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Reisbureau
Labrys
Postbus 1219
6501 BE Nijmegen
Telefoonnummer: 0031 24 360 36 37
Noodnummer:
0031 65 36 969 82

De klutskaart…
Zorg dat je altijd de klutskaart bij je hebt met daarop
de naam en het adres van het hotel, de ingevulde mobiele
telefoonnummers, en de plattegrond.
Als je de groep (en de kluts) kwijtraakt dan geef je de kaart aan een
taxichauffeur (alleen officiële witte taxi’s met het stadswapen),
deze brengt je naar het hotel. Kosten: ongeveer €8 à €10.
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Leiding
Nog niet alle mobiele telefoonnummers zijn bekend, vul deze hier in.

J. ten Brug
0031627885436
J. Albers
………………………………...
A. van der Putten
………………………………...
A. van der Meulen
………………………………...
A. de Haan
………………………………...
A. Marchand
………………………………...
A. Koek
………………………………...
J. van Kempen
………………………………...
Informatie
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Het Rome boekje meenemen
Het Rome boekje dat jullie voor de reis ontvangen hebben bevat het
programma, heeft een aantal blanco bladzijden voor het maken van
aantekeningen en beantwoorden van vragen, en is een soort naslagwerk
dat overal mee naar toe genomen wordt.
In dit boekje worden de meeste onderdelen van het programma toegelicht. Als je de kans hebt, lees dan voordat je iets bezoekt het betreffende stukje in het boekje door. Probeer je te herinneren wat je met KCV
al geleerd hebt!
Tijdens je bezoek beantwoord je de vragen die in je boekje staan. Ga
ter plekke op onderzoek uit en luister goed naar je gidsen! Verzamel
ook tijdens je bezoeken aan de verschillende bezienswaardigheden informatiemateriaal zoals folders, plattegronden, etc.
Luister goed naar wat de begeleiders je te vertellen hebben.
Maak tekeningen en schrijf zoveel mogelijk op.

Doel van de aantekeningen
Je zit in Rome zo ontzettend veel dat je aan het eind van de excursie
niet meer weet wat je aan het begin hebt gezien! Ook weet je bijna niet
meer wat voor en wat achter is (spierpijn, blaren etc.) - dat is goed voor
je karakter!
Als je alles opschrijft wat je hoort en als je vragen beantwoordt die op
een bepaalde bezienswaardigheid betrekking hebben,onthoud je alles
veel beter. Of maak schetsjes, dan kijk je drie keer zo goed! Werk ‘s
avonds zaken bij - op de Spaanse Trappen of bij de Trevifontein!
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Algemene informatie
De Romereis is een geweldige excursie. Hoe actiever je meedoet, hoe leuker
en zinvoller de excursie wordt. Je wordt naar Rome gebracht en in Rome
word je van de ene fantastische bezienswaardigheid naar de andere geleid. Je
moet wel actief kijken. Je moet genieten en je verwonderen. En dat is nog
helemaal niet zo eenvoudig. Je krijgt namelijk zo ontzettend veel te zien, dat
op een gegeven moment de maat haast vol dreigt te raken. Concentreer je
daarom op datgene waar de aandacht op wordt gevestigd.
Absolute voorwaarde voor deze intensieve excursie is een goede conditie.
Zorg dat je elke dag weer zo fit mogelijk aan de start verschijnt, niets is voor
de begeleiders en medestudenten frustrerender dan gapende en zich voortslepende figuren, veroorzaakt door een intensief nachtprogramma. Feest vieren
kan in Nederland ook wel en kost een stuk minder. Het Forum zien en je laten
overdonderen door de Sint Pieter, dat komt er zo gauw niet meer van.
Toon zelf initiatief. Druk je docenten niet in de rol van veedrijvers die de hele
tijd moeten kijken waar je blijft of die je moeten manen tot doorlopen. Als
een van de begeleiders iets vertelt, ga dan zo dicht mogelijk bij haar of hem
staan en houd uit jezelf je mond. In het lawaaiige Rome of in een openbare
ruimte is spreken al moeilijk genoeg. Houd constant de groep in de gaten! Je
zult eerder de groep missen, dan dat de groep jou mist.
De Rome excursie gaat uit van school, het is in de eerste plaats een studiereis
of werkbezoek. De excursie heeft daarom grotendeels plaats in schooltijd onder leiding van docenten. Alles wat tijdens deze excursie gedaan wordt of niet
dient bij te dragen aan het doel van deze excursie : een eerste persoonlijke en
intensieve kennismaking met Rome en Italië.
Voor de duur van acht dagen, op een afstand van zo'n 2000 km van huis, in
een ver en vreemd land, in een miljoenenstad met al haar risico's en gevaren,
dragen de docenten niet alle verantwoordelijkheid, maar wel een grote voor
de groep als geheel, en elke leerling afzonderlijk. Wij moeten er voor zorgen
dat iedereen zinvol bezig is en het naar de zin heeft. Wij dragen verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van ieder, ook van de docenten
zelf.
Deze excursie kost bijzonder veel geld, maar ook veel lessen die uitvallen. En
vooral heel veel energie van de betrokkenen. De begeleiders zien het als hun
plicht ervoor te zorgen dat iedereen na afloop zal zeggen : het was al het geld,
al die lessen en al die energie ten volle waard! Het was fantastisch!!
Informatie
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Regels
1. Wees steeds op tijd. Zowel op de dag van vertrek in Leeuwarden als ook
alle andere dagen geldt het principe : wij laten de groep niet wachten op een
enkele telaatkomer!!
2. Tijdens de reis wordt geen alcohol gebruikt.
3. Eten : neem iets te eten mee voor de eerste (lange) reis. Na de douanecontrole kun je die verzegeld kopen voor in het vliegtuig.
4. Bagage: koffers gaan in de bagageruimte. In je handbagage gaan dus je
lunchpakket, zonnebril, contactlenzen(-vloeistof), camera (neem extra batterijen mee!), mobieltje, etc. Als je medicijnen gebruikt, doe je die ook in je
handbagage. Messen en andere scherpe voorwerpen doe je niet in je handbagage. Die komen ook niet door de douane!
Je koffer mag max. 20kg wegen, maar je moet het steeds zelf sjouwen, dus
lichter is beter.
5. Kostbaarheden : niet meenemen! Paspoort en het grote geld draag je in een
tasje onder je kleren op je huid. Kleingeld in een portemonnee die je nooit in
je achterzak (!!) hebt, maar bijvoorbeeld in je draagtasje.

Mobiele telefoon
Als je een mobieltje meeneemt dan is het gebruik daarvan niet toegestaan:
tijdens de vliegreis en tijdens rondleidingen. Zorg dat het apparaat uitstaat in
bovengenoemde gevallen. Bezorg niemand overlast. Een kwestie van beleefdheid!
Bedenk dat bellen met je mobieltje vanuit Italië peperduur is, tot € 2,- per minuut! Zo ook gebeld worden in Italië (jij betaalt de kosten vanaf de Nederlandse grens!). Vlak bij het hotel is een internetcafé waar je voor een veel
lager bedrag kunt bellen, en ook kunt mailen.

Help! Ik spreek Italiaans!
In een Italiaans koffiebarretje of eetcafeetje moet je wat uitzoeken in de vitrine, bij de kassa zeggen wat je wilt hebben, eerst betalen, en dan pas met het
bonnetje naar de bar om het te bestellen (en dit alles in het Italiaans, want Engels spreken ze niet of nauwelijks!). Tel vast je geld uit, je snapt toch niet van
de caissière wat je moet betalen... Het avontuur is begonnen!
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Hotels
1. De sleutel van je kamer nooit meenemen buiten het hotel, maar afgeven
aan de balie van het hotel. In principe hebben de begeleiders altijd toegang tot
de kamers.
2. Roken op de kamers is niet toegestaan (het is onhygiënisch en gevaarlijk)
3. Geef nooit het adres van het hotel aan een aardige Romein en neem er zeker geen mee naar binnen!! Je zit er voorgoed aan vast...
4. Om 23:00 uur stipt is iedereen in het hotel. Na 24:00 uur is het volstrekt stil
op de hotelkamers en iedereen op zijn of haar kamer! Als je dan beslist de dag
met elkaar wilt evalueren, zorg dan dat niemand anders er iets van kan horen!
Zorg dat je een goede nachtrust krijgt. Je moet elke dag van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat lopen en staan. Dat lukt alleen als je goed uitgerust bent en
goed eet.
5. Het ergste dat je kunt doen is na de controle het hotel verlaten om bijvoorbeeld te gaan stappen. Als je betrapt wordt of als de begeleiding er anderszins
achterkomt, dan betekent dit onherroepelijk en onvoorwaardelijk een enkele
reis per vliegtuig naar huis. Kosten: € 500,-! De begeleiders kunnen en willen
geen verantwoording dragen voor dit soort buitengewoon riskante ondernemingen. De school is geenszins aansprakelijk voor dit soort gedragingen!

Alcohol
We spreken af dat we tijdens de reis en de excursies geen alcohol gebruiken.
Tijdens het diner mag een wijntje of biertje gedronken worden. Maar altijd
met mate. Sterke drank is absoluut verboden.
Dronkenschap is een reden om meteen naar huis gezonden te worden.

Pas op!!!
Wij zitten in de buurt van station Termini. Daar is het niet overal even veilig.
Luister goed naar de begeleiders naar welke plekken je beter niet kunt gaan.
Van tevoren kunnen we dat niet zeggen, omdat deze plekken ieder jaar weer
verschillen. Ga in ieder geval nooit 's avonds naar het station zelf, het is daar
niet pluis!

Geld
1. Bijna alles is bij de reissom inbegrepen, behalve lunch en zakgeld.
2. Het zakgeld is bestemd voor o.a. postzegels, ansichtkaarten, bus/metro in
Rome, kleine verteringen (koffie, cola, ijsje, etc.), drinken bij het avondeten.
3. Neem een "gapzak" mee: een klein tasje datje op je huid draagt onder je
kleren en waarin alles zit wat waarde heeft: geld, cheques en paspoort.
N.B.: verlies van geld wordt door de verzekering niet gedekt! Wij controleren
voor vertrek of iedereen een gapzak heeft.
Informatie
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Meenemen
1. Het kan in april in Rome al zeer heet zijn. Neem dus ook zonnebrand en
bedekkende kleding mee. Ook een zonnepet kan oververhitting tegengaan!
Vergeet geen sweatshirt voor als de avonden wat eerder afkoelen en neem
zeker een miniparaplu mee, het regent minimaal een keer en als het regent
dan giet het!!
2. Neem een handig (hand/schouder)tasje mee voor het dagelijkse meesleepwerk (boekje, eten, drinken, pen, papier, papieren zakdoekjes, veiligheidsspeld, etc.). Alles wat het formaat van een plastic draagtas benadert moet in
musea worden afgegeven! Dat is onhandig en kost tijd!
3. Meisje in een (te) korte rok, korte broek of met de armen bloot komen de
kerk niet in. Dat geldt ook voor jongens. We bezoeken in Rome veel kerken.
Dus houdt daar rekening mee.
4. Laat kostbaarheden thuis. Neem alleen dingen mee waarvan je het niet erg
vindt als je ze kwijtraakt.
5. Zorg zelf voor tandpasta, zeep en een extra handdoek. Het gebruik van een
"washandje" is in Italië onbekend.
6. Kies de aller-comfortabelste wandelschoenen die je hebt. Neem in ieder
geval geen nieuwe schoenen mee! Wel een paar reservegympies. Neem
schoenen mee die goed ventileren en waar je geen zweetvoeten in krijgt
(winterschoenen)! Je loopt al gauw enkele tientallen kilometers per dag!
7. Kleed en gedraag je niet te opvallend of uitdagend. Wij vallen door onze
lengte en blonde haren toch al op. Dit om vervelende toestanden en reacties
van verhitte Romeinen te voorkomen. Als je als meisje een Romein langer
dan twee seconden in de ogen kijkt, dan wordt dat begrepen als een liefdesverklaring! Vertel ook nooit in welk hotel je zit!
8. Italianen vinden korte broeken echt volslagen belachelijk en je profileert je
als een te plukken toerist!
9. De begeleiding moet op de hoogte zijn van alles wat de gezondheid betreft.
Ieder die medicijnen gebruikt, ergens allergisch voor is, bepaalde dingen niet
mag eten moet contact opnemen met de begeleiders.
10.Het is verstandig van gebruikte medicijnen een extra (internationaal) recept mee te nemen.
11.Vergeet niet het pasje of een kopie mee te nemen van het inschrijvingsbewijs van je ziektekostenverzekering.
12.Het begeleidingsteam heeft een EHBO tasje mee met de meest gangbare
zaken.
13.Er wordt heel veel gelopen. Dus is er kans op blaren, als je daar gevoelig
voor bent. Blaarpleisters zijn dus handig om mee te nemen.
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Na aankomst
Dagprogramma
Je wordt gewekt om 7.00 uur en het ontbijt is om 8.00 uur. Denk 's morgens
om de spitsuren bij de douche en het toilet! Heb je meer tijd nodig voor om er
tiptop bij te lopen, dan moet je eerder opstaan!
Na (of voor) het ontbijt ga je 's morgens met een groepje (nooit alleen!!)
boodschappen doen voor je eten en water overdag. Het is een stuk goedkoper
en ook praktischer, als je je lunch 's morgens inslaat.
Deelname aan alle programmaonderdelen is verplicht. Daarbij hoort natuurlijk ookhet luisteren naar degene die iets vertelt over een bezienswaardigheid
en het maken van aantekeningen of opdrachten in het boekje. In het dagprogramma is ruimte voor alternatieven en eigen ideeën, mits zij passen binnen
de opzet en doelstelling van de excursie.
De avond is soms vrij. De eerste dagen zijn er verplichte avondexcursies.

Denk er aan: Je mag alleen de stad in zonder begeleiders als je:
1. in groepen van minimaal vijf (5) en uitsluitend gemengd gaat.
2. je opgegeven hebt aan de begeleiding waarheen het zal gaan.
3. geld en de "klutskaart" meeneemt. Bij calamiteiten altijd eerst de begeleiders bellen. Als je de kluts en de weg kwijt bent geef dan de klutskaart aan
een (officiële) taxichauffeur en laat je naar het hotel rijden. Ga nooit met gewone "vriendelijke" mensen mee.
4. je uiterlijk om 23.30 stipt weer binnen bent. Beslist niet later!! Bij binnenkomst dien je je te melden bij de begeleiding.
Hiervan mag nooit afgeweken worden!!! Je gaat nooit alleen op stap!!!
Fotograferen
Als je een fototoestel hebt, dan moetje deze zeker meenemen. Een fototoestel
moet wel leuk blijven, het moet geen belemmering worden waar iedereen de
hele tijd op moet wachten.
Bedenk dat je nergens in musea en kerken mag flitsen. Dat heeft overigens
meestal ook geen zin want het flitsbereik is zo beperkt dat het zo'n ruimte
nooit kan uitlichten. Heb je een analoge camera gebruik dan zeer gevoelige
rolletjes voor binnen (400 ASA), maar dan kan buiten fotograferen weer lastig worden als je geen snelle sluitertijd (1/1000 seconde) hebt!
Zorg dat (ook bij een digitale camera!) je flitser altijd uit staat in kerken etc.
Informatie
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Programma
Zaterdag
Vertrek vanuit Leeuwarden om 7:00 met de bus naar Köln
Aankomst 15:30 uur Rome Fiumicino.
Indeling hotel, avondeten, wandeling naar Piazza Navona
Zondag
Forum Romanum, Keizerfora, Palatijn, Colosseum, San Clemente
(Forum: Zuil van Trajanus, Lacus Curtius, Basilica Aemilia en Julia, Boog
van Titus, Boog van Septimius Severus, Basilica Maxentii en tempel van Romulus, tempel Castor en Pollux + Bron van Iuturna, tempel van Venus en Roma, Domus Aurea, Curia, Regia, tempel van Vesta, Huis van de Vestaalse
maagden)
Maandag
Rondom het Forum Boarium, Circus Maximus, Ostia
(Theater van Marcellus, Santa Maria in Cosmedin, Boog van Janus en de
geldwisselaars, Forum Holitorium)
Dinsdag
Campus Martius, Sint Pieter
(Mausoleum van Augustus, Pantheon, Santa Maria sopra Minerva, Ara Pacis,
Sant’Ignazio, Vaticaanse Musea + Sixtijnse kapel)
Woensdag
Pompeii (Villa dei Misteri)
Donderdag
Villa Borghese, Piazza del Populo, Spaanse Trappen
Vrijdag
Rondom de Santa Maria Maggiore (Santa Prassede, Zeno kapel, Santa Pudenziana, San Pietro in Vincoli, Capitolijnse Musea, Theater van Pompeius)
Zaterdag
Museum Massimo, Santa Maria della Victoria, Termen van Diocletianus.
Vetrek om 13:00 vanuit het hotel naar Fiumicino
Iedere dag starten de excursies om 9.00 uur.
Omstreeks 12.00 uur is er een lunchpauze.
De excursies eindigen om ongeveer 17.00 uur.
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Aquaducten
Ara Pacis
Barok
Basilica Aemilia & Basilica Julia
Basilica di San Pietro
Basilica di Santa Maria Maggiore
Basilica Maxentii
Bernini
Boog van de geldwisselaars
Boog van Janus
Boog van Septimius Serverus
Boog van Titus
Bron van Iaturna
Capitolijns Musea
Circus Maximus
Cloaca Maxima
Colosseum
Constantijn de Grote
Curia
Domus Aurea
Fonteinen in Rome
Forum Boarium & Forum Holitorium
Forum van Trajanus
Huis van de Vestaalse maagden
Il Gesù
Lacus Curtis
Mausoleum van Augustus
Olifantje van Bernini
Ostia
Pantheon
Piazza de Popolo
Piazza Navona
Regia
Renaissance
San Clemente
San Giovanni in Laterano
San Paolo Fuori le Mura
San Pietro in Vincoli
Santa Maria in Cosmedin
Santa Maria sopra Minerva
Santa Prassede
Santa Pudenziana
Sant'Ignazio
Schilderkunst in de Villa Borghese
Sixtijnse Kapel
Tempel van Antoninus en Faustina
Tempel van Castor & Pollux
Tempel van Romulus
Tempel van Venus en Roma
Tempel van Vesta
Tempietto van San Pietro in Montorio
Theater van Marcellus
Theater van Pompeius
Thermen van Caracalla
Vaticaanse Musea
Viae Appia
Villa Borghese
Villa Dei Misteri
Zeno Kapel
Zuil van Trajanus

Jan Willem Veeningen
Pieter de Vries
Marcus de Jong
Lizan Nijkrake
Laura van Montfoort
Auke Westerhof
Karin de Haas
Tom Koster
Remi Begari
Remi Begari
Sharon Cornelissen
Sweder Lame
Anike Helder
Marleen Spieker
Janneke Andringa
Niels Havik
Mieke Zwager
Martin de Jong
Rom Bakker
Anike Helder
Geke Langius
Max Lunter
Werner Loodsma
Marthe Kibbelaar
Sahar Bahrami
Niels Havik
Iris Bokkes
Jaap Broekstra
Jildou van Everdink
Kor Hutting
Herman Mutgeert
Myrthe Bergstra
Marthe Kibbelaar
Thom Doesburg
Nynke de Jong
Emma Vloeimans
Emma Vloeimans
Wybren Nauta
Felice Beekhuis
Jaap Broekstra
Erik-Jan de Heide
Erik-Jan de Heide
Sahar Bahrami
Vera Panjer
Ramona Venema
Rianne Hoekstra
Debra van Kleinwee
Karin de Haas
Rianne Hoekstra
Marthe Kibbelaar
Paul van der Laan
Luuk Vermei
Luuk Vermei
Fenna Bergsma
Ramona Venema
Safet Acifovic
Hannah van der Heijde
Suzanne Flim
Erik-Jan de Heide
Werner Loodsma
Schrijvers

Date Sleven
Willem Hamersma
Steven Tang
Jildau Bijlsma
Jon Metz
Tjerk Hoekstra
Jorrit Nicolai
Franke Kingma
Franke Kingma
Frouwke Travaille
Lisa Peters
Inge Slouwerhof
René Thie
Iris Tigchelaar
Roman Terpstra
Tanja Wilming
Frouwke Travaille
Alisa Kastelein
Erik Baalhuis
Kasper Hoekstra
Yoni de Boer
Stephanie Breedveld
René Thie
Julian Toussaint
Arnold Zijlstra
Anouk Baars
Feiko Schimmel
Marnix Sixma
Liselotte Rambonnet
Yoni de Boer
Steven Fagel
Harmke Visser
Robin Weiland
Robin Weiland
Nienke Sinnema
Sil van der Iest
Arnold Zijlstra
Semi Begari
Semi Begari
Stephanie Breedveld
Suzanne Boekhout
Ryanne Keulen
Erik Struiksma
Freya Gerbrandij
Erik Struiksma
Yoni de Boer
Youri Boldy
Ko Kleppe
Ko Kleppe
Femke Hogeveen
Ryanne Keulen
Mohammed Bahrami
Aafke Kingma
Floor van Stralen
Semi Begari
Kasper Hoekstra

