DE GESCHIEDENIS VAN ROME EN HET ROMEINSE RIJK
A
I

753 v. Chr. Begin van de Koningstijd

Volgens de Romeinse geschiedschrijver Livius (59 v. Chr. - 17 na Chr.)
die de geschiedenis van Rome beschreef, vanaf de stichting van de
stad tot aan de dood van keizer Nero, was Romulus de stichter van
Rome in het jaar 753 v. Chr.
Daarvoor woonden er al in 800 v. Chr. herders en boeren in hutten op
de zeven heuvels (Capitolijn (=Capitool), Palatijn, Aventijn, Coelius,
Viminaal en Quirinaal) van Rome.
De heuvels bestonden uit tufsteen, een niet moeilijk te bewerken
soort steen. Later zou dit materiaal veel gebruikt worden voor de
bouw van tempels etc.
De legende van Romulus en Remus
Romulus, geboren uit een verbintenis van de god Mars en de koningsdochter Rhea
Silvia, werd samen met zijn tweelingbroer Remus te vondeling gelegd in een rieten
mand in de rivier de Tiber door hun oom, de koning van Alba. (Alba was een gebied
ten zuidoosten van Rome.) Volgens een legende was Rhea Silvia een Vestaalse
maagd (zie verder); niemand mocht daarom weten dat ze kinderen had. Romulus en
Remus werden gezoogd door een wolvin aan de zuidkant van de Palatijn en
opgevoed door een herderin. Romulus doodde de onwettige koning en gaf zijn
grootvader (volgens sommige legenden was dat Aeneas, een held uit Troje, die na de
verwoesting van Troje gevlucht was naar Rome) de macht terug.
Romulus, of volgens een andere Griekse legende Rhõmos genaamd, bepaalde de
grenzen van de stad rond de Palatijn en liet een muur om de stad bouwen. Met stad
werd bedoeld: het één geheel worden van de herdersdorpen op de heuvels Palatijn,
Capitool en Esquilijn. Om zijn minachting voor dit verdedigingswerk te tonen,
sprong Remus over de muur heen, waarop Romulus zijn broer doodde. Hij werd
begraven op de Aventijn. Romulus werd later begraven op het Forum Romanum.

Bronzen Etruskisch beeld van de wolf.
De mensfiguren zijn later toegevoegd.

Zo werd Romulus de eerste koning van Rome.
Romulus opende op het Capitool een asielplaats, waar veel vluchtende en criminele mannen asiel
zochten. Romulus vond voor deze en andere inwoners, de zg. Latini, vrouwen door bij een feest de
Sabini uit te nodigen. De Sabini (Sabijnen) leefden ten noordoosten van Rome. Tijdens het feest liet
Romulus de vrouwen ontvoeren. De Sabini reageerden door onder leiding van Titus Tatius Rome aan
te vallen en de vrouwen te bevrijden. De Latini hadden zich teruggetrokken op het Capitool.
De aanval mislukte, ondanks het verraad van Tarpeia (een dochter van een Romeinse veldheer die de
schitterende armbanden van de Sabini had gezien), doordat de Sabijnse vrouwen, die inmiddels met
Romeinen getrouwd waren, in het gevecht op het Forum Romanum tussenbeide kwamen. Er werd
vrede gesloten en Titus Tatius werd mederegent van Romulus.
Het moerassige gedeelte tussen de Palatijn, het Capitool en de Esquilijn werd een ontmoetingsplaats met vele kapellen van beide volkeren, de Latijnen en de Sabijnen.
Romulus ging voortvarend te werk. Hij stelde een adviesraad in van honderd 'edelste' mannen, de
zg. Senaat. Voor het verdedigen van Rome deelde hij zijn leger in groepen in, de zg. legioenen.
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Ten noorden van Rome lag het gebied Etruria, genoemd naar de Etrusken.
Etrusken
Over de Etrusken is weinig bekend. Volgens de Griekse dichter Herodot kwamen de Etrusken uit
Klein-Azië. Vanwege een grote hongersnood trok Tyrrhenos, de zoon van de koning, rond 12 jr v. Chr.
met een grote groep naar het westen. Het gebied waar ze gingen wonen, werd Tuscia genoemd. Het
tegenwoor-dige Toscane. Van daaruit breidde zich de invloed van de Etrusken verder uit langs de
Thyrrheense zee. Zo kwam ook Rome onder de hoog-culturele invloed van de Etrusken.

Etruskische tempel en beeldje

Onder het Etruskische bewind, werd de moerassige vallei tussen de
Palatijn en het Capitool gedraineerd en omgetoverd tot een marktplaats: het Forum Romanum. Dit drainagesysteem, de Cloaca Maxima,
werd later gebruikt als riool van de stad Rome.
Cloaca Maxima
De Cloaca Maxima is een drainagesysteem om
het moerassige Forum Romanum met omgeving
droog te leggen. Oorspronkelijk maakte men
gebruik van een natuurlijke waterloop, maar rond
200 v. Chr. werd deze gekanaliseerd en overwelfd,
zodat een riool ontstond. Dit riool mondt uit in de
Tiber ten zuiden van de Ponte Rotto.

De koning had buiten zijn bestuurlijke taak ook de plicht om de
religieuze handelingen in de staat te verzorgen.
Tempel van Vesta, Lapis Niger
Als opperpriester onderhield de koning de relatie met de goden.
Rome had in die tijd een aparte tempel waar altijd vuur brandde als symbool voor
beschutting en beschaving: de tempel van Vesta, de godin van het haardvuur en het
huiselijk welzijn. Haar naam betekent: fakkel. (Vgl. de Griekse godin Hestia). Het
halfronde tempeltje stond op het Forum Romanum. In het tempeltje is een beeldje
van Pallas, dat ooit de stad Troje beschermde en geroofd werd door Aenaeas en
meegevoerd naar Rome en daar als talisman tot heil voor de stad Rome diende.
Het vuur werd brandende gehouden door de priesteressen, de zg.
Vestaalse maagden. (In de Republikeinse tijd waren dat zes meisjes
van adellijke komaf.) De manier waarop dat moest gebeuren staat als
de oudst bekende Latijnse inscriptie op een altaarsteen, gewijd aan de
god Vulcanus, onder de Lapis Niger, een zwarte steen op het Forum.
Deze plaats wordt gezien als het oudste centrum van Rome.

De laatste Etruskische koning, Tarquinius Superbus, een tiran, werd vanwege zijn impopulariteit
verjaagd door Brutus in 509 v. Chr. Brutus geldt als stichter van de Romeinse Republiek.
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II

509 v. Chr. Begin van de Republiek

Er werd een aantal maatregelen ingesteld om een slecht bewind te voorkomen. Het stelsel
maatregelen heette het Res Publica (Republiek), d.w.z. 'de algemene zaken die een ieder aangaan'.
De Senaat, een raad van oudsten (senex: oude man), had weer een adviserende rol. Deze Senaat
(150 leden) zetelde in de Curia, een gebouw op het Forum Romanum.
Twee mannen, de zg. consuls, hadden de macht, maar in tijden van oorlog kon de Senaat één
consul aanwijzen als machthebber, de dictator.
Ook hier had men de strijd tussen het gewone volk, de plebejers en de rijken (de patriciërs). Om de
rechten van de armen te beschermen werd het ambt van (volks)tribuun ingesteld. Een volkstribuun
had de opdracht de belangen van het volk te verdedigen. Tribunen waren onschendbaar. Latere
keizers lieten zich daarom ook tribuun noemen.
Langzamerhand breidde de stad Rome zijn macht steeds meer uit. Niet alleen de Etrusken in het
noorden kwamen onder invloed van de Romeinen, ook de Grieken die lange tijd in het zuiden van
het schiereiland heersten, moesten plaatsmaken voor de
Romeinen.
Zelfs probeerden de Romeinen het gebied aan de andere kant
van de Middellandse Zee te beheersen.
Langs de Afrikaanse kust, was een andere machtig zeevarend
volk, die grote delen van Noord-Afrika en Spanje en zelfs Sicilië,
Sardinië en Corsica omvatte. Zij stichtten de stad Carthago (bij
het tegenwoordige Tunis), dat snel uitgroeide tot een bloeiend
handelscentrum en een politieke en militaire grootmacht.
Phoenicisch slagschip

