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Contactgegevens 
Klooster:    
Istituto dei Padri Teatini    
Piazza Vidoni 6    
00186  ROMA    
 : 00 39 06 6861339                    

 

Reisleiding 
Dhr. W. van Oossanen 
+31621815290 
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Voorbereiding 

Inhoudelijk  
Je kunt je niet goed genoeg voorbereiden op een bezoek aan Rome. En het 
is ook niet zo dat, als je je goed voorbereidt, al het nieuwe er dan af is. 
Integendeel, pas als je een beetje weet wat er te zien is, dan zie je ook 
daadwerkelijk wat. Zonder voorbereiding is het gevaar aanwezig dat je door 
de zuilen en kerken de stad niet ziet en als een kip zonder kop achter de groep 
aan hobbelt. 
 
In de KCV-lessen ben je hopelijk al een beetje op weg geholpen. Het gidsje dat 
nu voor je ligt, is een ander hulpmiddel. Naast een aantal praktische zaken en 
regels vind je in dit boekje het programma en een informatieve toelichting bij 
de programmaonderdelen. Het is meer een eerste handreiking dan een 
uitgebreide informatiegids over Rome. Er zijn zeer goede Romegidsen in de 
handel, dus het kan geen kwaad om er eentje bij je te hebben.  
  
Rome is een openluchtmuseum vol legenden, het grootste religieuze 
magazijn van de wereld en niet voor niets de eeuwige stad. Bereid je dus goed 
voor en zorg ervoor dat je niet alleen langs de vele monumenten en gevels 
loopt, maar weet wat er achter leeft of geleefd heeft. 
Het is de bedoeling dat je dit informatieboekje steeds bij je hebt. Bereid in je 
groepje de presentaties voor de volgende dag voor: de presentatie telt zwaar 
mee! 
 

 

Praktisch (wat niet vergeten mag worden) 
 (geldig) paspoort / ID-kaart / zorgpasje 
          (+ evt. een EHIC = Europese Gezondheidskaart) 
 deze schoolgids + evt. andere reisgidsen 
 regenkleding / parapluutje 
 toiletspullen + handdoeken (geen lakens / dekens) 
 eigen apotheekje (aspirine, blarenpleister, etc) 
 goede wandelschoenen 
 boek, spelletjes, oordopjes + muziek  o.i.d. voor onderweg 
 zakgeld 
 eten voor onderweg 
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en verder : 
 neem niet  teveel bagage mee (1 handbagage + 1 grote tas 

in  bagageruim) de bagage moet gelabeld zijn ! 
 ruimbagage: max 23 kg: 1 koffer; handbagage, samen max 

12 kg: 1 tas & 1 accessoire (bv handtas, laptop, fototoestel)  
 afmetingen: - koffer: max. 158 cm (l + b + h; bijv Samsonite 

75+52+31)  - handbagage: max. 55 x 25 x 35 cm (l x b x h) - 
tweede stuk handbagage: max. 45 x 20 x 35 cm (l x b x h).  

 stop dit Romegidsje, je  paspoort / ID-kaart/zorgpas + 
lunchpakket in je handbagage 

 laat onnodige sieraden / dure apparaten thuis (kan je alleen 
maar kwijtraken) 

 draagbare radio’s of boxjes zijn niet toegestaan  
 m.u.v. het eten onderweg worden alle maaltijden uit de kas 

betaald 
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Regels & Aanbevelingen 
 
De groep 
Deze Romereis moet weer even bijzonder worden als alle 
voorgaande. Daar zorgen we gezamenlijk voor: docenten, ouders en 
leerlingen dragen een verantwoordelijkheid: samen moeten we 
zorgen voor een goede sfeer. Die sfeer is tijdens de voorgaande 
reizen goed geweest, hoewel zich wel enkele incidenten hebben 
voorgedaan. 
 
De belangrijkste reden voor dit succes ligt in de sociale omgang: 
-   Zorg dat niemand buiten de groep valt 
-   Vorm geen subgroepjes die anderen buitensluiten 
- En -omdat er in een vreemde stad vreemde dingen kunnen 
gebeuren-  ga nooit met minder dan 4 personen de stad in (en kom 
dus ook nooit  met minder dan 4 weer terug: in Rome geldt: “samen 
uit, samen thuis”). 
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Alcohol 
De belangrijkste oorzaak van de incidenten in het verleden was 
alcoholmisbruik. Op deze reis is alcoholgebruik niet toegestaan. 
Wanneer je deze regel overtreedt dan lokt dit altijd een 
strafmaatregel uit met als uiterste maatregel een vervroegde 
thuisreis op eigen kosten. We dragen ook hierin als groep 
verantwoordelijkheid. Het gebruik van alcohol op deze reis zal de 
sfeer niet ten goede komen, dus neem daarom deze regel in acht.  
 
 

Het klooster 
Het klooster waarin wij logeren wordt nog door de kerk gebruikt en 
bewoond en er heerst een tamelijk strenge orde. Zo gaat de 
buitendeur om 23.00 uur op slot en verdwijnt de conciërge. Overdag 
kan je aanbellen en doet deze vriendelijke, maar alleen Italiaans 
sprekende man open. 
Het klooster is een oud, zeer gehorig gebouw; de stopcontacten zijn 
niet berekend op alle elektronica (föhns. opladers) van tegenwoordig 
en slaande deuren, rennen en geschreeuw verstoren niet alleen de 
rust van de bewoners, maar ook die van de andere 
gasten. Gedraag je dus, we willen graag van deze accommodatie 
gebruik blijven maken.  
 
Daarom wat het klooster betreft: 

 Je bent uiterlijk om 22.30 uur binnen (met z’n vieren!) en 
gaat vervolgens naar je kamer. 

 Om 23.00 uur wordt ieders aanwezigheid op de kamer 
gecontroleerd. 

