
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-milaan.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.

MILAAN

KUNST IN HET  
PALEIS - DE MUSEI 
POLDI PEZZOLI  
EN BAGATTI  
VALSECCHI

Inmiddels zijn er in het centrum van Milaan vier 
grote musea: de Musei Poldi Pezzoli en Bagatti 
Valsecchi, de Villa Necchi en het Casa Museo 
Boschi di Stefano. Dit is te danken aan vier 
Milanese families die hun woonhuizen hebben 
omgetoverd tot extra vagante bolwerken voor 
de kunst, twee in de negentiende en twee in de 
twintigste eeuw. De musea bevatten zeldzaam 
mooie schatten die in een huiselijke sfeer 
worden getoond en getuigen van de tijdgeest 
en smaak van hun voormalige bewoners.

CRANACH, BOTTICELLI EN BELLINI
Het oudste kunstmuseum is het Museo Poldi 
Pezzoli 1 . De kunstverzamelaar Gian Giacomo 
Poldi Pezzoli, vrijgezel en mecenas, bepaalde in 
1871, acht jaar voor zijn dood, dat zijn paleis  
en de daar aanwezige kunstverzameling 
onver anderd voor het grote publiek moest 
worden opengesteld. Ondanks de enorme 

verwoestingen van de bombardementen in 
1943 bleef het karakter van het gebouw 
bewaard. De collectie is door schenkingen 
steeds verder uitgebreid en volgens de huidige 
criteria gecatalogiseerd. U wandelt als het  
ware door de geschiedenis van de kunst, van  
de veertiende tot aan de negentiende eeuw. 
Prachtige fresco’s, schilderijen en beelden van 
grote meesters worden gevolgd door kostbare 
meubels, tapijten, een fascinerende verzameling 
klokken, porselein, glas, sieraden en wapens. 

Het beroemde portret van Luther en zijn  
vrouw van Cranach zult u al van ver herkennen, 
hangend tussen Piero della Francesca, 
Mantegna, Botticelli, Bellini - om er maar  
een paar te noemen - en het fascinerende 
damesportret van Piero del Pollaiuolo,  
‘Portret van een jonge vrouw in zijaanzicht’,  
een zinnebeeld van de elegantie van Milaan.

EEN HARMONIEUS GEHEEL
Het tweede paleis, dat het huidige Museo Bagatti 
Valsecchi 2  herbergt, behoorde toe aan de 
kunstminnende broers Giuseppe en Fausto 
Bagatti Valsecchi. Tegenwoordig is het museum
een stichting en sinds 1994 is het openbaar 
toegankelijk. De broers hadden geen museum 
in gedachten, maar wilden een herenhuis uit  
de zestiende eeuw reconstrueren, een kopie 
van een renaissancepaleis, maar dan met alle
negentiende-eeuwse comfort. Zo was er in de 
badkamer de luxe van koud en warm water, 
maar dan wel verstopt achter renaissancistische 
decoraties.  
 
Ze lieten hun huis, toegankelijk vanaf de Via del 
Gesù en de Via Santo Spirito, verbouwen en 
uitbreiden en vulden het met wat ze maar 
konden vinden: meubels, tapijten, schilderijen, 
aardewerk en wapens. Wat ze niet konden 
vinden, lieten ze maken, om zo een harmonieus 
geheel te creëren.

Museo Poldi Pezzoli: Via Manzoni 12, 
tel. 02 79 48 89, www.museopoldipez 
zoli.it, wo.-ma. 10-18 uur, € 8.

Museo Bagatti Valsecchi: Via Santo Spirito 
10, Via Gesù 5, tel. 02 76 00 61 32,  
www.museobagattivalsecchi.  
org, di.-zo. 13-17.45 uur, € 8, wo. € 4.

Een combikaart voor alle vier de musea
(inclusief het Casa Museo Bosch Di Stefano  
en de Villa Necchi Campiglio) kost € 15  
(www.casemuseomilano.it).

Het is een waar genot om net als uw grootvader 
eens een bezoek te brengen aan de barbier. 
Met zijn kwast, het witte, luchtige schuim, de 
warme handdoeken... In de Antica Barbieria
Colla 1  (Via Morone 3, tel. 02 87 43 12,
www.anticabarbieriacolla.it, di.-za. 8.30-12.30, 
14.30-21.30 uur) waren onder andere Luigi 
Pirandello, Giacomo Puccini en Luchino Visconti 
vaste klanten. Aan de muren hangen foto’s van 
beroemdheden uit de twintigste eeuw die al bij 
Signor Bompieri, die trouwens daarnaast ook 
nog eens zes romans heeft geschreven, onder 
het mes zijn geweest.

Metro: M3 Montenapoleone

Al sinds 1939 is het restaurant Boeucc 1   
(Piazza Belgioioso 2, tel. 02 76 02 02 24,  
www.boeucc.it, dag. 12.40-14.30,  
19.40-22.30 uur, za., zo.-middag gesl.),  
met een geschiedenis van meer dan 
driehonderd jaar, gevestigd in de voormalige 
paardenstallen van het Palazzo Belgioioso,  
aan het gelijknamige plein. In de elegante 
eetzalen wordt traditionele Italiaanse kost en 
een goede selectie visgerechten geserveerd
(primo € 13-20, secondo € 22-35).

OPENINGSTIJDEN

‘DE’ BARBIER VAN  
MILANO

ETEN IN STIJL

Op een klein stukje lopen van het Scala en de modewinkels kunt u wegzwijmelen bij 
prachtige kunstwerken in twee indrukwekkende negentiende-eeuwse palazzi.

VERVOER


