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

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Palazzo Massimo
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri
Piazza della Repubblica
Fontana dell'Aqua Felice
Santa Maria della Vittoria
Elsa Coffee
Fontana del Tritone
Palazzo Barberini
San Carlo Alle Quattro Fontane
Piazza del Quirinale / Palazzo del Quirinale
Baccano
Fontana di Trevi
Rinascente Tritone
Deroma
Ginger
Zuma
Via dei Condotti
Antico Caffè Greco
Spaanse Trappen / Piazza di Spagna
Babington's tea room
Pastificio Guerra
La Buvette
Mausoleo di Augusto
Ara Pacis
Canova Tadolini
Via Margutta
Il Marmoraro
Il Margutta
Galleria Mia
Ospedale delle Bambole
Enoteca Buccone
Piazza del Popolo
Santa Maria del Popolo
Giardino del Pincio
Villa Borghese
Cinema dei Piccoli
Galleria Borghese
Colbert

ROUTE
barberini, trevi, popolo &
borghese
OVER DE ROUTE

Welkom in het Rome van formaat: grote gebaren, indrukwekkende monumenten en
theatrale backdrops waartegen het Romeinse leven zich luid en duidelijk afspeelt. Je start de
route op het indrukwekkende Piazza della Repubblica, waar je nog goed kunt zien hoe groot
de thermen van Diocleitianus ooit waren. Geniet van het uitzicht terwijl je afdaalt van de
Quirinaalheuvel en geniet van je passeggiata door het Rome dat je kent uit filmklassiekers.
Vergeet onderweg ook hier de Bernini’s Caravaggio’s en Raffaello’s niet!

DE WIJKEN

Deze wandeling voert je langs een behoorlijk aantal highlights van Rome. Je start nabij het
grootse Piazza della Repubblica, met de spannende Fontana delle Naiadi. Het plein volgt de
rooilijn van de gigantische thermen van Diocleitianus die hier in de oudheid lagen. In Santa
Maria degli Angelo e dei Martiri, ontworpen door Michelangelo, kun je ook goed zien hoe
gigantisch dit complex was: hij heeft haast niets veranderd aan de bestaande structuur.
Met de Fontana dell'Acqua Felice werd een trend gestart waar paus na paus aan mee wilde
doen: het achterlaten van een waanzinnig indrukwekkend monument (vooral fonteinen waren
populair) om de stad, als waren zij Romeinse keizers, mooier achter te laten dan ze haar
hadden aangetroffen.
Zo ook Barberini-paus Urbanus VIII, wat van zijn bouwdrift kun je zien op het
Piazza Barberini en aan het PalazzoBarberini. Als paus werkte hij natuurlijk alleen met de
grootste namen: Bernini, Borromini. Over de Quirinaal-heuvel en langs de
wereldberoemde Trevifontein kom je via de chique Via dei Condotti bij het Piazza di Spagna,
waar vader en zoon Bernini samen aan een fontein werkten en waar een Franse diplomaat
vond dat hij toch makkelijker van de Spaanse ambassade van de heilige stoel (Spanje werd
destijds bestuurd door de familie Bourbon) naar de kerk óp de berg moest kunnen komen. Die
kerk was destijds ook in handen van een tak van de Bourbons.
Via Margutta is een bohemiendorpje, gelegen tussen de grootse, monumentale Spaanse
trappen en het al even indrukwekkende Piazza del Popolo. Neem even je tijd om dit straatje,
dat iets zachter praat, op je in te laten werken. Kijk op Piazza del Popolo ook even om naar de
Tridente, de drie straten die van elkaar aflopen vanaf Piazza del Popolo en zo de drietand van
Neptunus vormen. Na de Egyptische obelisk te hebben bewonderd (door de oude Romeinen

al naar Rome gehaald) en het werk van Rafaël, Caravaggio én Bernini te hebben bewonderd in
de Santa Maria del Popolo klim je de Pincio-heuvel op.
Villa Borghese is (ook letterlijk) een groene verademing, midden in het historsche centrum
van Rome. Ooit de achtertuin van Kardinaal Scipione Borghese, wiens kunstcollectie in
Galleria Borghese je móét gaan zien. Al was het alleen maar om de billen van Proserpina ...