 Om 23.30 uur is er absolute rust, en zijn de lampen uit  
 Jongens blijven op de jongensafdeling, meisjes op de 

meisjesafdeling. 
 Het nuttigen en de aanwezigheid van alcoholische dranken 

in het klooster is streng verboden. 
 Er mag in het klooster niet worden gerookt. 
 Radio’s / boxen zijn niet toegestaan. Als je naar muziek wilt 

luisteren gebruik je oordopjes o.i.d. 
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De maaltijden 
’s Ochtends gebruiken we gezamenlijk om 08.00 uur het ontbijt. ’s 
Middags tussen het ochtend- en middagprogramma zoekt elke groep 
een geschikte plek om zelf een lunch te halen. Na afloop van de 
maaltijden krijgen jullie vaak belangrijke informatie te horen van de 
reisleiding met betrekking tot het programma. Zorg dus altijd dat je 
aan tafel blijft totdat er nadrukkelijk toestemming is verleend om 
deze te verlaten. 
’s Avonds eten we op eigen gelegenheid. Het geld dat hiervoor 
bedoeld is krijgen jullie van meneer van Oossanen, de 
penningmeester. Na het programma heb je de gelegenheid om (met 
minimaal 4) een eetgelegenheid te zoeken. In de buurt van het 
Vaticaan vind je veel betaalbare mogelijkheden voor een Italiaanse 
hap. Kijk wel even voor je binnen stapt op de prijskaart. Bedenk altijd 
dat je, wanneer je op een terras gaat zitten, minstens 2x zoveel 
betaalt als binnen.  
 

Macho’s, blondines & zakkenrollers 
Het verblijf ’s avonds op de Piazza Navona, Piazza di Spagna of waar 
dan ook is gezellig en soms erg opwindend. Veel meisjes krijgen te 
maken met “contact” zoekende Italiaanse jongens. Spannend, maar 
weet er mee om te gaan! Bedenk dat jullie open en vrije 
Nederlandse omgangsvormen door Italiaanse jongens al gauw als 
aanmoediging worden gezien. Maak nooit in je eentje een afspraak 
en blijf op bekend terrein. Daarnaast gebeurt het in het openbaar 
vervoer, met name als het erg druk is, helaas nogal eens dat mannen 
zich te buiten gaan aan handtastelijkheden. Wees hier alert op, bij 
jezelf en bij elkaar. Mocht het gebeuren, aarzel dan niet om er met 
medeleerlingen of begeleiders over te praten, mocht je daar 
behoefte aan hebben. 
In Rome komen veel toeristen. Zakkenrollers weten dat toeristen 
afgeleid zijn door alles wat ze om zich heen zien. Wees daarom 
gewaarschuwd voor lieden die dicht bij je komen staan als jouw 
aandacht is afgeleid of die zich in jullie groep dringen. 
Ook plotseling opduikende groepen kinderen die je omringen, 
afleiden en je binnen een paar seconden van je portemonnee 
ontdoen, zijn een bekend verschijnsel. Let hier vooral op, wanneer de 
groep gebruik maakt van het openbaar vervoer. 
BEWAAR NIETS BELANGRIJKS IN BUITENZAKKEN OF IN RUGZAKJES. STOP WAT 

KLEINGELD IN JE BROEKZAK. 
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Romeprogramma 
 

Stroom A 

Dagdeel Programmaonderdeel 

ZA-middag Capitool e.o. 

ZO-ochtend Forum Romanum 

ZO-middag Ostia  

MA-ochtend Galleria Borghese 

MA-middag Sint Pieter  

DI-ochtend Piazza Venezia e.o. 

DI-middag Keuzeprogramma 1 

WO-ochtend Colosseum 

WO-middag Keuzeprogramma gids 

DO-ochtend Pantheonwandeling 

DO-middag Keuzeprogramma 2 

VR-ochtend Vrij 

VR-middag Naar het vliegveld 
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Stroom B 

Dagdeel Programmaonderdeel 

ZA-middag Piazza Venezia e.o. 

ZO-ochtend Ostia  

ZO-middag Sint Pieter  

MA-ochtend Pantheonwandeling 

MA-middag Galleria Borghese 

DI-ochtend Forum Romanum 

DI-middag Keuzeprogramma 1 

WO-ochtend Capitool e.o. 

WO-middag Keuzeprogramma gids 

DO-ochtend Colosseum 

DO-middag Keuzeprogramma 2 

VR-ochtend Vrij 

VR-middag Naar het vliegveld 
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Stroom C 

Dagdeel Programmaonderdeel 

ZA-middag Sint Pieter 

ZO-ochtend Capitool e.o. 

ZO-middag Forum Romanum 

MA-ochtend Keuzeprogramma gids 

MA-middag Galleria Borghese 

DI-ochtend Colosseum  

DI-middag Keuzeprogramma 1 

WO-ochtend Pantheonwandeling 

WO-middag Ostia 

DO-ochtend Piazza Venezia e.o. 

DO-middag Keuzeprogramma 2 

VR-ochtend Vrij 

VR-middag Naar het vliegveld 

 

 



15 

 
 

Stroom D 

Dagdeel Programmaonderdeel 

ZA-middag Forum Romanum 

ZO-ochtend Colosseum  

ZO-middag Piazza Venezia e.o. 

MA-ochtend Keuzeprogramma gids 

MA-middag Sint Pieter  

DI-ochtend Pantheonwandeling  

DI-middag Keuzeprogramma 1 

WO-ochtend Ostia 

WO-middag Galleria Borghese 

DO-ochtend Capitool e.o. 

DO-middag Keuzeprogramma 2 

VR-ochtend Vrij 

VR-middag Naar het vliegveld 
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Romeprogramma 
 

Zaterdag 10 maart 
02.45 uur   aanwezig op parkeerplaats bij de Dobbe 
±11.00 uur  aankomst bij het klooster 
13.00 uur lunch 
14.00 uur middagprogramma  
… …  uur avondmaaltijd 
22.30 uur   aanwezig in klooster  
 
 

Zondag 11 maart 
08.00 uur  ontbijt 
09.00 uur ochtendprogramma 
13.00 uur lunch 
14.00 uur middagprogramma 
… … uur avondmaaltijd 
22.30 uur aanwezig in klooster 

 
Maandag 12 maart  
08.00 uur  ontbijt  
09.00 uur ochtendprogramma 
13.00 uur lunch 
14.00 uur middagprogramma  
… …  uur avondmaaltijd 
22.30 uur   aanwezig in klooster  
 

 

 