Van oorsprong kwamen de Carthagers uit Phoenicië, tegenwoordig Libanon
geheten. Vandaar dat de Carthagers ook wel Puniërs genoemd werden.
De Carthagers zagen de uitbreiding van de Romeinse macht met lede ogen aan.
Het gevolg was strijd. In de zg. Punische oorlogen werd de Romeinse
heerschappij, over het Middellandse Zeegebied een feit. Bijna was Rome echter
ten onder gegaan, toen de Carthageense veldheer Hannibal met een enorm
groot leger strijdolifanten in een verrassingsaanval vanuit het noorden, over de
Alpen, de Romeinen aanviel. Hij durfde het echter niet aan Rome aan te vallen.
Kort daarna werd hij teruggeroepen naar Carthago om slag te leveren tegen de
Hannibal
Romeinen die Carthago aan wilden vallen.
De Carthageners werden in 202 v. Chr. verslagen en Carthago werd verwoest.
Het gebied behoorde vanaf toen tot de Romeinse provincie Afrika, waar vervolgens vele Romeinse
kolonisten zich gingen vestigen.
Door de veroveringen kwamen de Romeinen in contact met andere culturen. Vooral de Griekse
cultuur (beeldhouwkunst, filosofie, literatuur, retorica) had een bijzonder grote invloed op de
Romeinse cultuur.
Daarbij kwam dat door de vele oorlogen het met de landbouw erg slecht ging. De boeren moesten
immers in de legioenen strijden. Na de oorlogen trokken de boeren dan ook in grote getale naar de
stad Rome om een nieuw bestaan op te bouwen. Maar ook vele slaven en vrijgelatenen uit
veroverde gebieden gingen wonen in Rome.
Rome maakte ten tijde van de Republiek daardoor een grote groei door. De stad had in deze tijd
zelfs meer dan een miljoen inwoners!
Het gevolg was wel dat de rijken landerijen opkochten en daardoor grootgrondbezitters werden.
Uit deze tijd stamt ook het systeem van 'brood en spelen'. De rijken (patroni) zorgden voor gratis
graan voor de inwoners en organiseerden gladiatorenspelen om het volk tevreden, rustig, maar
vooral afhankelijk te houden. Als dank verichtten de inwoners vele karweien voor hun patroni. Zo
waren er genoeg arbeidskrachten voor de aanleg van wegen, markten, aquaducten en de bouw
van o.a. tempels. De aanleg van wegen en de bouw van markten, tempels en aquaducten werd
gefinancierd uit de belastingopbrengsten van de groeiende handel.
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Rond 150 v. Chr. beheerste Rome het westen van het Middellandse Zeegebied, dat
het met enorme legers bewaakte en verdedigde. De troepen waren echter vaak
trouwer aan hun generaals dan aan de politici (Senaat) in Rome. De generaals
werden door de soldaten die thuis geen boerderijen meer hadden als beschermheer
beschouwd. Zo kregen succesvolle generaals steeds meer macht. Het gevolg was dat
een generaal als Julius Caesar, die tevens benoemd was tot dictator voor zes
maanden, tamelijk eenvoudig de macht kon grijpen.
De Senaat had bepaald dat een dictator niet langer dan zes maanden het bewind
mocht voeren, maar Julius Caesar benoemde zichzelf tot dictator voor het leven. Zijn betekenis
voor het Romeinse Rijk is zeer groot geweest, getuige het feit dat hij meteen na zijn dood door de
Senaat tot god werd verklaard (divus).

[De Romeinen vereerden vele goden (polytheïsme), van wie er diverse waren
overgenomen van de Grieken. Jupiter (vgl. Zeus) was de oppergod. Verder Juno,
de vrouw van Jupiter (vgl. Hera, de vrouw van Zeus), Minerva (vgl. Pallas Athene),
Neptunus (vgl. Poseidon) en Pluto (vgl. Hades).
Een belangrijke god voor de Romeinen was de oorlogsgod Mars (vgl. Ares). Verder
hadden de Romeinen ook hun eigen goden als Vesta, de godin van het haardvuur
en de beschermster van het huis.]
Tempel
Voor de goden werden tempels gebouwd. De Romeinse tempels waren gebaseerd op de Etruskische
tempels, maar vanaf de tweede eeuw voor Chr. kregen de tempels door de verovering van Hellas meer
Griekse trekken, zoals een trapvormige onderkant.

Dorisch kapiteel

Jonisch kapiteel

Korintisch kapiteel

Acanthusblad

Uit "Pallas, Griekse taal en cultuur": Op het fundament staan rondom de cella zuilen. Aan de bovenkant
van een zuil zit een versiering: het kapiteel. De bouwstijl van de kapitelen zijn: dorisch (eenvoudig, zonder
krullen, jonisch (met twee of vier krullen) of korinthisch (meerdere krullen met versieringen die afgeleid
zijn van het bladvorm van de acanthus (stekelige bereklauw). Soms komt een mengvorm voor: de
composietkapiteel.
Op de kapitelen ligt een stenen balk, de architraaf. Daarboven is een strook met afwisselend triglyfen
(oorspronkelijk de uiteinden van houten balken, later waren het steenblokken, voorzien van inkepingen)
en metopen (oorspronkelijk de ruimte tussen twee dwarsbalken, die later opgevuld werd met
beeldhouwwerk waarop daden van goden en mensen waren afgebeeld. Bij tempels met Jonische of
Korinthische zuilen bevond zich op deze plaats een fries (lange strook met beeldhouwwerk.
Aan beide uiteinden van het dak zitten geveldriehoeken: tympanen. Hierin bevonden zich beelden die
verhalen uit de mythologie voorstelden.
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III

31 v. Chr. Begin van het Keizerrijk

Na de dood van Julius Caesar (hij werd vermoord) begon de machtsstrijd opnieuw. Maar de door
Julius Caesar bij testament aangewezen opvolger, Octavianus, een neef van Julius Caesar, won de
strijd. In zijn strijd tegen de populaire Marcus Antonius, die bestuurder van de Egyptische provincie
was, zorgde hij door middel van een lastercampagne tegen zijn rivaal en zijn Egyptische vrouw
Cleopatra dat het volk van Rome op zijn hand was. In de slag bij Actium voor de Griekse kust
versloeg hij (door zijn veldheer Agrippa) in
31 v. Chr. Marcus Antonius. Octavianus maakte een einde aan de vele
burgeroorlogen. Hij liet zich princeps (van primus en caput, zie ons woord prins)
noemen, d.w.z. de eerste onder de senatoren).
Bovendien maakte hij zichzelf onschendbaar door zich te laten benoemen tot
'tribunicia potesta'.
Octavianus zorgde voor stabiliteit en vrede in het rijk
(Pax Augusta). Later kreeg Octavianus van de Senaat de erenaam
Augustus (=Verhevene).
Door zijn regeringstactiek en zijn opdrachten voor vele monumentale gebouwen
(Forum van Augustus) probeerde hij, ondanks de republikeinse idealen van de
staat, een dynastie van erfopvolgers te vestigen.
Uit de begintijd van de republiek stamt de afkorting S.P.Q.R. Het is de afkorting van
het Latijnse Senatus Populusque Romanus (De "Senaat en het volk van Rome"). De
afkorting werd als officieel insigne gebruikt door de Romeinse Republiek en stond als
inscriptie bijvoorbeeld op openbare gebouwen, triomfbogen en de
legioenstandaarden.
[Regelmatig werden er in het rijk volkstellingen gehouden. Door de volkstelling die
Augustus liet houden, moesten Jozef en Maria vanuit Nazareth in Galilea naar Bethlehem in
Judea om zich daar te laten inschrijven. In Bethlehem is Jezus geboren.]

