knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Sciascia Caffè 1919
Fratelli De Luca
Musei Vaticani
Cortile della pigna
Galleria degli Arazzi
Galleria delle Carte Geografiche
Stanze di Raffaello
Sixtijnse Kapel
Scala del Bramante
Giardini Vaticani
200°
Pergamino Caffè
Piazza San Pietro
Basilica di San Pietro
Cupola Basilica di San Pietro beklimmen
Borgosteria
Terrazza les Etoiles
Emerald's Bar
La Zanzara
Via Cola di Rienzo
Peroni
Castroni
Coin Excelsior
Gelateria dei Gracchi
Via Alessandro Farnese
Bialetti Home
Camillo B.
Piazza Cavour
Palazzo di Giustizia
Bibliobar
Castel Sant’Angelo
Ponte Sant’Angelo

ROUTE
vaticano, borgo & prati
OVER DE ROUTE

Qua oppervlakte is Vaticaanstad bescheiden, qua kunst en architectuur overweldigend. In de
Vaticaanse musea loop je zonder dat je het doorhebt kilometers. De imposante SintPietersbasiliek is de grootste kerk ter wereld. Bernini ontwierp vóór de kerk een even
indrukwekkend plein. In de nabijgelegen buurt Prati kom je heerlijk bij van dit cultuurgeweld
en geniet je van een middag wandelen, winkelen en wijn drinken.

DE WIJKEN

Vaticano, oftewel Vaticaanstad, is een stedentrip op zich. Bereid je bezoek aan de Vaticaanse
Musea daarom een beetje voor, wanneer je niet weet wat je zeker wilt zien, is het bezoek
overweldigend.
Twee van de hoogtepunten van Vaticano zijn tegelijkertijd gemaakt. Terwijl Rafaël met een
bups assistenten de pauselijke appartementen van Julius II befrescode, zwoegde
Michelangelo (alleen, hij vertrouwde niemand en had zijn assistenten ontslagen) aan zijn
meesterlijke plafondschildering in de Sixtijnse kapel. Met tegenzin bovendien: Michelangelo
wilde geen fresco maken (sterker nog: hij had dat nog nooit gedaan) en had het contract
ondertekend met 'Michelangelo, de beeldhouwer'. Dit verhaal maakt het resultaat nog
ongelofelijker.
Na je bezoek aan de Vaticaanse musea wil je zeker eerst even zitten: doe dat vooral even
lekker aan het nabijgelegen Piazza del Risorgimento, en laad je op voor je bezoek aan de SintPieter. Vanaf het moment dat je het plein betreedt zul je weer van de ene verbazing in de
andere vallen, al was het alleen maar om het formaat van dit alles. (Om je een idee te geven,
de letters op de gevel zijn zo’n twee meter hoog).
De Via della Conciliazione is gebouwd door Mussolini om het Lateranen-verdrag te vieren: het
verdrag waarin Italië en Vaticaanstad de huidige status quo afspraken. Links van de Via della
Conciliazione sla je de de middeleeuwse rione Borgo in, een andere wereld.
Eindig je dag, verzadigd met kunst en cultuur in Prati. Het gebied waar Prati (velden) ligt,
bestond tot ver in de negentiende eeuw nog uit wijngaarden, weilanden en wat boerderijen.
De buurt werd gebouwd om ruimte te geven aan de bourgeoisie. Omdat de sfeer tussen Italië
en het Vaticaan toen nog om te snijden was, is het stratenplan zo ontworpen dat de koepel
van de Sint-Pieter vrijwel niet te zien is. Tegenwoordig woont hier nog steeds de gegoede

Romein en kom je hier om te winkelen, te eten en drinken en te genieten.

WEINIG TIJD

Stanze di Raffaello + Sixtijnse kapel + Bernini's zuilengallerij op Piazza San Pietro + San
Pietro + Koepel

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.80 km)
Start met een koffie of een vitamineshot 1

