knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Materia
San Giovanni in Laterano / Scala Santa
Basilica San Clemente
Ciuri Ciuri
Parco del Colle Oppio
San Pietro in Vincoli
Colosseo
Via Sacra
Arco di Constantino
Palatino / Museo Palatino
Forum Romanum
Fori Imperiali
Arco di Settimio Severo
Piazza del Campidoglio / Musei Capitolini
Caffè Capitolino
Vittoriano / Museo del Risorgimento
Colonna di Traiano
Mercati di Traiano
Arco dei Pantani
Piazza della Madonna dei Monti
LOL
Ce Stamo a Pensà
Mercato Monti
Zia Rosetta
Hang design
Antigallery
Urbana 47
Ristorante Broccoletti
Basilica di Santa Maria Maggiore
Kokoro
Ai Tre Scalini
Pifebo Vintage Shop
Al Vino Al Vino
La Casetta a Monti
Fafiuché
La Taverna dei Fori Imperiali

ROUTE
colosseo, fori & monti
OVER DE ROUTE

Deze wandeling gaat langs twee pauselijke basilieken door het spirituele en ambtelijke
centrum van de Romeinse oudheid, komt langs (of over, de Capitolijn is een van de zeven
heuvelen) het centrum van de macht tijdens de Renaissance. Dan ga je weer terug (en
vooruit) in de tijd naar wat in de oudheid de arme buitenwijk was en nu een van de populaire
wijken waar Romeinen komen om te shoppen en te borrelen:Monti.

DE WIJKEN
Hier vind je de San Giovanni in Laterano: de kathedraal van Rome waar je, anders dan bij de
Sint-Pieter, vaak naar binnen loopt zonder in de rij te staan. Het Colosseo zal sowieso op je
lijstje staan. Neem het uitzicht vanaf de Colle Oppio daarom goed in je op voordat je de heuvel
afdaalt en het kolossale amfitheater van dichtbij bekijkt.
Het Foro Romano was het politieke, commerciële en religieuze hart van de Republiek Rome.
Hier vergaderde de senaat en hielden politici hun toespraken. Handelaars deden er zaken,
priesters brachten offers, mensen deden er inkopen en bespraken het laatste nieuws. Julius
Caesar, Augustus, Vespasianus, Nerva en Trajanus lieten elk een eigen forum bouwen,
tempels en al: de Fori Imperiali. Toen de macht van het Romeinse Rijk afnam, raakte het
Forum in verval en in de 5e eeuw na Christus kreeg het een nieuwe rol. Boeren lieten er hun
vee grazen en het Forum kreeg dan ook de naam Campo Vaccino (koeienweide). De
schitterende marmeren tempels werden geplunderd. In de middeleeuwen en de renaissance
kwamen bouwvakkers hier hun materiaal halen. In de 19e eeuw werd begonnen met het
opgraven van het oude Forum.
Het Piazza Campidoglio is ontworpen door Michelangelo, en om indruk te maken op keizer
Karel V, die Rome enkele jaren eerder zo bruut had overvallen, moest dit plein zo
indrukwekkend mogelijk worden. Ook moest de keizer te paard de trap op kunnen. In het
midden van het plein staat (een kopie van) het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius. Het
origineel is te zien in de aan het plein gelegen Musei Capitolini (zo ook de iconische Lupa met
Romulus en Remus).
Waar in de tijd van het oude Rome, de suburra (suburb) lag, vind je nu we
wijk Monti (bergen). De suburra was de wijk waar de armen woonden en de hoeren werkten

en was door een dikke, brandwerende muur gescheiden van de fori. Monti is mooi. Kleine
straatjes met glimmende sampietrini, weelderige klimop en bloeiende planten over de gevels
van de vele barretjes, antiekzaken en fijne boetiekjes waarvoor je graag naar deze
centraalgelegen buurt komt. Wanneer je ’s middags een paar uurtjes op het Forum Romanum,
Palatijn en in het Colosseum hebt doorgebracht wacht je aperi om de hoek op het Piazza della
Madonna dei Monti.