Forum Romanum
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Tiberius, de enige overgebleven zoon van Augustus (de anderen werden door
Livia, de vrouw van Augustus uit de weg geruimd), werd de opvolger. Hij regeerde
vanaf het jaar 14 tot het jaar 37. Na Tiberius werd de aan grootheidswaanzin
lijdende en krankzinnige Gaius Caligula keizer. Na een korte regeerperiode werd
hij in het jaar 41 vermoord.
Na hem werd de oude Claudius keizer.
Hij staat te boek als een uitstekend regeerder die veel
belangstelling voor de wetenschap had.
Niet de zoon van Claudius werd zijn opvolger in het jaar 54,
omdat deze vermoord werd door Agrippina, de vrouw van Claudius, maar Nero,
een zoon uit een eerder huwelijk van Agrippina. Ook Nero leed aan
grootheidswaanzin. Hij liet zelfs hele wijken van Rome platbranden om een
prachtig paleizencomplex neer te kunnen zetten.

[Tijdens het bewind van keizer Tiberius werd Jezus gekruisigd. Zijn volgelingen,
de christenen, werden in Rome beschouwd als een bedreiging voor de openbare
orde o.a. omdat ze vanwege hun geloof niet aan keizerverering deden. Het
gevolg was dat zij zeer vervolgd werden. (De Romeinen stonden in het algemeen
verdraagzaam tegenover andere godsdiensten, mits men de keizer als een god
vereerde. Het monotheïsme van de christenen liet dit laatste echter niet toe,
vandaar de vervolgingen.)
Toen de apostel Paulus in Rome aankwam was er ondanks de vervolgingen toch
een bloeiende christelijke gemeenschap.
De apostel Petrus heeft ook aan het eind van zijn leven een tijd in Rome ewoond.
Hij wordt gezien als de eerste 'bisschop' van Rome. In het jaar 67 is hij gekruisigd
en begraven op de plaats waar nu de Sint Pieterskerk staat. In deze tijd was keizer
Nero aan het bewind.
In het jaar 64 zijn een aantal wijken van Rome door brand verwoest. Keizer Nero
gaf de in Rome wonende christenen de schuld van de branden.]

Domus Aurea, Ponte Fabricio, Mamertijnse gevangenis
Keizer Nero leed aan grootheidswaanzin. Op de plaats van de door branden
verwoeste wijken in Rome tussen de Palatijn en het Esquilijn liet hij een luxueus
paleizencomplex neerzetten: het Domus Aurea, het Gouden Huis. Het geheel
omvatte vele luxueuze gebouwen met prachtige tuinen en een kunstmatig meer,
waar nu het Colosseum staat. De omtrek van het complex was 14 km.
Bovendien liet Nero een groot beeld van 44 meter van zichzelf als
zonnegod maken.
De Ponte Fabricio is een brug die in de eerste eeuw na Chr. is
gebouwd.

Domus Aurea

Onder de kerk San Giuseppe dei Falegnami ligt een bedompte kerker, waarin volgens de
overlevering Petrus gevangen zat. De gevangenis, Tullianum, bevond zich in een oud
reservoir dat uitkwam op het riool van Rome, de Claoca Maxima.

Na Nero (hij werd in het jaar 68 vermoord) volgde gedurende een jaar een driemanschap van
keizers. Daarna spreken we van keizers uit het Flavische Huis. De eerste Flavische keizer was
Vespasianus (69 - 79). Hij liet het Colosseum bouwen.
Na Vespasianus werd Titus keizer. Deze keizer is bekend geworden door de verovering en
verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Chr.
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Triomfboog van Titus, Triomfboog van Septimius Severus, Colosseum, Engelenburcht (zie verder)
De aanvoerders van het leger lieten na een overwinning vaak een tijdelijke
triomfboog neerzetten, waar zij met hun soldaten, met de gevangenen en met
de veroverde oorlogsbuit onder door kon gaan als ze over de Via Sacra, de
centrale weg op het Forum Romanum aankwamen. Meermalen werd een
tijdelijke boog vervangen door een stenen boog. Zo kennen we o.a. de
triomfboog van Titus, die de keizer liet bouwen na de verovering van Jeruzalem.
Op de boog staan inscripties die het verloop van de strijd aangeven.
Triomboog Septimius Severus

Eén van de best bewaarde monumenten op het Forum Romanum is de triomfboog van keizer Septimius
Severus, die in het jaar 203 is opgericht als herinnering aan de overwinning op de Parthen (het huidige Irak
en Iran).
De Etrusken hielden al spelen met gevechten van man tegen man. De dood van één van hen werd gezien
als een offer aan de goden.
In de Republikeinse tijd werden vele slaven en krijgsgevangenen getraind in het vechten, de zg.
gladiatoren.
Als een tegenstander werd verslagen mocht het publiek met de duim aangeven wat er moest gebeuren
met de overwonnene; óf de dood, óf vergiffenis schenken.
In de arena werden ook wel jachtpartijen tussen wilde dieren gehouden.
In de pauzes werden zelfs ter dood veroordeelde mensen aan de wilde dieren opgeofferd. Tijdens de
vervolging van de christenen hebben velen van hen zo de dood gevonden.
Bij de spelen ging men soms zo ver dat men de arena vol liet lopen met water om met schepen een zeeslag
na te bootsen.
Keizer Vespasianus liet op de plaats waar het kunstmatige meer lag en het
standbeeld van Nero stond, het grootste amfitheater van Rome bouwen.
De naam werd: Amphithetrum Flavium. Pas in de Middeleeuwen werd het
gebouw Colosseum genoemd naar het standbeeld de Colosse.
In het theater vonden gratis voorstellingen plaats met gevechten op leven
en dood tussen gladiatoren en tussen wilde dieren.
De bovenkant kon worden afgedekt met zeildoek om de toeschouwers te
beschermen tegen een te felle zonnewarmte. Aantal zitplaatsen: 50.000.

De laatste Flavische keizer was de despoot Domitianus. Hij regeerde van 81 tot 96. Deze keizer liet
een uitzonderlijk paleizencomplex op de Palatijn neerzetten. Bovendien liet hij een renbaan
aanleggen voor de zeer gewilde wagenrennen.
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Domus Flavia, Domus Augustana en het Stadium
Keizer Domitianus liet enorme monumentale gebouwen als paleizen neerzetten
op de heuvel Palatijn, waar ook al de residenties van Augustus en zijn vrouw
Livia stonden en Tiberius al zijn Domus Tiberiana had gebouwd.

Het waren Domus Flavia (boven), waar Domitianus buitenlandse
Gasten ontving en de villa Domus Augustana (rechts) met zijn zuilengalerijen. Vanaf de bovenste galerij had Domitianus zicht op de
wagenrennen in het Circus Maximus.
Achter het paleis lag het Triclinium, de eetzaal, waar de zogenaamde godendiners, luxe en verfijnde
maaltijden, werden gehouden.

Op de plaats waar het Campus Martius (oefenveld voor het leger) was, liet Domitianus een renbaan
aanleggen, het Circus Maximus. De tribunes ervan konden 385000 toeschouwers bevatten! Op de spina in
het midden stonden zeven bronzen dolfijnfiguren die gedraaid konden worden. Daarmee werd het aantal
rondes aangegeven.
Augustus had al eerder op deze plaats een Egyptische obelisk uit de 13e eeuw voor Chr. laten neerzetten.
De obelisk staat nu op het Piazza del Popolo.