Dinsdag 13 maart 
08.00 uur  ontbijt 

09.00 uur ochtendprogramma 
13.00 uur lunch 
14.00 uur middagprogramma 
… … uur avondmaaltijd 
22.30 uur aanwezig in klooster 
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Woensdag 14 maart 
08.00 uur  ontbijt 

09.00 uur ochtendprogramma 
13.00 uur lunch 
14.00 uur middagprogramma 
… … uur avondmaaltijd 
22.30 uur aanwezig in klooster 
 

Donderdag 15 maart 
08.00 uur  ontbijt 

09.00 uur ochtendprogramma 
13.00 uur lunch 
14.00 uur middagprogramma 
… … uur avondmaaltijd 
22.30 uur aanwezig in klooster 

 

Vrijdag 16 maart 
08.00 uur  ontbijt 

09.00 uur vrije ochtend 
13.00 uur aanwezig in klooster 
 
N.B. voor elke stroom verschilt (meestal) het ochtend en/of 
middagprogramma van dat van de andere stromen. Let daarom 
goed op waar je moet zijn en met welke docent je meegaat.  
 
DRESS–CODE! Je komt met mouwloze hemdjes en andere te 
zomerse kleding de Sint-Pieter niet in! Ook passeer je daar een 
metaaldetector! 
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Programmagids 

 
Inhoudsopgave 
Programma 1.      19 

 Colosseum,  

 Circus Maximus en Aventijn  

Programma 2.      21 

 Forum Romanum, Boog v. Constantijn 

Programma 3.      28 

 Capitool, Santa Maria in Aracoeli,  

 Tibereiland, Forum Boarium 

 Santa Maria in Cosmedin 

Programma 4.      32 

 Piazza Navona, Pantheon, 

 Santa Maria sopra Minerva 

 San Luigi dei Francesi, Sant'Ignazio 

 Trevifontein, Zuil v. Marcus Aurelius 

Programma 5.      37 

 Piazza Venezia, Vittoriano 

 Keizerfora, Markthallen van Trajanus 

Programma 6.      40 

 Ostia Antica 

Programma 7.      42 

 Galleria Borghese 

Programma 8.      44 

 Sint-Pieter 
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Programma 1. 
 
Colosseum 
Over de Via dei Fori Imperiali lopen we naar het Colosseum. 
Mussolini liet de bebouwing tussen het Colosseum en de Piazza 
Venezia wegbreken om deze weg aan te kunnen leggen. 
Daarover trokken militaire parades vanaf het Colosseum op 
naar het paleis tot onder het balkonnetje vanwaar Mussolini 
het volk toesprak.  
 
Op de plaats waar eens de tuinen lagen van keizer Nero’s 
megalomane paleis, de Domus Aurea, ligt nu het Colosseum. In 
de Oudheid luidde de naam Amphitheatrum Flavium. De 
huidige naam is afgeleid van de Colossus, een reusachtig 
standbeeld van Nero als zonnegod, dat er vlak bij stond. Dit 
amfitheater kon zo’n 50.ooo tot 60.000 toeschouwers 
bevatten en werd onder keizer Vespasianus gebouwd op de 
plaats waar een kunstmatig meer in de tuinen van Nero had 
gelegen. Het was bestemd voor gladiatoren- en 
dierengevechten. Nadat deze spelen op last van de Christelijke 
keizers waren afgeschaft, verloor het Colosseum zijn functie. 
Het werd in de Middeleeuwen gebruikt als fort en als 
verzamelplaats voor allerlei gespuis, maar vanaf de 
Renaissance, toen in Rome weer driftig werd gebouwd, zag 
men het vooral als goedkope bron voor bouwmaterialen. Paus 
Benedictus XIV maakte in de 18e eeuw een eind aan de sloop, 
omdat hij het Colosseum zag als een monument voor de vele 
martelaren die er het leven hadden gelaten. 
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Circus Maximus 
Vanaf het Colosseum lopen we langs heuvel Palatijn in de 
richting van de Aventijn. In de vallei tussen beide heuvels ligt 
het Circus Maximus, op de plek waar volgens de legende de 
Sabijnse maagdenroof zich zou hebben afgespeeld. Het circus 
-nu een parcours voor joggers en plaats waar concerten 
gehouden worden- werd vooral gebruikt voor wagenrennen, 
zoals je die wellicht kent uit de film Ben Hur. In het midden 
bevond zich de spina 
met beelden en twee 
obelisken, waarvan 
er tegenwoordig één 
bij de Sint-Jan van 
Lateranen staat en 
de ander op de 
Piazza del Popolo.  
 
Aventijn 
Op de Aventijn staat één van de oudste basilica's van Rome, de 
Santa Sabina, naast een dominicanenklooster. Toen Dominicus, 
de stichter van de naar hem genoemde monnikenorde met als 
motto: “de katholieke kerk verdedigen tegen alle aanvallen van 
buitenaf en wat verloren is weer terugwinnen en herstellen” bij 
de houten deur uit de 5e eeuw in gebed was verzonken, zag de 
duivel zijn kans schoon om hem te doden. Hij slingerde een 
steen uit de hel, maar miste doel en brak slechts een grafsteen 
doormidden. Zowel de gebarsten grafsteen als de duivelssteen 
zijn in de kerk te zien. 
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Programma 2. 
 
Forum Romanum  (Plattegrond zie blz. 26-27)  
Het Forum Romanum was oorspronkelijk niet meer dan een 
moerassig dal aan de voet van het Capitool en de Palatijn, dat 
als begraafplaats werd gebruikt. Het werd in de 6e eeuw v. Chr. 
door de Etrusken drooggelegd en geplaveid. Het groeide uit tot 
het centrum van de Romeinse macht. Hier vergaderde de 
senaat, hier werd het volk toegesproken, hier vond ook de 
rechtspraak plaats. Na de val van Rome werden de gebouwen 
deels gesloopt voor materiaal ten behoeve van nieuwbouw en 
het Forum raakte bedolven onder een laag puin en modder. Pas 
sinds 1870 zijn door opgravingen veel van de antieke resten 
weer aan het licht gekomen.  

