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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Colonna di Marco Aurelio
Gran Caffè La Caffettiera
Salotto 42
Tazza d’Oro
Venchi
Armando al Pantheon
Sant’Eustachio il Caffè
Piazza della Minerva
Sant’Ignazio di Loyola
Palazzo Doria Pamphilj / Galleria Doria Pamphilj
Mercato Plebiscito
Fox Gallery
Chiesa del Gesù
Area Sacra dell’Argentina
Piazza Mattei / Fontana delle Tartarughe
Le Tartarughe
Il Museo del Louvre
Beppe e i Suoi Formaggi
Open Baladin
Ba'ghetto
Sinagoga / Museo Ebraico di Roma
Teatro di Marcello
Isola Tiberina
Trattoria Da Enzo al 29
L'ora del Te
404 Name Not Found
Foro Boario
Bocca della Verità / Santa Maria in Cosmedin
Mercato di Campagna Amica
Circo Massimo
Roseto Comunale
Giardino degli Aranci
Piazza dei Cavalieri di Malta
Tram Depot
Felice a Testaccio
Da Bucatino

ROUTE
centro, ghetto & aventino
OVER DE ROUTE

Deze wandeling voert je door het centrum van noord naar zuid en neemt je mee langs plekken
die je eerder misschien nog niet hebt kunnen bekijken. Je start in het hart van het Centro
Storico (tevens het bestuurlijke hart van het moderne Italië) en vind via het Ghetto di Roma,
het Tiber-eilandje en een rustig stukje Trastevere je weg naar Circo Massimo en de heuvel
Aventino: hier bekijk je de stad twee keer vanuit een ander perspectief.

DE WIJKEN

De Colonna di Marco Aurelio stamt uit de tweede eeuw na Christus, maar is lang niet het
oudste wat je tegenkomt in het historische Centro. De barokke jezuïetenkerken Sant'Ignazio
en Il Gesù strijden om het meest indrukwekkende plafond van Rome (ik tel dan Vaticaanstad
even niet mee). De tempels op het Largo Argentina zijn gebouwd in de tijd van de Romeinse
republiek: eeuwen voor Christus, maar de Joodse gemeenschap had zich toen al wél
gevestigd in Rome.
Hier vind je de oudste Joodse gemeenschap in Europa. De eerste Joden vestigden zich al in
de tijd van de Romeinse republiek in Rome, in eerste instantie trans tiberim (Trastevere), aan
de overkant van de Tiber. Rond 1200 verplaatste de gemeenschap zich naar het huidige
Ghetto di Roma, in de buurt van het Teatro Marcello. Paus Paulus IV bepaalde in 1555 dat de
Joodse gemeenschap in de pauselijke staat in een geïsoleerde zone moest wonen. Die buurt
moest, naar Venetiaans voorbeeld, ommuurd worden. Tussen zonsondergang en zonsopgang
werden de poorten gesloten. Er volgde onder verschillende pausen periodes van (relatief)
meer en minder vrijheid, maar de Joodse Romeinen moesten tot 1870 verplicht in
het ghetto wonen. In 1888 werd de muur afgebroken. In het Ghetto di Roma ontstond zo
een specifiek Romeins-Joodse keuken, waaruit veel gerechten nog altijd zeer graag gegeten
worden. Vetrek niet uit Rome zonder carciofi alla giudia te hebben gegeten!
Over het eilandje in de Tiber, stiekem een stukje door Trastevere en langs de oude Romeinse
veemarkt Forum Boarium en de door Audrey Hepburn zo bekend gemaakte Bocca della Verita,
kom je bij het Circo Massimo. De legende zegt dat Romulus op deze plek de Sabijnsemaagdenroof 'organiseerde', spectaculaire paardenrennen zouden daarin een
afleidingsmanoevre zijn geweest. In de Romeinse Republiek werden hier houten tribunes
gebouwd, maar Julius Ceasar liet het circus écht uitbreiden. Brood en spelen, toch?
Dominitianus liet een nieuw paleis bouwen op de Palatijn, met uitzicht op het circus. Wij

hebben vanaf hier weer een prachtig uitzicht op de resten van het paleis. Een nóg mooier
uitzicht heb je vanuit de Rozentuin, en je klim de Aventino op zal worden beloond met twee
ultieme uitzichten, het mooiste en het meest bijzondere.

