van
tuin- en weidekruiden. Beroemd is hun 
desin fecterende rozenwater, waarmee ze 
vroeger de pest bestreden. Ook als u geen 
crème of watertje nodig hebt is het de moeite 
waard een rondgang door de rijkversierde 
zalen te maken.

Bus: 35, 56