Vele keizers zouden nog volgen, waaronder Trajanus, een adoptief keizer, die regeerde rond het
jaar 100. (Als een keizer geen zoon als troonopvolger had, adopteerde hij een geschikte
troonopvolger: deze werd later dan adoptiefkeizer genoemd.) Trajanus liet vele bouwwerken
neerzetten. Bekend is vooral het Forum Novum. Onder de heerschappij van zijn opvolger
Hadrianus kreeg het rijk een hechte organisatie en bereikte het Romeinse Rijk, het Imperium
Romanum, zijn grootste omvang. Zie de kaart.
Forum Novum, Zuil van Trajanus, Ruiterstandbeeld
Trajanus had weinig ruimte om zijn eigen Forum te laten bouwen. Daarom liet hij de heuvel Quirinalis
gedeeltelijk afgraven. De oorspronkelijke hoogte van de heuvel was evenhoog als de zuil van Trajanus. De
zuil bevat reliëfs met het verslag van zijn oorlogen tegen de Bulgaren. Op de top stond het standbeeld
van Trajanus. Nu staat er het standbeeld van Petrus, apostel en gezien als de eerste bisschop van Rome.
Van keizer Marcus Aurelius rest nog het ruiterstandbeeld op het Capitool. (Het is een copie; het origineel
staat in het museum op het Capitool.

Marcus
Aurelius
Ruiterstandbeeld Marcus Aurelius

Zuil van Trajanus

8

Al deze laatste keizers werden door de Senaat gekozen, de zg. adoptiefkeizers.
Na hen verloren Senaat en Rome aan invloed en gingen leger en de provincies de keuze van de
keizer bepalen, de zg. soldatenkeizers.
Een van deze keizers, Aurelianus, begon de bouw van een muur om de stad, voor de verdediging
tegen plunderende Germaanse stammen uit het noorden.

Aureliaanse muur, Thermen
Deze muur, die door Aurelianus en zijn opvolger Probus werd gebouwd vanaf het jaar 270, was 18 km
lang en omvatte alle zeven heuvels van Rome. Keizer Maxentius maakte later de muur twee keer zo hoog.
Tot 1870 (eenwording van Italië) was deze muur de belangrijkste versterking van de stad.
Thermen van Diocletianus

Aureliaanse Muur

Bekend zijn ook de Thermen van Diocletianus (300 na Chr.).
De thermen waren badhuizen die plaats boden aan soms wel
3000 mensen. Er waren ook bars, winkels, bibliotheken, bordelen en
sportzalen binnen het complex.

Om de producten van de landen en de belastingen beter te kunnen controleren en om de
gevechtskracht van de legioenen te verhogen, stelde keizer Diocletianus in het jaar 284 een
driemanschap aan, een keizer voor het westen van het rijk (Marcus Aurelius Maximianus) met niet
Rome, maar Milaan en later Ravenna als residentie, een keizer voor het oosten en zichzelf als
algemeen keizer. Vanaf het jaar 284 is er dus sprake van een Oostromeinse en een West-romeinse
rijk.Voor de controle voor de beheersbaarheid van het geheel verdeelde hij het rijk in honderd
provincies.
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Na het vrijwillig aftreden van Diocletianus ontstond er een ware machtsstrijd om de troon, die
gewonnen werd door Flavius Valerius Constantinus, de latere Constantijn de Grote. Hij won de
strijd door zijn rivaal van het Westromeinse Rijk, Maxentius te verslaan.

[De overlevering wil dat Constantijn vóór de slag met de in Italië tot keizer uitgeroepen
Maxentius een kruis met de woorden 'In hoc signo vinces' (In dit teken zult ge overwinnen)
had gezien. In ieder geval zorgde hij d.m.v. het Edict van Milaan in 313 dat de christenen
vrijheid van godsdienst kregen. Daarmee was de gelijkbe-rechtiging een feit. Doordat hij
betrokken raakte bij godsdienstige twisten riep hij in 325 het concilie (kerkelijke
vergadering) van Nicea bijeen. Hier is een geloofsbelij-denis opgesteld die nu nog altijd
door christenen wordt beleden.
Hij stichtte ook een kapel, de Sint Pieter, op de plaats van het graf van de apostel Petrus.
Petrus wordt gezien als de eerste bisschop van Rome.
Er zouden er nog vele volgen. Uit hun namen heeft men afgeleid dat er veel vrijgelaten
slaven onder hen waren. Maar ook handwerkslieden en handelaren. Beroepen die niet in
hoog aanzien stonden bij de Romeinen. Tijdens de vervolgingen onder de keizers
Diocletianus en Maxentius bleef de bisschopszetel onbezet.
In de 4e eeuw hadden echter niet de bisschoppen van Rome de leiding van de kerk in
handen, maar veeleer de keizers. Zij riepen de kerkvergaderingen (concilies) bijeen.]
Constantijn raakte in conflict met de Oostromeinse gezant (keizer) Licinius, met wie hij eerder al
het Edict van Milaan had opgesteld (zie kader), waarna deze laatste zijn rijksdeel moest afstaan aan
Constantijn. Constantijn verlegde in 330 zijn residentie naar Byzantium, dat hij Nova Roma
noemde. Later werd de stad Constantinopel gedoopt. Tegenwoordig heet het Istanbul. Uiteraard
ging dit ten koste van de stad Rome, de 'stad van marmer'.
Constantijn reorganiseerde het leger: minder troepen aan de grenzen. Dit kon doordat hij
Germanen in het leger en in het bestuur opnam en zich verzekerde van de steun van de
grensvolken.
Keizer Constantijn I de Grote (306 - 337) is vooral ook bekend geworden door het feit dat hij het
christendom volledig aanvaarde. Een gevolg hiervan was dat er vele kerken in Rome werden
gebouwd.
Basilica
De eerste christelijke kerken in Rome waren gebaseerd op de basilica-vorm:
een middenschip met aan weerskanten een lagere zijschip.
Het middenschip liep aan het eind uit op de apsis, die een halfronde vorm
had en de plaats was waar het altaar stond.
Voorde basilica was het atrium, een binnenplaats, omringd door een zuilengang.
De belangrijkste basilica zijn: San Pietro, op de plaats waar Petrus begraven is,
San Giovanni in Laterano uit de 4e eeuw (dit was de bisschopskerk van Rome) en Santa Maria Maggiore
uit de 5e eeuw met een cosmatenvloer van ingelegd marmer en een cassettenplafond, dat later
verguld werd met goud door Columbus uit Amerika aangevoerd.
De huidige San Giovanni in Laterano is in 1626 vernieuwd door de architect Borromini.
Ook de San Clemente, waarvan het laagste niveau een Mithrastempel had en de Santa Maria in
Cosmedin (met de Bocca della Verità) behoren tot de oudste kerken.

Oude Sint Pieterskerk
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Vervolg basilica

San Giovanni in Laterano

San Clemente

Santa Maria Maggiore

Cosmatenwerk

Santa Maria in Cosmedin

Na de dood van Constantijn de Grote viel het rijk weer ten prooi aan twistende familieleden.
Door deze ontwikkelingen en door de vele intriges en familietwisten bij de leiders verzwakte het
rijk. Aan het eind van de 5e eeuw wordt de splitsing van het West- en Oostromeinse Rijk definitief.
De barbaarse grensvolken drongen steeds meer op: Vandalen vanuit Afrika, Westgoten vanuit
Spanje, Bourgondiërs vanuit Frankrijk en de Germanen uit Duitsland.
(Onder de leiding van Geiserik, behorende tot de Germaanse stam de Vandalen, werd vanuit
Spanje Noord-Afrika binnengevallen. Van hieruit werden plundertochten ondernomen naar de
landen en eilanden rond de Middellandse Zee. In de 5de en 6de eeuw na Chr. behoorde Carthago
tot het rijk der Vandalen.)
Aan het eind van de 5e eeuw trokken ze naar Rome. De stad raakte vervallen door de vele
plunderingen en brandstichtingen door Vandalen en Germanen. De Germaan Odoakar zette zelfs
in 476 de laatste keizer Romulus Augustulus af.
Het aantal inwoners van Rome daalde tot 25000.