13

De Barok
De barok is een periode vanaf het begin van de 17e eeuw tot en met ongeveer
de eerste helft van de 18e eeuw. De barok is een term die achteraf aan deze
periode is gegeven en betekent zoiets als “onregelmatig, verdraaid, bizar”.
Kenmerken van de barok zijn extreem realisme, uitbundigheid, symmetrie en
overmatige details. Er wordt nog vaak gediscussieerd of het behoort tot de
laatste fase van de Renaissance, of dat het een periode op zichzelf is, onafhankelijk van de Renaissance of de moderne periode. Het eerstgenoemde wordt
het vaakst aangenomen. Er is een analogie tussen de barok, als contrabeweging op de Renaissance, en de Rooms-Katholieke kerk die de barokkunst propageert als contrabeweging tegen het opdringende protestantisme. Het gevolg
van deze propaganda is dat de barok het snelst opbloeit in de katholieke naties.
De barok doet zich voor in de volgende disciplines:
Beeldhouwkunst:
Gianlorenzo Bernini (1598-1680) is veruit de belangrijkste beeldhouwer uit
zijn tijd, beelden zoals de David en de Apollo en Daphne laten duidelijk de
hellenistische invloed op de barok zien, niet alleen het thema maar ook de
dynamische bewegingen, de emoties en vereniging van lichaam en geest.
Soms zijn de bewegingen van de beelden zelfs gericht naar de omgevende
ruimte, zoals bij de David, waardoor je weet dat Goliath er is, terwijl je hem
niet kan zien. De David laat ons zien wat het verschil is tussen de beeldhouwkunst van de barok en die van de voorgaande eeuwen, namelijk de nieuwe
actieve relatie die het beeld heeft met die ruimte waar hij in staat. Deze dynamische bewegingen zorgen ook ervoor dat voor het eerst in de beeldhouwkunst beelden meerdere ideale kijkhoeken hebben.
Schilderkunst:
In de barok zijn er verscheidene schilders die beroemd zijn geworden door
hun kunstwerken. Twee hiervan zijn Caravaggio (1571-1610) en Annibale
Carracci (1560-1609). Barokschilderijen bevatten onder andere extreem realisme, emotie, licht/donker contrasten en dieptesuggestie. Caravaggio's realisme was van zo'n aard, dat er een nieuwe term, ‘naturalisme’, moest worden
bedacht om het van de eerdere realisme te kunnen onderscheiden. Hij heeft
zo'n enorme invloed gehad op de schilderkunst door heel Europa, dat de kunstenaarsgeneratie na hem sprak van ‘caravaggisme’.
Annibale Carracci, geboren in Bologna, werd in zijn tijd gezien als de enige
kunstenaar die bij Caravaggio's stijl in de buurt kwam. In de periode 15971604 maakte hij zijn beroemdste kunstwerk, het plafondfresco in het Palazzo
Farnese te Rome, dat door critici wordt beschouwd als David en Goliath, door
Carravagio enkel overtroffen door Michelangelo en Raphael.
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Muziek:
Barok is ook een term die gebruikt wordt om een periode in
de muziek aan te geven, maar in werkelijkheid is deze periode iets later. Het gebruik van het woord barok om deze
periode aan te geven is een relatief nieuw verschijnsel, dit
werd pas gedaan in 1919 door Curt Sachs. De kwestie in
hoeverre de muziek uit deze tijd dezelfde principes heeft als
de andere kunsten uit de barok is nog steeds omstreden. Een
element dat de muziek deelt met de andere kunsten is de
liefde voor versieringen, een andere is dat de opera, een
nieuwe muziekvorm bedacht rond 1600, werd geïnspireerd
Apollo en Daphne
door de Grieken. Een belangrijke techniek die toegepast
door Bernini
werd in de barok is de basso ostinato, een ononderbroken
basso die zichzelf herhaalt. Er zijn veel muziekvormen onstaan in deze periode, zoals de symfonie of de concerto, andere muziekvormen bijvoorbeeld de cantates of de oratoria bloeiden op in de barok. Bekende
Italiaanse componisten uit de barok zijn onder andere,
Tomaso Albinoni (1671–1751),
Domenico Scarlatti (1685–1757) en
Giovanni Battista Pergolesi (1710–1734).
Bouwkunst:
De bouwwerken uit de barok zijn vaak
kolossaal met overdreven façades en lege
interieuren. Andere kenmerken van de
barok zijn het spelen met licht en schaduw, sculpturale versieringen, grote
De Piazza San Pietro,
fresco's op het plafond en het gebruik
van leeg interieur om grootsheid uit te beelden. De bouwkunst in de barok is
direct verbonden aan de contrareformatie, een beweging binnen de katholieke
kerk als antwoord op de reformatie van de protestanten. De katholieke kerk
had een stijl nodig die emotioneel toegankelijker is, maar ook de macht en
rijkdom van de katholieke kerk uitbeeldde, deze stijl is de barok. Gianlorenzo
Bernini is ook een beroemd architect, hij heeft onder andere aan de SintPieterskerk gewerkt nadat Carlo Maderno (1556-1629) het schip van de kerk
had verlengd. Een van zijn beroemdste ontwerpen is de Piazza San Pietro, het
plein voor de Sint-Pieterskerk. Het plein wordt omgeven door een zuilengalerij, bestaande uit 284 dorische zuilen en 88 pilasters in vier rijen die vrijwel
symmetrisch staan, die ook ontworpen is door Bernini.
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Renaissance
Italië staat bekend om haar mooie mensen en landschappen, lekker eten en
goede wijn, pizza en spaghetti, Florence en Venetië, de paus en AC Milan,
maar in Italië ontstond naast al deze schitterende dingen ook de Renaissance.
De Renaissance (letterlijk wedergeboorte) is een stroming die teruggrijpt naar
de klassieke oudheid. De rijke handelssteden uit Italië in de 13e en 14e eeuw
na Christus waren Florence, Milaan, Venetië en Genua. Zij zetten zich af tegen de middeleeuwse cultuur en wilden terug naar het rijke verleden van de
Romeinse tijd en de Griekse cultuur. De bedoeling was deze periode te laten
herleven en mensen begonnen de wereld op een andere manier te bekijken.
Mensen werden even belangrijk als God en het individualisme ontstond. De
mensen begonnen meer na te denken en onafhankelijker te worden van de
kerk. De steden van Italië richtten zich op het verleden zonder onderdrukking
van adel en geestelijkheid en waarin het klassieke Rome de wereld regeerde.
De steden werden zelfstandiger en steunden kunst en wetenschap. De nieuwe
ideeën van de Renaissance beïnvloedden eigenlijk alle aspecten van de samenleving. Maatschappelijke verhoudingen veranderden, maar ook politieke,
filosofische en theologische opvattingen werden anders bekeken. Ook had de
Renaissance natuurlijk veel invloed op de literatuur, de beeldende kunst en de
architectuur. Er werden revolutionaire ontdekkingen gedaan in de wetenschap
en de kunst veranderde enorm. Personen als Leonardo da Vinci, Michelangelo en Bernini veranderden de wereld.
De Renaissance was dus een cultuurbeweging die eigenlijk de hele wereld op zijn
kop zette. Binnen de architectuur was het
ontzag voor de Romeinse bouwkunst duidelijk zichtbaar: veel gebouwen moesten
plaatsmaken voor nieuwe, classicistische
gebouwen.
Een architect in de Renaissance liet zich
leiden door de verhoudingen van het menselijk lichaam. De verhoudingen van
het gebouw en de onderdelen ervan zijn gebaseerd op de verhoudingen van
die van de mens zelf. Mede door de klassieke teksten over architectuur ontdekt men dat de schoonheid van de klassieke bouwkunst is gebaseerd op de
juiste verhouding van hoogte en breedte. De verhoudingen onderling en die
van het gehele bouwwerk werden vastgesteld en moesten in elk gebouw tot
uiting komen. De orde, zoals ook in het menselijk lichaam, mocht niet verstoord worden.
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Steeds wordt er gestreefd naar evenwicht tussen lichaam, hoogte en breedte,
tussen vlakke en uitstekende partijen, tussen kubische en sferische elementen.
Elk onderdeel is afgestemd op een ander onderdeel zodat ze samen één geheel
vormen. Geen element overheerst het andere, het geheel laat elk aspect in zijn
recht. Eigenlijk is alles symmetrisch.
Schilder- en beeldhouwkunst
Niet alleen de bouwkunst, ook de schilderkunst en beeldhouwkunst veranderden in de
Renaissance. Ook hier stonden realisme, perfectie en de mens centraal.
De kunst moest de schoonheid van de wereld
uitbeelden. Warme kleuren en sierlijke vormen stonden aan de basis van elk schilderij.
De beeldhouwers en schilders gingen met
veel precisie te werk en keken vooral naar
het perspectief. Het was de bedoeling dat de
mens werd ontroerd door de creaties.
In Rome wilde Paus Julius II de macht van de kerk weer versterken. Daarom
liet hij allerlei gebouwen en kunstwerken neerzetten. Onder andere de bouw
van de Sint-Pietersbasiliek was hiervan een voorbeeld. Architect Donato Bramante kreeg de leiding over de bouw van de kerk die op het graf van Petrus
werd gebouwd. Toen hij stierf kregen echter een aantal anderen de leiding die
de kerk lieten slopen en opnieuw opbouwden. Uiteindelijk kreeg Michelangelo de leiding over de bouw van de kerk en hij herstelde met bouwtekeningen
van Bramante deels de veranderingen van zijn voorgangers. De enorme koepel is een voorbeeld van een Renaissancistische bouwstijl. De kunstwerken in
de kerk werden grotendeels gemaakt door Bernini, evenals het plein buiten.
De vele zuilen geven de herleving van de Romeinse architectuur goed weer.
Kenmerkend voor de Renaissance waren niet alleen de kerken, maar juist de
palazzi en villa’s die door vermogende
particulieren werden gebouwd. In de
middeleeuwen bouwde eigenlijk alleen
de kerk nog van deze enorme gebouwen, in de Renaissance kwamen er
echter ook meer openbare gebouwen
en dus ook private. De palazzi zijn
vaak vierkante gebouwen met in het
midden een grote open plaats.
Deze vorm is afgeleid van het Romeinse atriumhuis.
Geschiedenis
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Aquaducten
“Tot aquarum tam multis necessariis molibus pyramidas videlicet otiosas
compares aut cetera inertia sed fama celebrata opera Graecorum”
(Ik vraag U, vergelijk eens de verzameling onmisbare bouwwerken die zoveel water dragen
met de doelloze piramides of de nutteloze, toch bekende, bouwwerken van de Grieken!)

Frontinus, De Aquaeductu, I 16
Aquaduct: (het;-en) [<Lat. aquaeductus (waterleiding)]
1 Romeinse waterleiding bestaand uit een gemetseld kanaal, ofwel lopend over gemetselde bogen, ofwel ondergronds
2 brug waarmee een kanaal geleid wordt over een uitholling in het terrein.

Ieder mens heeft water nodig, zo ook de Romeinen. Om aan de waterbehoefte
van de stedelingen te voldoen, bouwden de Romeinen aquaducten. Deze waterleidingen, die ondersteund werden door boogconstructies, voerden het water dat uit de bergen kwam naar de steden. Van de 11 waterleidingen die Rome van water voorzagen (grote hoeveelheden waren bijv. nodig voor de thermen) liepen de oudste 2 ondergronds: de Aqua Appia (in 312 voor Christus
aangelegd door censor Appius Claudius, die ook de Via Appia aanlegde) en
de Anio Vetus uit 272 vC.
Bij de bouw van de aquaducten ging het erom dat er een constante helling
was. Omdat de bron vaak maar enkele tientallen meters hoger lag dan het
eindreservoir, was het een heel precies karwei om die helling gelijkmatig af te
laten lopen. Door het hoogte verschil had de Aqua Appia een lengte van 16
kilometer, terwijl de bron eigenlijk maar op 11 kilometer van Rome af lag.
De aqua Claudia werd gebouwd tussen 38 nC en 52 nC. Hij werd vernoemd
naar de keizer Claudius, en vooral bij dit aquaduct moest de helling heel precies worden afgemeten. De hoogte bij de bron was 320 meter en de hoogte in
Rome was 67 meter, het hoogte verschil was dus 250 meter. De afstand van
de bron tot Rome was 68 km. Dus het hoogteverschil moest precies 1 meter
per 275 meter zijn. De bouw van dit aquaduct moest dus met veel zorg uitgevoerd worden.
De Anio Vetus was 64 kilometer lang en was het eerste echte voorbeeld van
een aquaduct, dit was omdat men bij de bouw meer de techniek van de Romeinen (zoals wij die kennen) ging gebruiken in plaats van de techniek van
de Grieken. Erg indrukwekkend zijn ook de hoeveelheden water die sommige
aquaducten naar de stad voeren. Zo hadden de Aqua Marcia (91 km) en de
Anio Novus (87 km) beide een capaciteit van ruim 185.000 m³ water per etmaal! De capaciteit van de Aqua Appia bedroeg ‘slechts’ 73.000 m³ per etmaal, maar dit aquaduct was dan ook maar 16 km lang. Alle aquaducten van
Rome samen voerden per dag ruim 1,25 miljoen m³ water naar de stad.
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De bouwwerken
De aquaducten van Rome
moeten er vroeger erg indrukwekkend uit
hebben gezien.
De meeste aquaducten waren
tientallen meters
hoog en vele
kilometers lang.
Ze werden zo
hoog gemaakt
om waterdiefstal en vergiftiging te voorkomen. Tegenwoordig is er van veel aquaducten weinig meer
over. Dit komt doordat ze niet meer gebruikt werden, en omdat ze zijn afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Toch zijn de delen die nog wel
bewaard zijn gebleven voor toeristen een bezienswaardigheid. Ze laten zien
dat Romeinen op zowel technisch als wiskundig niveau hoog ontwikkeld waren en geven een idee van hoe de watervoorziening vroeger geweest is.
Omdat het idee van aquaducten zo goed is geweest,
worden sommige nog
steeds gebruikt voor watervoorziening. Het was
een aardig staaltje techniek, dat tot 1000 na
Christus niet geëvenaard
werd.

Hoogste niveau
1. deksteen
2. kanaal
3. boog
4. scheidingsplatform
Middelste niveau
5. boogronding
6. steunsteen
7. sierkroon
8. uitsteeksel
9. weg
Eerste niveau
10. boogronding
11. stroombreker
12. rivier

