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Van La Storta naar Roma 

Rome 

Volgens de meest betrouwbare 
bronnen zou de stad rond 753 
voor het begin van onze jaartel-
ling gesticht zijn door Romulus. 
De eerste bouwwerken verrezen 
langs de oever van de Tevere 
(Tiber) op de heuvels van het 
Palatijn en het Capitool. De oor-

spronkelijke etruskische invloe-
den verdwenen door de opkomst 
van het Romeinse (keizer)rijk. 
Vanaf de tweede eeuw voor 
Christus waren er grootse 
bouwactiviteiten rond het Fo-
rum Romanum, de Domus Au-
rea, het mausoleum van Augus-
tus en Hadrianus, het Circus 
Maximus en het Colosseum. 

Vanaf de vierde eeuw vervalt de 
stad door de ineenstorting van  

van de stad ligt het Vaticaan 
met de residentie van de paus. 
In 1929 werd door Italië Vati-
caanstad als de kleinste onaf-
hankelijke staat erkend. Niet 
alleen klein in oppervlak, maar 
ook in bevolkingsaantal, en... 
mannen overheersen daarbij ! 
De stad Roma heeft ongeveer 

2,7 miljoen Romeinen, terwijl er 
in de directe regio nog ongeveer 
1 miljoen inwoners worden ge-
teld. Rome is gebouwd rond de 

zeven heuvels. Tegenwoordig 
zijn de Aventijn, de Coelius, de 
Esquilijn, de Quirinaal en de 
Viminaal bebouwd met huizen, 
monumenten en parken. Op het 
Capitool staan het stadhuis van 
Rome en de Capitolijnse Musea, 
en de Palatijn is nu een archeo-
logisch park. Het historische 
stadscentrum bevindt zich op 
de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. Eenmaal aangekomen 
in Rome sta je voor de keuze, 
wat je kunt en wat je moet be-
zoeken in deze hoofdstad van de 
wereld. Als we er van uit gaan 
dat je als pelgrim bent aangeko-
men op het Sint Pietersplein, 
zijn er nog de zes andere pel-
grimskerken waar je er zeker 
een, maar bij voorkeur meer 
met een bezoek zou moeten ver-
eren. Bij je (korte) bezoek kun je 

ook niet om de volgende be-
zienswaardigheden heen: het 
Colosseum, het Forum Roma-
num, het Pantheon, de Trevifon-

tein en het Monument van Vic-
tor Emanuel II. Wanneer je iets 
meer tijd neemt kun je daar het 
park Villa Borghese, de knekel-
kapel van de Cappuccini, de 
wijk Trastevere en een bezoek in 
de catacomben aan toevoegen. 
Deze persoonlijke keuze wordt 

in enkele pagina’s toegelicht. 
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het Rijk om bijna duizend jaren 
later tijdens de Renaissance 
onder leiding van de pausen 
opnieuw grootse bouwwerken 
op te richten. De oude stad 
werd oorspronkelijk ingesloten 
door de 18 km lange Aureliaan-
se muur die in de tweede eeuw 
door keizer Aurelianus werd 
opgericht. Binnen die ruimte 

ontwikkelde de stad zich onder 
de Renaissance en Barok tot 
wat we nu nog steeds overal 

kunnen bewonderen. Niet alleen 
wegen en aquaducten, fonteinen 
en pleinen kregen daarbij aan-
dacht, maar ook de bouw van 
indrukwekkende kerkgebou-
wen, waarvan de Sint Pieter 
natuurlijk tot de verbeelding 
blijft spreken. Pas in het mid-
den van de negentiende eeuw 
wordt Rome de hoofdstad van 
Italië en in het historische deel  
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                                                                  Toerist in Rome  