WEINIG TIJD

Basilica di San Clemente + San Pietro in Vincoli + Colosseo + Palatino + Piazza del
Campidoglio

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.80 km)
Start met een ontbijt of lunch 1 . Loop naar het eind van de straat en loop rechts om de
basiliek heen 2 , langs de obelisk en volg Via di San Giovanni in Laterano. Bewonder de lagen
van Rome in (en onder) de volgende basiliek 3 . Loop een stukje terug en ga naar links voor
iets lekkers 4 . Slinger door het Parco Colle Oppio 5 en loop het park uit over Via delle Sette
Sale en bekijk de Mozes van Michelangelo 6 . Ga dan links en neem Via degli Annibaldi
richting het Colosseum 7 . Loop daar rechts langs voor de belangrijkste straat uit het oude
Rome 8 en de boog van Constantijn 9 . Loop verder de heuvel op, waar het keizerlijk paleis
stond 10 . Ga terug naar beneden, langs het Colosseum en ga links Via dei Fori Imperiali op.
Aan de linkerkant zie je het Foro Romano, ooit het centrum van de stad 11 . Verschillende
keizers hebben daar rechts hun fori imperiali aan toegevoegd 12 . Ga links naar boven, Via di
San Pietro in Carcere op. Van achter de Arco di Settimio Severo 13 heb je een prachtig
uitzicht. Loop door naar het Piazza del Campidoglio en bewonder de Lupa in de Musei
Capitolini 14 . Geniet van een drankje met uitzicht in het museumcafé 15 . Loop dan naar het
Vittoriano-monument op Piazza Venezia; dat vanuit de hele stad is te zien 16 . Loop over Piazza
della Madonna di Loreto naar Colonna di Traiano 17 . Hier vind je een goed bewaard complex
van winkels en markthallen 18 . Maak een bocht rechts eromheen over Via Magnanapoli, Via
Quattro Novembre, Largo Magnanapoli, Salita del Grillo en Via Tor de’Conti. Bij de Arco dei
Pantani geniet je van het uitzicht 19 . Sla linksaf, Via Baccina in, en loop door naar het hart van
Monti 20 21 22 . Loop Via Leonina in om te winkelen 23 . Loop met de bocht mee Via Urbana
in voor een broodje 24 en ga dan links, Piazza degli Zingari op voor functioneel design 25 . Ga
een stukje terug en houd links aan voor een tentoonstelling 26 . Ga rechts, Via de’ Ciancaleoni
in en dan links Via Urbana weer op voor producten uit Lazio 27 en een klein restaurant 28 . Ga
dan rechtsaf Via di Santa Maria Maggiore op en loop in een bocht rechts om de basliliek 29 .
Duik Monti weer in over Via Cavour en loop terug over Via di Santa Maria Maggiore. Ga op de
splitsing links, Via Panisperna in. Loop terug en drink een stukje verder wijn 31 . Ga links Via
dei Serpenti in voor vintage 32 en meer wijn 33 . Ga rechts Via della Madonna dei Monti in om
de dag te eindigen 34 35 36 .
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1 MATERIA - ETEN & DRINKEN

De lekkerste cornetti hebben ze bij Ciuri Ciuri: die worden voor je neus vers gevuld. Er zijn

Dat de 'Nordic' trend ook in Rome goed is doorgedrongen, zie je zodra je Materia

ook vestigingen in Monti, Sant Eustachio en Trastevere. Geniet van je cappuccino en cornetto

binnenstapt: het is er licht, clean en alles is superverantwoord. Het is een fijne plek om je dag
te starten met een lekker ontbijtje op het terras, maar ook voor een fijne lunch of aperitivo kun

met pistachevulling voordat je aan de wandeling door het Parco del Colle Oppio begint.
via labicana 126/128, www.ciuri-ciuri.it, +39(0)6-4542 4856, dagelijks 7.00-21.00, espresso

je hier prima terecht. De kaart is niet heel groot, maar gevarieerd.