Lang voor de jaartelling
begon vormden aquaducten al een belangrijk onderdeel van irrigatiesystemen. Later bouwden de
Romeinen aquaducten om steden van drinkwater te voorzien. Hoewel we tegenwoordig geen aquaducten meer nodig hebben om aan drinkwater te komen, zijn er wel nieuwe gebouwd voor het scheepvaartverkeer. Deze aquaducten leiden de waterweg over auto(snel)wegen heen zodat schepen gewoon
door kunnen varen zonder masten naar beneden te hoeven klappen of moeten
wachten voor een brug.
Geschiedenis
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Cloaca Maxima
Cloaca Maxima, “het grootste riool”, is een van de eerste riolen ter wereld.
Om de plek te zien waar de Cloaca Maxima uitstroomde in de Tiber loop je
vanaf de oost-oever van de Tiber de Ponte Palatino een stukje op. Dan zie je
de uitmonding van Cloaca Maxima het zuiden. Het riool loopt vanaf ongeveer
de noordoost hoek van het forum onder het Forum Romanum en tussen de
Palatijn en Capitolijn door naar de Tiber. Het is ongeveer 4,20 meter hoog, en
3,20 meter breed.
Het riool is in de zesde of zevende eeuw voor Christus gebouwd om de moerassen die tussen de Romeinse heuvels lagen droog te leggen zodat hier het
Forum Romanum aangelegd kon worden. Lacus Curtius was het laatste stukje
van wat zichtbaar bleef van wat ooit een moeras was. Volgens de overlevering was het riool aangelegd door Lucius Tarquinius Priscus. Hoewel Livius
heeft geschreven dat het riool onder Rome door is gegraven, is het waarschijnlijker dat het riool eerst open was. De zijtakken van het riool lopen namelijk op plekken waar eerst natuurlijke stroompjes liepen. Deze zijn waarschijnlijk eerst ommuurd en later, toen Rome groter werd, overdekt.
De hoofdleiding van Rome is wat meestal wordt bedoeld met de Cloaca
Maxima. De Romeinen gebruikten de Cloaca Maxima soms ook voor andere
doelen, zo zou zij ook gebruikt zijn om lijken van mensen af te voeren die
geen begrafenis waard waren. Volgens de Romeinen zou ze ook de woonplaats zijn van de godin Cloacina, godin van de riolering en beschermer van
seks in het huwelijk. Zij was oorspronkelijk een Etruskische godin, maar
werd later geassocieerd met Venus. Er was zelfs een kleine ronde tempel aan
haar gewijd. Die stond voor de Basilica Aemilia. Later werd ze Venus Cloacina genoemd.
Een ander opvallend feit is dat het
riool niet gebruikt
werd om afval water van huizen af te
voeren. Zelfs de
zeer rijke mensen
hadden een put
onder hun huis om
het afval water op te vangen. Zij werd voornamelijk gebruikt voor het afvoeren van regenwater, water van de badhuizen en als bescherming tegen overstromingen.
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Thermen van Caracalla
Thermen is de naam voor een grote badinrichting waar de Romeinen naartoe
gingen voor ontspanning. Het woord is afgeleid van het Griekse woord
‘θερμος’, dat warm betekent. Er werden enorme thermen met allerlei comfortabele voorzieningen gebouwd, zo werd het baden zeer gebruikelijk onder de
Romeinse bevolking. Het baden was bedoeld voor ontspanning, maar het
droeg ook bij aan een goede gezondheid. De thermen waren gratis, zodat ook
de armen er naartoe konden gaan.
In de Thermen was vloer- en muurverwarming. Vooral in de wintermaanden
was het hard werken om deze op temperatuur te houden. Door een grote opening werden brandende takkenbossen in de holle ruimte tussen de vloeren
geschoven die de hele vloer verwarmden. Deze verwarming zorgde er ook
voor dat de bassins lekker warm bleven.
De thermen van Caracalla zijn gebouwd in opdracht van Septimius Severus
en zijn zoon, Marcus Aurelius Antonius, ook wel Caracalla genoemd. Ze werden in 217 al geopend door Caracalla zelf. De bezoekers van de thermen veroorzaakten veel lawaai. Daarom werden thermen vaak gebouwd in minder
dichtbevolkte gebieden aan de rand van stad. De thermen van Caracalla werden zelfs buiten de stadsmuren gebouwd. Het gebouw stond aan de Via Nova,
waar de kapitaalkrachtigen van Rome woonden.
Het complex van Caracalla is ruim 10 hectare en is 337 bij 328 meter. Er
stonden verschillende gebouwen met zalen voor lezingen, bibliotheken, restaurants en winkels. Op de rest van het terrein was een grote tuin aangelegd.
De gebouwen waren 25 tot 40 meter hoog. Het centrale badhuis was 220 meter breed en 114 meter diep. Het is vrijwel symmetrisch gebouwd. De hoofdzaal (het caldarium) had de vorm van een cirkel. Het had een diameter van 35
meter en het was waarschijnlijk net zo hoog.
De thermen van Caracalla nemen nu het grootste deel van het archeologische
park Parco di Porta Capena in beslag.
Het complex van de thermen is nog redelijk intact. De monumentale muren
en gewelfresten staan nog overeind, daarom kun je er een goede indruk krijgen van hoe Romeinse badhuizen er in die tijd uitzagen.
Van de vijf keizerlijke publieke thermen die gebouwd zijn in Rome, zijn er
slechts van twee nog omvangrijke ruïnes. Dat zijn de thermen van Diocletianus en die van Caracalla. Omdat er nog zulke grote delen overeind staan, zijn
de thermen van Caracalla één van de meest indrukwekkende erfenissen van
de Romeinse architectuur uit de keizertijd.
Geschiedenis
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Fonteinen in Rome
Het woord fontein is afgeleid uit het Latijn: fons betekent “bron”. Fonteinen
in Rome werden al door de Romeinen aangelegd aan het einde van een aquaduct (dit kon alleen daar omdat ze natuurlijk nog geen elektrische pompen
hadden). Deze fonteinen dienden vaak als watertoevoer voor een hele buurt.
Vaak werden fonteinen erg mooi gemaakt als een soort reclame voor een keizer, koning, consul etc. Het waren statussymbolen. Later in Barok werd de
fontein erg populair als kunstvorm, men vond het spetterende water, marmeren en/of stenen beelden een goede combinatie. Vooral fonteinen van de Italiaanse beeldhouwer Bernini zijn toonaangevend op dit gebied.
Trevifontein (Fontana di Trevi)
De Trevifontein is een fontein gemaakt door
Nicola Salvi in 1762. De naam Trevi komt
van de woorden ‘tre’ en ‘vie’ wat drie en
wegen betekent, er kwamen vroeger namelijk 3 wegen uit op het pleintje waar de fontein staat. De fontein is circa 26 meter hoog
en ongeveer 22 meter breed. De uitgebeelde
voorstelling is de oceaan met de zeegod
Neptunus en zijn schelpvormige strijdwagen
en gevleugelde paarden die naar de oceaan getrokken wordt. Ook staan er
tritons op de wagen. Er is een hoop symboliek te vinden in de afbeeldingen.
Zo is bijvoorbeeld het ene paard dat de wagen trekt rustig en het andere steigert en is druk; dit symboliseert de onvoorspelbaarheid van de zee. De mythe
van de Trevifontein: Wanneer men met de rug naar de fontein staat en met
rechts over de linkerschouder twee muntjes in gooit, de ogen sluit, aan Rome
denkt en uitroept: “Arrivederci Roma”, zal men ooit terugkeren naar Rome.
Fontana del Tritone
De Fontana del Tritone is een fontein gemaakt
door Bernini in 1640 op het Piazza Barberini in
Rome. Bernini maakte deze fontein in opdracht
van Paus Urbanus VIII. Deze wilde dat de fontein
de Aqua Felice uitbeeldde. De Aqua Felice is de
waterleiding die door Rome liep. De fontein bestaat uit een triton die op een enorme schelp zit die
omhooggehouden wordt door dolfijnen. De triton blaast op een tritonshoorn
(trompetschelp) waar een waterstraal uitkomt. De fontein is de eerste fontein
van Bernini waarbij hij de basis (de dolfijnen) heel smal heeft gehouden,
waardoor de fontein een rankere uitstraling krijgt.
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Fontana della Barcaccia
(letterlijk: Fontein van de
lekkende boot) is uit 1627.
Deze fontein staat op de
Piazza di Spagna onderaan de Spaanse Trappen.
Hij is ontworpen door
Pietro Bernini (de vader
van Gian Lorenzo Bernini), hij is in barokstijl en
gemaakt van travertijn (een kalksteen). De fontein is gebouwd in opdracht
van Paus Urbanus VIII, hij wilde een monument ter herinnering aan de grote
overstroming van de Tiber die plaats vond in 1598. Men kon zich toen alleen
nog maar in boten verplaatsen tot de voet van de Pincio, één van de heuvels
van Rome, waar later de Piazza di Spagna gebouwd werd. Deze fontein heeft
geen hoge waterstralen door de lage druk in het aquaduct Vergine.
La Fontana dei Quattro Fiumi
(letterlijk: De Vier Stromen Fontein). De fontein is ontworpen door Gian Lorenzo Bernini in opdracht van paus Innocentius X. Hij staat op het Piazza
Navona. De fontein is gemaakt van travertijn en is in barokstijl.
De naam komt van de 4 beelden die
erop staan, zij staan namelijk voor
de vier wereldrivieren.
De Ganges in Azië, uitgebeeld door
een riviergod die een boom in zijn
handen heeft. De Donau in Europa,
uitgebeeld door een sterk renpaard.
De Nijl uit Egypte, uitgebeeld door
een boomgod met een doek over
zijn hoofd. De Rio de la Plata uit
Zuid-Amerika, uitgebeeld door een
riviergod met een stapel muntstukken eromheen, wat zou staan voor
de bodemschatten in dit gebied.
In het midden van de fontein staat
een Egyptische obelisk van rood
graniet, die volgens de hiërogliefen
in het jaar 81 gemaakt is voor de
Romeinse keizer Domitianus.
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Viae Appia
Een van de grootste Romeinse bouwwerken is niet het Colosseum of het
prachtige Keizersfora, maar het Romeinse wegennetwerk. Het Romeinse Rijk
beschikte over ongeveer 90.000 kilometer aan verharde hoofdwegen en de
wat minder belangrijke wegen niet eens meegeteld. Het grootste deel van de
wegen lag in Italië, gecentreerd op Rome, maar er waren ook een paar belangrijke hoofdwegen die buiten Italië liepen. De Via Egnatia werd op een gegeven moment doorgetrokken naar Buzantion (het latere Constantinopel). Een
andere weg liep langs de Klein-Aziatische en de Syrische kust tot Alexandrië
en vandaar helemaal naar Algerije. Vanuit Noord-Italië breidde zich een groot
wegenstelsel richting het noorden uit. Deze wegen liepen landinwaarts langs
de Donau en de Rijn en je vindt ze zelfs in grote delen van Engeland en Wales terug.
Al deze wegen zijn
misschien niet zo spectaculair als het Forum
Romanum of het gigantische Colosseum, maar
ze waren wel heel belangrijk voor het Romeinse Keizer Rijk.
Zonder het wegennetwerk was het Rijk nooit
uitgegroeid tot de wereldmacht die het toen
was en was Rome nu
geen antieke en culturele stad.
Voor het bouwen van al die bouwwerken in Rome waren er tonnen steen en
klei nodig en dat kon alleen vervoerd worden op verharde wegen. De infrastructuur was belangrijk voor een goed functionerend Rome. Over het wegenstelsel in Rome werd er veel nagedacht, omdat het goed moest werken. Mensen en goederen moesten probleemloos vervoerd kunnen worden. Handel kon
niet plaatsvinden zonder goede verbindingen tussen de handelsposten en mensen wilden gemakkelijk door Rome kunnen reizen. Het was de bedoeling dat
dit soepel gebeurde en dit eiste veel van het Romeinse netwerk en van ingenieurs van dit geniale bouwwerk. Om zich snel te kunnen verdedigen tegen buitenlandse aanvallen moest elk plekje in Rome snel bereikbaar zijn en elke
verbinding moest doordacht zijn. Bij brand moesten de hulpkrachten snel ter
plekke zijn om te voorkomen dat de brand zich uitbreidde.
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Het doorstromen van het verkeer werd bepaald door de breedte van de weg.
Bepaald transport eiste een minimumbreedte. Des te breder de weg, des te
meer vervoer hij aankan, zeker bij tegemoetkomend verkeer. Twee factoren
bepaalden de breedte van de nieuwe wegen: de juridische regelgeving en de
natuurlijke gesteldheid ter plaatste. De Romeinen gebruikten standaard wegbreedten. Een via, die bedoeld was voor al het verkeer, had een minimale
breedte van 2,40 meter. In bochten zelfs het dubbele. Het grootste deel van de
wegen had een simpele verharding. Alleen een klein gedeelte was geplaveid
met steenplaten en keien.
Net zoals Rome niet in een dag is gebouwd, zo duurde het een paar eeuwen
voordat het wegennet werd aangelegd. De wegen liepen straalsgewijs vanuit
het centrum , Rome, naar alle windstreken. De bekendste van die langeafstandswegen is de Via Appia. Maar dit is niet de oudste. Je hebt ook nog de
Via Latium (de weg naar Latium), Via Flaminia (de weg van Flaminius) en
de Via Salaria (de zoutweg).
De politicus Appius Claudius Caecus begon ongeveer in het jaar 312 v.C. met
de aanleg van de Via Appia, naar Appius zelf vernoemd, van Rome naar Capua. En later werd de weg ook nog doorgetrokken naar Brundisium (Brindisi)
zoals je ziet in het kaartje (rood). Dit wegennetwerk is op de huidige Italiaanse kaart nog steeds goed te zien.
De Via Appia voerde van het Forum Appia tot Feronia door de Pontijnse
moerassen. Men legde daar langs de weg een speciaal afwateringskanaal aan.
De Via Appia Antica, zoals de oude Romeinse weg nu genoemd wordt, loopt
door het Parco Appia Antica. Vanuit de stad begint de weg bij de Porta San
Sebastiano, vroeger Porta Appia genaamd.
Appius besloot de Via Appia aan te leggen, nadat het onrustig werd in de
buurt van Rome. Een opstandige bevolking zorgde voor flink wat problemen
en om ervoor te zorgen dat de Romeinse troepen een snelle route naar de opstanden hadden, werd de nieuwe weg aangelegd recht naar het zuidoosten.
Verder kreeg de Via Appia ook economisch belang. Er werden goederen en
personen vervoerd tussen Rome en Campanie en verder.
Het duurde wel tot 308 v.C. voordat de weg klaar was tot het voorlopige eindpunt Capua. Het was eerst een grindweg maar vroeg in de derde eeuw begon
men delen van bestrating te voorzien.
Tegenwoordig zijn stukjes van het Romeinse wegennetwerk terug te vinden
in heel Europa. Dit zijn wegen die behouden zijn, omdat ze hun functie niet
kwijt zijn geraakt. In Rome zijn de oude wegen nog steeds in gebruik, wel
zijn ze meerdere malen herbouwd.
Geschiedenis
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Constantijn de Grote
Constantijn werd rond het jaar 280 geboren onder de naam
Flavius Valerius Constantinus. Zijn vader werd 13 jaar na
zijn geboorte onderkeizer. Toen hij in het jaar 306 meevocht met zijn vader tegen een volk dat Brittannië binnengevallen was, wonnen ze de slag maar overleed zijn vader
en werd Constantijn benoemd tot opperkeizer (Augustus)
van het West-Romeinse Rijk. Zes jaar later versloeg hij
Maxentius bij de Milvische brug, beter bekend als Pons
Milvius, wat tot gevolg had dat hij een triomfboog kreeg.
Hij werd binnengehaald in Rome als een bevrijder. Ook
kreeg hij nog een basilica naar hem genaamd. Ook besloot
hij het christendom te erkennen als legaal. Dit werd ook
wel de edict van Milaan genoemd. In het jaar 330 stichtte hij de nieuwe
hoofdstad Constantinopel (Istanbul). Op zijn sterfbed liet Constantijn zich als
nog dopen. Dit deed hij om vlak voor zijn dood alle zondes van zich af te halen en in het water te laten. In het jaar 337 overleed Constantijn die later de
bijnaam kreeg ‘de Grote’.
In 311 ging Galerius, een man met veel macht, dood nadat Constantijn door
hem erkend werd als opperkeizer. De enige die Constantijn nog in de weg
stond naar de macht in Rome was Maxentius. Constantijn versloeg Maxentius
in het jaar 312 bij de Milvische brug. Dit gebeurde nadat hij een visioen had
van een kruis met de woorden: in hoc sogno vinces, wat betekent: moge vrede
met jullie zijn, overwin onder dit teken. Hij volgde dit teken op en zette de
eerste letters van de woorden “in hoc sogno vinces” (I.H.S.V.) op het vaandel.
Hij overwon het leger van Maxentius, hoewel het veel groter was dan het leger van Constantijn. Nadat Constantijn Maxentius overwonnen had, verdronk
hij Maxentius en zijn leger in de Tiber. Deze overwinning op de Milvische
brug werd door de burgers zo bewonderd dat het volk een triomfboog voor
Constantijn ging bouwen die voltooid zou zijn in het jaar 315. Dit werd de
grootste en laatste triomfboog.
De boog van Constantijn is met zijn 25 meter hoogte de grootste bestaande
boog in Rome. De boog is opgebouwd uit elementen die afkomstig zijn uit
verschillende tijdperken, van de 1e eeuw na Chr. (de zuilen, architraven, delen van de zoldering) tot de 4e eeuw. Uit deze tijd dateren de twee medaillons
die op de korte zijden gebeeldhouwd werden, de friesen van de zijbogen en
de basissen van de zuilen. Er zijn ook archeologen die ervan overtuigd zijn
dat de boog in werkelijkheid veel ouder is, en dat deze opnieuw in gebruik
genomen is en na een restauratie aan Constantijn is opgedragen.
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De scènes die speciaal voor de boog gemaakt zijn laten allemaal een deel van
het leven van Constantijn zien. Deze werken, die in een band rondom de boog
zijn gemaakt, zijn makkelijk te onderscheiden van de oudere werken door hun
tekort aan realisme. Door de aanhoudende burgeroorlogen van de vorige
eeuw was het niveau van dit vakmanschap gedaald. Op de westelijke zijde
van de boog is het vertrek van Constantijn uit Milaan weergegeven. Op de
noordkant houdt Constantijn een toespraak op het forum van Caesar. Aan de
oostelijke zijde van de boog is afgebeeld hoe Constantijn Rome binnentrekt
na zijn zege op Maxentius. Op de noordkant houdt Constantijn een toespraak
op het forum van Caesar. Op de zuidkant zijn twee panelen met strijdtonelen
erop afgebeeld: Het beleg van Verona en de strijd van Ponte Milvio.
Delen van de decoraties op het monument
zijn gestolen van eerdere monumenten. De
boog heeft delen van
de heerschappijen van
Trajanus, Hadrianus,
Marcus Aurelius en
Constantijn zelf.
De vier beelden op de bovenste ‘verdieping’ komen uit de tijd van Trajanus
en dit stellen Dacische (huidige Roemenen) krijgers voor waartegen Trajanus
een succesvolle oorlog had gevochten. De beelden zijn waarschijnlijk afkomstig van het Forum van Trajanus. Uit de tijd van Trajanus komen ook de panelen aan de zijkanten van de boog. Hierop worden oorlogen afgebeeld, waarschijnlijk de Dacische oorlogen. De panelen tussen de beelden komen van
monumenten gebouwd voor keizer Marcus Aurelius. De oorsprong van deze
panelen is onbekend. Op de panelen worden oorlogen tegen de binnenvallende Germaanse stammen weergegeven, de Marcomanni en de Quadi. Uit de
tijd van Hadrianus komen de acht schijven die geplaatst zijn boven de zijbogen. Op de schijven zijn jachtscènes en offers afgebeeld, metaforen voor de
militaire en godsdienstelijke rollen van de keizer.
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De kunstenaar Bernini
Gian Lorenzo Bernini werd op 7 december 1598 in Napels
geboren. Hij was de zoon van Pietro Bernini, een
beeldhouwer en schilder in die tijd en kreeg in de werkplaats
van zijn vader les in beeldhouwen en schilderen. Op zijn
zestiende begon hij zelfstandig opdrachten uit te voeren. Hij
gaf later leiding aan een groot atelier met beeldhouwers,
stukadoors, bronsgieters en beschikte over meer dan 100
opdrachtgevers. De katholieke kerk was voor Bernini erg
belangrijk. Bernini op zijn beurt was voor de katholieke kerk erg belangrijk,
hij maakte veel werken in opdracht van de Paus, waar hij kind aan huis was.
Als het om kunst ging, had Bernini het monopolie in Rome. Men zei in die
tijd dat in Rome werken gelijk stond aan voor Bernini werken. Hij werkte
volledig volgens de regels van de Barok, zijn werk was vol beweging en
dramatiek. Hoewel zijn vader hem had opgeleid tot schilder en beeldhouwer,
staat hij vooral bekend om zijn architectuur. Het Baldakijn in de SintPietersbasiliek, de fonteinen, zoals die op het Sint-Pietersplein, de Fontana
della Barcaccia en de Fontana del Tritone, het bekendste werk van hem buiten
Rome, de Buste van Lodewijk XIV in het Kasteel van Versailles bij Parijs.
Maar natuurlijk niet alleen van zijn bouwwerken kennen we hem, zijn
schilderijen en beeldhouwwerken zijn ook over de hele wereld bekend.
Hoewel hij zelf vond dat hij niet goed genoeg kon schilderen, vinden mensen
zijn schilderijen toch erg mooi en betalen miljoenen voor en de
schilderwerken hangen in de bekendste musea. Als beeldhouwer was Bernini
ook ontzettend begaafd, hij verving de oude en vergane beelden op de
Engelenbrug en maakte vele mythische beelden, zoals Apollo en Daphne,
David en Neptunus en Triton. Gian Lorenzo.
Het Sint-Pietersplein
Bernini zag het plein voor de Sint Pieter als een plek waar alle volkeren zich
konden verzamelen. Het was voor hem een hele uitdaging om het plein een
emotionele warmte te geven. Dit heeft hij bereikt door maar liefst 140
acterende beelden te plaatsen. Ook de buitenlijnen van het plein zijn met dat
in zijn achterhoofd ontworpen. De rijen van pilaren stellen de armen van
Christus voor, een symbool van warmte voor de bezoekers. Verder heeft hij
op het plein gebruikt gemaakt van vele soorten stijlen, van Egyptisch tot
Romeins. Hij heeft verschillende effecten gebruikt om het plein beeldend te
bewerken. Hij heeft namelijk de gevel van de basiliek als achtergrond en
tevens blikvanger gemaakt.
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Daarnaast heeft hij de obelisk, die in het midden van het ovale plein staat,
symbolisch naar de hemel laten wijzen wat het godsdienstige extra benadrukt.
Deze obelisk is oorspronkelijk uit Egypte gehaald door Keizer Caligula om
als keerpunt te dienen bij paardenraces in het circus van Nero. Deze obelisk
was pas in 1586 naar het Sint-Pietersplein gehaald.
Ook heeft hij een tweede fontein gemaakt, een replica van de fontein die er al
stond en ontworpen was door Maderno. Hierdoor heeft Bernini de symmetrie
van het plein geprobeerd te versterken. De fonteinen staan elk aan een zijde
van de obelisk.
Het baldakijn van Petrus
Waarschijnlijk het grootste en meest prestigieuze project van Bernini zal het
Baldakijn zijn geweest. Dit tabernakel is een mooie combinatie van bouw- en
beeldhouwkunst. Het baldakijn is een apart bouwwerk dat midden in de Sint
Pieter staat. Het staat over het graf van Petrus. Een baldakijn is oorspronkelijk
een gebouw bedoeld als beschutting, maar werd later ook gezien als een teken
van waardigheid. Het baldakijn van Petrus was puur als waardig symbool
bedoeld.
Het baldakijn bestaat uit vier pilaren en een open koepel. De pilaren zijn
versierd met wijnranken die spiraalvormig omhoog lopen. De symboliek die
Bernini hier heeft willen uitbeelden is dat de pilaren door de spiraalvormige
versiering naar het plafond verwijzen. Het kunstwerk op het plafond is de
koepel van Michelangelo die de hemel moet uitbeelden.
De extase van de heilige Teresa van Ávila in de Santa Maria della Vittoria
Dit werk beeldt uit hoe een engel het hart van de gelovige doorboorde met
een vlammende gouden pijl. Bernini heeft dit met veel gevoel weergegeven.
Uit zowel de uitdrukking als de kleding die meebeweegt met de houding van
de heilige, is af te leiden dat de gebeurtenis haar volledig beheerst. Door de
lichtval van een verborgen raam wordt het beeld zodanig fel belicht, dat het
de indruk wekt dat ze naar de hemel wordt gedragen. Ook maakt deze
explosie van licht de kracht van de stoot met de pijl geloofwaardig. Ook de
stralenkrans achter het beeld en de wolk waarop de scène zich afspeelt,
dienen daartoe.
Gian Lorenzo Bernini was een groot talent: hij was een groot schilder,
architect en beeldhouwer die veel heeft betekend voor Rome en niet alleen
voor Rome, maar ook voor bijvoorbeeld Versailles. Hij was een aanhanger
van de Christelijke kerk en heeft veel werken gemaakt voor de Pausen. Zijn
naam is over de hele wereld bekend, zijn werken staan in ’s werelds beste
musea en in Rome is er veel werk van hem te bezichtigen.
Geschiedenis
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Piazza Navona
De wijk Piazza Navona ligt in een gebied in
Rome dat het Campo Marzio heet. Het Campus
Martius was vroeger een vlakte ten noorden van
Rome. In de keizertijd werd het officieel een
deel van Rome. Het Campo Marzio ligt in het
huidige Rome in een bocht van de Tiber, centraal in Rome.
Opmerkelijk is de vorm van het Piazza Navona.
Op de plek van het Piazza Navona werd in 86 na Christus het stadion van Domitianus gebouwd. Het plein is nu een van de mooiste barokpleinen. Dat op
dit plein vroeger een stadion stond is niet alleen nog aan de vorm te zien maar
ook aan de overblijfselen van de tribunes die nog te zien zijn onder de kerk
van Sant´Agnese in Agone. Op de tribunes werden later huizen, paleizen en
kerken gebouwd.
In de 17e eeuw zijn er grote veranderingen aangebracht op het Piazza Navona.
Toen werden namelijk de kerk de Sant’Agnese in Agone, een paleis en fonteinen gebouwd. Deze zijn nu allemaal nog steeds te zien. De Sant’Agnese in
Agone is gebouwd in typische barokarchitectuur. Het heeft een hol gebogen
façade en hoge klokkentorens. De kerk heeft de vorm van een Grieks kruis,
met vier even lange armen.
Op het Piazza Navona staan in
totaal drie grote fonteinen. De
middelste, en tegelijk ook de bekendste, is door Bernini ontworpen. Dit is de Fontana dei Quattro
Fiumi, de fontein van de vier grote
rivieren: de Ganges in Azië, de
Donau in Europa, de Nijl in Afrika
en de Rio de la Plata in ZuidAmerika. Deze vier rivieren zijn
weergegeven door vier grote beelden. De Ganges wordt uitgebeeld door een riviergod met een boom in zijn
handen, de Donau door een sterk renpaard. De Rio de la Plata is weergegeven
als riviergod met een stapel muntstukken om zich heen. Deze munten zouden
symbool staan voor de bodemschatten die in het gebied van de rivier te vinden zijn. En de Nijl wordt uitgebeeld door een boomgod met een doek over
zijn hoofd. Dit staat waarschijnlijk symbool voor het feit dat de oorsprong
van de Nijl lang verborgen was.
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In het midden van de fontein staat een Egyptische obelisk. Deze stond ooit in
het circus van Maxentius. Aan de noordkant van het plein bevindt zich de
Fontana di Nettuno. Deze is in de 16e eeuw ontworpen door Giacomo della
Porta. De standbeelden van Neptunus en de Nereïden (zeenimfen) zijn er echter pas in de 19e eeuw op geplaatst. De fontein aan de zuidkant van het plein,
de Fontana del Moro, is ook ontworpen door Della Porta, maar Bernini heeft
er later nog een standbeeld van een Moor die met een dolfijn vecht aan toegevoegd.
Sinds de 17e eeuw is er bijna niets meer veranderd aan het Piazza Navona en
waarschijnlijk heeft het daar zijn mooie uiterlijk aan te danken.
In 86 na Christus werd het stadion van Domitianus gebouwd waar het Piazza nu nog steeds zijn vorm aan te
danken heeft. Het stadion was bedoeld om sportwedstrijden te houden in Griekse stijl. Dit hield in dat de deelnemers naakt in het stadion vochten. Het stadion bood plaats
aan zo’n 30.000 bezoekers en was dus behoorlijk groot.
De spelen die hier werden gehouden werden Agones genoemd, en er wordt geloofd dat het woord ‘navona’ misschien is afgeleid van ‘in Agone’. Een andere theorie zou
zijn dat het woord ‘navona’ is afgeleid van het woord navis, dat schip betekent. Dit zou zijn omdat de vorm van
het plein op een schip lijkt.
Het huidige Piazza ontstond rond 1650. Toen liet paus Innocentius X, een
Pamphili, een nieuwe familieresidentie op de plek van het stadion bouwen.
Ook liet hij een kerk en fonteinen bouwen. Het Palazzo Doria Pamphili, het
paleis, werd in 1650 gebouwd. De kerk Sant´Agnese in Agone werd in 1660
gebouwd. Beiden zijn ontworpen door Girolamo Rainaldi, Carlo Rainaldi en
Francesco Borromini. Het grappige is dat Borromini werd gezien als groot
rivaal van Bernini, door wie de Fontana dei Quattro Fiumi is ontworpen. Er
wordt dan ook verteld dat Bernini de arm een van de figuren expres zo geplaatst heeft, dat het lijkt alsof deze de op instorten staande Sant’Agnese in Agone tegenhoudt. Dit verhaal is echter niet zo waarschijnlijk, omdat de fontein enkele jaren eerder voltooid was dan de kerk. De kerk staat er nog
steeds en wordt dus ook nog steeds gebruikt.
Het Palazzo Doria Pamphili staat er ook nog
steeds, maar heeft wel een andere functie gekregen: het wordt sinds 1961 gebruikt als ambassade van Brazilië en als cultureel centrum.
Zaterdag 19 april
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Het Piazza Navona is altijd een plaats voor vermaak gebleven, ook toen het
allang geen stadion meer was zoals bij de Romeinen. In de Middeleeuwen
werd het plein namelijk gebruikt voor allerlei activiteiten zoals paardenspelen
en waterfestivals. In Augustus liet men vaak het hele plein onder water lopen
voor deze waterfestivals. Ook nu vinden er nog regelmatig festiviteiten plaats.
Tussen kerstmis en Driekoningen bevindt zich er bijvoorbeeld de populaire
markt ‘Fiera della Befana’. Befana is een figuur die te vergelijken is met Sinterklaas of de Kerstman. Op de speciale Befanamarkt worden daarom vooral
veel kinderspullen verkocht zoals snoep en speelgoed.

Colosseum
Het Colosseum werd gebouwd door de zogeheten Flavische Keizers Vespasianus,Titus en Domitianus. In 72 na Chr. gaf Vespasianus de opdracht om het
Colosseum te bouwen. Het werd gefinancierd met de krijgsbuit die was verkregen met de plundering van Jeruzalem in 70. Na zijn dood ging Titus, zijn
zoon, door met de bouw. Toen de bouw in 80 voltooid was is het door hem
onthuld en ingewijd met een 100 dagen durende spelen, waarbij meer dan
9000 dieren werden gedood. Zijn opvolger Domitianus voegde ook nog een
verdieping toe aan het gebouw.
De Flavii lieten het Colosseum onder andere bouwen omdat ze populair wilden zijn. Hun idee was: ‘Geef het volk brood en spelen, dan is het volk tevreden.’ Het amfitheater was het beroemdste in de (Romeinse) wereld en werd
toen nog Amphitheatrum Flavium genoemd. Amphitheatrum komt van het
Griekse amphi dat rondom betekent en theatron wat een gebouw voor
schouwspelen is.
Het Colosseum werd gebouwd op de plek waar een kunstmatig meer lag bij
het Domus Aurea, dat was aangelegd door Nero. Het Colosseum werd juist
op deze plek aangelegd omdat ze de herinnering aan Nero weg wilden vagen.
Hier stond ook een erg groot beeld van Nero, en daarom heeft het waarschijnlijk ook later de naam Colosseum gekregen. Aan de buitenkant van het Colosseum kan men de zeer herkenbare boogstructuur zien. Tussen deze bogen staan
verschillende soorten zuilen (Dorische,
Ionische, Corinthische). Vroeger stond
er onder elke zuil een beeld. Nu is er
heel wat veranderd aan het Colosseum.
Zo is er een steunmuur geplaatst tegen
het instorten van de wand.
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Ook over het ontwerp aan de binnenkant van het Colosseum is goed nagedacht. Het had 80 genummerde ingangen waardoor de toeschouwers snel naar
de zitplaatsen konden gaan. Om de toeschouwers te beschermen tegen zon en
regen kon het Colosseum afgedekt worden met een groot canvas scherm, velarium genoemd. Voor het optrekken van het velarium waren ongeveer 1000
mensen nodig! Op het plein buiten het Colosseum staan nog steeds stenen
met gaten waar waarschijnlijk de kabels van het velarium aan bevestigd werden.
Het Colosseum was bedoeld voor de
spelen die werden georganiseerd en
gefinancierd door de keizer. ’s Morgens werden wilde dierengevechten
gehouden en jachtpartijen, de zogenaamde venationes. De arena werd
voor elk gevecht op passende wijze
ingericht. ’s Middags was er een
pauzeprogramma waarin veroordeelde gevangenen voor wilde dieren werden gegooid. Later werden vooral christenen hier toe veroordeeld. Het
middagprogramma met de gladiatorengevechten was het hoogtepunt. Ook
kon het Colosseum gevuld worden met water, zodat er zeeslagen gehouden
konden worden.
Toen het Christendom tot staatsgodsdienst werd verheven zijn de gladiatorengevechten afgeschaft. De christelijke keizer Honorius verbood de spelen in
404 omdat een monnik door het publiek was verscheurd toen hij bij een gevecht tussen gladiatoren tussenbeide wilde komen. Het Colosseum bleef nog
wel open voor venationes en andere voorstellingen zoals die van fluitspelers
en acrobaten.
Nu is de bodem van het
Colosseum opengelegd
zodat je de kooien en de
ondergrondse gangen
kunt zien. Het is tegenwoordig een belangrijk
monument en is open
voor bezichtiging.
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Kaart Forum Romanum