 
We beginnen bij Curia (nummer 5 op de plattegrond), het 
gebouw waar de senaat vergaderde. Volgens traditie was de 
eerste Curia al gebouwd door de derde koning van Rome, 
Tullus Hostilius. Na een brand in 57 v. Chr. liet Augustus het 
gebouw vernieuwen. Het huidige gebouw stamt uit de tijd van 
keizer Diocletianus (284-305). Het gebouw is redelijk goed 
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bewaard gebleven, omdat het al vanaf de 7e eeuw als kerk in 
gebruik was. De oorspronkelijke bronzen deuren bevinden zich 
nu in de Sint Jan van Lateranen. 
 
Links van de Curia staat de boog van Septimius Severus 
(nummer 10), aan de voet van het Capitool. Deze werd in 203 n. 
Chr. opgericht ter ere van keizer Septimius Severus’ 
overwinningen op de Parthen. In de inscriptie aan de 
Forumzijde kun je nog zien hoe Septimius’ zoon en opvolger 
Caracalla zijn door hem vermoorde broer uit de geschiedenis 
heeft proberen te schrijven. 
 

Links van de boog van Septimius Severus bevindt zich de Rostra 
(nummer 7), genoemd naar de rammen van buitgemaakte 
oorlogsschepen, waarmee het versierd was. Dit was de 
spreektribune vanwaar politici hun toespraken hielden. Achter 
de Rostra bevonden zich de tempels van Concordia en die van 
Vespasianus en Titus, waar tegenwoordig weinig meer van 
over is. Ook bevond zich daar, tegen de Capitolijnse heuvel 
aangebouwd, het Tabularium (nummer 18), dat diende als 
staatsarchief. Tegenwoordig is het Tabularium te bereiken via 
de Capitolijnse musea.  
 
Tegenover de Curia zie je nog de zuilen van de voorhal van de 
tempel van Saturnus (nummer 15). Hier werd in de Oudheid de 
Romeinse schatkist bewaard. Naast de tempel van Saturnus 
ligt de Basilica Iulia (nummer 14), gebouwd door Caesar. Een 
basilica was een multifunctioneel gebouw, waar grote 
aantallen mensen bijeen konden komen. Het diende onder 
andere voor de rechtspraak, maar ook voor veilingen en 
handel. Tegenover de Basilica Iulia ligt aan de andere kant van 
het Forum een oudere basilica, de Basilica Aemilia (nummer 3), 
uit de 2e eeuw v. Chr. Deze was met name in gebruik bij 
bankiers en belastinginners. 

 
Voorbij de basilica Iulia zie je het podium en drie overeind 
staande zuilen van de tempel van Castor en Pollux (nummer 20). 
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Deze twee halfgoden, zonen van Zeus en de sterfelijke Leda, 
werden in de Oudheid vereerd als beschermers van ruiters en 
zeelieden. De tempel was gesticht op een plaats waar het 
tweetal zijn paarden uit een bron had laten drinken, nadat het 
een Romeinse overwinning op de Latijnen in de stad was 
komen melden. 
 
Tegenover de tempel van Castor en Pollux en naast de Basilica 
Aemilia ligt de tempel van Antoninus en Faustina (nummer 28), 
gebouwd door keizer Antoninus Pius (138-161) voor zijn in 141 
gestorven vrouw. Na zijn dood werd de tempel ook aan hem 
gewijd. Dat het gebouw tegenwoordig een vreemde indruk 
geeft, komt doordat er later een kerk is ingebouwd. Aan de 
toegang tot de kerk kun je goed zien hoezeer het straatniveau 
in de loop van de eeuwen is verhoogd. 
Tussen de tempel van Castor en Pollux en de tempel van 
Antoninus en Faustina bevond zich de tempel van de 
vergoddelijkte Julius Caesar (nummer 4). Deze tempel, waarvan 
tegenwoordig niets over is behalve het fundament, werd in 29 
v. Chr. gebouwd door Augustus op de plaats waar Caesars 
lichaam werd verbrand.  
 
Het ronde Vestatempeltje (nummer 25) vormt een van de 
centrale plaatsen van de oude Romeinse godsdienst. Hier 
hielden maagdelijke priesteressen, gekozen uit adellijke 
families, het haardvuur van de godin Vesta brandende. Zou het 
vuur uitgaan, dan zou dat grote rampen voor de stad met zich 
meebrengen. Op het laten uitgaan van het vuur, maar ook op 
het verlies van de maagdelijkheid stonden zware straffen. Toch 
namen de Vestaalse maagden een zeer eervolle positie in Rome 
in: ze hadden ereplaatsen bij de spelen en testamenten werden 
bij hen in bewaring gegeven. Ze hadden een eigen woning, het 
Atrium Vestae (nummer 26), waarvan de binnenplaats met 
standbeelden van een aantal Vestaalse maagden bewaard is 
gebleven. 
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Tegenover het Atrium Vestae zie je de resten van de kolossale 
basilica van Constantijn en Maxentius (nummer 31). Toen 
Constantijn de Grote in 312 zijn medekeizer Maxentius buiten 
Rome versloeg, was deze al begonnen aan de bouw. 
Constantijn nam 
het project over en 
liet een enorm 
standbeeld van 
zichzelf in het 
voltooide gebouw 
plaatsen. Resten 
daarvan bevinden 
zich in de 
Capitolijnse musea.  

 
 
Aan het eind van de  
Via Sacra, die dwars 
over het Forum 
naar het Capitool 
loopt, staat de boog 
van Titus (nummer 
34). Deze is in 81 
door keizer 
Domitianus gewijd 
aan zijn voorganger en broer Titus, ter herinnering aan het 
bedwingen van de Joodse opstand en de inname van 
Jeruzalem in 70 n. Chr. Beroemd is het reliëf waarop het 
meevoeren van de schatten uit de Joodse tempel staat 
afgebeeld.  
  



25 

 
 

Boog van Constantijn  
Vlak naast het Colosseum staat de boog van Constantijn, door 
keizer Constantijn de Grote opgericht ter ere van zijn 

overwinning op Maxentius. 
De boog is een mooi 
staaltje van recycling: naast 
beeldhouwwerk uit 
Constantijns eigen tijd zijn 
er ook reliëfs uit bogen van 
Trajanus, Hadrianus en 
Marcus Aurelius gebruikt. 

