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 Royan's reisblog: Het kleine Vaticaan 

Het Vaticaan is met een grondoppervlakte van maar 0,44 km² de 
kleinste staat ter wereld. Vroeger was er sprake van een grote 
pauselijke staat waarbij de paus zelfs over eigen legers beschikte. In 
meer dan duizend jaar van katholieke voorspoed had de paus macht, 
had hij invloed en werd hij alom gevreesd. Vanaf het eind van de 18e 
eeuw kwam hier verandering in toen de Fransen steeds meer van het 
pauselijke grondgebied veroverden. In de 19e eeuw ontstond het 
huidige Italië en in 1870 viel het doek definitief voor de kerkelijke staat. 
De paus vestigde zich weliswaar in Rome, de nieuwe hoofdstad van het 
koninkrijk Italië, maar beschikte niet meer over enig grondgebied. Pas in 
1929 verleende de Italiaanse dictator Mussolini soevereiniteit aan 
Vaticaanstad. Het Vaticaan werd een staat binnen een stad, voor een 
deel met eigen stadsmuren. Van het ooit zo sterke pauselijke leger was 
inmiddels ook niet veel meer over. Vandaag staan er nog 120 man 
Zwitserse garde paraat die in een traditioneel uniform en gewapend met 
een hellebaard zorg dragen voor de veiligheid van de paus. Onder de 
uniformen dragen zij overigens ook automatische wapens. Zelfs deze 
mannen zijn met de tijd mee gegaan.

Foto links: Vaticaanse muren – Foto rechts: Wachter met hellebaard

De paus heeft in het verleden niet altijd in een heel goed daglicht 
gestaan. De inquisitie waar hij opdracht voor gaf heeft veel slachtoffers 
gemaakt. Het verraden van de Tempeliers is hem ook niet in dank 
afgenomen. En zo zijn er veel zaken geweest die het daglicht nog niet 
helemaal kunnen verdragen. Maar vandaag is Vaticaanstad nog steeds 
het middelpunt van het katholicisme, komen gelovigen van over de hele 
wereld hier op bedevaart en hoort een bezoek aan Vaticaanstad bij een 
trip naar Rome. Het Vaticaan laat nog lang niet alles zien, zoals de 
ontelbare veilig opgeborgen archieven die de verbeelding van menigeen 
weten te prikkelen. Het staatje bezit echter niet minder dan 9 miljoen 
museumstukken en een groot deel hiervan is wél te bezichtigen in het 
Vaticaans museum. Griekse en Romeinse beelden, schilderijen, 
wandtapijten … er is hier zoveel dat je gedwongen wordt om keuzes te 
maken of om genoegen te nemen met een vluchtige blik.
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Foto links: Ingang Vaticaans museum – Foto rechts: Drukte in het museum

Foto links: De Romeinse ronde zaal – Foto links: Beelden en beelden

In het Apostolisch paleis, waar de paus en zijn kamerheer traditioneel 
verblijven en werken, bevindt zich de Sixtijnse kapel. Dit is de grote zaal 
waarin de kardinalen zich opsluiten tijdens het Conclaaf teneinde uit hun 
midden een nieuwe paus te kiezen. Na iedere verkiezingsronde worden 
de stembriefjes verbrand. Aan de kleur van de rook die uit de 
schoorsteen van de kapel komt ten gevolge van deze verbranding, kan 
men buiten zien of er een nieuwe paus is gekozen (witte rook) of dat er 
nog een stemronde moet komen (zwarte rook). De zaal is hiernaast 
bekend om de vele plafondfresco’s van Michelangelo en de schilderingen 
van andere meesters. Vooral de enorme muurschildering “Het laatste 
oordeel” van Michelangelo maakt indruk. De befaamde kunstenaar 
voelde zich overigens vooral beeldhouwer en was aanvankelijk niet 
geheel gelukkig met de schildersopdrachten.

Foto links: Het Apostolisch paleis – Foto rechts : Aan de overkant van het paleis

De Sint-Pietersbasiliek is verbonden met het paleis. Dit is de reusachtige 
kerk uit de 16e eeuw waarvan de 136 meter hoge koepel van verre 
zichtbaar is. 150 van de meer dan 250 pausen rusten in deze kerk, 
waaronder ook Petrus, een van de 12 apostelen en tevens de eerste 
paus. Zijn beeld staat in de kerk en gelovigen kussen vol eerbied zijn 
rechtervoet. Michelangelo heeft veel invloed gehad op het ontwerp van 
deze reusachtige basiliek en naast de ingang staat het beroemde beeld 



Pietà dat hij uit één stuk marmer heeft gehouwen. Hij was pas begin 20 
toen hij dit beeld vervaardigde en het is een ronduit perfecte weergave 
geworden van Jezus op schoot bij Maria na de kruisiging. De kerk staat 
vol met beelden en met mozaïeken en ook hier moet je, net als in het 
museum, keuzes maken. Alles kunnen zien is je gewoonweg niet 
gegund.

Foto links: Buitenkant Sint-Pietersbasiliek – Foto rechts: Binnenkant Sint-Pietersbasiliek

Foto links: Het graf van paus Johannes Paulus II – Foto midden: Het beeld van Petrus – Foto 
rechts: Cathedra Petri, de troon van Petrus

Het plein voor de basiliek wordt omgeven door enorme zuilenrijen met 
daarboven de beelden van 140 heiligen. Duizenden stoelen staan 
opgesteld voor de zondagsdienst die door de paus zelf wordt 
voorgegaan. Het Sint-Pietersplein kan maar liefst 140.000 mensen 
ontvangen. Op ieder moment van elke dag is het daar druk. De Via della 
Conciliazione leidt je vanaf het kleine staatje weer terug naar Rome, 
richting de Engelenburcht, een door keizer Hadrianus langs de Tiber 
gebouwd slot en mausoleum. Deze boulevard is pas vlak voor de tweede 
wereldoorlog op last van Mussolini verbreed tot wat het nu is. 

Foto links: De Pietà van Michelangelo – Foto rechts: De Sint-Pietersbasiliek gezien vanaf de 
Engelenburcht

Het Vaticaans grondgebied is kleiner geworden en de macht van de paus 
is ook flink ingeperkt sinds de 19e eeuw. Maar toch heeft het Vaticaan 
niets van zijn luister en glorie verloren. Bij iedere stap die je zet op dat 
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stukje grond, zie je dat en voel je dat. Alles wat daar staat wekt ontzag 
op. Nog steeds, en in de eeuwen der eeuwen.

Meer lezen?

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Italië 
Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast 
schrijver van boeken en verhalen waaronder het boek ‘Reizen door 
landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns 
over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.

Laatst aangepast door TScheers : 10-01-17 om 16:03 
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10-01-17, 16:06 

 Re: Royan's reisblog: Het kleine Vaticaan 

Leuke blog. Ik ben zelf nog maar anderhalve maand terug uit Rome en 
het Vaticaan. Zelfs als niet-katholiek blijft het Vaticaan de moeite waard 
om eens te bezoeken. Ook een wandeling maken volledig rondom het 
Vaticaan langs de omwalling is de moeite om eens te doen. 
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