San Clemente
Als je in Rome van het Colosseum door de Via di San
Giovanni in Laterano omhoog loopt naar de gelijknamige basiliek, kom je ergens halverwege langs een
heel bijzondere kerk. Vrij onopvallend ligt aan de
linkerkant tussen de huizenblokken een monument
dat je laat terugreizen in de tijd: de Basilica San Clemente.
De vierde paus, Clemens Romanus, woonde rond het
jaar 90 in het huis van Flavius, de neef van keizer Domitianus. Dat huis was gebouwd op de fundamenten
van de huizen die door de brand van keizer Nero verwoest waren. Het huis werd door Clemens ingericht
als bidplaats voor Christenen. Aan het eind van de
eerste eeuw werd Clemens, omdat hij het Christendom predikte, uit Rome verbannen en later vermoord.
Onder de huidige kerk bevindt zich een niveau met gebouwen die stammen
uit de tweede eeuw. Hier staat een tempel ter ere van de Perzische zonnegod
Mithras. In de laatste eeuw voor Christus werd deze god geïntroduceerd in het
Romeinse Rijk. Deze godsdienst werd zeer populair. (Zo populair dan keizer
Diocletianus er zelfs de staatsgodsdienst van maakte in 307!). De legende
verhaalt dat Mithras een stier doodde en dat uit het bloed van het dier leven
op aarde ontstond. De stier staat symbool voor het kwade dat Mithras heeft
overwonnen. Een altaar met afbeeldingen uit deze Mithraslegende neemt een
centrale plaats in in de tempel onder de San Clemente.
Aan het eind van de vierde eeuw bouwde Paus Siricius, toen het Christendom
geaccepteerd werd, een grote basiliek ter ere van Clemens bovenop de resten
van de vorige gebouwen. In de negende eeuw werd het lichaam van Clemens
overgebracht naar deze kerk. In de elfde eeuw werd de basiliek bestormd en
in brand gestoken door de Noormannen. De kerk werd wel gerestaureerd,
maar een eeuw later bleek de bouw niet goed uitgevoerd te zijn. Daarom werd
er in de twaalfde eeuw besloten een nieuwe, iets kleinere, San Clemente te
bouwen, op de oude kerk. Deze werd toen opgevuld met puin om voor een
betere fundering te zorgen. Voor de nieuwe bouw en de versiering gebruikte
men gedeelten van de oude basiliek.
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De San Clemente heeft een typisch twaalfde eeuws aanzicht. Ze heeft een
Porticus (zuilengalerij) met Ionische zuilen, een Campanile (klokkentoren) en
een klooster. Voor de ingang ligt een atrium omringd door zuilen. Dit atrium,
met in het midden een waterbekken, dient om de bezoekers te herinneren aan
de innerlijke rust waarmee ze de kerk binnen horen te gaan.
Van de oude verwoeste kerk is nauwelijks iets bewaard gebleven. De kooromheining kon gered worden, maar de zuilenrijen werden dicht gemetseld om
te dienen als fundament voor de nieuwe kerk.
De bovenkerk is verdeeld in een middenschip en twee zijschepen. Achter
het altaar, aan het eind van het middenschip, bevindt zich de apsis. Hier
bevindt zich een mozaïek. Het thema
van dit mozaïek is het Kruis, Christus
is afgebeeld als verlosser. Aan de voet
van het kruis groeit een wijnstok. Dit
staat symbool voor de kerk. Helemaal
bovenaan verschijnt de hand van God
om Christus een zegekrans aan te reiken. Ook de Boom des Levens wordt
afgebeeld. Tussen de takken van deze
Boom zijn verschillende dingen afgebeeld, namelijk het dagelijkse leven
van de mens, vier kerkvaders, vogeltjes die de ziel van de mens representeren, twee demonen en een pauw die
symbool staat voor het eeuwige leven.
In de bovenkerk is de Cosmatenvloer, een mozaïekvloer, erg opvallend. De
naam stamt van de kunstenaarsfamilie Cosma. Zij zijn beroemd geworden
vanwege hun vloeren, waarin veelkleurig marmer, glas en goud verwerkt
werd. De stukjes marmer komen uit oude monumenten, dit heet opus sectile.
In de basiliek zijn fresco’s te zien die de wonderen van de heilige Clemens
afbeelden. Één fresco toont bijvoorbeeld de baby die achter werd gelaten bij
het graf van Clemens. Op een andere fresco wordt het lichaam van Clemens
naar Rome gebracht. Een van de beroemdste fresco’s in de San Clemente gaat
over Sisinnius die Clemens aanvalt omdat Clemens zijn vrouw heeft bekeerd
tot het Christendom. Op deze fresco staat het oudste geschreven Italiaans ooit
gevonden.
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Forum van Trajanus
Het forum van Tranjanus is onderdeel van de keizersfora. Deze liggen naast
het Forum Romanum. Keizers gingen hier bouwen omdat het Forum Romanum was volgebouwd. Het Forum van Trajanus werd als laatste gebouwd en
is het grootste van de keizersfora. Het ligt tussen het forum van Caesar, het
forum van Augustus en de markt van Trajanus.
Het forum is ontworpen door de beroemde architect Apollodorus van Damascus. In 107 is hieraan begonnen en het hele complex was pas klaar in 143 na
Chr. Trajanus liet het forum echter al openen in 112 n. Chr. om de overwinning op de Daciёrs te vieren.
Vroeger waren er twee bibliotheken, één voor Latijnse en de andere voor
Griekse literatuur. Tussen de bibliotheken staat de zuil van Trajanus. In het
midden van het forum stond een groot standbeeld van Trajanus op een paard.
Het forum was omringd door de basilica Ulpia en colonnades. Colonnades
zijn overdekte zuilengalerijen. Bij de ingang was een grote toegangspoort, en
de colonnades hadden een ingang.
Het ligt er eigenlijk een
beetje triest bij als je naar
de reconstructie kijkt, hoe
overweldigend het vroeger
geweest is. Gelukkig is de
zuil van Trajanus nog redelijk intact. Dit komt
waarschijnlijk doordat hij
in de Middeleeuwen als
uitkijktoren werd gebruikt.
En in 1162 is er zelfs een
wet is aangenomen waarin
staat dat als iemand de
zuil beschadigde hij de
doodstraf kreeg.
Basilica Ulpia
Dit was de grootste basilica die ooit in Rome is gebouwd. Een basilica is een
gebouw waar handel wordt gedreven en recht wordt gesproken. Basilica Ulpia draagt de familienaam van keizer Ulpia. Het gebouw is in 112 na Christus
afgerond.
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De ingang van het Forum bestaat uit een poort in de vorm van een triomfboog
met een relatief smalle doorgang. Als je door die nauwe gang liep en opeens
het grote forum zag gaf dat grote verschil een overweldigend effect. Hoe deze
poort er precies uitzag weet men niet, want de vorm ervan is afgeleid van een
paar ongedetailleerde Romeinse munten. Uit deze vage bronnen is gebleken
dat er waarschijnlijk een bronzen beeld van Trajanus op een strijdwagen getrokken door vier paarden bovenop deze poort stond. Jammer genoeg is er
weinig van deze poort overgebleven, omdat het marmer elders nodig was.

Zuil van Trajanus
De zuil diende oorspronkelijk als grafmonument voor Trajanus, maar hij werd
vooral gebruikt als triomfzuil om de overwinning van keizer Trajanus op het
opstandige Dacië (het huidige Roemenië) in de Dacische Oorlogen te vieren.
De bouw van het Forum werd met de oorlogsbuit gefinancierd.
De zuil zelf was 30 meter hoog. Met het voetstuk en het beeld erbij was hij 47
meter hoog. Deze hoogte gaf ook de hoogte van de vroegere heuvel
(Quirinaal) aan, die moest worden afgegraven voor dit forum. De zuil diende
als graf van Trajanus. De as van Trajanus en die van zijn vrouw Plotina werden in een gouden urn in de holle basis van de zuil geplaatst.
De fries op de zuil
Op de zuil is spiraalsgewijs een fries aangebracht van ca. 200 meter lang
waarop, als een soort stripverhaal, de veldtochten van Trajanus in Dacië zijn
afgebeeld. De reliëfs vormden samen een belangrijke bron van kennis over
het Romeinse leger. Hierop was te zien met welke wapens en wapenuitrusting
de Romeinen vochten. De breedte van het fries loopt op van 90 cm. aan de
onderkant tot 1,25 meter bovenaan. Het reliëf is van een uitzonderlijk goede
kwaliteit, ten opzichte van reliëf op andere gebouwen.
Het stripverhaal moet niet
als een realistische weergave
van de oorlog
worden gezien.
De keizer is
zelf bijvoorbeeld 60 keer
afgebeeld,
maar nooit in
een gevecht.
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Lacus Curtius
Het Lacus Curtius ligt op het Forum
Romanum. Om het te vinden ga je met je
rug naar de Basilica Julia staan. Het
Lacus bevindt zich dan midden tussen de
zuil van Phocas (aan de linker kant) en de
erezuilen (aan de rechter kant). Lacus
Curtius ziet er nu uit als 2 lagen steen in
een onregelmatige veelhoek van ongeveer
negen à tien meter in doorsnede. Een deel
van de derde laag is nog steeds zichtbaar.

Er zijn sporen van een standaard waar
waarschijnlijk een reliëf op gestaan heeft. Een
kopie ervan staat er nu nog. Op dit reliëf staat
een bewapende man te paard afgebeeld
waarschijnlijk de Sabijn Mattius Curtius.

Vermoedelijk heeft er ook een rond altaar, of een puteaal, een soort altaar
gewijd aan een door bliksem getroffen plek, gestaan. Het stamt uit dezelfde
periode als Lapis Niger. Tijdens de regeerperiode van Augustus heeft men
het gebruik gehad jaarlijks muntjes in Lacus Curtius te gooien. Dit was
waarschijnlijk als eerbetoon aan de keizer. Over zijn herkomst is echter
weinig zekerheid.

Over zijn herkomst is echter weinig zekerheid. Verschillende geschiedenissen
zijn geschreven door verschillende Romeinse schrijvers. Wisten ze zelf de
herkomst wel?
Deze eerste versie is verteld door Livius. Het verhaal speelt zich af tijdens de
oorlog ten gevolge van de Sabijnse maagdenroof. Toen Mattius Curtius, de
aanvoerder van de Sabijnen, omsingelt was door de Romeinen sprong hij
met paard en al in het moeras. Romulus waande hem dood. Toen de
Sabijnen hem later echter zochten, troffen zij hem nog levend aan en
brachten hem terug naar het kamp. Sinds die dag is de plek, het enige stuk
overgebleven moeras, genoemd naar Curtius.
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Een andere versie van het ontstaan is wederom verteld door Livius. Volgens
dit verhaal was er een enorme kloof ontstaan dwars door het Forum
Romanum. Na vele vergeefse pogingen deze te dempen met steen en gruis
werd een orakel geraadpleegd. Deze vertelde de Romeinen dat de kloof als
straf door de goden was gemaakt en dat deze zich alleen zou sluiten als zij
Rome's kostbaarste bezit erin gooiden. De Romeinen probeerden vervolgens
van alles, van gouden sieraden tot de kostbaarste standbeelden. Marcus
Curtius begreep dat wat Rome groot gemaakt heeft niet haar goud was, maar
haar soldaten. Zonder verder twijfel wierp hij zich daarop, met paard en al,
in de kloof. Deze sloot zich gelijk achter hem met als enige aandenken de
put die, naar de held vernoemd, Lacus Curtius heet.
Een derde verhaal wordt verteld door Marcus Terentius Varro. Romeinen
beschouwden plekken waar de bliksem ingeslagen was als heilig. Toen in in
445 v.C de bliksem insloeg op het forum Romanum bouwde consul C.
Curtius er een puteaal. Welke vernoemd is naar zijn bouwer.
Hoewel het ene verhaal waarschijnlijker klinkt dan het ander is het tot nog
toe een raadsel gebleven hoe het Lacus Curtius is ontstaan.

Basilica Aemilia & Basilica Julia
De Basilica’s Aemilia en Julia bevonden zich in de Romeinse Oudheid beide
rond het Forum Romanum, het centrum van Rome. Beide basilica’s waren
immense gebouwen, en werden gezien als multifunctionele gebouwen die
dienden voor onder andere handel en rechtspraak.
De Basilica Aemilia is in 179 v.Chr. gebouwd door de consul Marcus Aemilius Lepidus en Marcus Fulvius Nobilor. Julius Caesar liet in 55 v. Chr. de Basilica Julia op de plaats van de afgebrande Basilica Sempronia bouwen; Augustus liet het gebouw afmaken. De basilica’s Aemilia en Julia lagen tegenover elkaar en vormden de afgrenzing van het Forum Romanum.
De basilica’s konden, zoals veel andere gebouwen in die tijd, gebouwd worden door de vinding van de boogconstructie. Ze hebben hetzelfde grondpatroon, beide bestonden ze uit een brede, langwerpige ruimte die door zuilen
wordt verdeeld in een middenschip en twee zijschepen. Het middenschip was
hoger en breder dan de zijschepen, en er zaten hoge ramen in het middenschip
waardoor licht naar binnen stroomde. De ingang van de basilica’s was aan de
lange zijde.
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Basilica Aemilia: De Romeinen gebruikten, wanneer buiten de zon te fel
scheen of het regende, de koelte van de Basilica Aemilia voornamelijk als
beursgebouw. Handelaren liepen in en uit om vooral grond, slaven en graan te
kopen en verkopen. Zij legden dan, in het bijzijn van vijf Romeinse burgers
als getuigen, hun hand op het te kopen waar en verklaarden met luide stem
dat zij het krachtens Romeins recht kochten. De Basilica Aemilia werd niet
alleen gebruikt voor handel; omdat in het zijschip aan de kant van het Forum
Romanum Tabernae (winkeltjes voor dagelijkse boodschappen) en kantoren
waren gebouwd, bleek de Basilica Aemilia een perfecte ontmoetingsplek voor
veel Romeinse burgers. Er werden, naast handel, roddels uitgewisseld en zaken gedaan.
Basilica Julia: De Basilica Julia werd vooral gebruikt voor rechtspraak. Hier
waren de ‘centumviri’ (centum = 100, viri = mannen) gevestigd (later uitgebreid tot 180 magistraten), die recht spraken in de het drie verdiepingen hoge
middenschip. Wij kennen de centumviri als het Hof van Honderd. Voorzitter
van het Hof was de praetor, die bepaalde of een zaak ontvankelijk was of niet
en wees een juryvoorzitter aan. Het Hof was normaal gesproken verdeeld
over vier kamers (in elke kamer 45 magistraten), en onafhankelijk van elkaar
beslisten de kamers over verschillende zaken, zoals erfenissen en eigendomsrechten. Alleen als er een echt belangrijke zaak op het spel stond, kwam het
hele Hof bij elkaar. Deze rechtspraak was overigens alleen beschikbaar voor
Romeinen die het konden betalen. Maar ook de Basilica Julia had meerdere
functies: de drukte in en om de basilica’s gaf de burgers gelegenheid allerlei
waren aan te bieden en diensten te verlenen.
Veel basilica’s bleken, nadat hun oude
functie was vervallen, geschikt voor de
christelijke kerkbouw. De Basilica’s
Aemilia en Julia echter zijn beide door
een brand verwoest en slechts de resten
zijn nog te bezichtigen. Van de Basilica
Aemilia is bekend dat zij meerdere keren
is gerestaureerd door leden van de gens
Aemilia, waarnaar zij vernoemd is.
De Basilica werd definitief verwoest door een brand, toen Alarik (leider van
de Goten) Rome veroverde in 410 na Chr. De Basilica Julia was, voor haar
definitieve vernietiging, meerdere malen afgebrand en weer opgebouwd. In 9
na Chr. besloten Caesar en Augustus om op de resten van de afgebrande Basilica Sempronia (gebouwd in ongeveer 170 v. Chr) opnieuw een Basilica te
bouwen. In 12 na Chr., kort na haar inwijding, moest zij door een brand worden heropgebouwd. Na de derde verwoesting (ook veroorzaakt door Alarik),
is zij niet weer opgebouwd.
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Boog van Titus - Arcus Titi (81 n.C.)
Aan de ingang van het forum
romanum aan de kant van het
Colosseum dal staat de
triomfboog van Titus, deze
boog is in 81 na Christus
door keizer Domitianus
gebouwd, ter ere van zijn
broer en voorganger Titus.
De boog van Titus is een van
de best bewaard gebleven
triomfbogen van het
Romeinse Rijk. Op de
triomfboog staat het neerslaan
van de joodse opstand
afgebeeld in 70 na Christus,
ook staat de volgende
inscriptie afgebeeld:
SENATVS
De Senaat
POPVLVSQVE·ROMANVS
en het Volk van Rome
DIVO·TITO·DIVI·VESPASIANI·F(ilio)
dragen dit op aan de vergoddelijkte Titus, zoon van de vergoddelijkte Vespasianus
VESPASIANO·AVGVSTO
Vespasianus Augustus

Aanleiding
In 68 na Christus trok Vespasianus, de vader van Titus, met een leger
bestaande uit 3 legioenen van in totaal 55000 man, naar Judea. De joden
waren in opstand geraakt en keizer Nero beval Vespasianus deze opstand
neer te slaan. Toen keizer Nero in 68 na Christus overleed, ging Vespasianus
terug naar Rome om het keizerschap op te eisen. Hij droeg de leiding over
het leger over aan zijn zoon Titus. Titus veroverde 29 en 30 augustus van het
jaar 70, na een lange strijd waarbij de Joden in hongersnood verkeerden,
Jeruzalem. De hele stad werd in de as gelegd en nog steeds wordt deze dag
herdacht als de treurigste dag in het Jodendom.
Dit was volgens velen de aanleiding voor het bouwen van de triomfboog van
Titus, anderen beweren dat dit helemaal niet met elkaar te maken heeft en
dat de boog puur gebouwd is ter ere van keizer Titus in het algemeen.
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Veranderingen
In de jaren na het Romeinse rijk is de boog van Titus op meerdere manieren
gebruikt. In de middeleeuwen werd de boog gebruikt als toegangspoort van
de Frangipani's, een van de families die vocht over de macht van Rome. In
1881 was de boog in een dusdanig slechte staat dat paus Pius VII de boog
weer in oude staat liet herstellen. De boog is toen vanaf de grond opnieuw
opgebouwd. De volgende inscriptie werd toegevoegd, omdat de oude
inscriptie verloren was gegaan:
INSIGNE RELIGIONIS ATQVE ARTIS MONVMENTVM
Monument van opvallend religie en ook kunst
VETVSTATE FATISCENS
door verval uiteengevallen:
PIVS SEPTIMVS PONTIFEX MAX(IMVS)
Pius de Zevende, pontifex max(imus),
NOVIS OPERIBVS PRISCVM EXEMPLAR IMITANTIBVS
door nieuwe werken het oude exemplaar vervangend
FVLCIRI SERVARIQVE IVSSIT
heeft opgedragen dit te versterken en te bewaren.
ANNO SACRI PRINCIPATVS EIVS XXIIII
In het jaar 24 van zijn heilige primaatschap

De Boog van Septimius Severus
De Boog van Septimius Severus is gelegen op het Forum Romanum te Rome,
te midden van de Curia en de Rostra Hij bevindt zich aan de voet van de helling van het Capitool en kan worden gerekend tot de best bewaard gebleven
monumenten van het Forum Romanum.
Deze ereboog is vervaardigd in het jaar
203 n. Chr., het jaar dat Septimius
Severus reeds 10 jaar keizer was, op
verzoek van de senaat en het volk van
Rome. Datzelfde jaar werd hij aan keizer Severus en diens zonen Caracalla en
Geta opgedragen, vanwege de overwinningen die zij hadden behaald op de
Parthen en de Arabieren. Eind 2e eeuw
veroverden zij namelijk Parthië
(het huidige Irak en Iran) en de Parthische hoofdstad Ctesiphon, wat leidde tot de annexatie van een nieuwe
provincie van het Romeinse Rijk: Noord Mesopotamië.
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De boog heeft een hoogte van 20,88 meter, een breedte van 23,27 meter en
beschikt over drie doorgangen, begrensd door Korinthische zuilen: een grote
boog in het midden en twee kleinere zijbogen. De hoofdweg loopt onder de
grote boog in het midden door; twee trappen, die voornamelijk werden gebruikt door voetgangers, vormen het pad naar de twee zijwegen onder de kleinere zijbogen. Enkele archeologen menen echter dat er in de oudheid onder
de middelste boog nooit een weg heeft gelopen. De kern van de boog is voornamelijk opgebouwd uit baksteen en travertijn (een marmerachtige kalksteen); de buitenkant is bekleed met marmer. Boven de doorgangen is een
versierde verhoging aangebracht, een attiek genaamd, waarin vier kamers
waren geplaatst. Door middel van een trap in de zuidelijke pilaar kan deze
attiek worden bereikt.
De boog wordt gesierd door bijzondere reliëfs, die aanwezig zijn op de met
marmer beklede ruimtes tussen de bogen en de attiek. Zij verbeelden de veldtochten, de zege van keizer Septimius Severus en de belangrijkste verrichtingen in de oorlog met het Parthische Rijk. Op de voetstukken van de zuilen
pronken verscheidene figuren van Romeinse soldaten die Parthische gevangenen escorteren. De zijden van de hoofddoorgang tonen twee gevleugelde Victoriebeelden die trofeeën dragen en de god Mars, afgebeeld op het plafond,
omringen. De zijden van de kleine doorgangen worden versierd met afbeeldingen die riviergoden schijnen voor te stellen. Hierboven waren waarschijnlijk nog 4 versierde stroken steen aanwezig, nu bijna geheel verdwenen, die
zowel de zege als de triomftocht van keizer Severus uitbeeldden. Via bronzen
munten is men te weten gekomen dat er vroeger boven op de boog een beeld
heeft gestaan van een strijdwagen met vierspan, bemand door Severus, zijn
zonen en de godin Nikè (de godin van de overwinning).
Daarnaast is er in de Oudheid op de attiek een wijdingsinscriptie aangebracht, die Caracalla echter na het overlijden van
zijn vader heeft laten wijzigen. Na de dood van
keizer Severus in het jaar
211 na Chr. kwam de
macht namelijk bij beide
zonen te liggen. Datzelfde
jaar bracht Caracalla echter zijn broer Geta om het
leven, om zelf alle touwtjes in handen te krijgen.
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Hierop besloot hij Geta’s naam van alle staatsmonumenten te verwijderen, de
zogeheten damnatio memoriae, en ook de Boog van Septimius Severus is hier
niet aan ontkomen. De oorspronkelijke woorden, die waarschijnlijk “et Getae
nobilissimo Caesari” hebben geluid, zijn vervangen door de woorden
“optimis fortissimisque principibus”, en verdrijven hiermee alle herinneringen
aan Geta, vastgelegd op deze ereboog.
In de loop der eeuwen is het grondniveau van het Forum Romanum aanzienlijk gestegen, waardoor het onderste deel van de Boog van Septimius Severus
zich schuilhield onder de grond. Verscheidene opgravingen uit de 18e en 19e
eeuw, voornamelijk met als doel het straatniveau uit de Oudheid te reconstrueren, hebben de boog opnieuw blootgelegd en in oude staat hersteld.
In de Middeleeuwen heeft men deze ereboog omgevormd tot een fort en was
hij voor dit doel gedeeltelijk met zand omgeven. Tevens gaf de middelste
poort in de Middeleeuwen onderdak aan een kapperszaak. Enkele tijden later
werd een deel van de boog ingericht als kerk en deed bovendien een van de
zijgangen dienst als werkplaats. Het feit dat de boog is gevestigd op een verhoging van 5 traptreden, toont aan dat deze boog waarschijnlijk niet is gebouwd voor het laten plaatsvinden van plechtige optochten. Door zijn nieuwe
bestemmingen is de Boog van Septimius Severus nooit volledig afgebroken,
in tegenstelling tot veel andere monumenten in Rome.

Basilica Maxentii
De Basilica Maxentii bevindt zich op het Forum Romanum. Het Forum Romanum was in de oudheid het commerciële, juridische en politieke centrum
van Rome. De Basilica’s speelden hierin een belangrijke rol want waren gebouwen waarin recht werd gesproken
en handel gevoerd. Keizer Maxentius
startte de bouw van de naar hem vernoemde Basilica in 308 voor Christus.
Het was echter keizer Constantijn die
hem in 312 voor Christus heeft afgebouwd. Maxentius en Constantijn regeerden in die tijd samen, maar na een
hevige slag bij de Pons Milvius werd
Maxentius door Constantijn afgezet.
Hierna heeft Constantijn de bouw van
de Basilica voltooid en is de naam
ervan gewijzigd tot ‘De Basilica van Maxentius en Constantijn’.
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De Basilica heeft een groot middenschip van 80 meter lang 25 meter breed en
met een 35 meter hoog dak waarvan drie zeer grote bogen rustten op acht
Korintische zuilen. Het hele dak was oorspronkelijk bedekt met bronzen dakpannen maar deze zijn in de 17e eeuw gebruikt voor de Sint Pieter. De vloer
was bekleed met marmer en de muren waren van beton en baksteen en soms
wel 6 meter dik. Het interieur was schitterend versierd en gedecoreerd. Hiervan zijn alleen nog pleisterwerk en stukken kostbaar veelkleurig marmer
over. De twee zijbeuken van het gebouw hadden gewelfconstructies met
prachtige cassetteplafonds (plafonds met horizontale, vaak mooi bewerkte,
groeven erin).Vandaag de dag staat echter alleen de noordelijke zijbeuk nog
overeind. Het zonlicht kwam binnen via hoge boogramen in de zijbeuken.
Vroeger kon je het gebouw binnengaan via een smal portaal aan de oostkant.
Het middenschip van de Basilica liep uit op een grote,halfronde apsis.(een
apsis is een vaak ronde of veelhoekige plek achter in de kerk of basilica waar
de heerser, bestuurder,dominee of rechter zat) Bij de apsis werden fragmenten
van een reusachtig beeld van Constatijn gevonden.
Nadat Maxentius afgezet was en Constatijn de bouw van tempel vorderde
werd de basilica radicaal gewijzigd.
In het midden van de muur aan de kant van de Via Sacra ( dus aan de Ooskant) verrees een nieuwe ingang, die met een problylaeum verfraaid werd.
Behalve een nieuwe ingang bouwde Constantijn ook nog een nieuwe apsis.
Deze apsis was gebouwd met nissen en holten en was niet symmetrisch geplaatst ten opzichte van de nieuwe ingang. Hij was namelijk halverwege de
westkant gebouwd.
De basilica was geinspireerd op de zalen in de grote thermencomplexen. Hier
waren de problemen om grote ruimtes te kunnen overkappen met gewelven
goed opgelost. Deze technieken met grote zuilen en gewelfconstructies werden hier in de basilica ook toegepast. De techniek die Maxentius gebruikt
heeft qua indeling van het gebouw, namelijk met de ingang en de apsis op een
lijn werd nog veel gebruikt en overgenomen onder meer in de bouw van de
Sint-Pieter en het Vaticaan.