2 en ga dan rechts Via Germanico op, vanwaar

je al gauw de muren van het Vaticaan ziet liggen. Trotseer de Vaticaanse musea en de
ongelofelijk grote, mooie, overdadige collectie 3 . Bekijk in ieder geval Bramante's Cortille
della Pigna 4 . Ervaar het Mona-Lisaeffect in de Galleria deglia Arrazi 5 . Vergaap je aan de
kaarten in de Galleria della Carte Geografiche 6 . Kijk je ogen uit in de Stanze di Raffaelo 7 .
Sla een zucht van verbazing in de Sixtijnse Kapel 8 . Verlaat het museum via de Scala del
Bramante 9 , of laat je gidsen door de tuinen van het Vaticaan 10 . Loop terug, ga rechts en
met de bocht mee naar links om bij te komen 11 12 . Loop terug en ga links en dan rechts Via
di Porta Angelica op, om je te laten overweldigen door het Sint-Pietersplein 13 . Vergaap je aan
Michelangelo's Pieta 14 en beklim de koepel 15 . Loop een stukje Via della Conciliazione in en
sla dan linksaf Via dell’Erba in en ga links Borgo Pio in voor de fijnste osteria in de Borgo 16 .
Ga rechts Via Plauto in, weer rechts en ga dan links Via degli Ombreillari in. Sla rechtsaf, steek
Via Giovanni Vitelleschi over en ga Via dei Bastioni in voor het uizicht 17 . Ga links, rechts,
links, en je kunt aanschuiven voor een drankje 18 . Schuin aan de overkant zitten de locals uit
Prati 19 . Loop de straat uit en ga rechts, om met ze te shoppen op de Via Cola Di Rienzo 20 .
Pak ook even de zijstraat links voor keukenspullen 21 . Loop door om goed in te slaan 22 23 .
Ga links Via Attilio Regolo, rechts Via dei Gracchi, rechts Via Ezio, links Via Cola di Rienzo en
links Via Marcantonio Colonna in. Ga dan links Via dei Gracchi in voor het lekkerste ijs in Prati
24 . Wandel door over Via Marcantonio Colonna en ga rechts Via Pompeo Magno in. Ga weer

rechts om de Italiaanse Liberty-stijl te bewonderen 25 . Ga rechts Via Cola di Rienzo in en
verzeker je van de lekkerste koffie thuis 26 . Ga links Via Cicerone in, richting Piazza Cavour.
Eet wat bij Camillo B. 27 en blijf even hangen onder de palmen 28 29 . Loop rechts langs het
Palazzo di Giustitia, waar het terras van Bibliobar 30 al met je flirt. Het is lastig om daar niet te
lang te blijven hangen, met het prachtig zicht op Castel Sant'Angelo 31 . De wandeling eindigt
op Ponte Sant'Angelo 32 , die Castel Sant'Angelo met het Centro Storico verbindt. De engelen
komen uit het atelier van meesterbeeldhouwer Bernini. In De Engel met het
bijschrift en De Engel met de doornenkroon herken je de hand van de meester zelf.
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1 SCIASCIA CAFFè 1919 - ETEN & DRINKEN

GALLERIA DEGLI ARAZZI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Caffè en een cornetto (ruime keus) aan de bar, ín een bar waar de tijd een beetje heeft

Het plafond van de Galleria degli Arazzi is geschilderd, maar wat aan de wanden hangt is

stilgestaan – sinds 1919, want zo lang zit Sciascia Caffè 1919 hier al. Een begrip in de buurt

gewoven. De bijzondere tapijten aan de linkerkant zijn door Rafaël ontworpen voor de Sixtijnse
kapel. De tapijten zijn vervaardigd in Brussel. Let vooral even op La Résurrection du Christ:

en ideaal voor je bezoek aan de Musei Vaticani.
via fabio massimo 80a, sciasciacaffe1919.it, +39(0)6-3211580, dagelijks 07.00-21.00, koffie €
1, metro a lepanto of ottaviano, tram 19 milizie/distretto militare

waar je ook staat, Jezus kijkt je aan.
onderdeel van musei vaticani,
6 GALLERIA DELLE CARTE GEOGRAFICHE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

2 FRATELLI DE LUCA - ETEN & DRINKEN

Een extra dosis vitamine is geen overbodige luxe voor een bezoek aan de Musei Vaticani, dat

In de Galleria delle Carte Geografiche kun je de grootste collectie geografische schilderijen

is tenslotte niet niks. Fratelli de Luca is een lichte zaak, vlak bij het Vaticaan. De keuze aan

waar dan ook bewonderen. De kaarten zijn gemaakt in de zestiende eeuw door de monnik
Ignazio Danti. De kaarten zijn voor die tijd absurd accuraat. Men begrijpt eigenlijk niet goed
hoe Danti dit voor elkaar gekregen heeft.