[Na de tweedeling van het Romeinse Rijk bleek al spoedig dat het Westromeinse Rijk
niet opgewassen was tegen de druk van de 'barbaren'. In de chaos van de
zogenaamde Volksverhuizing, is de Kerk overeind gebleven. Diverse bisschoppen
werden de toeverlaat van de plaatselijke bevolking. Zo kreeg ook de bisschop van
Rome een steeds grotere betekenis op bestuurlijk gebied. Bekend zijn vooral
Innocentius I (401 - 417) en Leo I de Grote (440 - 461) die uitstekende bestuurders en
geestelijke leiders bleken te zijn. Zo werd de bisschop van Rome beschermheer van
het Westen. Anders dan de patriarchen van het Oostromeinse Rijk in het
hoogculturele Constantinopel, waarop de bisschoppen in hun strijd tegen de
Germanen tevergeefs een beroep deden, schiepen zij juist daardoor de voorwaarden
voor de totstandkoming van een sterk middeleeuws pausschap in het Westromeinse
Rijk.]
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Hieronder volgt een lijst met de namen van de keizers.
Fam. Julisch_Claudisch: Augustus (27 v. Chr. - 14 n. Chr.)
Tiberius (14 - 37)
Gaius Caligula (37 - 41)
Claudius (41 - 54)
Nero (54 -68)
Driekeizerjaar:
Galba, Otho, Vitellus (68 - 69)
Familie Flavius:
Vespasianus (69 -79)
Titus (79 - 81)
Domitianus (81 - 96)
Adoptiefkeizers:
Nerva (96 - 98)
Trajanus (98 - 117)
Hadrianus (117 - 138)
Antonius Pius (138 - 161)
Marcus Aurelius (161 - 180)
Commodus (180 - 192)
Septimius Severus (193-211)
Soldatenkeizers:
Caracalla (211 - 217)
Aurelianus (270 - 275)
Probus (276 - 282)
Diocletianus(284 - 305)
Maxentius (306 - 312)
Constantijn (306 - 337)
Flavius Julius Constantinus (353 - 361)
Julianus Apostata (363 - 379)
Theodosius (379 - 395)
Arcadius en Honorius (395 - 408)
Valentinianus (425 - 455)
Romulus Augustulus ( - 476)

Catacomben, Santa Maria Maggiore
Catacomben waren onderaardse christelijke begraafplaatsen. Het woord catacombe betekent
'uitholling'. In het laaggelegen terrein bij de Via Appia ligt de bekendste catacombe. In het vlakke land
werden 6 meter lange schachten naar beneden uitgegraven, die naar een netwerk van gangen leidden.
Luchtschachten zorgden voor luchtverversing en licht. In het keizerlijke Rome werden de doden
gecremeerd, maar de christenen wilden hun doden begraven. Dat kon in de catacomben.
In 308 na Chr. sloot en conserveerde keizer Diocletianus de catacomben.
Een veelvuldig gebruikt symbool in de catacomben is de vis.
In het Grieks: ΙΧΘΥΣ (ιχθυσ). Deze beginletters staan voor
Iesous CHristos THeou Uios Soter.
En dat betekent: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.
De Santa Maria in Maggiore is een van de vier patriarchale basilieken
in Rome. De kerk is de grootste van de tachtig zg. Mariakerken.
Volgens een legende zou Maria door op de warme
5e augustus van het jaar 352 aan paus Liberius de opdracht hebben
gegeven om juist op deze plek een kerk te bouwen. De kerk is
beroemd vanwege de schitterende mozaïeken.
De campanile (klokkentoren) is met haar 75 m.
de hoogste van Rome. Om half tien 's avonds
worden de klokken geluid om verdwaalde reizigers de weg naar de kerk en de
stad te wijzen. Vanaf de loggia gaf de paus vroeger de zegen 'Urbi et Orbi'. In de
crypte bevindt zich een relikwie van de kribbe van Bethlehem.

Romaanse bouwstijl. Deze stijl kan gedateerd worden van 900 - 1150 en is in Frankrijk ontstaan. Hij is indirect
gebaseerd op de bouwstijl van de Romeinen: gedrongen bouw met rondboogvensters.

Gotische bouwstijl. Deze stijl is het vervolg op de Romaanse bouwstijl en duurde van 1150 -1500. Er is een hang
naar verticaliteit met spitsboogvensters. Deze stijl is de eerste echt vernieuwende stijl sinds de val van het
Romeinse Rijk.
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B
IV

500 begin van de Middeleeuwen

Zoals we zagen was de invloed van de bisschop van Rome, aan het eind van de 5e eeuw zeer groot.
De Romeinse bisschop had vele titels. Als eerste Paus. Dit woord stamt van het Griekse pappas, dat
'vader' betekent. Hiermee houdt direct verband de titel 'Pontifex Maximus', de allerhoogste
hogepriester. Nu nog noemen we de paus: Heilige Vader.
Een tweede titel was: Opvolger van Petrus, apostel en eerste bisschop van Rome.
De theologische titels zijn: Hoofd van de Kerk en Plaatsbekleder van Christus op aarde.
Ook heeft de paus de historische titels: Patriarch van het Westen en Soeverein van Vaticaanstad,
het grondgebied van de pauselijke staat.
In de geschiedenis van het pausschap heeft ook het begrip tegenpaus een rol gespeeld. Een
tegenpaus wierp zich tegenover de paus van Rome op als wettige opvolger van Petrus. De
tegenpausen verdedigden vaak de politieke belangen van de keizer. Het ging zelfs zover dat de
Franse paus Clemens V zich in 1309 in Avignon in Frankrijk vestigde. Paus Martinus V beëindigde
het schisma, waardoor Avignon en later Pisa geen pauselijke residenties meer werden.
Dit schisma heeft ongeveer 70 jaar geduurd.
De Frankische koning Karel de Grote breidde in een reeks van oorlogen zijn gezag uit over NoordSpanje, Italië, het gebied van de Saksen, Midden-Duitsland en Oostenrijk. Dit rijk omvatte het
grootste deel van het voormalig Westromeinse Rijk.
In de kerstnacht van het jaar 800 liet Karel de Grote zich in de Sint Pieter door paus Leo III kronen
tot 'de door God gekroonde Augustus, de grote en vreedzame keizer der Romeinen'. Daarmee was
de machtsrelatie tussen de paus en de politiek, dus tussen kerk en wereld een feit. We spreken dan
ook van het Heilige Romeinse Rijk.
Dit keizerschap deed de idee van een staatkundige en culturele eenheid van de christelijke wereld
herleven.
Echter in een ontvolkt Rome werd het pausschap meer en meer een speelbal van de adellijke,
aristocratische families. Decadente pausen waren onmachtig om de noodzakelijke
kerkhervormingen aan te pakken. Het zijn uiteindelijk Duitse keizers geweest die het pausschap uit
de ontreddering hebben gehaald. Toch bleven de pausen gedurende de volgende eeuwen (vooral
in de 12e en 13e eeuw) conflicten houden met de keizers.
Gregoriaans, San Clemente
Paus Gregorius de Grote (590 - 604) beijverde zich voor de ordening van de liturgische kalender
(ontwerp kerkelijk jaar) en de liturgische gezangen. Deze gezangen werden naar hem vernoemd:
het gregoriaans.
Tijdens kerkdiensten werd het gregoriaans als strikt functionele kerkmuziek gezongen.
Een beroemde musicus was Giovanni da Palestrina (1525 - 1594) die organist en koorleider was in
de Sint Pieter. Opmerkelijk was dat bij het Concilie van Trente (1563) alle nauwelijks verstaanbare
polyfone kerkmuziek verboden werd, uitgezonderd de missen van Da Palestrina. Zijn invloed op
de kerkmuziek is dan ook bijzonder groot geweest.
De San Clemente behoort tot de interessantste middeleeuwse kerken. Op straatniveau staat de
12e eeuwse kerk, eronder ligt een 4e eeuwse kerk en daaronder weer oude Romeinse gebouwen,
waaronder een Mithrastempel. (De verering van Mithras was in de 1ste eeuw voor Chr. uit Perzië
geïmporteerd.) Het altaar van Mithras is nog aanwezig.
De vloer van de kerk en de paaskandelaar zijn mooie voorbeelden van zg. Cosmatenwerk, figuren
d.m.v. ingelegd marmer, voor het eerst gemaakt door de familie Cosmati.
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V

1500 begin van de Nieuwe Geschiedenis
De Renaissance is een stroming in de Europese cultuur vanaf 1400 tot 1600 die teruggrijpt
op het gedachtengoed van de Griekse en Oudromeinse cultuur, ten koste van de
theologische, filosofische, politieke en artistieke ideeën van de Middeleeuwen.
Men wilde de geest van de Oudheid weer doen herleven.
De Renaissance-architectuur begon in Florence, toen men bij de bouw van de koepel voor
de dom teruggreep op antieke voorbeelden. De Renaissance was niet zozeer gericht op de
gemeenschap, maar meer op het individu. Ze had oog voor de individuele mens en de
wereld. Men sprak van een wedergeboorte: Renaissance.
Weelde, roem, artisticiteit en frivoliteit golden in de Renaissance (1450 - 1650) als
belangrijke deugden.