De tempel van Romulus
De tempel van Romulus is niet, zoals je mischien zou verwachten, gebouwd
de stichter van Rome. De tempel is echter gewijd aan de vergoddelijkte zoon
van de keizer Maxentius, Valerius Romulus genaamd. Valerius Romulus leefde van 292 tot 307 na Christus, hij is dus op jeugdige leeftijd gestorven. Als
je de Via Sacra in de zuidelijke richting volgt vind je dit kleine ronde tempeltje aan je linkerhand. De tempel heeft een prachtig gebogen portica ( ingang )
met vier zuilen met Corinthische afbeeldingen daarop.
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Omdat er een hoek van het Vredesforum van Vespasianus ongelukkig uitstak
in combinatie met de Via Sacra, hebben ze dit tempeltje als oplossing in die
hoek gebouwd. Het ronde tempeltje is het oudste voorbeeld van een tempel
die later als kerk gebruikt werd.
De fundamenten van de oorspronkelijke tempel van Romulus zijn goed te
zien vanaf de Via Sacra. Dit komt omdat er in 1899 opgravingen gedaan werden en zo een deel van de straat uit het tijdperk van Augustus weer tevoorschijn kwam.
Het tempeltje was geheel gebouwd
met metselwerk, het had een centraal lichaam met een koepel, voorafgegaan door een portaal en er waren twee gelijke, symmetrische,
ruimtes waarin rechthoekige apsissen gebouwd waren. Deze lege
ruimtes stonden door twee deuren in
verbinding met de centrale ruimte.
De marmeren bekleding die de bakstenen muren moet hebben bedekt is
helaas geheel verdwenen.
De tempel diende eerst samen met een grote rechthoekige zaal (de Templum
Sacrae Urbis) als de SS. Cosma e Damiana. Deze delen vormden een kerk die
gewijd was aan de broers Cosmas en Damianus. Zij waren artsen en doordat
ze zoveel medische kennis hadden en voor hun behandelingen geen geld
vroegen bekeerden zij veel mensen tot het Christelijke geloof. Achter het
tempeltje stond de Urbae …, dit was de bibliotheek van het Forum Pacis. Jarenlang heeft het tempeltje ook als voorhal gediend voor deze bibliotheek
maar tussen 526 en 530 plaatste de architect van paus Felix de 3e een porticus
(zuilenvoorhal) voor het ronde tempeltje. Hiervan staan nu nog twee zuilen
overeind. Hij heeft ervoor gezorgd dat de tempel van Romulus, samen met de
tempel van Antonius en Faustina zijn opgenomen als onderdeel van de kerk
S. Lorenzo di Miranda. Op die manier zijn deze tempels bewaard gebleven.
Sinds kort zijn er echter twijfels over de identificatie van het de tempel. Men
denkt nu dat hier namelijk de tempel van Iuppiter Stator zich hier bevond en
dat de benaming ‘tempel van Romulus’ slechts tijdelijk geweest is. Het tempeltje zou gebouwd zijn voor de zoon van Maxentius en omdat deze keizer
immers afgezet is vermoedt men dat Constantijn het bouwwerk daarna weer
voor zijn eigen plannen gebruikt heeft.
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Tempel van Venus en Roma
De tempel van Venus en Roma is de grootste tempel ooit gebouwd in Rome.
De tempel is gewijd aan de twee godinnen Venus Felix, wat staat voor de gelukkige Venus en Roma Aeterna, wat voor het eeuwige Rome staat.
De tempel van Venus en Roma staat op de
heuvel Velia, ten noorden van de Palatijn.
De tempel staat aan het Forum Romanum en
staat tussen de Boog van Titus en het Colosseum in. De grootste tempel van Rome, met
de afmetingen 110x53m op een podium van
100x145m, had aan alle zijden trappen en
had daardoor meer een Griekse uitstraling.
De tempel had aan beide kanten 10 witte
marmeren zuilen.
Een speciaal aspect aan de tempel was dat er twee cellae in staan die met de
ruggen tegen elkaar aan staan. De beide cellae zijn natuurlijk voor de godinnen Venus en Roma en als standbeelden waren zij dan ook te bewonderen in
hun eigen cella. Deze standbeelden waren gemaakt van baksteen maar volledig bedekt met marmer. De cella van Roma stond naar het westen gericht,
met uitzicht op het Forum Romanum. De cella van Venus was gericht naar
het oosten en keek uit op het huidige Colosseum.
De tempel van Venus en Roma had ten eerste de functie om de godinnen Venus en Roma te vereren. Roma was de godin die werd gezien als de verpersoonlijking van de stad. Samen met Venus Felix werden zij als de belangrijkste beschermheiligen van de stad gezien. Ten tweede had de tempel een altaar
gewijd aan Marcus Aurelius en zijn vrouw Faustina. Hier konden net getrouwde stelletjes offers brengen zodat ze een goed huwelijk zouden hebben.

Tempel van Antoninus en Faustina
De tempel van Antoninus en Faustina werd gebouwd
op het Forum Romanum in 141 in opdracht van keizer
Antoninus Pius en werd voltooid rond het jaar 150. De
tempel staat aan de noordkant van de Via Sacra tussen
de tempel van Romulus en de Basilica Aemilia, tegenover de Regia. De tempel was in eerste instantie gewijd
aan Antoninus’ overleden vrouw Faustina, maar toen
Antoninus zelf ook overleed, 20 jaar na de dood van zijn vrouw, werd de tempel door de senaat ook aan hem gewijd. De tempel zelf is nog in goede staat,
en wordt beschouwd als de best bewaarde tempel op het forum.
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Tempel van Castor en Pollux
Castor en Pollux waren een tweeling. Ze waren zonen van de Spartaanse koningin Leda, een van de veroveringen van Zeus. Leda was eens aan het
zwemmen, toen Zeus naast haar kwam zwemmen in de gedaante van een
zwaan en haar verleidde. Leda legde vervolgens twee eieren, hieruit kwamen
Castor en Pollux. Er zijn ook verhalen die zeggen dat Zeus de vader van Pollux was, maar dat Castor een menselijke vader had. Daardoor was hij sterfelijk en Pollux niet. Toen ze twee koningsdochters ontvoerden, kwamen ze in
een strijd terecht, waarbij Castor gedood werd. Toen gaf Zeus Pollux toestemming om zijn onsterfelijkheid te delen met Castor. De voorwaarde was dat zij
om de beurt een dag in de onderwereld moesten doorbrengen. Als Castor op
aarde was, was Pollux in de onderwereld, en andersom.
De tweeling werd gezien als Dioscuren (van het Griekse Διόσκουροι, wat
‘zonen van Zeus’ betekent), dat zijn helpers in alle noden en beschermers van
zeelieden.
Castor en Pollux hebben de Romeinen geholpen bij hun overwinning op de
laatste koning van Rome (Tarquinius Superbus), in de slag bij het Regillusmeer, in 496 voor Christus. Ze werden gezien als de wakers over de vrijheid
van de stad. Na de veldslag verscheen de tweeling aan de Romeinen om de
overwinning te melden. In 484 voor Christus werd er op de plek waar zij verschenen waren, een tempel gebouwd: de Tempel van Castor en Pollux.
De tempel lag naast de Basilica Iulia, tegenover de Tempel van Vesta, op het
Forum Romanum. De tempel was rechthoekig, stond op een podium van zeven meter hoog, met marmeren treden, en had een zuilengalerij. Dit was erg
opvallend, omdat het niet typisch Romeins was. De diepe porticus aan de
voorkant was dat wel, net zoals het hoge voetstuk, waarvan een deel er nog
staat.
In de pronaos, het voorvertrek, stond de ‘mensa
ponderia’, een tafel voor het meten en wegen, die
gebruikt werd door geldwisselaars en juwelenverkopers die hun winkels aan de Via Nova of op een ander forum hadden. In al die jaren is er heel wat verbouwd aan de tempel van Castor en Pollux. Bijvoorbeeld in 117 v. Chr., toen Delmaticus het platform
versierde en een mozaïek aanlegde. Later is er marmer over dat mozaïek gelegd.
Het enige wat nog van de tempel over is, zijn drie zuilen van ±15 meter hoog.
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Bron van Iuturna
Toen Castor en Pollux verschenen aan het Romeinse volk, lieten zij hun paarden drinken bij de bron van Iuturna. Hun tempel is dan ook naast die bron
gebouwd. De bron van Juturna ligt ten oosten van de tempel van Castor en
Pollux. De bron heet zo, omdat Jupiter haar beminde, en haar toen nimf
maakte van een bron bij Lavinium, in Latium. De naam ging over op de bron
op het Forum Romanum. Juturna was dus een bronnimf, maar ze was ook de
godin van putten, fonteinen en natuurlijke bronnen. Ze was de zus van Turnus, de koning van de Rutuli.
De bron van Iuturna is een bassin van witte marmeren platen. Vroeger dronken mensen het water uit de bron, omdat het medische krachten zou hebben.
Naast de bron staat een marmeren altaar met aan alle
vier kanten reliëfs. Aan de
ene kant een reliëf van Jupiter met een scepter, aan een
andere kant van Leda met de
zwaan, aan weer een andere
kant de Dioscuren en aan de
laatste kant een vrouw met
een grote fakkel in haar handen. Dit is waarschijnlijk
Helena, ook een kind van
Zeus en Leda. Dit altaar is waarschijnlijk gebouwd in de tweede eeuw na
Christus. Het is niet helemaal duidelijk of dit altaar nou een deel was van de
bron van Iuturna of dat het hoorde bij de tempel van Castor en Pollux.

Domus Aurea
De Domus Aurea was de zeer grote villa
van Nero, die hij had laten bouwen in het
midden van Rome. Domus Aurea is Latijn
voor ‘het gouden huis’. Nero heeft het laten bouwen tussen 64 en 68 na Christus, na
de grote brand van 64 na Chr. die een
groot gedeelte van Rome had verwoest en
een mooie ruimte voor Nero had vrijgemaakt om een paleis te kunnen bouwen.
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Er zijn theorieën dat Nero deze brand zelf had gesticht zodat hij aan een groot
project in het midden van Rome kon beginnen. Jammer genoeg heeft Nero
nooit de voltooiing van zijn villa meegemaakt, omdat hij overleed in 68 na
Chr. Waarschijnlijk was de villa wel grotendeels voltooid, want Nero’s uitspraak 'nu eindelijk een menswaardig verblijf te hebben gekregen’ doet denken dat het wel al bewoond kon worden.
Bij de ingang liet Nero een groot, brons met gouden beeld van zichzelf (als
zonnegod Apollo) neerzetten, maar het is niet zeker hoe groot dit precies was.
De ene bron zegt rond de 35,5 meter, en de andere rond de 30,2 meter.
Ook was er een kunstmatig meer; na de zelfmoord van Nero hebben ze dit
gedraineerd, en op deze plek is het Colosseum later gebouwd. Het Colosseum
is vernoemd naar het kolossale beeld van Nero (de Colossus van Nero), dat er
dicht bij stond.
De Domus Aurea bedekte twee gehele heuvels van de zeven die er in Rome
waren, namelijk de Esquilijn en de Palatijn. Ook bedekte het een gedeelte van
de heuvel Coelius (waar eerst de tempel van Divus Claudius stond, die Nero
dus gedeeltelijk voor het bouwen van zijn Domus Aurea had verwoest). Na de
brand in 104 die het gedeelte van de Domus Aurea dat op de Esquilijn lag had
verwoest (behalve de begane grond, die gebruikt zou worden als fundering),
gaf keizer Trajanus een beroemde architect de opdracht om daar zijn thermen
te bouwen.
De Domus Aurea was 1,5 kilometer breed, en nam indertijd zo 1/3e van Rome
in beslag. Het gebouw had geen keukens of slaapkamers, maar wel veel baden, tuinen, eetzalen en meer. Nero gebruikte de Domus Aurea ook alleen
maar voor grootse feesten en voor zijn eigen plezier.
De Domus Aurea was gebouwd met bakstenen, die later bedekt waren met
bladgoud. Er waren ook veel mozaïeken te zien, vooral in het plafond. De
bouwmeesters hadden de Egyptisch-Oosterse bouwkunst gekozen als centraal
thema voor het gebouw.

Curia
De Curia Hostilia, en later ook de Curia Julia, was het senaatsgebouw van het
oude Rome. De Curia stond op het Forum Romanum. De Curia Hostilia, gebouwd in opdracht van Tullus Hostilius, brandde in 52 v. Christus af. Op een
plaats vlak naast de afgebrande Curia Hostilia, werd toen de Curia Julia gebouwd, deze in opdracht van Julius Caesar.
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De Curia Julia werd onder keizer Augustus geopend in 29 v. Christus.
Ze werd vernoemd naar de gens Julia, genoemd naar de familie waar
Augustus via adoptie toe behoorde. De gens Julia was een belangrijke
patricische familie uit Rome. Zij beriepen zich van oudsher op Venus
en Ascanius als stamouders.
Echter de Curia Julia was geen lang leven beschoren, deze brandde
namelijk in 64 na Christus af, tijdens de grote brand in Rome onder
keizer Nero. De Curia werd toen door keizer Domitianus hersteld.
In de 3e eeuw na Christus brandde de Curia wederom af. Opnieuw werd ze
weer opgebouwd, ditmaal door keizer Diocletianus. De Curia werd nu echter
niet Curia Julia genoemd, maar weer Curia Hostilia.
Op dit moment vind je op het Forum Romanum een replica van de laatste Curia, die onder keizer Diocletianus gebouwd was. Omdat het in de Middeleeuwen dienst deed als kerk, is het gebouw nu nog vrijwel ongeschonden, al was
de Curia vroeger wel bekleed met kostbaar marmer.
Comitium
Het Comitium was een plein voor de Curia dat werd gebruikt als verzamelplaats voor de Romeinse bestuurders. Dit was het plein waar de politieke en
openbare activiteiten zich afspeelden. Hiervandaan spraken de consuls en hier
werden verkiezingen gehouden.
Rostra
Aan het hoofdeinde van het Comitium stond de Rostra, het spreekgestoelte,
waarvandaan de consuls en andere politici het volk toespraken dat verzameld
was op het plein ervoor. Na de zeeslag bij Antium in 338 v. Christus werden
de voorstevens (in het Latijn rostra) van de overwonnen schepen afgezaagd
en in triomftocht mee gevoerd naar Rome door Gaius Duilius, en Romeins
straatsman en militair, later consul. Daar werden ze aan het podium vastgemaakt. Sindsdien heet zo’n podium ook rostra. Van de Rostra is weinig overgebleven.
Lapis Niger
Lapis Niger (zwarte steen) was volgens velen
de plek waar Romulus, de stichter van Rome
begraven was. Hier is echter geen bewijs voor.
Dit ondergrondse complex, dat gebouwd is rond
ongeveer 600 v. Chr., ligt op het Forum Romanum aan het einde van het Comitium, en is afgedekt met een zwarte marmeren plaat.
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In het complex vind je drie onderdelen: een groot altaar, een zuil en een cippus. Op de zuil bevond zich een standbeeld. Op de cippus, of grafstèle, bevind zich de oudste overgeleverde inscriptie in het Latijn. Het is geschreven
in Boustrophedon. Dat wil zeggen zoals de koe ploegt, van links naar rechts
en vice versa, en spreekt over een koning, een heraut en lastdieren Waarschijnlijk beschrijft het de lex sacra, die de heilige handelingen die op het altaar moesten worden uitgevoerd beschreef. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de Lapis Niger waarschijnlijk een tempel voor de god Vulcanus moet
zijn geweest.
Zoals op de afbeelding
te zien is, liggen de Curia, Rostra en de Lapis
Niger allemaal om het
Comitium heen. Dit deel
van het Forum Romanum wordt gezien als
het bestuurlijke deel van
het Forum, vooral omdat
de Curia en deRostra
een belangrijke plaats
innamen in het bestuur
en handel van Rome.

Regia
De Regia, Tempel van Vesta en het huis van de Vestalinnen staan alle drie op
het Forum Romanum. Het huis van de Vestalinnen staat achter de Tempel van
Vesta. Iets ten zuiden van deze twee gebouwen staat de Regia. Alle drie de
gebouwen zijn in opdracht van Numa Pompilius. Hij wilde de Romeinen namelijk beschaving bijbrengen, daarom liet hij de Tempel bouwen en stelde hij
priesterorden in, die in de Regia werkzaam waren.
De Regia betekent letterlijk “het huis van
de koning”. Samen met de tempel van
Vesta en het huis van de Vestalinnen
moest het een aantal grote hutten tussen
de Veliaheuvel en het Forum Romanum
vervangen. Het is mogelijk dat de naam
regia op het hele complex sloeg dat in die
tijd werd gebouwd.
Resten van de Regia
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In de Koningstijd werd de Regia bewoond door de koning, het gebouw werd
dus als ambtswoning gebruikt voor de regerende koning. De koning had niet
alleen politieke plichten, maar ook religieuze plichten. Deze voerde hij uit
vanuit de Regia.
Na het verdrijven van de laatste koning, Lucius Tarquinius Superbus, is de
Regia waarschijnlijk in brand gestoken. Er zijn sporen gevonden van een
brand rond 550 en 500 v. Chr.

De tempel van Vesta
De tempel van Vesta werd gebouwd op het Forum Romanum. Het tempeltje
is gesticht door Numa Pompilius ter ere van Vesta. De laatste wederopbouw
was een opdracht van de vrouw van keizer Septimius Severus ca 200 n.C. in
Corinthische orde. De tempel van Vesta werd in 1930 gedeeltelijk gerestaureerd. De ronde vorm toont dat je met een oud heiligdom te doen hebt; het
tempeltje heeft namelijk de vorm van de Oud-Romeinse hut. Uit eerbied voor
de traditie heeft men bij elke nieuwe wederopbouw vol ontzag de oorspronkelijke vorm bewaard.
De tempel stond op een vier meter hoog podium en bestond uit een heilige
cella, een kamer met een doorsnede van ongeveer 12 meter, omringd door
twee rijen Korinthische zuilen. Een ring van zuilen was tegen de muur gebouwd en de buitenste ring ondersteunde het dak.
Zoals Saturnus de arbeid van de man op het veld moest zegenen, zo moest
Vesta het werk van de vrouw in het huis beschermen. Het tempeltje was dan
ook een typisch vrouwelijk heiligdom. Nooit mocht een man de cella betreden; de vrouwen mochten dat gedurende de Vesta-feesten of Vestalia van 7
tot 15 juni. Het was ook de enige tempel zonder beeld: het heilige vuur verving het beeld van de godin.

Huis van de Vestaalse maagden
Tussen de tempel van Vesta en de regia ligt het huis van de Vestaalse maagden. Het huis van de Vestaalse maagden is meer een paleis dan een huis.
Het gebouw is gebouwd rond een hof
(atrium) met porticus aan vier zijden en in
het midden fonteinen waarvan er één later
werd veranderd in een achthoekig waterbassin. Aan de lange zuidzijde waren vertrekken die herkend zijn als een ‘bakkerij’,
een keuken en ook een - zij het van klein
formaat - molen (voor meel).
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Op de bovenverdieping, bereikbaar via een trap in het midden van de porticus, waren de (woon)vertrekken waar de Vestalinnen verbleven en sliepen,
ook waren er talrijke baden, verwarmd door uitmondingen van stookplaatsen
die liepen door de holtes in de muren.
Een andere trap, gelegen aan de westzijde, leidt naar een ruimte met een absis, die is geïdentificeerd als een cultusplaats gewijd aan Aius Locutius, een
zo goed als onbekende Romeinse godheid. Aan de oostkant van de porticus is
een groot vertrek, met ernaast drie kamer(tje)s. Dit staat bekend als het
"tablinum", vast en zeker het meest residentiële vertrek van het hele gebouw.
Voor zo goed als de hele noordzijde van de porticus staan basen van marmer
waarop emkele standbeelden geplaatst van vrouwen zijn die teruggevonden
waren bij de opgravingen. Alle voorgestelde vrouwen zijn gehuld in een
voornaam gewaad en stellen de Vestales Maximae voor, de priesteressen die
aan het hoofd gestaan hebben van deze religieuze orde, zoals blijkt uit de inscripties op de sokkels.
Resten van de tempel van Vesta
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Forum Boarium & Forum Holitorium
Het Forum Boarium was de rundermarkt van Rome. Het ligt aan de Tiber,
tussen de Aventijn, Capitolijn en Palatijn.
Al voor Rome was gesticht was de vlakte een plaats waar herders samenkwamen om zout te verhandelen en hun runderen te verkopen. Er was een kleine
haven in de Tiber, de Portus Tiberinus. De positie van Rome is te danken aan
deze plaas. Vanaf het moment dat Rome gesticht werd, was dit het handelscentrum. De Via Salaria, die uitkomt op het Forum Boarium, was al een route
voor handelaren naar Campanië en Etrurië.
Toen Rome groeide, verloor het Forum Boarium zijn functie doordat het te
klein werd. De haven lag in de Tiber en kon daarom niet uitgebreid worden.
Ook het plein zelf had geen mogelijkheden meer, aangezien het omringd was
met gebouwen. Alles wat er vandaag de dag nog over is van de haven, is de
Ponte Rotto. Dit is een boog uit een latere brug over de Tiber, de Pons Aemilius.
Het Forum Holitorium ligt naast het Forum Boarium en was de groentemarkt.
In 12 v.Chr. werd het Theater van Marcellus deels over dit forum heen gebouwd en in 388 n.Chr werd het in zijn geheel verplaatst naar een andere locatie op het Marsveld.
De Fora aan de
Tiber hebben
voor Rome zo’n
grote rol gespeeld, dat zij
nooit mogen vervagen. Ze waren
het centrum van
de vroege stad en
hebben vele eeuwen een belangrijke rol gespeeld
in de groei en
ontwikkeling van
Rome. Het waren
deze fora die de
Forum Boarium
locatie op de zeForum Holitorium
ven heuvels een
gunstige handelsplaats maakten. Daarnaast is het Forum Boarium tegenwoordig een naar Romeinse standaarden goed geconserveerd overblijfsel.
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Circus Maximus
De bouw van het Circus Maximus is gestart in de 6e eeuw voor Christus in
opdracht van Tarquinius Priscus, de 5e koning van Rome, die regeerde van
616 tot 578 voor Christus.
Het Circus Maximus is gebouwd in de vallei tussen de Palatijn en de Aventijn. Voor de bouw van het Circus werd de beek die door de vallei stroomde
gekanaliseerd en overbrugd. Het Circus Maximus is gebouwd op de plaats
waar Romulus het Consualia festival hield, waarbij de Sabijnse maagdenroof
plaatsvond.
Na de bouw in de 6e eeuw v.C. was het Circus Maximus nog niet zo belangrijk als het later zou worden. Pas in 264 v.C vonden er de eerste gladiatorenspelen en vuistvecht-wedstrijden plaats. Toen in 71 n.C, in de keizertijd, het
Colosseum in gebruik genomen werd, vonden de gladiatoren spelen niet langer plaats in het Circus Maximus, dat daarna alleen nog dienst deed als hippodroom.
De bouw van het Circus Maximus werd in de 2e eeuw v.C voltooid. Pas in de
tweede helft van de 4e eeuw v.C., in 326/325, werden de paardenrennen zo
populair dat het zinvol werd permanente startkooien te bouwen. In 64 n.C.
brandde bij de brand van Rome een groot deel van de tribunes af, die later
herbouwd werden. Keizer Traianus liet het Circus nogmaals herstellen na een
nieuwe verwoestende brand.
Omdat de wagenmenners een grote populariteit genoten, deed de keizer er
goed aan zich te vertonen in het Circus, waar hij een eigen loge had. Voor de
Romeinse burgers was er in het circus de gelegenheid om de keizer hun verlangens duidelijk te maken. Voor het Romeinse volk was ‘Panem et
Circenses’ (brood en
spelen) dan ook erg
belangrijk.
Het Circus Maximus
was ruim 600 meter
lang en had de oppervlakte van 7 voetbalvelden. Aan de ene
kant van het circus
bevonden zich de Carceres, wat letterlijk ‘kerkers’ betekent, in dit geval werden hiermee de startboxen van de paarden bedoeld.
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De rest van het Circus was omringd met tribunes. De tribunes boden plaats
aan 150 000 tot 300 000 toeschouwers. Dit komt overeen met de helft van de
volwassen stadsbevolking.
Halverwege de lange tribunes, recht tegenover elkaar, bevonden zich de keizerlijke loge en de jurytribune. Het middenstuk van het Circus werd de Spina
genoemd. De Spina was ruim 335 meter lang en 6 meter breed.
De enige overblijfselen van het Circus
Maximus zijn de
oude vorm van het
Circus en een klein
gedeelte van de tribunes in de zuidoostelijke hoek.
Ook geeft een strook groen aan waar vroeger de Spina heeft gelegen.