WEINIG TIJD

Il Gesu + Largo Argentina + Piazza Mattei + Circo Massimo + Giardino degli Aranci

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.50 km)
Start bij de Zuil van Marcus Aurelius 1 en ga dan links in Via dei Bergamaschi naar Piazza di
Pietra voor een cappuccino 2 of een spritz 3 . Verlaat het plein rechts en ga Via dei Pastini
in. Als je deze blijft volgen, vind je rechts op de hoek de lekkerste koffie 4 en in het straatje
om de hoek het beste ijs 5 . Loop Piazza della Rotonda over, langs het Pantheon. Neem Salita
de’Crescenzi voor oldskool eten 6 en ga dan links Via di S. Eustachio in. Loop door tot Piazza
di S. Eustachio voor nóg meer goede koffie 7 . Loop terug en ga als je langs de kerk komt
rechts. Loop achter het Pantheon door naar Piazza della Minerva 8 . Ga achter het olifantje
Via Santa Caterina da Siena in. Neem links Via di S. Ignazio en ga rechts Piazza Sant'Ignazio
op, naar de kerk 9 . Ga rechts als je de kerk uitkomt en rechts Via del Corso in. Neem de
tweede rechts voor een bezoek aan een palazzo 10 . Vervolg Via del Corso en ga aan het eind
rechts voor een pauze 11 . Vervolg je weg voor leuke souvenirs links 12 en de moederkerk
van de jezuïeten rechts 13 . Loop door tot je opgravingen ziet 14 , steek Via delle Botteghe
Oscure over en loop aan de overkant het ghetto in. Geniet van Piazza Mattei 15 en van de
gezelligheid op het terras 16 . Loop verder door, langs de foto’s 17 , naar het hart van het
ghetto: Via del Portico d'Ottavia. Voor kaas 18 ga je naar rechts, Via di Santa Maria del Pianto
op. Loop door, rechts om het parkje, en ga rechts Via degli Specchi in voor bier 19 . Loop terug
en blijf doorlopen voor de Romeins-Joodse keuken 20 . Loop terug en ga links de hoek om, Via
Elio Toaff in naar de synagoge met het Joods museum 21 en bewonder het teatro 22 . Loop
met de bocht mee naar rechts en steek de Tiber over, naar het eilandje 23 . Loop over de
volgende brug en ga links, ga rechts Via Titta Scarpetta in, dan links op Via dei Salumi om
heerlijk te eten 24 en ga weer links voor bijzonder theeservies 25 . Of ga rechts om voor een
terras 26 . Ga links Via Augusto Jandolo in, weer links Via Pietro Pereti en neem de eerste
brug naar Foro Boario 27 , waan je in Roman Holiday 28 en in Ben Hur 30 voordat je links naar
de boerenmarkt gaat 29 . Loop terug over het circo waar je rechts vanuit de Rozentuin 31 de
Aventijn beklimt. Ga rechts de sinaasappeltuin in 32 waar het uitzicht nóg mooier is. Gluur
door het sleutelgat 33 en ga weer naar beneden over Via di porta Lavernale. Kom bij op het
terras bij de tram 34 en duik Testaccio in als je trek hebt gekregen 35 36 .
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1 COLONNA DI MARCO AURELIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

5 VENCHI - ETEN & DRINKEN

Piazza Colonna is genoemd naar de bijna dertig meter hoge Colonna di Marco Aurelio, de

Venchi heeft meerdere vestigingen in Rome (de vestiging bij de Trevifontein heeft een eigen

zuil van Marcus Aurelius. De reliëfs die als een fries om de zuil gewikkeld zijn lezen als een
stripboek. De ‘heroïsche’ van de oorlogen die Marcus Aurelius in de 2e eeuw voerde zijn tot in

waterval: van chocolade) en staat terecht bekend als een van de beste. Dat het ijs
huisgemaakt is en de chocolade ambachtelijk, hoef je er in Rome natuurlijk niet bij te zeggen.
Haal een ijsje een eet het op bij het Pantheon.

detail te volgen. Piazza Colonna vormt het centrum van de politieke macht in Italië door het
Palazzo Chigi, waar de premier zetelt. Boven op de zuil staat sinds het einde van de 16e eeuw
een beeld van de apostel Paulus (een van de beschermheiligen van de stad).

via degli orfani 87, it.venchi.com, +39(0)6-69925423, dagelijks 11.00-21.30, ijsje € 3,50, tram 8
venezia

piazza colonna, metro a barberini, tram 8 venezia
6 ARMANDO AL PANTHEON - ETEN & DRINKEN
2 GRAN CAFFè LA CAFFETTIERA - ETEN & DRINKEN

Kurk op de muur, een glas-in-looddeur en een menu dat al decennia niet is veranderd.
Armando al Pantheon is een instituut voor oldskool Romeins dineren op z’n best. Op de

Voor Napolitaanse koffie in Rome moet je even stoppen op een plek die veel mensen
overslaan: het Piazza di Pietra. Hier zit, naast de tempel van Hadrianus Gran Caffè la
Caffetiera. Niet alleen is er veel te zien (het is eigenlijk een beetje too much, maar omdat het
zo authentiek is werkt het erg goed), maar de koffie is ook nog heel erg lekker. Haal je
bonnetje bij de kassa en drink 'm staand aan de bar.