De pausen vanaf 1500 waren beheerders van Rome en de pauselijke staat.
De meeste pausen hebben eerlijk gemeend het heil van de christenheid te dienen door van Rome
het stralende middelpunt te maken. Naar hun mening moest de glans van het pausschap de
heerlijkheid van de kerk demonstreren. Kunst en wetenschap hebben dan ook veel te danken aan
de pausen in deze periode. Zij waren opdrachtgevers en begunstigers in grootse stijl. (Biblioteca
Vaticana en de nieuwe Sint Pieter zijn gebouwd in deze tijd.)
De pausen Nicolaas, Julius II en Leo X deden er alles aan om de stad Rome weer te laten opleven.
Een 'Tweede Rome' ontstond.
De klassieke idealen van de Renaissance inspireerden kunstenaars,
architecten zoals de architect en beeldhouwer Michelangelo (1475 - 1564),
de schilder Rafaël (1483 - 1520) en de architect Bramante (1444 - 1514).
Zij kregen van de pausen vele opdrachten tot het ontwerpen van kerken en
het maken van fresco's, schilderingen en beeldhouwwerken.
Michelangelo
Rafaël

De Renaissance heeft veel invloed gehad op de architectuur en de beeldende kunst. Kenmerkend
in de bouwkunst zijn de symmetrie en de harmonie d.m.v. de zg. Gulden Snede en het overnemen
van antieke elementen, waaronder de Griekse zuilenorde. Zolderingen in gebouwen worden
versierd met cassettenwerk.
Familiewapens
Als de paus een kunstwerk liet vervaardigen, werd zijn familiewapen daarop afgebeeld met daarboven
twee symbolen van de pauselijke macht: de tiara, het hoofddeksel dat de paus bij zeer speciale
gelegenheden droeg; het is voorzien van drie kronen boven elkaar, die onder meer de wereldlijke,
kerkelijke en hemelse macht symboliseren en de sleutels van het hemelse koninkrijk van Petrus.
Met behulp hiervan zijn kunstwerken in de stad bij benadering te dateren.
Bekende pausen met een familiewapen ofwel een blazoen:
paus Sixtus IV (1471 - 1484) uit de aristocratische familie Della Rovere (kenmerk familiewapen:
eikenboom, eikenblad),
paus Julius II (1503 - 1513) ook uit de familie Della Rovere,
paus Leo X (1513 - 1521) uit de familie Medici (kenmerk familiewapen: dokterspillen),
paus Paulus V (1605 - 1621) uit de familie Borghese (familiewapen: adelaar en draak),
paus Urbanus VIII (1623 - 1644) uit de familie Barberini (familiewapen: bijen),
paus Innocentius X (1644 - 1655) uit de familie Pamfili (familiewapen: lelie en vredesduif) en
paus Alexander VII (1655 - 1667) uit de familie Chigi (familiewapen: ster boven bergen).
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Sint Pieter, Pietà, Sixtijnse kapel, Stanze van Rafaël, San Pietro in Vincolo
In 1547 kreeg Michelangelo van paus Paulus III de opdracht tot de bouw van de Sint Pieter.
Daarvoor al had Bramante een ontwerp voor een nieuwe Sint Pieter gemaakt. Michelangelo
heeft het idee van Bramante verder uitgewerkt.
De Pietà in de Sint Pieter was een van de eerste werken van Michelangelo in Rome. Hij
voltooide het op 25-jarige leeftijd in 1499.
Paus Julius II gaf Rafaël de opdracht om vier zalen (stanze), ingericht als privé-vertrekken
voor de paus, te decoreren. Rafaël begon in 1508 met zijn leerlingen aan de uitwerking van
de opdracht. Het geheel nam 16 jaar in beslag. De fresco's geven de religieuze en
filosofische ideeën van de Renaissance weer.
In dezelfde tijd werkte Michelangelo aan het plafond van de Sixtijnse kapel.
In de kerk San Pietro in Vincoli staat het beroemde beeld Mozes van Michelangelo.
Bovendien worden in deze kerk in een reliekschrijn de twee ketenen (vincoli) bewaard
waaraan Petrus was geboeid toen hij in de Mamertijnse gevangenis zat.

Sixtijnse kapel

San Pietro in Vincoli

Sint Pieter

Mozes (Michelangelo)
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Pietà

Vincoli

De opkomst van het protestantisme na 1517, begonnen met Maarten Luther, zorgde voor
een reactie binnen het katholicisme. Het hoogste gezag in Rome moest worden bevestigd.
Vooral de orde van de Jezuïeten nam hieraan deel. Enerzijds werden ketters bestreden,
anderzijds werd er veel aan gedaan om het katholieke geloof aantrekkelijker te maken dan
het protestantisme. Er verrezen dan ook talloze kerken, monumenten en fonteinen ter
meerdere glorie van het pausdom.
De kunst, overdadig, imponerend, werd in dienst van dit streven gesteld. De term voor
deze kunstvorm is Barok. (1650 - 1750). Het woord is afgeleid van het Portugese woord
'barocco", dat grillige, onregelmatige parel (schelp) betekent. De barokke stijl is dus grillig,
onregelmatig. Algemeen menselijke gevoelens en gedachten, worden uitgedrukt d.m.v.
kunstobjecten.
Barokkunst wil beweging en tegenstelling laten zien. Om indruk te maken gebruikte men
in de Barok kostbare materialen als marmer en edelstenen.
Bij kerken spreekt men wel van de Jezuïetenstijl: strengheid qua vormen en rijkdom t.a.v.
versieringen moesten ervoor zorgen dat de kerken statig en machtig leken.
Wanneer de barokke stijl de strengheid gaat
missen, de kunstvormen helemaal gebaseerd zijn
op individuele gevoelens, en de
onregelmatigheid meer tot wet wordt, spreken
we van de Rococo-stijl. (1725 - 1750). Rococo
komt van 'roc en rocaille' wat steenachtige schelp
betekent.
In Rococo-versieringen zien we vaak een
schelp afgebeeld.
Bernini

Caravaggio

Belangrijke architecten waren Bernini (1598 - 1680) en Borromini (1599 - 1667). Zij werden
door de pausen met veel opdrachten vereerd. Verder moet worden genoemd de schilder
Caravaggio (1573 - 1610).