Ostia
Ostia is de oude havenplaats van Rome. De plaats ligt ±30 kilometer ten westen van Rome, aan de kust van de Middellandse Zee. Het is een stadje dat ligt
aan de monding van de Tiber. De naam Ostia komt van het Latijnse woord
ostium dat riviermonding betekent. Het is één van de best bewaarde Romeinse steden van Italië.
Ostia was een rijke havenstad
met contacten met het gehele
Middellandse Zeegebied. Dit
blijkt uit de vele uitheemse tempels, winkels (tabernae), graanpakhuizen (horrea), kroegen
(thermopolia) en marktpleinen.
Mensen woonden in blokken met
flatwoningen, die soms een gemeenschappelijke tuin in het
midden hadden. Deze gebouwen waren van baksteen gemaakt. In de huizen
vrolijkte men de wanden op met mozaïeken. Op het forum waren ook mozaïeken gelegd. Deze hadden een functie die vergelijkbaar is met de uithangborden van tegenwoordig, voor verschillende kooplieden uit het hele rijk.
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In het begin van de tweede eeuw was Ostia op het hoogtepunt van haar bloei,
de stad had toen naar schatting 50.000 inwoners. In de vierde eeuw beleefde
Ostia nog een keer een kleine opbloei, dit blijkt uit luxe villa’s met veel fonteinen en mozaïeken uit die tijd. Ook blijkt dit uit een basilica, gebouwd door
Constantijn de Grote, die aan de macht was in die tijd.
Tegenwoordig ligt de stad echter niet meer direct aan zee, omdat na verloop
van tijd de kustlijn door verzanding steeds verder zeewaarts is opgeschoven.
Je kunt er nog wel naar het strand, daar ligt namelijk de badplaats Lido di Ostia. Ostia Antica zelf is tegenwoordig een bezienswaardigheid met opgravingen, zoals een synagoge, maar ook de thermen en tempels en het theater.

Theater van Marcellus
De bouw van het theater werd gestart door Caesar die het liet bouwen nadat
hij generaal Gnaeus Pompeius Magnus had verslagen. Er werd met de bouw
begonnen in de tijd van Caesar maar die mocht de voltooiing niet meer meemaken. Wel had hij de plaats laten ontruimen, en wel in de buurt van een oude, 5e eeuwse tempel van Apollo. Ter ere van hem werden al vroeg in de Republikeinse periode religieuze spelen werden gehouden. Keizer Augustus
ging verder met het bouwen in 22 v.Chr., maar het werd pas geopend in 13
v.Chr. Hij noemde het naar de zoon van zijn zus Octavia, Marcellus.
Het theater bood plaats aan 14.000 toeschouwers waarvan er 12.000 konden
zitten. Het zitgedeelte, de cavea, had een doorsnede van 130 meter, en het
theater zelf was 30 meter hoog. De voorstellingen waren vooral tragedies en
pantomime stukken. Hierdoor waren ze geschikt voor alle lagen van de bevolking.
Het theater heeft vele verbouwingen ondergaan, en dat is waarschijnlijk ook
zijn redding geweest. Het werd eerst geplunderd, vervolgens omgebouwd tot
fort en tegenwoordig is
er een stuk aan vast
gebouwd waar luxe
appartementencomplexen voor de elite
van Rome in zijn gemaakt.

Het bijzondere is dus dat het als enige theater nu nog te bezichtigen is.
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Santa Maria in Cosmedin
De Santa Maria in Cosmedin is een basiliek in Rome die is gebouwd op het
Forum Boarium, op de plek waar vroeger het Herculesaltaar stond. Tegenwoordig heet het plein Piazza Bocca della Verità, vernoemd naar de beroemde Bocca della Verità.
Een belangrijk aspect dat de Santa Maria in Cosmedin
zo bekend heeft gemaakt, is de Bocca della Verità,
oftewel ‘de mond van de waarheid’. De Bocca della
Verità kun je vinden aan de linkerkant in de voorhal.
Het ziet eruit als een oud stenen gezicht, met een grote
open mond. Volgens de oude legende sluit de mond
als een leugenaar zijn of haar hand erin heeft liggen op
het moment dat hij of zij een leugen uitspreekt.
Waarschijnlijk was het verweerde stenen hoofd oorspronkelijk echter een putdeksel.
Het schijnt ook dat de mensen die een eed moeste afleggen om wat voor reden dan ook, naar deze kerk werden gevoerd om hun hand in de Bocca della
Verità te leggen, zodat gezien kon worden of zij in eerlijkheid spraken. Dit
proces werd dan ook gezien als het oordeel van de god die op de Bocca della
Verità is afgebeeld.
Een ander opvallend voorwerp is een steen met
daarop de knieafdrukken van apostel Simon Petrus, beter bekend als ‘witte Simon’. Volgens het
verhaal daagde Simon Magus, ‘zwarte Simon’ de
tovenaar, witte Simon uit om te bewijzen dat zijn
krachten groter waren dan die van God. Hij wilde
dit bewijzen door boven de kerktoren te zweven.
Witte Simon gooide zich op zijn knieën en bad tot
God, waarna zwarte Simon viel. De steen zou ontroerd zijn en zich daarom hebben geplooid naar de
knieën van witte Simon.
De vloer van de Santa Maria in Cosmedin is bedekt met mozaïek, Cosmatenwerk (kleurrijk mozaïek, door de Cosmati-familie gemaakt). Het koor is versierd met verschillende fresco’s en een gebeeldhouwd baldakijn bevindt zich
op boven het hoofdaltaar. De gehele inrichting is kostbaar.
De bijnaam 'in Cosmedin' heeft daarom betrekking op het Griekse woord
'κόσμος' dat versiering betekent.
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Boog van Janus
De bouw van de boog van Janus, in het Italiaans Arco di Giano, is begonnen
in het jaar 356 na Christus in opdracht van keizer Constantius II. Dit om zijn
vader Constantijn de Grote te eren, wat ook blijkt uit de oorspronkelijke naam
van de boog, namelijk Arcus divi Constantini, wat ‘de boog van de vergoddelijkte Constantijn’ betekent. De naam ‘boog van Janus’ is eigenlijk pas na de
Romeinse tijd bedacht. Janus was de Romeinse god van bruggen en poorten.
De boog van Janus
is te herkennen aan
zijn vier zuilen die
in een boogvorm
met elkaar zijn verbonden. Zo’n vorm
noemt men een
‘quadrifons’ boog.
De vier zuilen staan
over een oppervlakte van 12 bij 12 meter, en zijn elk samen met het dak
ongeveer 16 meter
hoog. Elke zuil bevat 12 nissen, verdeeld in 2 rijen van 3 nissen naast elkaar aan de 2 buitenste kanten van de
zuil. In totaal zijn er 48 nissen, waarin ooit beelden stonden. Aan beide kanten van een nis hebben vroeger 2 kleine zuilen gestaan, maar daar is nu nog
maar weinig van over. Van de 48 nissen zijn er 16 niet meer in complete
staat.
De sluitsteen, dat is de steen precies in het midden boven een doorgang, van
elk van de vier bogen was vroeger versierd met een figuur van een god. Op de
zuidelijke en westelijke zijden van de boog van Janus valt hier niets meer van
te zien, op de noordelijke en oostelijke zijden zijn Roma en Minerva te vinden. De gehele boog is gebouwd uit baksteen en bekleed met marmer.
Het uiterlijk van de boog is niet meer zoals die was toen de boog gebouwd is.
In de middeleeuwen is er in opdracht van de familie Frangipani een fort van
gemaakt, met een toren boven op het dak van de boog. In 1827 is zowel het
fort als de toren afgebroken en is de boog hersteld in de oorspronkelijke staat.
De boog zelf is bij deze verbouwing echter niet onbeschadigd gebleven.
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Boog van de geldwisselaars
Boog van de geldwisselaars, in Italië ‘Arco degli Argentari’ genoemd.
Er bestaat een groot misverstand over de boog van de geldwisselaars. Als je
naar de boog kijkt, zou je denken dat de boog als een triomfboog heeft gediend, een triomfboog is een boog die de Romeinen het vroeger aan de winnende generaal gaven om de overwinning te vieren op vijanden, maar schijn
bedriegt. Men denkt dat het gebouwd is in opdracht van de lokale geldwisselaars en handelaars als eerbetoon aan keizer Lucius Septimius Severus.
De boog is niet groot en valt niet echt op. Je zou denken dat hij bij de kerk
hoort, waar hij tegenaan staat. In totaal is de boog bijna 7 meter hoog en heeft
een doorgang van ongeveer 3 en een halve meter breed en is 6,15 meter hoog.
Hij heeft twee grote steunpilaren die gemaakt
zijn van bakstenen marmeren architraaf. Op de
buitenkant is hij natuurlijk versierd met reliëfs
van Septimus Severus en zijn familie. Op de
rechterpilaar staat keizer Septimius en zijn rijke
Syrische vrouw Julia Domna afgebeeld. Op de
linker pilaar zouden zijn beide zonen, Caracalla
en Geta, afgebeeld zijn, maar nadat Caracalla
keizer werd, vermoordde hij zijn broer Geta en
gaf opdracht om alle afbeeldingen en de naam
van zijn broer Geta van de boog te verwijderen.
In plaats van Geta is Caracalla met zijn vrouw
en zijn schoonvader afgebeeld en dat is gelukkig op de boog nog wel te zien tegenwoordig.
Op de zijkant van de boog zijn twee soldaten en een gevangen barbaar afgebeeld, hier is Caracalla opnieuw afgebeeld terwijl hij een offer brengt.De
boog is aan de binnenkant prachtig versierd met beeldhouwkunst en reliëfs.
Op de boog staat Hercules, die te herkennen is aan zijn leeuwenhuid. Naast
Hercules is er een geest afgebeeld, die waarschijnlijk een soort van beschermgeest als functie heeft. Verder staat er nu een hek omheen dat er
vroeger niet stond.
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Het Mausoleum van Augustus
Het mausoleum van Augustus is een soort grafheuvel gebouwd in opdracht
van Augustus zelf, ter verering van hem. Hij liet het bouwen rond 28 voor
Christus aan de oever van de Tiber op het Marsveld. Het Mausoleum werd
het grootste grafmonument tot dan toe. Augustus kwam op het idee om een
grafmonument voor zichzelf te laten bouwen door Koning Mausolos, die in
de 4e eeuw voor Christus een grafmonument liet bouwen voor zichzelf. Augustus was de geadopteerde zoon van Caesar; zijn eigenlijke naam was Gaius
Octavius.
Er waren twee belangrijke redenen die aanleiding gaven tot de bouw van dit
grafmonument. De eerste reden was de gezondheid van Augustus. Hij had een
slechte gezondheid en zou niet lang meer te leven hebben, toch wilde hij voor
een mooie begraafplaats zorgen. Augustus was toen ongeveer 31 jaar oud. De
tweede belangrijkste reden was als het ware een propagandistisch-politieke
reden. Met de bouw van dit bouwwerk wilde hij bepaalde invloeden hebben
op het grote publiek. Het moest als het ware een tegenhanger zijn van het graf
van Antonius en Cleopatra in Alexandrië. Het was de bedoeling om iedereen
duidelijk te maken, dat Octavianus in tegenstelling tot Antonius tot zijn dood
en daarna aan Rome gebonden bleef, en dat hij hier zijn standplaats en middelpunt van zijn rijk zag.
In de centrale grafkamer zijn hoogstwaarschijnlijk Augustus zelf, zijn vrouw
Livia, zijn twee kleinzoons Lucius en Gaius Caesar, die anders troonopvolgers zouden zijn geweest, zijn zus Octavia, zijn schoonzoon Marcus Agrippa,
een beoogde troonopvolger en zijn neef en schoonzoon Marcellus, ook een
beoogde troonopvolger. In de gangen om de centrale grafkamer heen waren
andere leden van de Julisch-Claudische familie bijgezet, waaronder in ieder
geval de keizers Tiberius(de zoon van Livia), Caligula, Claudius en Nerva.
De vrouw van keizer Septimius Severus kwam er ook te liggen.
Het mausoleum is een cilindervormige graftombe, met bovenop
aarde en cipressen, een stijl die
ontleend is aan de Etrusken. De
hoogte van de basis van de tombe
was 12 meter, de hoogte van het
volledige bouwwerk was 44 meter, met een diameter van 88 meter. Daarin liepen meerdere concentrische gangen rond een centrale grafkamer.
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Pantheon
Het Pantheon is in het klassieke centrum van Rome te vinden aan het grote
ronde plein ‘Piazza della Rotonda’, gelegen op ongeveer een kilometer ten
noorden van het Tibereiland. Het is ook vlakbij de grote straat Corso Vittorio
Emanuele II.
Het Pantheon bestaat uit een 7,5 meter dikke, cirkelvormige muur, waarop een gigantische betonnen koepel
rust met een diameter van maar liefst
43,2 meter. Boven in het hoogste
punt van de koepel is een opening
vrijgelaten met een doorsnede van 9
meter, de zogenaamde “oculus” (wat
‘oog’ betekent), die de zon als alziend
oog van de hemel symboliseert. Ook
aan het regenwater dat binnenkomt
door de opening is gedacht door keizer Hadrianus. De vloer loopt namelijk
iets bol, waardoor het water weg kan lopen via gaten in de vloerplavuizen.
Aan de voorkant van de cirkelvormige muur staat een grote zuilengalerij waar
de “porticus” wordt gedragen door 16 monolithische granieten zuilen, versierd met Corinthische marmeren kapitelen, 4 pilasters en een grote marmeren
architraaf. De voorste zuilen zijn uitgevoerd in grijs graniet afkomstig uit
Egypte, evenals het plaveisel op de grond, de rest van de zuilen in roze graniet.
Het gebouw werd in
80 n.Chr. deels door
brand verwoest, en
nadat keizer Domitianus het weer had laten restaureren in 93
Zijaanzicht
en
doorsnede
n.Chr. brandde het
gebouw compleet af in 110 n.Chr. Toen ontwierp Keizer Hadrianus, die zelf
architect en bewonderaar van de Griekse bouwkunst was, een nieuwe tempel
in 118 n. Chr., die gebouwd zou worden op de plaats waar vroeger de tempel
van Agrippa had gestaan. Het ontwerp was totaal nieuw, en bij de bouw zouden de oude fundering van de tempel en enige resten ervan opnieuw gebruikt
worden. Bovendien zou men voortaan in het Pantheon alle zeven goden gaan
aanbidden, en dit is ook waar het gebouw zijn naam aan te danken heeft
(afkomstig uit het Grieks, παν (‘pan’)=alle, θεος (‘theos’)=god)
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Basilica di San Pietro
De SintPietersbasiliek ligt in
Vaticaanstad. De
Sint Pieter werd gebouwd op de plek
waar vroeger het Circus van keizer Nero
zou hebben gestaan.
Bovendien zou de
kerk boven het graf
van de apostel en
eerste paus Petrus
zijn gebouwd.
De - compleet witte - Sint-Pietersbasiliek is een typisch bouwwerk in de stijl
van de Barok. De bouwkunst uit deze periode heeft als kenmerken onder andere het gebruik van ovaalvormen, symmetrie en vele versieringen. Voor de
basiliek ligt een gigantisch ovaalvormig plein. Aan beide kanten van het plein
zijn colonnades, zuilenrijen in de vorm van een boog. Hier zijn het zelfs vier
zuilenrijen achter elkaar. Bovenop de colonnades staan beelden van heiligen,
140 in totaal. Er wordt wel gezegd dat de twee bogen op het plein symbool
staan voor de omarming van alle katholieken; de twee colonnades ‘omarmen’
als het ware het plein.
Het meest opvallende aan de kerk is de gigantische, 120 meter hoge koepel.
Deze is precies gebouwd boven het graf van Petrus. De koepel wordt ondersteund door vier enorme zuilen.
De bouw van de Sint-Pietersbasiliek werd gefinancierd door de Rooms-katholieke kerk. Die had veel
geld verdiend met verkoop van aflaten aan gelovigen. Gelovigen gaven dus geld aan de kerk, omdat
hun zondes dan vergeven werden. In 1626 werd de
bouw van de Sint-Pietersbasiliek voltooid. Maar
een kerk kan niet zonder plein, dus ontwierp de
Italiaanse architect en beeldhouwer Bernini de Piazza San Pietro (Sint-Pietersplein). Het plein werd
gebouwd tussen 1656 en 1667.
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Santa Maria sopra Minerva
De Santa Maria sopra Minerva
(vertaling: Basiliek van de heilige maagd, gebouwd over de tempel van Minerva) is een basiliek in Rome. De kerk is gebouwd op het Piazza Minerva op het Marsveld, vlakbij het
Pantheon. De Santa Maria sopra Minerva wordt
beschouwd als de enige gotische kerk in Rome,
maar de voorgevel stamt uit de Renaissance.
Oorspronkelijk is de kerk gebouwd in de 8e eeuw door Griekse monniken. Ze
dachten dat ze de kerk over de restanten van de Tempel van Minerva Chalcidica hadden gebouwd, maar deze tempel lag in werkelijkheid 200 meter verderop. De kerk is echter wel over de restanten van iets gebouwd, namelijk
over de restanten van de Saepta Julia. Deze Saepta was een plein waar men
vergaderingen hield en werd door Julius Caesar voorzien van een marmeren
vloer en porticus. Men vermoedt ook dat de Santa Maria sopra Minerva voor
een deel rust op de restanten van de Tempel van Isis en Serapis. In de tuin van
een bijbehorend klooster werd namelijk een Egyptische obelisk gevonden, die
in de tempel had gestaan.

Het olifantje van Bernini
Op de Piazza della Minerva staat een kleine obelisk op
een stenen olifant. Het plein bevindt zich voor de gotische kerk Santa Maria Sopra Minerva. Voordat de obelisk versierd werd door de bekende kunstenaar Bernini,
was het een relatief heel kleine obelisk gevonden door
een aantal monniken. Bernini kreeg de opdracht van de
paus Alexander VII om de obelisk groter te maken.
Bernini ontwierp hem voor deze paus, maar een leerling
van Bernini, Ercole Ferrata, maakte hem. Het is een
leuk olifantje en creatief ontworpen om de obelisk groter te maken.
De monniken waren van mening dat de ruimte onder de olifant te groot was,
waardoor het geheel zou kunnen instorten. Bernini kon hen niet overtuigen
dat de constructie gewoon betrouwbaar was. Hij was gedwongen om de ruimte op te vullen. Hij deed het door de olifant "een dekje" op de rug te geven,
waardoor de ruimte niet meer zichtbaar was. Hij was echter woedend en gekwetst door de wantrouwendheid van de kloosterlingen en wilde in een zekere zin wraak nemen. Hij plaatste het olifantje zo dat het hoofd gericht naar het
Pantheon was en de achterkant richting het klooster.
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Ara Pacis
Op 4 juli in het jaar 13 v Chr. stemde de Romeinse senaat over het bouwen
van een vredesaltaar ter ere van keizer Augustus. De aanleiding om dit te
bouwen was de terugkeer van keizer Augustus uit Spanje en zijn overwinningen aldaar. Later werd het ook gebruikt om de Pax Augusta, de vrede in het
rijk na Augustus’ vele overwinningen, te eren.
Ara Pacis betekent vredesaltaar. Vroeger werd het dan
ook als altaar gebruikt. Maar naast het gebruik als
altaar werd de Ara Pacis ook gebruikt om de vrede die
Augustus zelf stichtte in ere te houden. Tegenwoordig is het een ‘toeristische attractie’. Het oorspronkelijke altaar werd gebouwd op het Marsveld, op de
plaats waar een van de belangrijkste wegen naar het
noorden, de Via Flaminia, Rome binnenkwam.
Het monument wordt beschouwd als een van de belangrijkste bouwwerken
uit de periode van Augustus’ bewind. Het is gemaakt van wit marmer en meet
11,65 bij 10,62 meter. Het geheel staat op een kleine verhoging, een zogenaamd podium. Te midden van een rechthoekige muur staat het werkelijk
altaar op een tweede, kleiner podium. In de smalle zijden zitten twee deuren.
Aan zowel de binnen als de buitenkant zijn zeer gedetailleerde reliëfs gebeeldhouwd. Op elke muur staan twee reliëfs gescheiden door een verticale
band. Aan de buitenkant van de Ara Pacis is op alle muren op het ‘onderste
niveau’ (onder de band) een afbeeldingen van planten met daartussen dieren
zichtbaar.
Er worden Romeinse rites uitgebeeld, zoals offeren
aan de goden. Hierbij gaat alles helemaal volgens het
boekje. Dit geeft aan dat niet alleen het offeren belangrijk was maar ook de manier waarop. De figuren
op het altaar dragen bijvoorbeeld hun toga over hun
hoofd, dit om te laten zien dat ze als priester in naam
van de overheid functioneren en niet als individu.
Ook laat het altaar de Romeinse trots en arrogantie zien. Zo staan er bijvoorbeeld ook niet-Romeinse kinderen op het altaar. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat Rome het middelpunt van de wereld is en dat andere volken hun
kinderen naar Rome sturen om hen een goede opleiding te geven.
En misschien wel de belangrijkste functie het altaar was dat het als propagandamiddel diende voor de Pax Augusta, de vrede onder het bewind van Augustus, en voor Augustus zelf.
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Il Gesù
De Il Gesù en St. Ignazio zijn jezuïetenkerken in Rome en
zijn goede voorbeelden van in de Contrareformatie gebouwde kerken, dit valt af te leiden uit de pracht en praal
die weer eens goed aan het licht werd gebracht. De Il Gesù
is in opdracht van kardinaal Alessandro Farnese ontworpen door Michelangelo, die overleed voordat het ontwerp
gereed was, waarop Vignola het ontwerp voltooide.
Santissimo Nome di Gesù, oftewel de Il Gesù, betekent letterlijk: De meest
heilige naam van Jezus. De bouw van de kerk is in 1568 begonnen en staat
aan de Via del Plebiscito op de plek waar Ignatius de Loyola zijn persoonlijke
vertrekken had. Ignatius de Loyola had een groot aandeel in de oprichting van
de Jezuïetenorde en was hun eerste leider. In 1622 werd hij heilig verklaard
door paus Gregorius XV. De Il Gesù was het hoofdgebouw van de Jezuïeten
en later is de St. Ignazio naar hun heilig verklaarde leider vernoemd.
In de kapel van de Il Gesù staat een mooie urn met daarin de resten van de
heilige Ignatius de Loyola en in het linker transept ligt hij begraven. Bovendien staat er een altaar met daarop het beeld van de heilige Ignatius, gemaakt
van marmer en zilver.