kaart staan veel klassieke gerechten met orgaanvlees, maar ook eigen specialiteiten als
kikkererwtenpasta of parelhoen met porcini (paddenstoelen). Het is verstandig om even te
reserveren.
salita dei crescenzi 31, www.armandoalpantheon.it, +39(0)6-68803034, ma-vr 12.30-15.00 &
19.00-23.00, za 12.30-15.00, pasta € 12, tram 8 arenula/cairoli

piazza di pietra 65, www.lacaffettieraroma.it, +39(0)6-6798147, dagelijks 7.30-21.00, koffie €
1, tram 8 venezia

7 SANT’EUSTACHIO IL CAFFè - ETEN & DRINKEN

Volg de geur van verse koffie en vind Sant’Eustachio il Caffè. Volgens veel Romeinen is dit
de allerbeste, maar om die eerste plaats wordt gestreden met Tazza d’Oro. De bar is al open
sinds 1938 en brandt alle soorten koffie ter plaatse in houtgestookte ovens. De koffie wordt

3 SALOTTO 42 - ETEN & DRINKEN

In de buurt van het Pantheon zitten ook best wat mindere, erg toeristische zaakjes,
maar Salotto 42 hoort daar niet bij. In deze mooie zaak komen Romeinen ook graag. Het is
gelegen aan het prachtige Piazza di Pietra, dat gek genoeg door veel mensen alleen gebruikt
wordt om zo snel mogelijk van de Trevi naar het Pantheon te komen. Maar je kunt hier heerlijk
zitten, mensen kijken en genieten van de omgeving. En lekkere cocktails drinken!
piazza di pietra 42, www.salotto42.it, +39(0)6-6785804, dagelijks 10.30-2.00, aperitivo € 10,
brunch € 20, tram 8 venezia

standaard gezoet, dus vraag om een non zuccherato als je ’m suikervrij wilt. Het hert uit het
logo, tevens zichtbaar boven op de gelijknamige kerk op het pleintje, verwijst naar de bekering
van de heilige Eustachius.
piazza di sant’eustachio 82, www.santeustachioilcaffe.it, +39(0)6-68802048, ma-do & zo
7.30-1.00, vr 7.30-1.30, za 7.30-2.00, caffè zuccherato € 1,20, tram 8 arenula/cairoli
8 PIAZZA DELLA MINERVA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het olifantje op Piazza della Minerva is niet het werk waar Bernini zelf het meest trots op

4 TAZZA D’ORO - ETEN & DRINKEN

Het is geen misplaatste arrogantie: Tazza d’Oro maakt zeker kans op die gouden beker. De
zaak opende in 1944 en staat sindsdien bekend als een van de beste koffiebars in Rome.
Welke écht de beste is, daar komen we natuurlijk nooit uit, maar deze bar ligt om de hoek bij
het Pantheon, en dat is óók weer punten waard. Neem gerust een paar zakken bonen mee,
maar zo lekker als hier zal de koffie thuis waarschijnlijk nét niet gaan smaken.
via degli orfani 84, www.tazzadorocoffeeshop.com, +39(0)6-6789792, ma-za 7.00-20.00, zo

was. Paus Alexander VII bleef maar bang dat hij het gewicht van de obelisk (die pas
gevonden was) niet kon dragen, en liet Bernini de poten korter en korter maken. Bernini
probeerde dit nog te verbloemen door het olifantje een beetje aan te kleden, maar het
resultaat is toch niet het statige symbool voor wijsheid dat hij in gedachten had. De Romeinen
noemden het olifantje spottend varkentje. Maar il porcellino werd in het Romeinse dialect al
snel pulcino – en zo komt het dat jij nu naar het 'kuikentje' van Bernini staat te kijken.
piazza della minerva 42, tram 8 venezia of arenula/cairoli
9 SANT’IGNAZIO DI LOYOLA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

10.30-19.30, koffie € 1, tram 8 venezia
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De absolute blikvanger van deze kerk is het plafondfresco La gloria di sant'Ignazio.
Omringd door engelen zweeft Sant’Ignazio di Loyola, de stichter van de jezuïetenorde, zijn
eeuwige glorie tegemoet. Architectuur en fresco smelten samen. De overweldigende
hoeveelheid fresco's, bladgoud en marmer zal je niet ontgaan. Toen men aan de koepel toe
was, was het geld helaas op. Andrea Pozzo had een ander perspectief en loste dit op, maar
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laat je niet bedriegen ...
piazza di sant’ignazio 8, www.chiesasantignazio.it, +39(0)6-6794406, ma-za 7.30-19.00, zo
9.00-19.00, entree gratis, tram 8 venezia
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postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.
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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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