WEINIG TIJD

Palazzo Massimo + Santa Maria della Vittoria + Fontana di Trevi + Piazza di Spagna +
Galleria Borghese

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.60 km)
Start in het Palazzo Massimo 1 . Loop dan om het parkje naar Piazza della Repubblica 2 met
Michelangelo's laatste werk 3 . Ga rechts als je de kerk uitgaat en loop naar het kruispunt
voor de volgende fontein en kerk 4

5 . Ga terug, Largo di Santa Susanna op, en houd rechts

aan voor koffie 6 . Loop terug en neem Via di San Nicola da Tolentino. Steek Via Leonida
Bissolati over en loop over het plein met Triton 7 . Links om de hoek vind je het palazzo van
Barberini 8 . Op het kruispunt met de vier fonteinen vind je een kleine, imposante kerk 9 .
Loop door naar het plein met de obelisk 10 . Loop door en ga op Via delle Vergini naar rechts,
de tweede links en meteen rechts voor een prettige bistro 11 . Loop terug Via delle Muratte
op voor de Trevifontein 12 . Loop dan verder en ga links, Via della Panetteria in en rechts Via
del Tritone in om te shoppen bij een opgraving 13 . Loop een stukje terug en ga Via del
Nazareno in, links Largo del Nazareno en links Via Poli in, voor koffie met gezelligheid 14 .
Loop terug en vervolg Via del Pozzetto. Ga rechts, Piazza di San Silvestro over en Via del
Gambero in. Blijf rechtdoor lopen en ga rechts Via Borgognona in voor een gezonde lunch 15 .
Of ga links, rechts en weer links voor cocktails met uitzicht 16 . Loop terug over de
chique via voor grote Italiaanse designers en een oude koffiebar 17 18 . Loop naar het plein
voor de Spaanse Trappen 19 en omdat de carrot cake er zo lekker is 20 . Liever een snelle
pasta? Ga dan twee keer links 21 . Of loop door, ga rechts Via Mario de’ Fiori en weer links Via
Vittoria in om lekker te zitten 22 . Blijf doorlopen om terug naar de oudheid te gaan 23 24 . Ga
dan twee keer rechts en twee keer links voor koffie in een voormalig atelier 25 . Ga dan rechts
en weer rechts, en koop in het liefste straatje van de stad 26 een tablet met een Romeinse
spreuk 27 . Loop de straat verder de andere kant door, waar je veggy food & art vindt 28 . Ga
om de hoek Via della Fontanella in, links, rechts en weer links Via di Ripetta in voor leuke
accesoires 29 . Loop terug en ga rechtdoor voor de etalage van de poppendokter 30 en voor
een glas wijn 31 . Loop door tot aan het plein met de obelisk en de tridente 32 . De kerk heeft
een bijzondere geschiedenis 33 . Beklim de heuvel en geniet van het stadspanorama 34 . Je
kunt in Villa Borghese naar de film 35 36 , maar ook de prachtige Caravaggio's en Bernini's
wachten op je 37 . Loop de heuvel weer af en ga naar links sluit af met een chic drankje 38 .
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1 PALAZZO MASSIMO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het grootste gedeelte van de collectie van het Palazzo Massimo heeft tot omstreeks 1870
onder de grond gelegen. Hier bekijk je Romeinse standbeelden, sarcofagen, fresco's en
mozaïeken die teruggevonden zijn tijdens de bouwwerkzaamheden die van Rome
de hoofdstad van Italië moesten maken. Alle kunst werd hier aanvankelijk tentoongesteld met
werken van dezelfde vindplaats, tegenwoordig is de collectie chronologisch en thematisch
ingedeeld. Het is daarmee echt alsof je door een kunstgeschiedenisboek door de oudheid
loopt. Je toegangsbewijs is ook geldig in de Museo Nazionale Romano, locaties Palazzo
Altemps, Crypta Balbi en Terme di Diocleziano.
largo villa peretti 2, museonazionaleromano.beniculturali.it/palazzo-massimo,

nog de Mozes tussen proppen die de fontein haar geuzennaam 'lelijke Mozes' heeft gegeven.
piazza di san bernardo, metro a repubblica
5 SANTA MARIA DELLA VITTORIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Zodra je de Santa Maria della Vittoria binnenkomt, zal de barokke overdaad je direct
overvallen en verwonderen. Waar je eigenlijk voor komt, vind je in de laatste kapel links voor
het hoofdaltaar: Bernini's Heilige Theresa, met de engel die haar doorboort met een speer en
haar lichaam laat gloeien van genot. Tegenover Theresa ligt de Heilige Vittoria, de Romeinse

+39(0)6-39967700, di-zo 9.00-19.45, € 8 (combiticket met museo nationale romano), metro a,
b, b1 termini, tram 5, 14 termini
2 SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het gigantische badhuizencomplex van keizer Diocleitianus was het grootste uit de oudheid.
Na de val van het Romeinse Rijk en later de inval van de Goten raakte het complex in onbruik:
de omgeving van de thermen was nauwelijks nog bewoond en er kon geen water meer
worden aangevoerd. Halverwege de 16e eeuw zag een priester licht opstijgen uit de ruïnes. In
het licht bevonden zich zeven martelaren. De priester zag dit als een teken dat hier een kerk
moest worden gewijd aan die martelaren (en evenveel engelen). Hij moest echter drie pausen
overleven totdat Pius IV óók de noodzaak zag. Michelangelo kreeg de eer de Santa Maria
degli Angeli e dei Martiri te ontwerpen. Hij was toen 86 en zou het einde van de bouw niet
meer meemaken.
piazza della repubblica, www.santamariadegliangeliroma.it, +39(0)6-4880812, dagelijks
7.00-19.30, entree gratis, metro a republicca, tram 5, 14 termini

martelares en naamgeefster van de kerk. Ze ligt in een glazen kist, zodat het wonder van haar
onvergankelijke lichaam goed te aanschouwen is.
via venti settembre 17, www.chiesasantamariavittoriaroma.it, +39(0)6-3038959, ma-za
8.30-12.00 & 15.30-18.00, zo 15.30-18.00, entree gratis, metro a repubblica
6 ELSA COFFEE - ETEN & DRINKEN