Volgens de nieuwste theorieën zou ook de boog zelf al ten tijde 
van Hadrianus zijn gebouwd.  
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Programma 3 

Capitool 
Het Capitool, tegenwoordig noemen de Romeinen het 
Campidoglio, is al van oudsher een van de centrale punten van 
Rome. Het was de burcht waar de Romeinen zich in tijden van 
nood terugtrokken. Toen de Galliërs in 386 v. Chr. het Capitool 
dreigden in te nemen, werden de Romeinen net op tijd 
gewaarschuwd door de heilige ganzen van de tempel van Juno 
Moneta. In deze tempel, die overigens niet bewaard is 
gebleven, zetelde de Romeinse munt. Op de andere top van 
het Capitool stond de eveneens verdwenen tempel van Jupiter 
Optimus Maximus, het 
belangrijkste heiligdom 
van het klassieke Rome. 
Hier brachten de consuls 
hun eerste offer en hier 
eindigde de triomftocht 
van een zegevierende 
generaal.  
 
Na de Middeleeuwen 
werd het Capitool de zetel 
van het stadsbestuur. Het 
Senatorenpaleis dient nog 
steeds als gemeentehuis 
van Rome, in het Conservatorenpaleis en het Palazzo Nuovo 
zijn tegenwoordig de Capitolijnse Musea gevestigd. De ligging 
van de drie gebouwen, het ertussen liggende plein en de trap 
die ernaartoe loopt, de Cordonata, zijn allemaal volgens het 
ontwerp van Michelangelo aangelegd. Deze heeft ook het 
ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius, een van de weinige 
originele bronzen beelden uit de Oudheid, van het plein bij de 
Sint Jan van Lateranen laten overbrengen en midden op het 
plein geplaatst. Overigens is het beeld dat daar tegenwoordig 
staat een kopie. Het origineel is in de Capitolijnse musea te 
bewonderen.  
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Santa Maria in Aracoeli  
Op de plaats waar vroeger de tempel van Juno Moneta stond, 
ligt nu de kerk Santa Maria in Aracoeli. Reeds keizer Augustus 
zou hier een altaar hebben laten bouwen, nadat Maria hier aan 
hem was verschenen. De kerk is vooral beroemd om de Santo 
Bambino, een houten Christusbeeldje, dat volgens sommigen 
door engelen zou zijn gemaakt en dat genezende werking zou 
hebben. Vooral rond Kerstmis krijgt het beeldje post uit de hele 
wereld. 
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Tibereiland 
Volgens de geschiedschrijver Livius zou het Tibereiland 
ontstaan zijn na het verdrijven van Rome’s laatste koning. Het 
land van de koning werd tot staatseigendom verklaard en het 
graan dat erop stond werd in de Tiber geworpen. Daaruit zou 
langzamerhand het Tibereiland zijn gegroeid. Al sinds de 
Oudheid is het Tibereiland een plaats waar zieken worden 
verpleegd. Toen er in 293 v. Chr. een pestepidemie in Rome 
heerste, stuurden de Romeinen gezanten naar het Griekse 
Epidaurus om de genezende god Asclepius uit te nodigen zich 
in Rome te vestigen. De gezanten namen een heilige slang mee 
naar Rome terug en toen hun schip de Tiber was opgevaren, 
liet het dier zich overboord glijden en zwom naar het 
Tibereiland. Daar werden vervolgens een Asclepiustempel en 
een hospitaal gebouwd. De tempel is inmiddels vervangen 
door een kerk, de S. Bartolomeo all’ Isola, maar op het eiland 
staat nog steeds een ziekenhuis. 

 
Forum Boarium en Santa Maria in Cosmedin 
Aan de voet van de Aventijn bij de Tiber ligt het Forum Boarium, 
de oude veemarkt van Rome. Hier werd, zoals de naam al zegt, 
vlees verkocht. In de buurt lag ook het Forum Olitorium, de 
groentemarkt. Op het Forum Boarium bevinden zich twee 
tempeltjes uit de Romeinse tijd, een rond tempeltje uit de 2e 
eeuw v. Chr. en een rechthoekige tempel uit de 1e eeuw v. Chr. 
Beide tempeltjes zijn bewaard gebleven doordat ze in de 
Middeleeuwen als kerk in gebruik zijn genomen. Het ronde 
tempeltje wordt wel Vestatempel genoemd wegens zijn 
gelijkenis met de Vestatempel op het Forum Romanum, maar 
het is waarschijnlijker dat hij gewijd was aan Hercules. Het 
rechthoekige tempeltje wordt tegenwoordig algemeen 
beschouwd als tempel van Portunus, de god van de haven. 
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Aan het Forum Boarium ligt ook de 
kerk S. Maria in Cosmedin. Dit was en 
is de kerk van de Grieken en 
Byzantijnen in Rome, die tijdens de 
middeleeuwen in eigen land werden 
vervolgd en naar Rome waren 
gevlucht.  Tegen de zijwand van de 
voorhal van de kerk is een antiek 
putdeksel geplaatst, met een 
afbeelding van de zeegod Oceanus. 
Dit is de Bocca della Verità (Mond 
van de Waarheid), waarover het 
volgende gedichtje is geschreven: 

Je steekt je hand tussen de lippen 
En ben je eerlijk als je praat 

Dan laten ze je vingers glippen 
Maar liegt iemand tegen de klippen 

op. Als hij daar te oreren staat 
Dan - hap! - kan hij van de pijn verhippen 

 
Theater van Marcellus 
Aan de voet van het Capitool, bij de Tiber, staat het Theater van 
Marcellus. Julius Caesar begon met de bouw van dit theater en 
Augustus, die de bouw voltooide, wijdde het aan zijn overleden 
neef en schoonzoon Marcellus. Het theater bood plaatsaan 
20.000 toeschouwers. Van de 41 bogen die het theater ooit 
telde, zijn er nog 12 per verdieping over met Dorische en 
Ionische zuilen; vroeger was daarboven een 
derde verdieping met Corinthische zuilen. Achter het theater 
ligt de Porticus van Octavia; een enorm complex met tempels, 
bibliotheken en andere openbare ruimten. Keizer Augustus 
verbouwde het complex zodat het dienst deed als foyer voor 
het theater. Wanneer je nu achter het theater kijkt, zie je alleen 
nog restanten van het centrale atrium, dat in de middeleeuwen 
als vismarkt werd gebruikt. 
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Programma 4 