met mignon € 1,50, metro b, b1 colosseo, tram 3, 8 labicana

via andrea provana, www.materiacafe.com, +39(0)6-37896711, di-wo 8.00-15.00, do
8.00-15.00 & 18.00-23.00, vr-za 8.00-15.00 & 18.00-0.00, zo 9.00-15.00, koffie € 0,90, lunch €
8, metro a, c san giovanni, tram 3, 8 porta s. giovanni/carlo felice

5 PARCO DEL COLLE OPPIO - LEUK OM TE DOEN

Het Parco del Colle Oppio op de Oppio-heuvel (niet één van de zeven), waaronder Nero's
gouden huis verscholen gaat, heeft misschien wel het meest bijzondere uitzicht van alle
parken in Rome: het Colosseum. Vooral aan het begin en einde van de dag valt het licht erg

2 SAN GIOVANNI IN LATERANO / SCALA SANTA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

San Giovanni in Laterano is de kathedraal van Rome en tevens de oudste kerk van de stad,
en daarmee van de wereld. San Giovanni is gesticht door keizer Constantijn in 313, maar van
die oorspronkelijke basiliek is niet heel veel over. Halverwege de 17e eeuw tekende
barokarchitect Francesco Borromini voor de basiliek die je tegenwoordig kunt bewonderen.
Van de opnieuw en opnieuw en opnieuw verbouwde middeleeuwse kerk moest hij ter ere van
het jubeljaar een moderne kerk maken. Borromini bewaarde waar mogelijk oudere elementen
en verwerkte die in het barokbouwerk dat er nu staat. Naast de kathedraal, tegenover het
plein met de Egyptische obelisk, bevindt zich de Heilige Trap of Scala Santa. Volgens de
legende zou Christus er voor zijn kruisiging op gelopen hebben. Helena, de moeder van de
christelijke keizer Constantijn haalde de trap naar Rome. Pelgrims gaan op hun knieën de trap
op, hopend op genade.
piazza di san giovanni in laterano, www.vatican.va, +39(0)6-69886433, open kathedraal
dagelijks 7.00-18.30, klooster dagelijks 9.00-18.00, scala santa ma-za 6.00-14.00 &
15.00-18.30, zo 7.00-14.00 & 15.00-18.30, entree kathedraal & scala santa gratis, klooster € 2,
metro a, c san giovanni, tram 3, 8 porta s. giovanni/carlo felice

mooi op het antieke theater. Recent is het park opgeknapt en een prima plek om even aan het
stadsgevoel te ontsnappen.
dagelijks 6.30-21.30, entree gratis, metro b, b1 colosseo, tram 3, 8 piaza del colosseo
6 SAN PIETRO IN VINCOLI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Iedere kerk in Rome heeft wel een belangrijk reliek, een overblijfsel van een heilige of een
bijzonder attribuut. In San Pietro in Vincoli kwamen de pelgrims bidden bij de ketenen
waarmee Petrus elders in Rome was vastgebonden. De zuilen in deze kerk zijn antiek:
hergebruik dus. Maar het meest bijzonder is toch de Mozes van Michelangelo, onderdeel van
het grafmonument voor paus Julius II, rechts achter in de kerk. Wegens een foute
bijbelvertaling heeft deze Mozes hoorntjes, in plaats van een 'stralende' huid.
piazza san pietro in vincoli 4a, +39(0)6-97844952, dagelijks 8.00-12.30 & 15.00-18.00, 's
zomers tot 19.00, entree gratis, metro b, b1 cavour, tram 3, 8 piaza del colosseo
7 COLOSSEO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De opening van het Colosseo in 80 n.Chr. werd gevierd met spelen die honderd dagen en
nachten duurden. Het Colosseum heeft veel gezien: van gladiatorengevechten tot

