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Eén hap van mijn risotto en ik ben verkocht. Hier 
smaakt-ie op zijn best. Romig en zacht, maar met 
behoud van een beetje bite en knalgeel van de  
saffraan. Zo is het me thuis nooit gelukt, al het  
geploeter met Italiaanse kookbijbels ten spijt. Voor 
een authentieke risotto alla Milanese moet je in  
Milaan zijn.
Goed, de setting helpt natuurlijk een handje. Want 
het maakt toch verschil of je aan je Hollandse 
 keukentafel zit of op een terras in de Milanese wijk 
Brera. Een buurt van amper zes straatjes, met  
antiekzaken, boetieks en galeries die tot de nok  
gevuld zijn met art deco. Door de jaren heen is  

Brera van een hoerenbuurt getransformeerd tot een 
kunstenaarswijk, om daarna te worden tot wat het 
vandaag de dag is: thuishaven van de culturele  
elite.

Verliefd in de hortus 
Rond lunchtijd is het gezellig druk in Brera. Aan de 
tafeltjes om ons heen een mix van Milanezen en 
toeristen. Ze praten, lachen, draaien spaghetti om 
hun vork en laten de wijn vloeien. Het hectische 
Milaan van het Domplein en winkelstraat Corso  
Vittorio Emanuele met zijn knetterende Vespa’s is 
hier ver weg.  

1 - Duomo. Entree € 6. Het beklimmen van de toren kost € 5. 
2 - Centraal Station: historisch gebouw met de grootste Feltri-
nelli Express-boekwinkel van Italië. Doordeweeks geopend 
van 7-20.30 uur. In het weekend van 9.30-20 uur.  
3 - Giardini Pubblici: groen stadspark met vlindertuin, mu-
sea en  waterpartijen. Dagelijks open van 6-23 uur.
4 - Castello Sforzesco: gerenoveerd kasteel met prachtig 
stadspark vol  verliefde stelletjes. Gratis toegang tot kasteel en 
park. Toegang museum € 3, geopend van 7-19 uur. 
5 - Torre Branca: uitkijktoren van 108 meter hoogte. Entree € 4. 
6 - Pirelli toren: 127 meter hoge wolkenkrabber van architect 
Giò Ponti die vaak figureert in (recame)films. 
7 - Piazza dei Mercanti: vroeger hét handelscentrum van  
Milaan. Nu een knusse plek om ’s avonds een hapje te eten.
8 - Corso Como: levendige uitgaansstraat, dé plek om  
‘s avonds een drankje te drinken. 

NieT 
overSlaaN8x

Alles is mooier en smAAkvoller in milAAn. of het nu 
gAAt om het design vAn meubels of Auto’s of het 
bereiden vAn pAstA. en wAt de mode betreft: geen 

milAnees rukt ’s ochtends zomAAr iets uit de kAst.

Foto’s vl.n.r.: 
- Shoppen in de ‘Gouden 
Vierhoek’ 
- Terras van Sans Egal in
de wijk Brera
- Ravioli con ricotta 
- Waarzegster in Brera 
- Galleria Vittorio   Ema-
nuele II.

Als we afgerekend hebben (schade: een schappe-
lijke 15 euro voor de risotto, een glas wijn en een 
fles mineraalwater), wandelen we naar de plek waar 
de wijk zijn naam aan dankt: de Pinoteca di Brera. 
Het 17de-eeuwse paleis dat als nationaal museum 
een gigantische collectie oude meesters herbergt, 
van Caravaggio’s Avondmaal te Emmaüs en de  
Madonna met kind van Bellini tot werken van  
Rembrandt en Van Dyck. 
We volgen een groepje excentriek geklede jongeren 
het gebouw in, om erachter te komen dat ook de 
kunstacademie hier is gevestigd. Je mag er blijk-
baar gewoon naar binnen lopen. Wandelend door 
hoge, donkere gangen gluren we af en toe een klas-
lokaal in. Studenten zijn driftig in de weer met stof-
fen en stiften. Een nog beter bewaard geheim is dat 
achter de kunstacademie een hortus botanicus ver-
borgen ligt, die voor iedereen toegankelijk is. Je 
moet het alleen  even weten. In de hortus geuren 
verse kruiden en bloemen. Op een trappetje zitten 
– innig verstrengeld – een jongen en een meisje, al-
lebei van top tot teen in het zwart. Het zijn Luc en 
Luna.  Komen ze hier vaker? 
‘Ja, we zitten hier op school, we hebben net les 
 gehad’, vertelt de jongen. 
‘In de pauze hangen we graag in de binnentuin,  

sigaretjes roken, beetje chillen. Het is er lekker stil.’
Luc studeert voor beeldhouwer, Luna wil kunstschil-
der worden. Ze hebben elkaar op de academie leren 
kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Hun 
kleding, kapsel en zelfs nagellak lijken ze op elkaar 
te hebben afgestemd. Een gevoel van jaloezie over-
valt me: je zult maar les hebben in dit gebouw, waar 
de tijd al drie eeuwen lijkt stil te hebben gestaan. 
En waar het enige wat telt de kunst is. En de liefde.