St. Ignazio
De St. Ignazio is ontworpen door Orazio Grassi. Het kenmerkende aan de
jezuïetenstijl is de combinatie van barok en renaissance, bij deze kerken is dat
goed te zien aan het contrast tussen de relatief strakke voorgevels en de pracht
en praal in de kerken.
In de kerk bevindt zich een groot beeld van Ignatius zelf,
ontworpen door Camillo Rusconi. Ook geven verschillende fresco’s in de kerk het leven van Ignatius weer.
De monniken van een klooster in de buurt vroegen aan de Jezuïeten bij het
opstellen van de plannen voor de St. Ignazio of ze geen koepel wilden bouwen, die zou namelijk het licht uit hun bibliotheek weghalen. De Jezuïeten
gaven gehoor aan dit verzoek, maar dankzij de geniale Andrea Pozzo kwam
er toch een koepel. Er werd namelijk een koepel tegen het plafond geschilderd, in nauwkeurig perspectief, waardoor niet meer te zien is dat het dak van
zichzelf plat is.
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Vaticaanse Musea
De Vaticaanse Musea en de Sixtijnse Kapel zijn gesitueerd in Vaticaanstad.
Vaticaanstad ligt op de Vaticaanse heuvel, ten westen van de Tiber. De Vaticaanse heuvel is geen onderdeel van de Zeven Heuvels van Rome. Vaticaanstad is een zelfstandige staat, midden in Rome, met als staatshoofd de Paus
(op dit moment Benedictus XVI). Vaticaanstad is de kleinste onafhankelijke
staat ter wereld.
De Vaticaanse Musea zijn gehuisvest in
het Vaticaans paleis. Deze diende aanvankelijk als de residentie van de paus.
Het paleis werd echter niet veel gebruikt, want de paus gebruikte vooral het
Lateraanse paleis. De Vaticaanse Musea
zijn in eerste instantie opgericht door
kardinaal Giuliano della Rovere, die zijn
particuliere verzameling tentoonstelde in
de tuin van de toenmalige paus Innocentius VIII. Deze collectie is nog steeds te
zien in de Vaticaanse Musea in de
“Cortile Ottagonale”. De kamers van
Julius II zijn gedecoreerd door Rafaëllo
Sanzio, en zijn nu nog te zien als de Stanze di Raffaello.
De Vaticaanse Musea bestaan nu uit meerdere, verschillende musea en galerijen. De eerste van deze musea zijn opgericht door Paus Clemens XIV en
Paus Pius VI als het Pio-Clementino Museum. Deze bestaat nu uit 54 galerijen, waarvan de bekendste de Sixtijnse Kapel is. Later werden door verschillende Kardinalen en Pausen nog meer musea erbij gebouwd, zoals het Gregoriaanse Egyptische Museum(1839), het Gregoriaanse Etruskische Museum
(1837) en de Pinacotheek(1932).
De Pausen waren de eerste staatshoofden die kunst tentoonstelden in hun paleizen voor het publiek, en daarmee kennis van kunstgeschiedenis en cultuur
bevorderden. Men zou dus kunnen zeggen dat de Vaticaanse Musea oorspronkelijk als een soort school waren bedoeld (eigenlijk net zoals vandaag de dag
musea bedoeld zijn).
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Sixtijnse Kapel
De Sixtijnse Kapel, de bekendste galerie van het Pio-Clementino Museum, is
vernoemd naar Paus Sixtus IV della Rovere, in wiens opdracht de kapel werd
gebouwd. Op het plafond van de Sixtijnse Kapel zijn delen van de Genesis
afgebeeld (het maken van het heelal, de ark van Noach, en de bekendste, de
schepping van Adam).
Op de achtermuur van de galerie is Het Laatste Oordeel afgebeeld, achter het
altaar. Alle personen die staan afgebeeld op Het Laatste Oordeel, zijn oorspronkelijk naakt geschilderd. De Paus was hier niet van gecharmeerd, en liet
later een andere schilder, Daniele da Volterra, vijgenbladeren voor de geslachtsdelen schilderen.
Deze fresco’s zijn geschilderd door
Michelangelo. Hij wordt beschouwd
als een van de grootste kunstenaars
ooit.
Het plaatje hiernaast is ook een fresco
van Michelangelo, de schepping van
Adam. Je ziet hier een energieke, dynamische, vliegende God rechts, die
Adam aanraakt (links) en hem zo tot
leven wekt, zodat Adam op kan staan.
Het bijzondere aan dit fresco is dat er
een soort “vonk” tussen de twee handen is ontstaan. Dit fresco is een onderdeel van de frescoschildering op het plafond van de Sixtijnse Kapel.
De drie overige muren zijn geschilderd door een groep schilders, bestaand uit
Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, Rosselini en hun assistenten.
De hele kapel hangt dus vol met Bijbelse taferelen. Maar daarnaast heeft het
gebouw ook de precieze afmetingen van de Tempel van Salomo, zoals deze
wordt beschreven in de Bijbel. Als er een nieuwe paus moet worden gekozen,
worden de vergaderingen(conclaaf) in de Sixtijnse Kapel gehouden.
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw zijn de fresco’s van de Sixtijnse Kapel
gerestaureerd. De restauraties duurden ongeveer 20 jaar, maar het resultaat
was prachtig. De heldere kleuren, die gebruikt waren bij het maken van de
fresco’s, kwamen weer terug. Ook is er een soort luchtfilteringssysteem geïnstalleerd, waardoor de kans op luchtvervuiling in de kapel kleiner is, en waardoor de fresco’s dus langer in deze staat blijven.
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San Paolo Fuori le Mura
San Paolo Fuori le Mura betekent letterlijk “Sint-Paulus
buiten de muren”. Deze basiliek is gelegen aan de Via
Ostiense (de straat die leidt naar de haven Ostia), net buiten de oude stadsmuren van Rome. De kerk is na de Sint
Pieter de grootste kerk van Rome.
De San Paolo Fuori le Mura is opgericht in de 4e eeuw v.C door de toenmalige, 33e paus, paus Silvester 1. Hij deed dit in opdracht van de toenmalige keizer, keizer Constantijn. De kerk diende als gedenkteken boven op het graf van
apostel Paulus. De eerste versie van de kerk was niet erg groot en werd vervangen voor een uitgebreidere kerk, die eind van de 4e eeuw n.C. werd voltooid. De San Paolo Fuori le Mura die je nu ziet is echter niet de kerk die de
oude Romeinen hebben gebouwd. De originele kerk brandde af in 1823 en is
hierna herbouwd, in neoclassicistische stijl. Om plunderingen tegen te gaan,
is in 800 n.C. een muur om de kerk heen gebouwd.
De basiliek bestaat uit een middenschip en 4 zijschepen. Het middenschip is
afgezonderd van de zijschepen door middel van zuilen. Wat heel speciaal is in
de San Paolo zijn de zogenaamde ‘medaillons’ (ronde uitsparingen die in de
muren geplaatst zijn): deze geven alle pausen van 600 jaar geleden tot nu
weer. De gedachte hierachter was dat als alle medaillons bezet zijn, de Dag
Des Oordeels is aangebroken

San Giovanni in Laterano
San Giovanni in Laterano betekent in het Nederlands
“Sint Jan van Lateranen”. Het is onder andere een belangrijke kerk geweest, omdat verschillende pausen er in
hebben gewoond. Deze basiliek is gelegen aan het Piazza
del Laterano, waar ook het Lateraanse Paleis gevestigd is.
De San Giovanni in Laterano is een pauselijke basiliek en werd voltooid in
het jaar 318. De oorspronkelijke kerk is echter al lang verwoest.Na de laatste
brand in 1360 is de kerk weer opgebouwd en na een restauratie én verbouwing in de 16e eeuw is de kerk geworden tot wat je nu ziet. De schilderingen
zijn gemaakt door de beroemde Italiaanse kunstenaar Giotto.
Eerst had de kerk de functie die tegenwoordig ingenomen wordt door de SintPieter: de hoofdkerk van het Christelijke geloof. Formeel gezien is hij nog
steeds belangrijker dan de Sint-Pieter, omdat de San Giovanni de eigenlijke
bisschopskerk is van het bisdom Rome, het bisdom waar de Paus bisschop
van is. Deze basiliek is dan ook de plaats waar de Paus zijn preken houdt.
Dinsdag 22 april
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Villa dei Misteri
Pompeji was in de oudheid een plaats waar veel rijke mensen een villa lieten
bouwen; het lag dichtbij zee en het weer was er over het algemeen aangenaam. De beroemdste van deze vele villa’s is de Villa dei Misteri. Men is begonnen met de bouw van deze zogenaamde ‘villa suburbana’ (een aan de rand
van de stad gebouwd landhuis) in de tweede eeuw voor Christus en met de
jaren kwamen er steeds meer appartementen bij. Zo kreeg zij langzamerhand
de omvang die zij nu nog steeds bezit.
In de tweede eeuw
voor Christus gebruikte men verschillende bouwstijlen, en een hiervan
is de Romeinse
bouwstijl. In deze
stijl waren de meeste huizen in Pompeji
gebouwd. Zo ook de
Villa dei Misteri. De
Romeinse bouwkunst kenmerkt zich
door de rechthoekige vorm van de huizen die in die stijl
zijn gebouwd en
meestal maakte een
huis deel uit van een
huizenblok, een zogenaamde insula
(Latijn: eiland).
Wanneer je flink wat geld en goederen had, kocht je natuurlijk het hele huizenblok op.
Een Romeins huis had een aantal standaardkamers, zoals de vestibulum (de
ingang), het atrium (de ontvangsthal) en de cubicula (de leefruimten van de
familie, deze lagen rond het atrium). Rijkere mensen hadden echter vele aanvullingen op dit standaardhuis om zich meer te onderscheiden van de
‘normale mensen’. Deze aanvullingen, zoals thermen (badhuizen) of een extra
atrium, zorgden voor meer luxe.
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De belangrijkste ruimte in de villa is het triclinium, zo genoemd naar de drie
bijbanken waar de bewoners aanlagen tijdens het eten. Naar deze ruimte is het
huis vernoemd. In deze ruimte bevinden zich namelijk de beroemde fresco’s,
waarvan niemand precies weet wat ze inhouden. Deze schilderingen zijn gemaakt in 70-60 voor Christus.
De meest geloofwaardige interpretatie van
de fresco’s is dat ze de Dionysische riten
uitbeelden, dit houdt in dat je ziet hoe men
wordt ingewijd in de cultus van Dionysus.
De Dionysische cultus verspreidde zich vooral in het zuiden van Italië en dan
voornamelijk in Campania. De aanhangers van deze cultus gebruikten het
geloof om te ontsnappen aan de werkelijkheid.
De senaat echter stelde een wet op die verbood om geheime riten uit te voeren, en ook de riten van Dionysus behoorden daartoe. Maar de bevolking van
Pompeji trok zich hier niets van aan en zij bleef de cultus trouw. Men denkt
dat de personen op de fresco’s in de Villa dei Misteri wel eens de familieleden kunnen zijn van de eigenaren of oud-eigenaren van het huis.
Opvallend aan de Villa dei Misteri is dat er een heleboel goed bewaard gebleven fresco’s in en op zijn geschilderd. Er is nog steeds een felle discussie
gaande over wat deze fresco’s nu precies voorstellen. Er zijn enkelen die denken dat de fresco’s “riten in het leven” voorstellen. Daarmee wordt bedoeld
dat ze enkele overgangsperioden van de doorsnee Romein voorstellen. In een
van de fresco’s is bijvoorbeeld een huwelijk afgebeeld.
Maar de meest aanvaarde theorie over deze vermaarde fresco’s is dat zij de
initiatie, de inwijding, afbeeldt van een vrouw in een speciale cultus. Deze
cultus hing, zoals al eerder vermeld, samen met Dionysus, god van de wijn en
het goede leven. Deze cultus werd geacht zeer mysterieus te zijn en het kostte
vele riten en rituelen om lid te worden.
De Villa dei Misteri is eigenlijk altijd gebruikt als huis. Nooit heeft het gediend als kerk, bibliotheek of wat voor functie die je kunt bedenken dan ook.
Het was “ gewoon” een huis, totdat het in de twintigste eeuw werd omgebouwd tot toeristische trekpleister. Het feit dat het nergens anders voor gebruikt is, is waarschijnlijk te danken aan het feit dat Pompeji duizenden jaren
onder een laag as en fluimsteen heeft gelegen.
Toen de vulkaan de Vesuvius uitbarstte (27 augustus 79 n.Chr.), werd Pompeji volledig verzwolgen. Nadat de villa was uitgegraven, bombardeerde men
het tot toeristische trekpleister. Men liet de muren, met de daarop zo overbekende fresco’s, restaureren en er werd een heus “museum” van gemaakt. Tot
op de dag van vandaag kun je dit huis dan ook van de binnenkant bezichtigen.
Woensdag 23 april
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Villa Borghese
In het noorden van Rome bevindt zich de Villa Borghese, een enorm park van
wel zes vierkante kilometer, waar veel mensen komen om af te koelen in de
schaduw van de bomen. Het park staat vol met sculpturen, fonteinen, monumenten, gebouwen van bekende kunstenaars en is gebouwd in de stijl van de
Barok, Neoclassicisme en Eclecticisme.
Het oudste deel van het
park was oorspronkelijk
een kleine wijngaard, eigendom van de familie
Borghese. Dit veranderde
echter toen Scipione Borghese omringende stukken
land opkocht aan het begin
van de zeventiende eeuw.
Hij beschikte, omdat hij tot
kardinaal benoemd was,
over een enorm vermogen
waarmee hij o.a. In 1613
Villa Borghese liet aanleggen. Scipione investeerde in een park als Villa Borghese om aan het Romeinse volk te tonen hoe groot zijn macht en hoe hoog zijn status wel niet was.
Het park was uitzonderlijk voor zijn tijd. De lay-out was dan wel gelijk aan
de parken van andere vooruitstrevende Romeinse families, de architecten wilden echter dat het park een natuurlijk uiterlijk zou krijgen en niet zo geordend
zou worden als andere parken in die tijd.
Er werden 400 nieuwe pijnbomen geplant. Het park werd ingericht met sculpturen van o.a. Pietro Bernini en met fonteinen, ontworpen door o.a. Giovanni
Fontana. Verscheidene woonvertrekken werden gebouwd met mozaïeken
vloeren en beschilderde plafonds, waar Scipione – familie Borghese staat bekend om hen grote verzameling kunst – zijn kunstcollectie in kwijt kon. In
1616 werd het park voltooid en functioneerde als zomerhuis voor de familie
Borghese.
In het begin van de negentiende eeuw bracht ook Prins Camillo Borghese een
enorme kunstcollectie van de familie over naar het park, in de vertrekken
waar zich nu overigens de Galleria e Museo Borghese bevindt. In 1902 werd
het park eigendom van de staat en daarmee toegankelijk voor de plebs.

74

Donderdag 24 april

Enkele beelden in de tuin zijn oorspronkelijk Grieks van zo'n 2500 jaar oud,
echter de meeste beelden zijn Romeinse zeventiende-eeuwse kopieën van de
Griekse originelen.
In het museum Galleria e Museo Borghese is een groot deel van de kunstcollectie te zien, die de familie Borghese door de eeuwen heen heeft aangeschaft.
Met op de benedenverdieping de sculpturen collectie met o.a. de David en het
– in 'Roma' vaak vertoonde – beeldhouw werk van Apollo en Daphne (waarin
ze verandert in een laurierboom) van Gian Lorenzo Bernini en, misschien wel
het mooiste en opvallendste werk op de benedenverdieping: Paolina Borghese
als Venus door Canova. Paolina was de vrouw van Camillo Borghese en was
de zuster van Napoleon. Dit is opvallend omdat zij als vrouw uit hogere kringen zélf naakt heeft geposeerd.
Op de eerste verdieping is de schilderkunst collectie: schilderijen van o.a. Da
Vinci, Rubens en da Messina.
De villa Borghese trekt enorm veel toeristen aan. Naast de musea en buiten
beeldhouwwerken, fonteinen en tempels bekijken, kun je vandaag de dag ook
een bezoekje aan de dierentuin brengen of rijlessen volgen in het park.

Schilderkunst in de Villa Borghese
De beroemdste schilderijen in de collectie van de Villa Borghese, zijn:
Heilige en profane liefde, door Titiaan (ca. 1514). Hij schilderde dit om het
huwelijk tussen Nicolò Aurelio en Laura Bagarotto te vieren. Op het schilderij is Laura te zien, gekleed in het wit, met Venus en Cupido naast zich. Men
gaf deze naam aan het schilderij, omdat het een beeld van zowel aardse
(Laura) als hemelse liefde (Cupido en Venus) leek te zijn.

David met het hoofd
van Goliath, door
Caravaggio (1610).
Caravaggio beschouwde zichzelf als de onthoofde Goliath, omdat hij moest
vluchten uit Rome; hij was namelijk beschuldigd van moord. Hij stuurde het
schilderij naar Rome als een soort vraag om een pardon. Dit pardon werd gegeven, maar Caravaggio was gestorven voor het pardon hem bereikte.
Donderdag 24 april
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De Depositie, door Rafaël. Hierop wordt Christus weergegeven na zijn dood,
terwijl hij gedragen wordt door een groep mensen. Van 1608 tot 1797 hing
het in de Villa Borghese. Van 1797 tot 1816 hing het in Parijs, en toen het in
1816 weer terug kwam naar Rome, kwam alleen het centrale stuk terug in de
Villa en gingen de drie andere stukken (Vertrouwen, Hoop, en Liefdadigheid)
naar het Vaticaan.
Venus en Cupido met een honingraat, door Cranach (1531). Op dit schilderij
staan Venus en Cupido afgebeeld, terwijl Cupido van een honingraat wil eten
maar aangevallen wordt door bijen. Naast Venus staat een moralistisch gedichtje geschreven, waarin staat dat verlangen vergankelijk en vergezeld van
pijn is. Venus is heel anders geschilderd dan in andere klassieke schilderijen;
zo heeft ze een hoed op en geen lang, loshangend haar. Ook is het schilderij
heel precies en fijn geschilderd; ieder lijntje op de bast van de boom is te
zien.
Het laatste avondmaal, door Jacopo Bassano (1542). Dit schilderij is een van
de grote Italiaanse meesterstukken uit de 16e eeuw. Het is geïnspireerd door
‘Het laatste avondmaal’ van Leonardo Da Vinci. Het schilderij beeldt de
apostelen met Jezus uit, wanneer Jezus hen vraagt wie hem zal verraden. Opvallend is dat het schilderij erg kleurig is. De kleuren waren overgeschilderd
in de 19e eeuw, toen de opvallende groene, roze en oranje kleuren niet in de
mode waren, maar het schilderij is nu weer in zijn oude staat hersteld.
Tobias en de engel, door Giovanni
Gerolamo Savoldo (1542).
Hierin wordt een verhaal uit de bijbel
weergegeven, waarin een engel aan
Tobias vertelt dat hij een vis moet
vangen en de gal van die vis moet
gebruiken om zijn vader van blindheid te genezen. In het schilderij zie je
zijn studie van het menselijk lichaam,
van hoe kleding die gedragen wordt,
geschilderd moet worden en van het
gebladerte, dat doordrongen lijkt te worden door licht, terug. Het zilverachtige zonlicht is karakteristiek voor de schilderijen van Savoldo.
De belangrijkste en beroemdste schilderijen die in de Villa Borghese hangen,
hebben allemaal iets met geloof te maken, zowel met het christelijk geloof als
met het klassieke Romeinse geloof. Op de schilderijen staan verhalen uit de
bijbel afgebeeld of Romeinse goden. Een overeenkomst die alle schilderijen
hebben, is dat ze allemaal in de Renaissance geschilderd zijn.
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Piazza del Populo
Het Piazza del Popolo ontstond gedurende de 16e eeuw en er zijn tot de 19e
eeuw vele veranderingen opgetreden in de vorm van restauraties en decoraties.
Omdat deze plaats grenst aan de
Via Flaminia (een weg die Rome
verbond met andere belangrijke
steden), kwamen op deze plek de
bezoekers en pelgrims uit het noorden de stad binnen. Zo is dus langzamerhand een plein ontstaan.
Het plein ligt aan de voet van de Pincio heuvel waar de bekende Pinco tuinen
en de Piazza Napoleone zich bevinden. Op het plein kwam de prominente
weg de Via Flaminia uit, dit is de reden waarom hier het plein is ontstaan.
Deze weg verbond namelijk Rome met andere belangrijke steden. Hier kwamen alle bezoekers en pelgrims aan in Rome. Dit plein bood tijdelijke opvang
totdat de reizigers hun reis door Rome voortzetten.
Door de eeuwen heen werd dit een veelbezochte plaats en vanaf de 16e eeuw
werd dit plein door verschillende pausen gestaag uitgebreid. Er werden nieuwe wegen gebouwd naar en van het plein af. Hieraan herinneren de drie straten die zich waaiervormig vanaf het plein uitstrekken en die in de volksmond
bekend staan als de Tridente, de drietand. Het is nu echter een toeristische
trekpleister om zijn kerken en de obelisk.
Tijdens de Renaissance leefde het enthousiasme voor de neoklassieke bouwkunst op, en werden er in Rome vele restauraties gedaan aan gebouwen en
andere objecten die in verval waren geraakt. In de 17e eeuw onder Paus Sixtus
V werden er grote restauraties gedaan op het plein. Onder deze restauratie
viel het plaatsen van een enorme Egyptische obelisk (de grootste ter wereld
met zijn 36,50 meter).
Deze obelisk, genaamd Flaminio was oorspronkelijk gebouwd in Heliopolis ,
Egypte. Hij was gewijd aan farao’s Seti I en Ramses II, werd later in het Circus Maximus op de spina (verhoogde afscheiding in het midden van de renbaan) geplaatst en vervolgens werd hij in 1589 door Domenico Fontana op
het Piazza del Popolo geplaatst. Later, tussen 1811 en 1822 is er door de architect Guiseppe Valadier een nieuw ontwerp gemaakt waarin de stijl en indeling zijn te herkennen van het Sint-Pieterplein.
Donderdag 24 april
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Het meest prominente object op het plein is
natuurlijk de obelisk omringd door vier fonteinen met Egyptische leeuwen. Om het plein
heen echter, staan ook nog verscheidene belangrijke gebouwen waaronder één van de
oudste parochiekerken van Rome: de Santa
Maria del Popolo. Historisch gezien komt de
naam van het plein van de populieren waar de
kerk haar naam aan dankt, maar vaak wordt
de term “plein van het volk” gehanteerd.
Een ander prominent gebouw op het Piazza is de Porta del Popolo. Deze
poort was de hoofdtoegang tot de stad. Hierachter begon de Via Flaminia.
Paus Sixtus IV heeft opdracht gegeven deze te bouwen als grootse entree
voor de pelgrims.
Twee andere belangrijke gebouwen zijn de 2 kerken de Santa Maria dei Miracoli en de Santa Maria in Montesanto, dit zijn 2 vrijwel identieke kerken. De
oorsprong van de kerken gaat terug tot in de zeventiende eeuw. Hoewel de 2
kerken identiek lijken, zijn er toch kleine details waardoor je ze van elkaar
kunt onderscheiden:
Santa Maria in Montesanto is in 1662 gebouwd op de plaats van een kerk met
dezelfde naam en werd in 1675 voltooid. In de achttiende eeuw werd er een
klokkentoren aan toegevoegd. Binnenin zijn een twaalfhoekige koepel te bewonderen, en een kapel met een altaarstuk van Carlo Maratta, Maagd met
Kind en Heiligen (1687). Op het hoofdaltaar is een schilderij te zien uit de
16e eeuw, Maagd van Montesanto. De heiligenbeelden langs de buitenkant
zijn vervaardigd naar een ontwerp van Bernini.
De bouw van Santa Maria dei Miracoli begon in 1675 en eindigde in 1681.
De kerk bezit een prachtige achttiende-eeuwse klokkentoren van de hand van
Girolamo Theodoli en een achthoekige koepel. De prachtige afwerking van
de decoratie is van de hand van Antonio Raggi, een leerling van Bernini. De
monumenten binnen zijn gemaakt door Carlo Fontana, die ook de koepel en
de kroonluchter ontwierp.
Andere minder opvallende decoratieve aspecten van het plein zijn verscheidene marmeren beelden en de fonteinen rond de obelisk.
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Basilica di Santa Maria Maggiore
De Basilica di Santa Maria
Maggiore (de basiliek van
de heilige Maria de Meerdere) ligt aan het plein
Piazza di Santa Maria
Maggiore. Het is een kerk
gewijd aan Maria en de
bouw is gestart door Paus
Liberius (352-366).
In 431 stelde het Concilie
van Efeze vast dat Maria
'Moeder Gods' genoemd
mocht worden. Paus Sixtus
III (432-440) wilde dit feit
het jaar daarop herdenken
door deze Maria-kerk te vergroten en haar in het vervolg Santa Maria Maggiore te noemen. In het schitterende interieur zijn nog vele restanten te zien
van de vroegchristelijke oorsprong van het gebouw.
Het Maria heiligdom van Paus Liberius, dat gebouwd was ergens halverwege
de 4e eeuw, is dus in 432 herbouwd, en vervangen door een grotere kerk, die
voltooid werd onder paus Sixtus III in 440. Dit om het Concilie van Efeze te
eren.
De Basilica di Santa Maria Maggiore staat vooral bekend om haar originele
mozaïeken en casetteplafond. De mozaïeken stammen uit de tijd van de bouw
van de kerk, en zijn dus de oudste in hun soort.
Tijdens de verbouwing van 1288 tot 1292 is de apsis herbouwd en een dwarsschip toegevoegd. In 1377 volgde de 75 meter hoge romaanse klokkentoren.
Uit de middeleeuwen stamt eveneens de Cosmaten-vloer. Het ontwerp van
het vergulde cassetteplafond uit het einde van de vijftiende eeuw wordt toegeschreven aan Giuliano da Sangallo. In de zestiende eeuw zijn de grote overkoepelde kapellen aan de zijbeuken toegevoegd. Carlo Rainaldo heeft in 1673
de apsis herbouwd en voorzien van een twee verdieping tellende barokke siergevel en een hoge trap die er naartoe leidt. De mozaïeken van de oude gevel
zijn niet aan het zicht onttrokken. Achter de bovenste galerij van het voorportaal bevindt zich een dertiende-eeuwse mozaïek met een afbeelding van het
wonder van de sneeuw.
Vrijdag 25 april
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Santa Prassede
Deze tituluskerk (een gevestigd gebouw waarin christenen in de Romeinse
tijd bij elkaar kwamen, omdat “echte” kerken verboden waren) werd als eerbetoon aan Praxedis (Italiaanse naam voor Praxedis is Prassede) gebouwd,
een van twee zusters. Deze Praxedis gaf volgens de overlevering samen met
haar “zus” Pudentiana onderdak aan de apostelen Petrus en Paulus.
De kerk is volgens de traditie gesticht door Pudentiana, zuster van Praxedes
en dochter van de legendarische Romeinse senator Pudens. Hij wordt verward
met een Pudens uit de derde eeuw die een kerk stichtte in zijn huis dat de
naam domus Pudentiana had, waaruit men afleidde dat hij ook een dochter
met de naam Pudentiana had.
Gegevens over wanneer de kerk precies gebouwd is, zijn er niet maar er
wordt vermoed dat die rond 400-500 n.Chr. gebouwd is. In de tijd dat Paschalis I paus was (817-824) heeft hij de Santa Prassede uitgebreid tot een driebeukige basiliek. Wanneer je de buitenkant van de kerk bekijkt valt deze kerk
niet echt op, want hij heeft nu een rood/bruinige kleur en er staat boven de
grote deur van de kerk de tekst “Basilica di Prassede”. De Santa Prassede ligt
heel erg dichtbij de Santa Maria Maggiore. Bij de uitbreiding is alleen de
vorm en structuur van de vloer en de apsis van de originele
Santa Prassede overgenomen.
Wat betreft de architectuur heeft die een Karolingisch mozaiek (bijvoorbeeld bij de pilaren) en een Cosmatisch mozaïek
in het middenschip op de vloer, wat natuurlijk de trekpleister
is van de kerk, want het Karolingisch mozaïek vinden we ook
in andere kerken zoals de Santi Quattro Coronati. Om het
brede middenschip en de zijbeuken van elkaar te scheiden
werden er steeds twee granieten zuilen geplaatst, maar later pas, in de 12-13e
eeuw werden de pijlers met grote bogen met elkaar verbonden. Verder wordt
de Santa Prassede door toeristen bezocht om haar apsis te bezichtigen.
Op de ondergrond van de apsisboog worden o.a. het apocalyptische Lam, de 7
fakkels, de vier aartsengelen (dat zijn Michael, Rafael, Gabriel en Uriel) en de
4 evangelisten in hun symbolen afgebeeld. Als je heel goed oplet zie je links,
de laatste man, (waarschijnlijk) Paschalis I met de kerk in de “nieuwe” vorm
in zijn hand die hij aan Jezus zal overhandigen. Helemaal aan de andere kant
wordt H. Zenon afgebeeld, die door Paschalis in de rechterzijbeuk een kapel
krijgt. Er worden 12 schapen (De twaalf apostelen) en Gods Lam (Jezus
Christus) afgebeeld, deze worden onder de Jordaan afgebeeld. Boven dit
plaatje stroomt de rivier Jordaan, deze Jordaan verbindt de stad Jeruzalem
met Bethlehem.
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Zeno Kapel
De Zeno kapel is in de rechter zijbeuk van de Santa Prassede toegevoegd toen
men de kerk aan het uitbreiden was. De paus Paschalis I heeft deze kapel toegevoegd om de eerste reden: de H. Zenon (Zenone da Verona 300-371) in te
wijden en de tweede reden: voor de zijn moeder Theodora, om als grafkapel
te dienen. Wanneer je deze kapel instapt, valt je meteen op dat de bogen en de
muren goed en mooi zijn versierd met mozaïeken en die mozaïeken verwijzen
naar de overblijfselen die de kerk momenteel bezit.