Colosseum 
Het Flavisch amfitheater werd 
gebouwd tussen 72 en 80 na 
Christus. Het werd gebouwd op 
de plaats waar een kunstmatig 
meer lag dat hoorde bij het Do-
mus Aurea, de gouden huizen 
van de gehate Nero. De huidige 
naam Colosseum dankt het 
waarschijnlijk aan het ruim 35 
m hoge beeld van Nero, de Ko-
lossus, dat ernaast stond opge-
steld en dus niet aan de enorme 
afmetingen van het bouwwerk 

zelf. Bijzonder opvallend is de 
‘rijkdom’ aan stijlkenmerken 
van de kapitelen: de versiering 
als bekroning van de zuilen die 

nog deels in de oorspronkelijke 
vorm te zien zijn. Onder de oud-
ste stijl, de Dorische, in het 
midden de Ionische en boven de 
rijk versierde korintische kapi-
telen. Oorspronkelijk was het 
uit beton, tuf- en baksteen op-
gebouwde theater bekleed met 
travertijn, dat via een speciaal 
aangelegde weg vanuit Tivoli 
naar deze plek werd vervoerd. 
Herkenbaar is de typisch Ro-
meinse bouwwijze: rondbogen  

middag werden veroordeelde 
gevangenen en later veel chris-
tenen voor de wilde dieren ge-
gooid. Het middagprogramma 
met gladiatorenshows vormde  

die grotere overspanningen mo-
gelijk maakte, het gebruik van 
lichtere bakstenen in de hogere 
delen van het bouwwerk en het 
gebruik van beton als verbin-
dingsmateriaal. Het theater 
bood plaats aan meer dan 
50.000 toeschouwers en kon 
deels worden afgedekt met een 
canvas zonnescherm, het velari-
um. Bij de opening organiseerde 
Titus spelen die meer dan hon-
derd dagen duurde. In de och-

tend werden er wildedierenge-
vechten gehouden, tussen de  

 



 

        

 De Weg van de Franken III 

natuurlijk het hoogtepunt. Met 
de opkomst van het Christen-
dom rond 400 ontstond er 
steeds meer verzet tegen de spe-
len. De laatste bekende voor-
stelling vond in 523 plaats. Di-
verse natuurrampen, waaronder 
aardbevingen verwoeste het ge- 

bouw. Voor pausen werd het  
een plaats waar eenvoudig 
bouwmateriaal, inclusief het 
marmer, voor hun talrijke ker-
ken en paleizen kon worden 
opgehaald. Pas in de achttiende 
eeuw werd de historische waar-
de van de ruïne opnieuw ont-
dekt. Paus Benedictus XIV wijd-
de het Colosseum als kerk, 

vooral omdat er zoveel christelij-
ke martelaren werden geofferd. 
Er werden weer restauratie-

werkzaamheden uitgevoerd, die 
er voor hebben gezorgd dat da-
gelijks duizenden toeristen dit 
imposante gebouw nog steeds 
kunnen bezoeken. 

Forum Romanum 
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Dit Romeinse marktplein was in 
de oudheid het politieke, juridi-
sche en religieuze centrum van 
Rome. We volgen de geschiede-
nis door enkele restanten te 
benoemen, die er voor kunnen 
zorgen dat je een voorstelling 
van de grootsheid van het Fo-
rum Romanum kunt maken. 
Overigens kun je voor weinig 
geld bij de stalletjes boekjes 
kopen, die met transparante 
afbeeldingen de huidige situatie  

weg op het forum, aangelegd. 
Daarlangs verrezen de tempel 
van Vesta met het huis van de 
Vestaalse maagden. In de geheel 
gerestaureerde Curia zetelde de 
senaat en vlakbij stond de Ros-
tra, een podium waar de magi-
straten het volk konden toe-
spreken. In de vijfde eeuw voor 
Christus werd de tempel van 
Saturnus opgericht. Al snel ves-
tigden zich er winkels en kwa-
men er bankiers om te hande-

len. En enkele eeuwen later 
werden de eerste monumentale 
basilica’s gebouwd. Basilica 