Foto’s vorige pagina:
- Tip van Milanezen: 
schuif je iPhone tussen 
helm en oor.
- Happy hour, het tijdstip 
waarop de stropdassen 
wat losser mogen en de 
Campari wordt inge-
schonken.

Tekst: Elsbeth Grievink | Fotografie: Jurjen Drenth
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Scooters & stilettohakken 
Het grappige is dat je vanuit de gemoedelijke  
Brera-wijk slechts een paar stappen hoeft te zetten 
om in het centrum te komen: het fashion district, 
ook wel De Gouden Vierhoek genoemd. En dat is 
niet voor niets. Zonder dikke portemonnee ben je 
hier verloren. Drommen toeristen verzamelen zich 

op het Piazza del Duomo en duiken, als ze een foto 
van de kathedraal hebben genomen, zó de wereld-
beroemde Galleria Vittorio Emanuele II in. Ze ver-
gapen zich aan Prada-tassen en Gucci-schoenen en 
drinken een kop koffie ter waarde van een maand-
salaris. Anderen slaan het beroemde winkelcentrum 
over en kiezen voor de historische route. Want rond-
om de Dom wemelt het van historische must sees 
zoals het Scala Theater, de Pirellitoren en Piazza dei 
Mercanti.
Maar de grootste bezienswaardigheid zijn de Mila-
nezen zelf. We stellen ons strategisch op en kiezen 
een bankje. Het genieten kan beginnen. Niemand 
in Milaan rukt ’s ochtends zomaar iets uit de kast. 
We spotten magere vrouwen met opgeföhnd haar,  
gestoken in chique mantelpakjes op torenhoge  
stilettohakken of elegante ballerina’s, hun dure 
merktassen achteloos bungelend in de elleboog- 
holte. Gangbaar voor heren: een strak gesneden 
pak met een kraakwit overhemd, het haar glad naar 
achter gestreken en met blote voeten in een paar 
moccassins, terwijl een pullover losjes rond de  
schouders hangt. 
Zelfs het verkeer in straten als de Via A. Manzoni 
en de Via Orefici is een lust voor het oog: bankiers 
in driedelig pak verplaatsen zich het liefst per  

MuSeuMSTaD MilaaN
Milaan telt maar liefst 40 musea, waarvan een groot deel 
gratis toegankelijk is. Omdat de meeste musea dagelijks tot 
21.30 uur open blijven, is het onder Milanezen heel normaal 
om voor het avondeten nog even cultuur te gaan snuiven. De 
musea die een toegangsprijs hanteren, bieden tussen 20.30 
en 21.30 uur vaak gratis toegang, net als op vrijdagmiddag. 

3x MuSea
1 - Pinoteca di Brera: 17de-eeuws museum met werken van 
grote meesters. Entree € 10.
2 - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia: muse-
um van wetenschap & techniek, met een zaal die gewijd is  
aan de modellen en experimenten van Leonardo da Vinci.  
Entree € 8.
3 - Triennale is een designmuseum met fijne tuin vol kunstige 
zitmeubels. Op donderdag en vrijdag is de Triennale tot 23 u.  
geopend. Op andere dagen tot 20.30 u. www.triennale.it Foto’s v.l.n.r.:  

- Monumentale gevel 
van Generali, een van de 
grootste Italiaanse verze-
keringsmaatschappijen  
- Etalages als musea 
- Engelenhoofdjes aan de 
gevel van de Dom  
- Voor cocktails ga je naar 
upcoming Noord 
- Shoppen rond de Dom 

scooter. Wild gebarend staan ze voor het stoplicht  
te wachten. Tegen wie ze het hebben? Als we goed 
kijken, ontdekken we dat negen van de tien scoo-
terrijders hun mobiele telefoon tussen wang en 
helm geklemd houden om in het verkeer gewoon 
zaken te kunnen blijven doen. Tijd is geld. We zijn 
dan ook in het commerciële hart van de stad, waar 
alle grote Italiaanse banken en verzekeringsmaat-
schappijen hun hoofdkantoor hebben. 
Aan het einde van de werkdag gaan de stropdassen 
iets losser. De Milanese moneymakers gaan een van 
de vele trattorie in voor een aperitief en een kleine 
snack. Happy hour is heilig. Dit is het moment om 
een Campari of, als het wat sterker mag, een  
Negroni te bestellen. 