3 BASILICA SAN CLEMENTE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Basilica San Clemente, gewijd aan paus Clemens I, is het mooiste voorbeeld van hoe
men in Rome over de geschiedenis heen heeft gebouwd. Boven op een schuilkerk uit de
eerste eeuw, die zich in een groot woonhuis bevond, werd drie eeuwen later een kerk
gebouwd ter ere van de heilige Clemens. Toen deze kerk (nu de ‘onderkerk’) in 1084 door de
Noormannen werd verwoest, liet paus Paschalis II een nieuwe basiliek bouwen (de
‘bovenkerk’). Veel werd hergebruikt; zo werd onder andere de kooromsluiting meegenomen
naar 'boven'. De onderkerk was lang vergeten en werd pas halverwege de 19e eeuw weer
ontdekt.
via labicana 95, www.basilicasanclemente.com, +039()06-7740021, open ma-za 9.00-12.30 &
15.00-18.00, zo 12.00-18.00, entree gratis, metro b, b1 colosseo, tram 3, 8 labicana

jachtpartijen, openbare excecuties (vaak van christenen) en misschien één keer een zeeslag
(dat moet een gedoe zijn geweest). Onder de arenavloer schuilde een ingewikkeld systeem
van cellen, gangen en liften waarmee een wild dier plots in de arena kon 'verschijnen'. De
manier waarop het Colosseum is gebouwd, was in die tijd eigenlijk niet eens bijzonder: alle
materialen en technieken werden al gebruikt. Maar van de enorme schaal en het tempo
waarin gebouwd werd stond men zeker te kijken!
piazza del colosseo 1, www.coopculture.it, +39(0)6-39967700, dagelijks vanaf 8.30 tot een uur
voor zonsondergang, entree €16 (combiticket met palatino & forum romanum), metro b, b1
colosseo, tram 3, 8 piaza del colosseo
8 VIA SACRA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Via Sacra was de belangrijkste weg in het centrum van het oude Rome. De naam komt
4 CIURI CIURI - ETEN & DRINKEN
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van de vele tempels die hier stonden. Een generaal kon bij de senaat een triomftocht over de
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Via Sacra aanvragen wanneer hij een oorlog had gewonnen. De voorwaarden hiervoor: het
gebied moest aanzienlijk zijn uitgebreid en er moesten minstens vijfduizend vijandelijke
soldaten gedood zijn. Tijdens de triomftocht werden gevechten nagespeeld en werden
krijgsgevangenen en de oorlogsbuit getoond. Aan het eind executeerde men de leider van het
vijandelijke leger in het openbaar.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

onderdeel van foro romano, metro b, b1 colosseo, tram 3, 8 piaza del colosseo

colofon

9 ARCO DI CONSTANTINO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

De Arco di Costantino werd in 315 n.Chr. gebouwd ter ere van keizer Constantijn, nadat hij
op de Ponte Milvio Maxentius had verslagen en Rome bevrijdde. De triomfboog is rijkelijk
versierd, maar alleen de 'kleine' reliëfs op de friezen gaan over Constantijn. De rest van de
reliëfs en het beeldhouwwerk is 'hergebruikt' materiaal van andere monumenten van de
keizers Trajanus, Marcus Aurelius en Hadrianus. Constantijn heeft de boog nooit gereed
gezien, hij was toen al in Constantinopel.
tussen via di san gregorio & piazza del colosseo, metro b, b1 colosseo, tram 3, 8 piaza del
colosseo
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
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andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

JESSICA SCHOTS

Schrijven in een barretje, nieuwe plekken ontdekken en uren
door de stad lopen om vervolgens vrienden te ontmoeten
om samen nog meer nieuwe plekken te ontdekken. Jessica
Schots zag het helemaal voor zich. Voor de kunst,
architectuur, het weer en het leven verhuisde zij in 2019 naar
Rome.
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