Sint Pietersplein, Fontana dei Quattro Fiumi, Schilderijen van Caravaggio in San Luigi dei Francesi,
S. Maria del Popolo
Bernini legde in opdracht van paus Alexander VII het grote Sint Pietersplein aan. De colonnades bestaan
uit vier rijen zuilen. Op de balustrades van de colonnades staan 140 heiligenbeelden. In het midden van
het plein staat een obelisk. Verder nog twee fonteinen waarvoor het water door een speciaal aquaduct
aangevoerd wordt van het meer Bracciano.
Halverwege tussen de obelisken en de fonteinen is een ronde steen in de bestrating aangebracht: het
brandpunt van de ellipsvorm van het plein.
De vorm van het plein is gebaseerd op de sleutelgatvorm. Of, met de Sint Pieterskerk, op de vorm van
een sleutel. (Petrus wordt ook altijd afgebeeld met een sleutel.)
Op Piazza Navona, die zijn vorm dankt aan een Romeinse renbaan, met het
prachtige barokke decor staat de door Bernini ontworpen
Fontana dei Quattro Fiumi (Fontein van de vier rivieren) in opdracht van
paus Innocentius X (zie het wapen op steenformatie bij de obelisk).
De fontein werd betaald uit de belastingopbrengsten van levensmiddelen.
Vier reuzen symboliseren de vier grote rivieren:
de Ganges, de Nijl, de Donau en de Rio de la Plata.
In de kerk S. Maria del Popolo vinden we schilderijen van Caravaggio, over het leven van Petrus en
Paulus.
Typerend voor Caravaggio is dat hij de hoofdpersonen de gewenste belichting gaf door ze in een
(besloten) ruimte te plaatsen in een fel contrasterend strijklicht dat van links kwam.
De belangrijkste werken van Caravaggio, w.o. De roeping van Mattheüs, De marteldood van Mattheüs
en Mattheüs en de engel, zijn te zien in de kerk San Luigi dei Francesi.
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Pantheon, Castel San'Angelo, Scalinata della Trinità dei Monti, Fontana
Het Pantheon, symbool van Rome zelf, is een van de best
bewaarde gebouwen uit de Romeinse oudheid. Het werd in 27 v.
Chr. gebouwd door Marcus Agrippa, schoonzoon van keizer
Augustus als tempel bij zijn thermen, zoals het volgende opschrift
vermeldt (dit opschrift staat gedeeltelijk nog op de architraaf):
MARCUS AGRIPPA LUCI FILIUS CONSUL TERTIUM FECIT.
De tempel brandde enige malen af. Keizer Dominitianus heeft hem laten restaureren. Later heeft
keizer Hadrianus (124 na Chr. ) een geheel nieuw ontwerp voor de tempel gemaakt.
Meestal vertaalt men Pantheon met tempel 'voor alle goden', maar het Pantheon was de tempel voor
de zeven planeetgoden en daarom betekent Pantheon ook wel: 'het volkomen goddelijke'.
Bij de offeranden kon de rook door het gat in de koepel naar buiten trekken.
In 609 maakte paus Bonifatius IV (het Pantheon werd hem geschonken door de Byzantijnse keizer
Phocas) van het Pantheon de kerk Santa Maria ad Martyres.
Paus Urbanis VIII heeft in 1632 al het brons van de dakbalken van de voorhal gehaald voor hergebruik
voor het baldakijn in de Sint Pieter en voor kanonnen in de Engelenburcht.
Paus Benedictus XIV liet in 1747 het interieur tot de huidige vorm veranderen.
Voor wat de vorm betreft: de diameter en de hoogte zijn exact gelijk, nl. 43,3 m.
Michelangelo heeft uit eerbied voor de vroegere bouwmeesters de koepel van de Sint Pieter iets
kleiner gemaakt dan de koepel van het Pantheon.
In de nissen van het gebouw stonden vroeger godenbeelden. Nu liggen er de graven van Rafaël
(op zijn graf staat, vertaald: Hier ligt Rafaël, voor wie de natuur bang was: bij zijn leven om door hem te
worden overtroffen, na zijn dood om met hem te moeten sterven) en van de Italiaanse koningen.
Het Castel Sant'Angelo (Engelenburcht) werd rond 137 na Chr. in
opdracht van keizer Hadrianus gebouwd als graf voor hem en zijn
opvolgers. Het bestond uit een vierkante onderbouw met daarop
een ronde cilinder, die met marmer was bekleed en met beelden
versierd. Hierop waren cypressen geplant met op de gemetselde
kern een enorm bronzen beeld van de keizer in een zegenwagen
met een vierspan. Het gebouw diende vele malen bij de verdediging
van de stad. Paus Nicolaas II liet in 1277 een verbindingsgang tussen
dit gebouw en het Vaticaan maken, zodat de paus in geval van nood kon vluchten.
Aan het eind van de 14de eeuw werd het definitief een vesting.
De pausen in het Renaissance-tijdperk lieten er weelderige zalen inrichten.
De naam Engelenburcht kwam na 590 in gebruik. Paus Gregorius de Grote zag tijdens een
boeteprocessie de aartsengel Michael zijn vlammende zwaard in de schede steken als teken dat de
pestepidemie ten einde was. God had zijn smeekbede om beëindiging van de epidemie verhoord.
In de 17de eeuw besloten de Franse eigenaren van de kerk Trinità dei Monti
met de Piazza di Spagna te verbinden via een schitterende nieuwe trap.
Ze waren ook van plan op de top een ruiterstandbeeld van Lodewijk XIV, de
Franse zonnekoning, te plaatsen. Paus Alexander VII Chigi was tegen het
voorstel om een beeld van Lodewijk XIV te plaatsen.
De architect Francesco de Sanctis kwam met een ontwerp dat beide partijen
tevreden stelde: La scalinata della Trinità dei Monti, ofwel de Spaanse
Trappen.
Spaanse Trappen

De belangrijkste fontein in Rome is de Fontana di Trevi. De fontein werd
voltooid in 1762 door Nicola Salvi. De centrale figuur is Neptunus,
geflankeerd door twee Tritons. De beide zeepaarden symboliseren de
wisselende stemmingen van de zee. Oorspronkelijk eindigde op deze
plaats de uit 19 v. Chr. daterende aquaduct Aqua Virgo.
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[De Duitse keizer Karel V (1515 - 1550) was in zijn tijd een van de machtigste vorsten. Zijn
gebied omvatte de Nederlanden, Spanje, Zuid-Italië, Duitsland en Oostenrijk. In de latere
Middeleeuwen was het gezag van de Kerk erg verzwakt. De verwereldlijking van de Kerk
leidde in Duitsland tot de Reformatie (Maarten Luther). Vanuit Frankrijk kreeg het
Calvinisme (Johannes Calvijn) steeds meer aanhangers. Een van de voor-naamste doelen
van Karel V was de onderdrukking van de Reformatie en een herstel van het kerkelijk gezag
in Rome. Zijn ideaal: terugkeer tot het Middeleeuwse ideaal van één keizerlijk oppergezag,
dat samen met de paus boven alle andere gezags-vormen uit zou steken.
In dit kader moet ook de aanval van het leger van Karel V op de stad Rome gezien worden.
Helaas hebben zijn troepen bij deze aanval in 1527 de stad geplunderd.
Ook de handelsconcurrentie tussen de verschillende steden was aanleiding voor veel
conflicten en geschillen.
Jarenlang werd strijd gevoerd om delen van het land. Na een Duitse overheersing, heersten
zowel Spanje als Oostenrijk over Italiaanse gebieden. Maar ook Frankrijk maakte
aanspraken op delen van Italië.
In 1789 werd Rome door Napoleon bezet en de Kerkelijke Staat werd omgezet in de
Romeinse republiek. Niet lang daarna werd het
land weer verdeeld in veel kleine staatjes.
Velen, van de gematigde liberalen uit het Noorden
tot de radicale vrijheidsstrijders rond Garibaldi
streden voor de Italiaanse eenwording.
Na 1815 streden patriotten
onder leiding van Garibaldi
en anderen voor een
onafhankelijk en verenigd
Italië. Het zg. Risorgimento.
In 1848 werd Rome tot
republiek verklaard, maar het
Franse leger verjaagde de
troepen van Garibaldi.
Guiseppe Garibaldi