Santa Pudenziana
De Santa Pudenziana ligt op de Esquilijn, de meest uitgestrekte van de zeven
heuvels, en nu een van de dichtstbevolkte wijken in de stad. Ook van deze
kerk is het niet bekend wanneer deze exact gesticht is.
De eerste keer dat de kerk in een geschrift genoemd wordt is in 745, volgens dit document is
de kerk op het huis van Pudens (een senator uit
de 1e eeuw) gebouwd, nadat Paulus en Petrus
dood waren, en gebruikt werd als een “huiskerk”. Archeologen hebben de eerste bouwselen
op de plek gedateerd op ongeveer 140 na Christus, wat overeenkomt met het idee dat het eerst
een gebouw van de Paus was in die tijd.
De façade is in 1870 gerestaureerd door Antonio
Manno, in opdracht van Luciano Bonaparte, de
beheerder van de kerk in die tijd. Op de bovenste
van de twee verdiepingen staan fresco’s van Pietro Gagliardi, waarop het lam
Gods, Pudentiana, Praxedis, en Pudens zijn afgebeeld.
De klokkentoren is rond de 13e eeuw toegevoegd, dit omdat je pas “kerkbelasting” hoefde te betalen als je kerk een toren had, anders had men dit al
veel eerder gedaan.
Het Apsis-mozaïek in de kerk, gemaakt in 390 na Christus, is het oudste in
Rome. Hij is slecht verlicht, zoals het in die tijd ook al was, maar er staat een
lamp naast die ,niet geheel onverwacht, een geldstuk vereist om te branden.
De koepel van de kerk is ontworpen door Francesco de Volterra, en hij is gedecoreerd met een fresco van Pomerancio, die er de Engelen en Heiligen van
vóór de Redder op afbeeldde.
Vrijdag 25 april
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San Pietro in Vincoli
De basiliek werd gebouwd door presbyter Philippus in opdracht van Eudoxia
op de resten van een eerder bouwwerk, waarschijnlijk een keizerpaleis uit de
4e eeuw. In 439 werd de basiliek door Sixtus III ingewijd.
De basiliek ziet eruit als een typische tituluskerk, maar schijn bedriegt; er zijn een
paar verschillen. De zuilen in het midden
zijn bijvoorbeeld in Dorische stijl, hoewel
ze op een Ionische basis staan. Dit is erg
merkwaardig; het was niet gebruikelijk
om twee verschillende bouwstijlen tegelijk te gebruiken en Dorische zuilen waren ook niet gebruikelijk in een basiliek.
De zuilen komen waarschijnlijk uit een Griekse tempel.
Tijdens de onderhoudsrestauraties van de basiliek door de eeuwen heen is er
niks meer veranderd aan de basiliek. Pas in de Renaissance ging men verder
met de versiering en de bouw in de basiliek. In 1475 maakte Caprina een vernieuwde voorgevel en kort daarop werd tijdens het pontificaat van Julius II
een marmeren deur geplaatst; hierop staat onder andere het wapen van Julius
II afgebeeld.
Onder deze paus kwamen nog veel belangrijkere veranderingen aan de basiliek; het plafond werd hersteld en op dit plafond wordt in 1706 een fresco
geschilderd door Parodi. Rond dezelfde tijd wordt een zuilengang aan de basiliek gebouwd. Deze bestaat uit zes zuilen die de hele voorgevel, die in 1475
aangelegd was, beslaan en deze is nog steeds het aanzicht van de basiliek.
Wanneer je de basiliek nu binnenkomt, kun je
er een rondleiding krijgen; de kerk is vooral
een toeristische attractie geworden. Er worden
nog wel missen gehouden, maar deze zijn niet
voor publiek toegankelijk. In de basiliek is
meer te zien dan het prachtige interieur en de
samengesmolten boeien van Petrus. In de basiliek staat onder andere een beeld van Michelangelo, De Mozes. Ook het mozaïek van Sint
Sebastiaan en de schilderijen van Domenichino en Guerrine trekken toeristen.
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Het beeld van Mozes is een deel van een opdracht die Michelangelo in 1505 kreeg van paus Julius II. Het was oorspronkelijk de bedoeling een grote marmeren graftombe te
maken. Veertig beelden zouden de tombe gaan versieren.
De tombe zou daarna in de Sint Pieter kerk worden geplaatst. Dit liep helaas een beetje anders dan gepland. De
bouw van de tombe schoot niet erg op omdat Julius II eerst
de bouw van de Sint Pieter wilde afmaken. Julius II overleed in 1513, nog voordat de tombe af was. Na de dood van
Mozes
Julius II was Michelangelo bezig met andere opdrachten
van de nieuwe paus van het Vaticaan. Tweeëndertig jaar na de dood van Julius II werd het hele project afgeblazen. Michelangelo had toen slechts een paar
afgemaakte beelden, waaronder de Mozes.
Naast Mozes staan nog twee beelden, ‘stervende gevangene’ en ‘opstandige
gevangene’. Deze beelden vormen nu het grafmonument van Julius II in de
San Pietro in Vincoli. In 1545 werd het monument in de basiliek geplaatst.
Het was moeilijk om een geschikte plaats voor het beeld te vinden omdat de
Mozes geen connectie had met een kerk. Er zijn vele speculaties, waarom de
Mozes nou precies in deze kerk werd gezet, maar een waarschijnlijke en
enigszins aangenomen mogelijkheid is dat op 1 augustus ook het martelaarsfeest van de Makkabeeën valt. De Makkabeeën hadden uit eerbied voor Mozes geen varkensvlees gegeten en dat moesten ze met hun leven bekopen. De
resten van de botten zouden in de 6e eeuw naar Rome zijn gekomen en zouden in deze basiliek in een sarcofaag onder het altaar staan.
Er zijn nog enkele punten, waarop je moet letten bij het bezichtigen van de
Mozes. Het eerste wat aan het beeld opvalt, is het feit dat Mozes hoorntjes
heeft. Dit komt door een vertaalfout, oorspronkelijk was Mozes ‘cornatus’ ,
wat ‘met een stralenkans’ betekent, maar dit hebben ze fout vertaald. Ze hebben het woord ‘cornatus’ aangezien voor het woord ‘cornutus’, wat ‘met
horens’ betekent. Hierdoor is Mozes tot op heden met hoorntjes afgebeeld.
Een tweede punt, en ook het meest mysterieuze punt, is dat er een zelfportretje van Michelangelo is verwerkt in de krullen van de baard net onder de
mond, te zien vanaf de linkerkant. Sommigen zien er alleen een vrouwenhoofd in. Dit zou hij vermoedelijk gedaan hebben om Julius II te pesten, aangezien hij en Michelangelo altijd meningsverschillen hadden.
Het laatste punt is dat er in de knie van Mozes een flinke inkeping zit. Het
schijnt dat Michelangelo zijn beeld zo echt vond lijken dat hij tegen Mozes
schreeuwde: ‘Zeg dan eens wat!’. Nadat het beeld niets terug zei zou hij zijn
bijl in de knie van Mozes geslagen hebben.
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Capitolijnse Musea
De Capitolijnse Musea zijn vernoemd naar de Mons Capitolinus, één van de
zeven heuvels waar Rome op is gebouwd. Op de Mons Capitolinus, beter bekend als het Capitool, bevinden zich onder andere de tempel van Iupiter Capitolinus en het Tabularium. In 1471 schonk paus Sixtus IV een aantal antieke
beelden aan Rome. Dit is het begin van de collectie van de Capitolijnse Musea, het eerste museum ter wereld.
Op het Capitool bevindt zich een trapeziumvormig plein, genaamd het Piazza
del Campidoglio. Op dit plein staan drie paleizen, waarvan in twee de Capitolijnse Musea zijn gevestigd. De ene is het Conservatorenpaleis, waar de
beeldhouwwerken uit de oudheid en de schilderijen en de fresco’s uit de 15e
en 17e eeuw zich bevinden. Het andere paleis is het Palazzo Nuovo, hierin
staan vooral beeldhouwwerken uit de oudheid. Het Conservatorenpaleis en
het Palazzo Nuovo vormen beiden een zijde van het Senatorenpaleis.
Met de bouw van het Senatorenpaleis werd in de 12e eeuw begonnen. In de
eeuwen die volgden werd het paleis steeds maar weer uitgebreid en verbouwd. In dit paleis was de Senaat gevestigd. In de 15e eeuw werd er naast
het Senatorenpaleis het Conservatoren-paleis gebouwd. Officieel was dit gebouw voor de burgerwacht bedoeld, maar al snel trokken de gemeente en de
conservatoren in dit paleis. Het Senatorenpaleis en het Conservatorenpaleis
vormden samen het bestuurlijke hart van Rome vanaf de Middeleeuwen. In
de 16e eeuw werden de grote zalen in het Conservatorenpaleis gebruikt voor
bijeenkomsten van de stadsraad van Rome en voor grote galabanketten. In het
Conservatorenpaleis was toen al een deel van de beelden collectie te bezichtigen en op de muren van de grote zalen waren fresco’s geschilderd.
Tot de 16e eeuw stonden alleen het Senatorenpaleis en rechts daarvan het Conservatorenpaleis op de Piazza del Campidoglio.
Het Conservatorenpaleis stond in een hoek
van minder dan 90° ten opzichte van het
Senatorenpaleis. Michelangelo besloot toen
om van het plein een eenheid te maken, door ook aan de linkerkant van het
Senatorenpaleis een paleis te bouwen. Hij ontwierp dit Palazzo Nuovo zodanig, dat deze dezelfde hoek maakte met het Senatorenpaleis als het Conservatorenpaleis deed. Doordat hij het plein tussen de drie paleizen betegelde met
witte stenen in een ellipsvormig patroon, wekte hij de indruk dat het plein
vierkant was. Ook voorzag hij het Conservatorenpaleis van een nieuwe gevel,
die hij ook aanbracht bij het Palazzo Nuovo. Dit bouwproject werd pas in
1654 afgerond, lange tijd na de dood van Michelangelo.
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Midden op de Piazza del Campidoglio staat één van de beroemdste beelden
uit de oudheid, het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius (161 – 180). Dit
standbeeld is meer dan vier meter hoog en gemaakt van brons. Het origineel
was zo aangetast dat er nu een bronzen replica op het plein staat. Het origineel staat veilig onder een afdakje op de binnenplaats van het Palazzo Nuovo.
Veel bronzen beelden uit de oudheid zijn omgesmolten, maar dit beeld is bewaard gebleven, omdat men het aanzag voor een beeld van keizer Constantijn
de Grote.
De collectie van de Capitolijnse Musea is zeer uitgebreid. De collectie van het
museum bestaat uit vele Hellenistische en Romeinse beelden en schilderijen
van bekende kunstenaars. De Romeinse beelden zijn over het algemeen kopieën van Griekse beelden. De beeldhouwers en het jaartal waarin deze beelden zijn gemaakt zijn vrijwel allemaal onbekend. In het Conservatorenpaleis
staat bijvoorbeeld het beeld wat het symbool is van de stad Rome: de Lupa
Capitolina. Dit beeld stelt de wolf voor die de legendarische stichters van de
stad, Romulus en Remus, heeft gevoed. Het is niet helemaal duidelijk of dit
beeld echt uit de oudheid stamt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het
beeld waarschijnlijk in de Middeleeuwen is gemaakt, maar hier zijn de meningen verdeeld over. De twee bronzen beeldjes van Romulus en Remus zijn
er in ieder geval pas later aan toegevoegd in de 15e eeuw door Antonio del
Pollaiuolo. De Lupa Capitolina is sinds 1471 eigendom van de Capitolijnse
Musea.
Naast deze beelden kun je ook vele schilderijen vinden in het bekendste gedeelte van het museum: De Capitolijnse Schilderijen Galerij. Hier is onder
andere werk te vinden uit de Sacchetti en Pio di Savoia collecties, die het museum tussen 1748 en 1750 heeft vergaard en van Caravaggio, Titiaan, Tintoretto, Veronese, Antonio van Dyck en nog vele andere kunstenaars.
De muren in de Capitolijnse Musea zijn behangen met oude Latijnse inscripties, afkomstig uit het Tabularium, waarop het Senatorenpaleis is gebouwd.
Dat de paleizen op het Piazza del Campidoglio door de eeuwen heen zo goed
bewaard zijn gebleven heeft met verschillende dingen te maken. In de 15e
eeuw werd Rome voor veel West-Europese landen het voorbeeld qua architectuur. Rome moest dus wel een indrukwekkend bestuurlijk centrum hebben.
Het Senatorenpaleis en het Conservatorenpaleis vormden dit centrum. Deze
paleizen werden erg goed onderhouden en in de 15e eeuw werd er zelfs een
derde paleis bij gebouwd: Het Palazzo Nuovo. Het Palazzo Nuovo en het
Conservatorenpaleis kregen in deze eeuw een nieuwe functie, namelijk musea. De aandacht die aan het onderhoud van de paleizen werd besteed en dat
de paleizen steeds in gebruik zijn gebleven, heeft ervoor gezorgd dat je de
Capitolijnse Musea nu nog steeds kunt bezoeken.
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Theater van Pompeius
Het Theater van Pompeius was een van de eerste theaters van steen; daarvoor
werden alle theaters van hout gemaakt en na de voorstelling weer afgebroken.
De senaat had vaste theaters verboden omdat ze een slechte invloed op het
volk zouden hebben, maar tijdens de Republiek werden theatervoorstellingen
populair bij alle lagen van de bevolking. Alle grote heersers en rijke burgers
wilden wel iets laten bouwen om hun rijkdom te laten zien, en een theater was
er perfect voor. Want naast naamsbekendheid en populariteit kon je de mensen ook beïnvloeden en het werd een soort propaganda. Gnaeus Pompeius
Magnus was de eerste die wel een theater van steen liet bouwen. Hij zorgde
ervoor dat er bovenaan de tribune een tempeltje kwam te staan ter ere van
Venus Victrix. De tribunes waren dan de trap naar het tempeltje en op deze
manier kon de senaat het vaste gebouw niet verbieden omdat het na de heiliging in 55 v. Chr. officieel een “tempel” van Venus Victrix was en het afbreken heiligschennis zou zijn.
Niet alleen het feit
dat het geheel van
steen was was revolutionair, ook
de grootte was
verbluffend. Er
konden maar liefst
28.000 mensen in,
en het was ook
zeer luxueus ingericht. Overal hingen schilderijen en
buiten stonden 14 beelden die de 14 landen voorstelden die Pompeius had
onderworpen. Daarnaast waren er ook nog granieten zuilen in verschillende
kleuren, die nog eens benadrukten hoe geweldig Pompeius wel niet was.
Tegenwoordig is er eigenlijk niets meer te zien. De bolling van het theater is
nog zwak te zien op de plattegrond van Rome, maar er is weinig van overgebleven. Wel wordt in de boeken genoemd dat rond 1865 (sommige boeken
1864) een Herculesbeeld is opgegraven dat de inscriptie FCS droeg. Dit staat
voor Fulgor Conditum Summanium, en Summanus is de naam van de Etruskische god van de bliksem. Ze geloofden dus dat dit het werk van de goden
was, en het beeld niet weer opgebouwd moest worden. Daarom werd het begraven op de plek waar het gevallen was. Tegenwoordig staat het in de Vaticaanse Musea.
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Tempietto van San Pietro in Montorio
De San Pietro in Montorio kerk is te vinden aan de Via Garibaldi. Op de binnenplaats van de San Pietro in Montorio-kerk staat het Tempiëtto. Het is op
deze plek neergezet, omdat men dacht dat het de plek was waar Petrus gekruisigd werd.
Het Tempietto werd rond 1502 gebouwd. Het Tempietto werd in opdracht
van Ferdinand en Isabella van Spanje gebouwd. Er is niet veel veranderd aan
het Tempietto sinds zijn bouw. De grootste verandering is de vervanging van
de koepel in 1605; de eerste koepel was waarschijnlijk wat eenvoudiger.
Het Tempietto is een mooi voorbeeld van centraalbouw, dat is puntsymmetrisch bouwen rondom een verticale, centrale as. Het Tempietto is acht meter
breed en dertien meter hoog, dus vrij klein. Dat is omdat het Tempietto een
plaats van herdenking was, en niet van verering. Het Tempietto is gebouwd in
de Dorische stijl. Rondom de stylobaat is de trap, die op 3 plaatsen doorloopt
naar de deuren van het Tempiëtto. Boven het fries van het Tempietto is de
balustrade. Op het onderste gedeelte van het Tempietto staat nog een, iets
kleinere, cilinder. Ook daarop zijn afgewisseld rechthoekige ramen en schelpvormige nissen.
Binnen in het Tempietto zijn in de muren
vier grote inhammen, waardoor het eruitziet
als een Grieks kruis, een plus vorm, met afgeronde punten. In drie van die inhammen is
een deur. In de laatste inham is een beeld
van Petrus met sleutels in zijn hand. In de
muur tussen de inhammen zijn de ramen.
Langs de ramen en nissen lopen pilasters,
met daarboven een fries met trigliefen en
onversierde metopen. De pilasters lopen
door tot ze samenkomen in de bovenkant
van het Tempietto als gouden stralen in de
blauwe versiering van de binnenkant van de
koepel. Op de vloer is een mozaïek, met in
het midden een gat waardoor je in de crypte
kan kijken.
Het Tempietto wordt door velen beschouwd als een van de hoogtepunten van
architectuur in de Renaissance. Dit komt mede door het relatief simpele ontwerp en de gekozen vorm, de centraalbouw. Symmetrie en eenvoud wordt
gezien als het ideaal van de architectuur in de Renaissance.
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