sapjes en salades is ruim en de koffie is biologisch.
via silla 38, www.fratellideluca.com, +39(0)6-32609654, ma-vr 8.30-18.30, za 9.00-18.00 ,

onderdeel van musei vaticani,

sapje € 3, metro a ottaviano, tram 19 ottaviano

7 STANZE DI RAFFAELLO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

3 MUSEI VATICANI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het begon allemaal met de privécollectie van paus Julius II, de renaissancepaus die van Rome
weer een artistiek centrum wilde maken. Paus na paus is de collectie uitgebreid en werden er
nieuwe galerijen gebouwd om al die kunst een plek te geven: Musei Vaticani is het grootste,
rijkste en meest indrukwekkende museumcomplex ter wereld. Er zijn ruim 1.400 zalen vol
schilderijen, Griekse en Romeinse beeldhouwwerken en Egyptische en Etruskische kunst.
Het houdt niet op. Absoluut hoogtepunt (ook letterlijk, wel) is het plafond van de Sixtijnse
Kapel van Michelangelo.

voorzien (het programma lag al grotendeels vast). Een enorm grote opdracht, maar een groot
succes – de aaneengeschakelde vertrekken zijn de geschiedenis ingegaan als de Stanze di
Raffaello. De bekendste kamer is de stanza della segnatura met De school van
Athene. Rafaël beeldt hier de ultieme renaissancedroom af: filosofen en wetenschappers uit
de klassieke oudheid, in de gedaantes van eigentijdse kunstenaars, ritmisch gegroepeerd in
een klassieke omgeving. Rafaël zelf is ook te zien, rechts, met de zwarte alpinopet.

viale vaticano, www.museivaticani.va, +39(0)6-69883332, ma-za 8.30-18.30 (toegang tot
16.30), laatste zo v/d maand 9.00-14.00, entree € 17,50 + reserveringskosten (verplicht),
laatste zo v/d maand tot 12.30 gratis, metro a ottaviano, tram 19 risorgimento/s. pietro

onderdeel van musei vaticani,

4 CORTILE DELLA PIGNA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

8 SIXTIJNSE KAPEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Sixtijnse Kapel is de privékapel van de paus en midden op het plafond schilderde

De gigantische dennenappel Cortile della pigna komt uit de 1e eeuw v.Chr. en werd

Michelangelo al fresco wat een van de beroemdste beelden uit de kunstgeschiedenis zou

gevonden op het Campo Marzio (vlak bij het Pantheon). Hij kwam van de Thermen van
Agrippa en was oorspronkelijk een fontein. De pauwen zijn kopieën van antieke beelden die bij
het mausoleum van Hadrianus stonden. Bramante ontwierp deze cortile. Je pijnappelklier
wordt overigens ook wel je derde oog genoemd; via deze plek zou alle verlichting
plaatsvinden.
onderdeel van musei vaticani,

worden: De schepping van Adam. God, met onder zijn arm Eva en de eerste generatie
mensen al klaar, zweeft in wat veel historici en medici verdacht veel op het menselijke brein
vinden lijken. Michelangelo creëerde het plafond in twee etappes, hij begon achteraan. Toen
de doeken onder de steigers (hij wilde geen pottenkijkers en zou zelfs de paus eens hebben
verjaagd met verfkwasten en ander materiaal) weg werden gehaald en hij de scènes zag,
besloot hij dat de andere afbeeldingen iets groter moesten. Later keerde hij terug voor Het
laatste oordeel op de wand achter het altaar.
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Paus Julius II vond het maar niets om in de kamers van zijn voorganger te moeten wonen. Hij
liet nieuwe kamers gereedmaken, en de jonge, maar zeer talentvolle schilder Rafaël uit
Urbino, toen nog maar 25 jaar, kreeg de eer deze van een ingewikkelde frescocyclus te
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onderdeel van musei vaticani,

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

9 SCALA DEL BRAMANTE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De 'trap' uit 1932 waarmee je de Musei Vaticani verlaat, heeft zijn naam Scala del

colofon

Bramanta te danken aan de gelijkenis met eenzelfde soort 'trap', die ontworpen is door
Bramante. Officieel heet deze Scala Momo. Architect Giuseppe Momo baseerde zijn trap op
die andere Scala del Bramante, een ronde trap in een vierkante toren, als uiting

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

van Bramantes renaissanceliefde voor geometrie en perfecte verhoudingen. Deze trap, uit
1505, bestaat uit twee spiraalvormige hellingen die volmaakt langs elkaar heen gaan, een om
naar beneden te gaan, en een voor naar boven. Ze worden ook wel met strengen DNA
vergeleken.
onderdeel van musei vaticani,
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

JESSICA SCHOTS

Schrijven in een barretje, nieuwe plekken ontdekken en uren
door de stad lopen om vervolgens vrienden te ontmoeten
om samen nog meer nieuwe plekken te ontdekken. Jessica
Schots zag het helemaal voor zich. Voor de kunst,
architectuur, het weer en het leven verhuisde zij in 2019 naar
Rome.
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