Brera is kunst
Zaken doen en goede smaak gaan in Milaan hand 
in hand. In maart en september stroomt de stad vol 
modeliefhebbers, in april staat alles in het teken van 
de Salone del Mobile, de grootste designbeurs ter 
wereld. De stad doet ook zijn best om zijn bewoners 
en bezoekers te laten delen in al die culturele 
vreugde. Galeries en antiekzaken in Brera zijn vaak 
tot half tien ‘s avonds open. Zoals de winkel van 
Francisco Sernelli, een handelaar die zijn stukken 

op beurzen uit het hele land haalt, of soms aankoopt 
van vooraanstaande Italiaanse families. Hij wenkt 
ons om trots een van zijn topstukken te laten zien: 
‘Butterflies’, zegt hij in gebrekkig Engels, terwijl hij 
met zijn vinger wijst op de vlindervleugels waarmee 
een bord is ingelegd.  
‘Bello, eh?’  
Het bord is in 1925 gemaakt en moet ruim duizend 
euro opleveren. Naar de prijs van een zo te zien 
eeuwenoud kabinet dat tegen de muur staat, durf  
ik niet meer te vragen. 
Een paar deuren verder zit Roberta e Basta, een 
winkel vol zeer onalledaagse design- en kunst- 
objecten. Ze zouden zo het museum in kunnen.  
Eigenaar Tommy heeft net een paar nieuwe pronk-
stukken binnen, die hij met grote zorgvuldigheid 
uitpakt. Hij heeft meerdere winkels in Milaan, maar 
is verknocht aan Brera. Hij kent de stad op zijn 
duimpje en geeft ons op verzoek graag wat tips. 
‘Navigli, daar moet je naartoe. Je vindt er grappige 
winkeltjes, kleine cafés en barretjes. Een tijdlang 
woonden alle kunstenaars die het in Brera voor ge-
zien hielden, in Navigli.’  
Om er daarna, alsof hij zich bedacht heeft, aan toe 
te voegen: ‘Maar ook in díe wijk begint het steeds 
drukker te worden. Eigenlijk moet je naar het nog 
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vrij onontdekte wijkje ten noorden van het  
Garibaldi-station. Daar wordt aan een nieuwe  
skyline van Milaan gebouwd. Daar gebeurt het.’ 
Tommy zet kringen op onze stadskaart en wenst ons 
veel plezier. Alleen, laten beide wijken nou net aan 
een andere kant van het centrum liggen. Dat ga je 
niet lopen. Gelukkig is een fiets snel gehuurd in  
Milaan.

Upcoming noord
Eerst maar eens rondneuzen in de Navigli-buurt. 
We banen ons een weg door smalle en brede stra-
ten, over fietspaden en hobbelige wegen, proberen 
verkeersinfarcten te mijden door af en toe een 
stoepje mee te pakken, zoals Italianen dat ook doen. 
Gek genoeg voel je je als Nederlander meteen thuis 
zodra je op een fiets zit. Na een half uur trappen 
vanaf de Duomo komen we, enigszins bezweet, aan 
bij de Porta Ticinese. Het begin van de Navigli-
buurt. 
‘Is dit het?’, vragen wij ons af. Het Naviglio Grande 
– een van de laatste overgebleven kanalen van  
Milaan – ziet er leuk uit, maar waar zijn al die  
winkels? Die onthullen zichzelf als we van de fiets 
stappen en de wijk in alle rust gaan verkennen. Zo 
ontdekken we dat gekke snuisterijenwinkeltje, een 

authentiek stoffenzaakje en ouderwetse boekhan-
dels. En ook, daar had galeriehouder Tommy gelijk 
in, de nodige terrassen om toeristen van pasta, pizza 
en ijs te voorzien. 
Bohemienachtig? Ja, dat is het. Maar upcoming? 
Nee, daarvoor weten te veel mensen dit pareltje  
inmiddels te vinden. 
Wanneer je je echt tussen de creatieve locals wilt 
begeven, moet je opnieuw de fiets op, de stad door, 
richting Noord. Achter de glimmende hoogbouw 
rondom Garibaldi hangt een heel andere sfeer dan 
in het centrum van Milaan. De straten en stoepen 
zijn er breed en door de vele bouwputten doet de 
wijk haast Berlijns aan. We parkeren onze huurfiets 
op de Via Pietro Borsieri, vlak voor jazzbar Blue 
Note, waar net een concert aan de gang is. 
Tijdens een rondje door de buurt doemt de ene na 
de andere verrassing op. Een wijnbarretje waar 
plaats is voor amper tien gasten. Kleurrijke restau-
rantjes met een allegaartje aan meubels en bijzon-
dere kunst aan de muur. De sfeer is kleinschalig, 
intiem, en de uitstraling wat alternatiever dan in 
hartje stad. Een goed moment om de proef nog maar 
eens op de som te nemen: ‘Uno risotto alla Milane-
se, per favore!’ •

Scan deze Qr-code en 
bekijk het filmpje van 
modestad Milaan

Hoe werkt een Qr?
Op moderne smartphones 
kun je een app installeren die 
barcodes kan scannen. Instal-
leer bijvoorbeeld Inigma  
(I-phone) of Barcode Scanner 
(Android), richt je telefoon op 
de QR-code en neem een 
foto. Je wordt dan direct door-
geleid naar het filmpje.

Foto’s boven: Naviglio 
Grande-kanaal – Kunst bij 
Spazio Rossana Orlandini 
– Stijl is tijdloos in Milaan