Piazza Navona 
De  Piazza Navona is aangelegd op de restanten van een oud 
stadion uit de tijd van Domitianus (dit kan je nog zien aan vorm 
en hoogteverschillen). Tegenwoordig is het een levendig plein 
met 3 fonteinen, waarvan de middelste de beroemde 
Vierstromenfontein is, die werd ontworpen door Bernini. De 
obelisk in het midden van de fontein met op de top het 
pauselijke wapen wordt gesteund door 4 rivieren: de Nijl, 
Ganges, Donau en Rio de la Plata. Zij symboliseren de destijds 
bekende werelddelen met bijhorende planten en dieren.  
 
Naast de vierstromenfontein springt ook de Sant'Agnese kerk 
in het zicht. De gevel van de kerk werd ontworpen door 
Bernini's grote rivaal Borromini. De kerk zelf is gewijd aan de 
heilige Agnes, die aan het begin van de vierde eeuw op 12-jarige 
leeftijd werd onthoofd, omdat zij haar maagdelijkheid wilde 
beschermen.  
 
Aan de zuidkant van de Piazza Navona staat het beeld 
Pasquino, een van de zogenaamde Sprekende Beelden in 
Rome. Deze beelden werden tussen de zestiende en 
negentiende eeuw gebruikt als  plakzuil omdat er nog geen 
vrijheid van meningsuiting bestond. Vaak communiceerden de 
beelden met elkaar en leverden commentaar op elkaars 
uitspraken. Zo stond Pasquino in contact met Marforio, het 
grote beeld dat zich op de binnenplaats van de Capitolijnse 
musea bevindt.  
Toen de Vierstromenfontein werd gebouwd begon het volk te 
morren: de belasting om alle bouwprojecten te financieren 
werd te hoog. De stenen lippen van Pasquino verkondigden: 
“Wat wij willen, zijn geen obelisken en fonteinen. Brood willen 
wij, brood en nog eens brood”. 
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San Luigi dei Francesi 
De S. Luigi dei Francesi, de Franse kerk in Rome, is de moeite 
waard omdat hier drie schilderijen hangen van Caravaggio, 
wellicht de belangrijkste Barok-schilder en Rembrandts grote 
voorbeeld. De drie schilderijen zijn fragmenten uit het leven 
van de apostel Mattheüs. Op het schilderij hieronder,  roept 
Jezus (rechts) Mattheüs (links vooraan) op zich bij hem aan te 
sluiten. Mattheüs was echter een tollenaar en dus niet erg 
populair. De verbazing dat Jezus juist hem roept, is dan ook op 
de gezichten te zien: “Wie, hij?”, lijkt de man in het midden te 
zeggen. Rechts voor Jezus staat Petrus.  

 
Pantheon  
Een oud Romeins gezegde luidt: “Wie Rome bezoekt zonder 
het Pantheon te hebben gezien, keert terug als een ezel”. Uit 
de tekst op de fries kan je afleiden dat het Pantheon gebouwd 
is in het jaar waarin Marcus Agrippa voor de derde keer consul 
was: MARCVS AGRIPPA LVCII FILIVS CONSVL TERTIVM FECIT. 
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Dit zou het jaar 27 v. Chr. zijn, maar het gebouw dat er nu staat 
stamt eigenlijk uit de tijd van keizer Hadrianus, die het heeft 
laten herbouwen.  
Het Pantheon is gebouwd voor “het volkomen goddelijke” en 
niet voor alle goden. In de nissen stonden beelden van de 
zeven planeetgoden. De functie van de oculus, het gat in het 
plafond, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel doen er 
allerlei volksverhalen over de ronde.  
Dat dit heidense bouwwerk niet gesloopt is, is te danken aan 
Paus Bonifatius (608 – 615). 
Nadat hij het van de keizer 
gekregen had, nam hij het in 
gebruik als kerk en liet hier 38 
ossenwagens met botten van 
martelaren uit de catacomben 
herbegaven. Nu kan je er de 
graven zien van enkele groten 
uit de moderne Italiaanse 
geschiedenis: de schilder 
Rafaël, en de eerste twee 
koningen van het moderne 
Italië. 
 
Santa Maria sopra Minerva 
Als je naar de Santa Maria sopra Minerva loopt kun je aan de 
achterkant van het Pantheon nog resten zien van de oude 
thermen van Agrippa. Voor de Santa Maria sopra Minerva staat 
het olifantje van Bernini met zijn kont naar het klooster van de 
Dominicanen. Op de buitengevel van deze gotische kerk staan 
de waterstanden van de overstromingen van de Tiber 
gemetseld. De kerk is gebouwd op een oude Minervatempel. 
Onder het hoofdaltaar in de kerk liggen de graven van 
Catharina van Siena († 1380) en Clemens VII (†1534), de paus die 
de Sacco di Roma meemaakte en Hendrik VIII van Engeland 
weigerde te scheiden (en hiermee aanleiding gaf tot de 
oprichting van de Anglicaanse Kerk). 
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Sant'Ignazio  
De Sant’ Ignazio is gebouwd voor de oprichter van de 
Jezuïetenorde, Ignatius van Loyola. Een orde, die tijdens de 
contrareformatie samen met de inquisitie de strijd aanbond 
tegen de protestanten. Geldgebrek en de achterliggende 
bibliotheek stonden de bouw van een grote koepel op de kerk 
in de weg en zorgden voor een creatieve oplossing: 
geschilderde theologie. Alleen zij die op de door de Jezuïeten 
aangewezen plek gaan staan, kunnen de hemel inkijken. Eén 
stap er naast en het is schijn (trompe-l’oeil). De 
indrukwekkende plafondschildering voorin de kerk laat zien 
hoe Ignatius het paradijs betreedt en het licht van Jezus 
verspreidt over de vier op dat moment bekende continenten.  
 