Voor de fijnste koffiebreak in deze buurt ga je naar Elsa Coffee, een 'American' koffiebar in de
buurt tussen station Termini en Villa Borghese, vlak bij de beroemde Via Veneto. Veel
verschillende soorten koffie, maar de keuze 'voor erbij' is ook ruim (en Amerikaans,
denk: muffins, donuts, wafels, koekjes, beignets). Bestel je koffie aan de bar en neem hem
mee: dit was een van de weinige koffiebars die pre-corona het take-awayconcept al had
omarmd; dat bestond hier verder écht niet.
via giosuè carducci 30, +39(0)6-42011887, ma-za 7.00-19.00, cappuccino € 1, metro a
barberini
7 FONTANA DEL TRITONE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Fontana del Tritone is een van de monumenten die Bernini heeft gemaakt voor Barberinipaus Urbanus VIII, die ook het nabijgelegen Palazzo Barberini bezat. Vier dolfijnen dragen de
schelp waarop Triton zit en water spuit omhoog door een trompetschelp. Dat water spoot

3 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Piazza della Repubblica heette voorheen Piazza Esedra, naar de grote, halfronde nis die
vroeger deel uitmaakte van de Thermen van Diocletianus. Ruim 150 jaar geleden, rond de
eenwording van Italië, werkte architect Gaetano Koch aan het plein: hij respecteerde de
vormen uit de oudheid met de twee neoclassicistische colonnades. De Fontana delle Naiadi
('waternimfen') is een werk van Alessandro Guerrieri uit 1885.
piazza della repubblica, metro a republicca, tram 5, 14 termini

Barberini's in zijn ontwerp.
piazza barberini, metro a barberini
8 PALAZZO BARBERINI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De machtige Barberini-familie kocht in 1625 een casina van de Farnese, die het weer van de

4 FONTANA DELL'AQUA FELICE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Della Rovere-familie had overgenomen. Er ging een flinke verbouwing overheen: bekendst zijn
de trappenhuizen door Borromini en Bernini. In het Palazzo Barberini bekijk je werken

Sixtus V (paus vanaf 1585) was een groot stedenbouwkundig vernieuwer: hij liet nieuwe
straten aanleggen, obelisken verslepen naar het einde van zichtassen en aquaducten
opknappen. Om het gereedkomen van een van die viaducten te vieren, moest er een mooie,
grote fontein komen. De Fontana dell'Aqua Felice was de eerste van veel grootste,
monumentale fonteinen in Rome. Er werden antieke Romeinse zuilen uit de baden van
Diocleitianus gebruikt, en Egyptische leeuwen. Beeldhouwer Leonardo Sormani moest daar
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vroeger een stuk hoger, toen de fontein nog in een redelijk 'landelijk' stuk Rome stond en het
water niet hoefde te delen. Bernini verwerkte ook de bijen van het familiewapen van de

5

van Cosimo, Bronzino, Lorenzo Lotto, Tintoretto, Caravaggio (sla zijn prachtige Narciccus niet
over), Reni, Poussin en Van Wittel (in het Italiaans veel leuker Vanvitteli genoemd) maar het
mooiste is misschien wel Rafaël's geliefde Fornarina.
via delle quattro fontane 13,

6

www.galleriaborghese.it/it/musei/galleria-nazionale-darte-antica-di-palazzo-barberini,
+39(0)6-32810, di-zo 9.00-19.00, entree € 13, metro a barberini

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

9 SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTANE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

colofon

De bouwkunst in Rome is over het algemeen groots en veel. Dat bigger niet altijd better is,
kun je goed zien in dit kerkje, dat vanwege het formaat ook wel San Carlino wordt genoemd.
San Carlo Alle Quattro Fontane is gebouwd door sterarchitect Borromini, die hier alles uit de

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.

kast haalde om het kleine gebouwtje zo imposant mogelijk te maken. Het is een van de
hoogtepunten van de internationale barokarchitectuur.
via delle quattro fontane, www.sancarlino.eu, +39(0)6-4883261, ma-vr 10.00-13.00 &
15.00-18.00 (’s zomers alleen ’s ochtends), za 10.00-13.00, zo 12.00-13.00, entree gratis,
metro a barberini
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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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