
TOURS & TIPS

ROME

VAN TEMPEL  
TOT KERK - 
HET PANTHEON

Het Pantheon 1  is een van de grootste beziens- 
waardigheden van Rome; het is er dan ook altijd 
erg druk. Alleen een klein altaar in het midden 
wijst erop dat het Pantheon dienst doet als kerk. 
Toch heeft het gebouw zijn behoud te danken 
aan het feit dat het ooit tot kerk is gewijd. 

MEESTERWERK VAN BOUWKUNST
Dankzij zijn harmonieuze afmetingen is het 
Pantheon met zijn koepel, het van zuilen 
voorziene voorportaal en de opvallende gevel - 
driehoek een van de fascinerendste bouw- 
werken uit de Romeinse oudheid. In 27 v.Chr. 
werd onder Marcus Agrippa, de schoonzoon 
van keizer Augustus, begonnen met de bouw. 
Zijn definitieve uiterlijk heeft het overkoepelde 
ronde bouwwerk echter te danken aan keizer 
Hadrianus, die het in de eerste helft van de  
2e eeuw n.Chr. na een aantal verwoestende 
branden liet herbouwen. Van de marmeren 
bekleding en de vergulde bronzen dakpannen 
 is helaas nauwelijks iets bewaard gebleven – 
deze vielen in de middeleeuwen ten prooi aan 
plunderingen. 

Toen de Barberini-paus Urbanus VIII in de  
17e eeuw ook nog het bronzen cassetteplafond 
uit het voorportaal liet verwijderen om het 
brons om te smelten tot kanonnen en te 
verwerken in het baldakijn in de Sint-Pieter, 
reageerde de bevolking woedend: ‘Quod non 
fecerunt barbari fecit Barberini’ (‘Waar de 
barbaren niet in slaagden, lukte Barberini’).  
De ‘plundering’ van Barberini was des te 
opmerkelijker omdat het Pantheon in die  
tijd al lang een christelijk gebedshuis was:  
op 13 mei 609 had paus Bonifacius IV het 
bouwwerk gewijd aan de Koningin van de 
Hemel en alle martelaren, waarna het de  
naam Santa Maria ai Martiri kreeg.

PERFECTE VERHOUDINGEN
Het opvallendste aan het Pantheon is het 
interieur. Met een doorsnede van 43,30 m en 
exact dezelfde hoogte biedt het Panteon, het 
grootste van een koepel voorziene gebouw uit 
de oudheid (ook tegenwoordig is de koepel de 
grootste van Rome) een aanblik van perfecte 
harmonie. De lichtbron wordt gevormd door 
het 9 m grote ‘oog’ (een opening zonder glas) 
helemaal bovenin de koepel. Als het regent, 
wordt het water door een marmeren putje 
afgevoerd. Ook al in de oudheid had de 
bevolking van Rome geen verklaring voor  
het gat in de koepel. Of misschien toch: het 
verhaal deed de ronde dat de bouwmeesters 
een enorme heuvel van aarde hadden 
opgeworpen, waaromheen de koepel werd 
opgetrokken. De opening bovenin werd 
vrijgelaten, zodat de inwoners van Rome de 
munten die in de aarden heuvel begraven 
waren eruit konden zoeken. Op deze manier 
zou de aarde binnen korte tijd uit het hele 
inwendige verdwenen zijn. In werkelijkheid is 
de koepel opgetrokken in opus caementicium 

Het Pantheon, het best bewaard gebleven bouwwerk uit de oudheid – samen met het 
Colosseum – is vaak gekopieerd. Ook nu nog raakt men onder de indruk van het har-
monieuze interieur en de perfect geproportioneerde koepel. De enige lichtbron is de 
grote opening in de koepel.

Pantheon: Piazza della Rotonda,  
ma.-za. 8.30-19.30, zo. 9-18, feestdagen  
9-13 uur, mis za. 17, zo. 10.30 en 16.30 uur.

Vlak bij het Pantheon bevinden zich twee  
uit stekende koffieroosterijen: Tazza d’Oro 1  
(Via degli Orfani 84, tel. 06 678 97 92, 
tazzadoro.it, ma.-za. 8-20 uur) met 
bijbehorende bar en Caffè Santa Eustachio 2  
(Piazza Santa Eustachio 82, tel. 06 68 80 20 48, 
santeustachioilcaffe.it, dag. 8-1 uur), dat bekend 
staat om zijn gran caffè.

Bus: 40, 64, 116, 117, 119, 175, 492

OPENINGSTIJDEN

ETEN EN DRINKEN

VERVOER

(stampmetselwerk), waarbij verschillende lagen 
met behulp van plankwerk over elkaar heen 
werden aangebracht – het resultaat is even 
sterk als het beton van tegenwoordig. 

De zware koepel rust op 6,20 m dikke wanden 
van metselwerk. Na de ondergang van het 
Romeinse rijk zou het nog eeuwen duren tot  
er weer koepels van een dergelijke afmeting 
konden worden gebouwd. Het Pantheon heeft 
als inspiratiebron gediend voor tal van belang- 
rijke gebouwen, waaronder het Capitool in 
Washington. 

GODEN, KONINGEN EN SCHILDERS
In de oudheid was het Pantheon vermoedelijk 
gewijd aan de zeven goden van de planeten, 
wier beelden in nissen in het inwendige waren 
opgesteld. In de loop der eeuwen werden de 
beelden uit de oudheid vervangen door 
christelijke altaren en grafmonumenten. In de 
kerk is een aantal Italiaanse koningen bijgezet, 
evenals de renaissanceschilder Rafaël, wiens 
graf getooid is met een madonnabeeld.x

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-rome.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