Zuil van Marcus Aurelius en Trevifontein 
Op de Piazza Colonna staat de zuil van Marcus Aurelius , de 
hoogste van de stad (42 m.). De 28 marmeren trommels 
vertellen hetzelfde verhaal als de beginbeelden van de film 
Gladiator, de veldtocht tegen de Germanen. Bovenop de zuil 
staat een beeld van Paulus.  
 
De Trevifontein (verbastering van trivium = driesprong) is het 
eindpunt van het kortste (slechts ± 20 km lang) van de 13 
aquaducten die Rome van water voorzagen. Dit aquaduct, 
Aqua Virgo, is gebouwd om de thermen van Agrippa achter het 
Pantheon van water te voorzien. Nu voorziet het water (80 
miljoen liter per dag) van de Trevifontein alle fonteinen in de 
omgeving van water. De achtergrond van de fontein laat onder 
meer de zeegod Oceanus met zeepaarden en de beelden van 
Gezondheid ( r ) en Overvloed ( l ) zien. Wanneer je met je rug 
naar de fontein gaat staan en een munt over je schouder in het 
water gooit (rechtshandigen over linkerschouder / 
linkshandigen over rechterschouder) dan -zo vertelt men- zul je 
Rome terug zien. Het geld wordt gebruikt voor het onderhoud 
van de fontein.  
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Piazza Venezia en Vittoriano 
De Piazza Venezia, het hart van Rome, met daaraan het Palazzo 
Venezia, een renaissancepaleis uit de 15e eeuw, gebouwd voor 
de uit Venetië afkomstige paus Paulus II. Later was er de 
ambassadeur van de Republiek Venetië bij de paus gevestigd. 
Tijdens de periode van het fascisme in de twintigste eeuw 
gebruikte Mussolini het als werkpaleis.  
 
Het monument voor Vittorio Emanuele, de Vittoriano, is 
opgericht ter ere van koning Victor Emanuel II, de eerste 
koning van het verenigde Italië. In de loop van de 
middeleeuwen was Italië uiteengevallen in verschillende 
staatjes, waarvan sommige zelfs door buitenlandse 
mogendheden (o.a. Spanje, Oostenrijk) werden overheerst. In 
de 19e eeuw ontstond er in Italië een beweging om de 
verschillende landsdelen te herenigen in één staat. Deze 
beweging, de Risorgimento, werd geleid vanuit het koninkrijk 
Sardinië, waarvan Victor Emanuel koning was. In 1861 werd hij 
koning van Italië. Om de nieuwe eenheid te vieren moest er 
natuurlijk een groots monument komen, dus ook van letterlijk 
monumentale afmetingen. Niet iedereen kan het reusachtige 
bouwwerk echter waarderen.  
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Keizerfora en markthallen van Trajanus 
Vanaf het monument lopen we richting de Via dei Fori Imperiali. 
Deze weg is genoemd naar de keizerfora die aan de -voor ons- 
linkerkant liggen. Nadat het Forum Romanum was aangelegd 
en grotendeels volgebouwd, hebben verschillende keizers het 
met eigen fora uitgebreid. Zo is er een Forum van Caesar, van 
Augustus, Vespasianus, Nerva en Trajanus. Op het forum van 
Caesar stond de beroemde tempel voor Venus Genetrix, 
waarmee hij zijn afkomst van de godin Venus wilde 
benadrukken en op het forum van Augustus stond de tempel 
van Mars Ultor (de wreker), gebouwd om de wraak op de 
Caesarmoordenaars te herdenken.  
 
Het meest uitgebreide is het Forum van Trajanus. Deze keizer 
liet het aanleggen na zijn succesvolle veldtochten tegen de 
Daciërs (in het huidige Roemenië). Hiervoor moest wel een 
deel van de Quirinaal-heuvel worden afgegraven. Op het Forum 
stond een basilica, twee bibliotheken, een ruiterstandbeeld en 
de Zuil van Trajanus, bijna 40 meter hoog. Op de zuil is in reliëf 
het verhaal van Trajanus’ veldtochten tegen de Daciërs 
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afgebeeld. De as van de keizer en zijn vrouw was bijgezet in de 
basis van de zuil. Boven op de zuil is later een beeld van de 
apostel Petrus geplaatst. Bij het Forum van Trajanus hoorde 
ook de Markthallen van Trajanus, een oorspronkelijk zes 
verdiepingen tellend complex van winkeltjes, tegen de 
heuvelhelling aangebouwd.  
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Ostia Antica 
Ostia was het havenstadje van het oude Rome en was daarmee 
van levensbelang voor de toevoer van producten en 
levensmiddelen voor de alsmaar uitdijende stad. Hoewel er 
vermoedelijk al een nederzetting was in of nabij Ostia in de 
zevende eeuw voor Christus, zijn de gebouwen die er 
tegenwoordig te bezichtigen zijn niet ouder dan de vierde 
eeuw voor Christus. Ostia lag aan de uitmonding van de Tiber, 
maar door verzilting in de loop van de eeuwen ligt de kustlijn 
tegenwoordig ongeveer 3 kilometer verderop. De 
archeologische opgravingen in Ostia hebben geleid tot de 
vondst van goed bewaard gebleven gebouwen, mozaïeken en 
schilderingen. De havenstad had op haar hoogtepunt, tijdens 
de tweede en derde eeuw, ongeveer 70.000 inwoners, maar 
raakte vanaf de vierde eeuw in verval en werd uiteindelijk in de 
vroege middeleeuwen definitief verlaten, mede door 
dreigingen vanaf zee. Vanaf de periode van de Barok, de 
zeventiende eeuw, werd Ostia gebruikt als vindplaats voor 
antiek materiaal. In de twintigste eeuw werd er, op initiatief 
van Mussolini, een start gemaakt met de grootschalige 
archeologische opgravingen.  
 