De rest van Italië werd een verenigd koninkrijk
onder koning Vittorio Emanuele van Savoie II met
als hoofdstad Turijn. (Savoie is een gebied in
Frankrijk tegen de Zwitserse grens aan.)
Jarenlang heeft de paus de dreigende opheffing
van de Kerkelijke Staat proberen tegen te gaan. Daarvoor deed hij een beroep op
vrijwilligers buiten Italië. Hun hulp heeft niet gebaat.
In 1870 bestormde het leger van het Koninkrijk Italië de stad Rome. Ze drongen bij de Porta
Pia door een bres in de Aureliaanse muur de stad binnen.
De paus moest zich noodgedwongen terugtrekken binnen de muren van het Vaticaan.
Rome werd vanaf dat moment de hoofdstad van Italië: het tijdperk van het Derde Rome is
aangebroken.
Het Quirinaal, onderkomen van verschillende pausen, werd nu het
koninklijk paleis.
Opeenvolgende pausen verboden de Italiaanse katholieken om deel
te nemen aan het bestuur van het Koninkrijk Italië.]
Quirinaal
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Het Neo Classicisme is een kunststroming die zich halverwege de 18de eeuw ontwikkelde
en doorliep tot het begin van de 19de eeuw.
Zij wordt gekenmerkt door een terugkeer naar de Griekse en Romeinse bouwkunst die na
de opgravingen in Herculaneum , Pompeii opnieuw was ontdekt.
Na de onstuimigheid van de Barok en de Rococo was het karakter van het Neo Classicisme
eenvoudig en symmetrisch.
Uit deze tijd is vooral bekend de architect Guiseppe Valadier (1762 1835) die de Piazza del Popolo aanlegde en het park op de Pincioheuvel ontwierp.

Guiseppe
Valadier

Piazza del Popolo

Verder Giovanni Battista Pranesi (1720 - 1778), graveur en architect, met zijn 2000 gravures van de
stad Rome, de 'Veduta di Roma'.

Piazza Navona

San Pietro

Colosseo

Campidoglio

Pantheon
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C
VI

Begin van de Moderne Geschiedenis

Het Italië dat geen democratische traditie had, kende na de eenwording geen politieke stabiliteit.
Regeringen volgden elkaar in snel tempo op. Schrijnende problemen, zoals de kloof tussen het
arme Zuiden en het welvarende, industriële Noorden wist men niet aan te pakken. Die
machteloosheid ondermijnde het vertrouwen in de regeringscoalities.
Na de Eerste Wereldoorlog ontstond er een fascistische beweging o.l.v. Mussolini. De fascistische
revolutie moest korte metten maken met de wantoestanden uit het verleden.
Wat de stad Rome betrof, betekende dit nieuwe grootschalige plannen.
In het nationalistische denkbeeld van Mussolini en de zijnen paste het verheerlijken van het oude
Rome. Ook de aanleg van de futurische wijk EUR paste in dat plan.

[In 1929 regelde Mussolini de 'Romeinse kwestie': Vaticaanstad werd door de Italiaanse staat
erkend als onafhankelijke macht en omgekeerd.
Hiermee kwam een einde aan de wereldlijke rol van de paus.]
Voor grote parades bij overwinningen en andere feestelijke gelegenheden liet Mussolini de weg
van Piazza Venezia (hij zetelde in het Palazzo Venezia) naar het Colosseum, ondanks de kritiek van
archeologen, verbreden.
Monument Victor Emanuel II, EUR
In 1911 is het monument voor Victor Emanuel II voltooid als symbool voor de eenwording van Italië.

Monument en foto
Victor Emanuel II

In het zuiden van de stad ligt de wijk EUR (Esposizione Universale di Roma).
Veel gebouwen en parken waren bestemd voor tentoonstellingen, culturele manifestaties,
congressen en stortevenementen. Het was het ambitieuze project van Mussolini om de
resultaten van het fascisme te symboliseren. Het zou in 1942 voor de Wereldtentoonstelling in Rome geopend worden. Door de Tweede Wereldoorlog is het project niet af
gemaakt. Na 1952 is men begonnen met de wederopbouw van de wijk. Nu is het de
residentiële wijk met regeringsgebouwen en openbare instellingen.
De wijk is het visitekaartje geworden van de twintigste eeuwse architectuur.

Na de Tweede Wereldoorlog sprak het Italiaanse volk zich in een referendum uit voor een
republiek. De koning had indertijd niets gedaan om het fascisme tegen te houden, alhoewel
Mussolini al in 1943 tot aftreden werd gedwongen.
Na de oorlog zette het snelle tempo van de bevolkingsgroei van Rome door. De stad heeft nu
ongeveer vier miljoen inwoners.

Benvenuti a Roma!
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Tijdbalk (met namen van enkele keizers en pausen)
753 v. Chr. Koningstijd
|
509 v. Chr. Republiek
|
27 v. Chr. Keizertijd
|
Fam. Julisch_Claudisch:
|
|
|
|
|
Driekeizerjaar:
|
Familie Flavius:
|
|
|
Adoptiefkeizers:
|
|
|
|
|
|
Soldatenkeizers:
|
|
|
|
|
|
|

Augustus (27 v. Chr. - 14 n. Chr.)
Tiberius (14 - 37)
Gaius Caligula (37 - 41)
Claudius (41 - 54)
Nero (54 -68)
Galba, Otho, Vitellus (68 - 69)
Vespasianus (69 -79)
Titus (79 - 81)
Domitianus (81 - 96)
Clemens I (88 - 97)
Nerva (96 - 98)
Trajanus (98 - 117)
Hadrianus (117 - 138)
Antonius Pius (138 - 161)
Marcus Aurelius (161 - 180)
Commodus (180 - 192)
Septimus Severus (193 - 211)
Caracalla (211 - 217)
Diocletianus(284 - 305)
Maxentius (306 - 312)
Constantijn (306 - 337)
Silvester I (314 - 335)
Theodosius (378 - 395)
Valentinianus (425 - 455)
Sixtus III (432 - 440)
Romulus Augustulus ( - 476)
Leo I de Grote (440 - 461)
500 Middeleeuwen
Gregorius I de G. (590 - 604)
|
Paschalis I (817 - 824)
|
Tweede Rome
Paschalis II (1099 - 1118)
|
Nicolaas V (1447 - 1455)
|
Sixtus IV (1471 - 1484), Della Rovere, eikenboom, -blad
|
Innocentius VIII (1484 - 1492)
|
Alexander VI (1492 - 1503)
1500 Nieuwe Tijd
Julius II (1503 - 1513), Della Rovere, eikenboom, -blad
|
Leo X (1513 - 1521), Medici, dokterspillen
|
Adrianus VI (1522 - 1523)
|
Clemens VII (1523 - 1534)
|
Paulus III (1534 -1549)
Julius III (1550 - 1555)
|
|
Gregorius XIII (1572 - 1585)
|
Sixtus V (1585 -1590)
|
Paulus V (1605 - 1621), Borghese, adelaar en draak
|
Urbanus VIII (1623 - 1644), Barberini, bijen
|
Innocentius X (1644 - 1655), Pamfili, lelie en vredesduif
|
Alexander VII (1655 - 1667), Chigi, ster boven bergen
|
Benedictus XIV (1740 - 1758)
1800 Moderne tijd
Pius VII (1800 - 1823)
|
Pius IX (1846 - 1878)
|
Pius X (1903 - 1914)
|
Pius XII (1939 - 1958)
|
Johannes XXIII (1958 - 1963)
|
Johannes Paulus II (1978 - 2005)
|
Benedictus XVI (2005 - heden)
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BRONNEN
Het Grote Spectrum encyclopedie
Oosthoeks encyclopedie
Wikipedia
Capitool reisgids Rome
Weekendje weg Rome, uitg. Spectrum
Kaartgids Rome, uitg.Lannoo
Marco Polo Reisgids Rome, uitg. Van Reemst
Gids Rome-excursie Lauwers College, Buitenpost
Gids Rome-excursie Stedelijk Gymnasium Arnhem
Roma 1 en Roma 2, uitg. Harmaion
Pallas, Griekse taal en cultuur
www.romecity.it/appiantica.htm
www.rome.nl
www.italycyberguide.com
www.google.nl/afbeeldingen
www.garmtbouwman.nl
www.italie.nl/algemeen/kunstcultuur
www.belpease.nl
www.home.tiscali.be/f.vanlil
www.nissaba.nl/godinnen
www.antikefan.de
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