Omdat Ostia, evenals Pompeii, een relatief goed bewaard 
gebleven stad is, is er veel te vinden dat te maken heeft met 
het dagelijks leven van de Romeinen. Zo zijn er meerdere grote 
pakhuizen te vinden, duiden op het belang van Ostia als haven. 
Daarnaast tref je in Ostia gebouwen aan die kenmerkend zijn 
voor Romeinse steden in het algemeen, zoals tempels, het 
theater, de thermen en uiteraard het forum.   
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1 = Treinstation   7 = Museum 
2= Kasteel/burcht  8 = Forum 
3= Ingang   9 = Epagathiana pakhuizen 
4= Thermen van Neptunus 10 = Huis van Cupido en Psyche 
5= Theater   11 = Thermen van de 7 wijzen 
6= Huis van Diana  12 = Thermen van het forum 
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Programma 7 
 
Galleria Borghese 
In het hartje van Rome ligt een park met een omvang van zes 
vierkante kilometer, genaamd de Villa Borghese. Het park is 
ontworpen in de zeventiende eeuw en is sindsdien één van de 
aangenaamste plekken in Rome. De Villa Borghese bevat 
bovendien één van de 
mooiste kunstcollecties 
van de wereld, die wordt 
tentoongesteld in de 
Galleria Borghese, het 
paleisje van de kardinaal 
Scipione Borghese dat in 
1613 is ontworpen door 
Giovanni Vasanzio, 
oftewel Jan van Santen, 
uit Utrecht.  
 
 

De collectie in de Galleria is onderdeel 
van de oorspronkelijke verzameling 
van kardinaal Scipione Borghese. 
Deze Italiaanse edelman, die al op 26-
jarige leeftijd door zijn oom, paus 
Paulus V, tot kardinaal werd 
benoemd, was een groot 
kunstliefhebber en -verzamelaar. Hij 
liet bustes van zichzelf maken door 
Bernini en liet Caravaggio werken 
schilderen in ruil voor gratie. De 
graflegging van Rafaël, die op zaal IX 
te zien is, liet hij zelfs stelen.  
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Door de Franse overheersing onder Napoleon werd een 
aanzienlijk deel van de collectie overgebracht naar Parijs, waar 
het een aparte afdeling vormt van het Louvre. Desondanks is 
de huidige collectie nog steeds een ware schat aan 
kunstwerken. Enkele van de voornaamste kunstschatten zijn 
de 'Pauline Bonaparte' van Canova en een serie beroemde 
beeldhouwwerken van Bernini, waaronder de 'David', 'Apollo 
en Daphne' en 'de roof van Proserpina'. Naast deze 
beeldhouwwerken hangen er ook beroemde schilderijen van 
onder meer Titiaan, Rafael, Caravaggio en Rubens.  
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Programma 8 

Sint-Pieter 

Om in de Sint-Pieter te komen moeten we over het Sint-
Pietersplein, dat door Bernini met een vierdubbele colonnade 
is omsloten. Bovenop de colonnade prijken beelden van 
heiligen en martelaren uit de lange geschiedenis van de 
katholieke kerk. De obelisk midden op het plein was 
oorspronkelijk onderdeel van de renbaan van Caligula en is dus 
getuige geweest van Petrus’ marteldood, die hier plaats vond. 
Reden genoeg voor keizer Constantijn om in zijn nieuwe, 
christelijke Rome, op de Vaticaanse heuvel een basiliek te laten 
bouwen. De Vaticaanse heuvel was echter een erg ongezond 
gebied. Het grondwater tastte de fundamenten aan en was een 
goede voedingsbodem voor allerlei kwalijke beestjes. De 
basiliek raakte in de eeuwen daarna dan ook steeds verder in 
verval. In de 15e eeuw werd besloten de basiliek af te breken 
en een nieuwe te bouwen: 'Petrus en Paulus behoren immers 
niet in de regen te staan'. In 1626 -120 jaar en een handjevol 
architecten verder- was de nieuwe Sint-Pieter klaar. De kerk is 
combinatie van de Renaissance, 
zoals de beroemde koepel van 
Michelangelo laat zien, en de 
Barok, getuige de Baldacchino 
en de Cathedra Petri van 
Bernini.  
 

'Zeg bij het binnentreden niets, 
ook niet tegen uzelf.' De Sint-Pieter, zowel de buitenkant als 
het interieur van de kerk, is immens, imposant en ongelooflijk. 
Met behulp van de overzichten op de volgende bladzijden kun 
je er toch enigszins wijs van worden. Na een bezoek aan de kerk 
beklimmen we de koepel, vanwaar je een fantastisch uitzicht 
hebt over de stad en al haar bezienswaardigheden.  
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1. Colonnades en 140 beelden 
2. Passetto di Borgo  
3. Pauselijk wapenschild van Alexander VII 
4. De fonteinen 
5. De Vaticaanse Obelisk 
6. Centro del Colonnato (Ronde stenen; brandpunten van de 
ellips) 
7. Witte marmeren schijven die worden gebruikt als 
zonnewijzers. Twee data zijn geschreven op elke schijf om aan 
te geven wanneer de middagschaduw van de obelisk die plek 
zal bereiken. Deze geven ook de windrichtingen aan. 
8. Fontein 
9. Plek waar Paus Johannes Paulus II is beschoten op 13 Mei 
1981 door een Turk met mogelijk Russische opdrachtgevers. Hij 
heeft het overleefd en de dader vergeven. 
10. Bronzen deuren van het Apostolisch paleis 
13. Apostolisch paleis 
14. Appartement van de paus. Als hij in Rome is bidt hij op 
zondagmiddag vanaf het tweede venster van rechts het 
Angelus (katholiek gebed) en zegent hij de menigte 
15. Beeld van Petrus (1838)  
16. Beeld van Paulus. (1838) Hij houdt een boek vast met de 
Hebreeuwse inscriptie: ‘Ik vermag alles van Hem die mij kracht 
geeft.’ 
19. De ‘Mater Ecclesiae’ mozaiek. Een dekking van een raam 
met uitzicht op een plein. Gemaakt in opdracht van Johannes 
Paulus II als dankzegging aan Maria na de moordaanslag. 
20. Paulus VI hal. Voor toespraken in de winter 
23. De façade 
24. Het balkon van de Sint-Pieter (Urbi et Orbi) 
25. Klokkentorens (Giuseppe Valadier, 1786-1790) Rechts:  
Europese tijd. Links: Roomse tijd 
27. Beelden van Jezus en apostelen op de façade.  
31. Sixtijnse Kapel 
32. Koepel van Michelangelo  
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