Aemilia was zo’n overdekte hal 
waar handel kon worden gedre-
ven en recht gesproken. Mede 
door de grote uitbreiding van 
het Romeinse rijk werden er op 
het forum ook grote overwin-
ningssymbolen geplaatst. Zo 
kon er geparadeerd worden on-
der de boog van Septimus Se-
verus en later bij de boog van 
Titus. Door de enorme groei van 
de stad besloten Caesar en ook 
later Vespanianus en Trajanus  

aanvullen met de verdwenen 
delen. Dat kan je dan nog een 
beter beeld geven van de Ro-
meinse bouwkunst. Vanaf de 
zesde eeuw voor Christus werd 
de Via Sacra, de belangrijkste  



 

        

 

nieuwe fora te realiseren. Het is 
daarom dat je aan de linker- en 
rechterzijde van de door Mus-
solini in de jaren dertig aange-
legde Via dei Fori Imperiali, res-
tanten vindt van deze uitgebrei-
de bouwwerken waar nog steeds 
archeologische onderzoeken 
worden uitgevoerd. Lang bleef 
de inrichting van de fora onver-
anderd tot in de derde en later 
in de vijfde eeuw na Christus 
grote branden veel beschadigin-

gen aanrichtten. Na de val van 
het Romeinse rijk werden enke-
le tempels omgebouwd tot chris-
telijke kerken. De Middeleeuwen  

                                                                  Toerist in Rome  
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Deze tempel is aan het begin 
van de tweede eeuw gebouwd en 
is oorspronkelijk gewijd aan alle 
goden. Op dit moment is het de 
basiliek Santa Maria ad Marty-
res, gewijd aan de Heilige Maria 
en alle martelaren. En dat is 
waarschijnlijk de reden waarom 
we dit staaltje van Romeinse 
koepelbouwkunst nog steeds  

resten lieten grazen. Het kreeg 
destijds de bijnaam Campo Vac-
cino, het koeienveld. Pas na 
1870 volgde er een algehele op-
graving van het forum, dat nog 
goed te zien is aan het grote 
niveauverschil tussen de huidi-
ge stad en het opgravinggebied. 
Tegenwoordig vormen de res-
tanten van het Forum Roma-
num een archeologisch park.  
Je kunt combi-tickets kopen 
voor een bezoek aan dit park, 

het Palatijn en het Colosseum 
(laatste met tijdslot!).   

deden de fora geen goed, veel 
bouwwerken vervielen tot ruïnes 
en  vooral in de Renaissance 
was het een normaal gebruik 
geworden het kostbare marmer 
en complete zuilpartijen weg te 
halen voor de bouw van kerken 
elders in de stad. Een grote laag 
puin en aarde vormde zich over 

de restanten, die daarna geheel 
onder de grond verdwenen. Het 
forum veranderde langzaam in 
een weiland waarop boeren hun 

koeien tussen de laatste antieke  
B

a
s
il
ic

a
 J

u
li
a
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 
C

u
ri

a 
en

 R
o

st
ra

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

R
e
c
o
n

s
tr

u
c
ti

e
 F

o
ru

m
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  



 

        

 De Weg van de Franken III 

kunnen bewonderen. Wanneer 
je bij de fontein op het Piazza 
della Rotonda staat, kun je de 
worsteling van de bouwmeesters 
goed zien. Aan de binnenzijde 
blijft het gebouw tot de verbeel-
ding spreken: een grote cirkel-
vormige ruimte van 43 m in 
doorsnede en in hoogte, met in 

het midden een ruim 8 m grote 
open ruimte, het oculus. Ook 

kun je aan het plafond goed 
zien, dat de Romeinen slim met 
het zware gewicht van dit expe-
rimentele bouwwerk omgingen: 
ze voorzagen het van uitsparin-
gen in de vorm van cassettes, 
waardoor het lichter werd. Oor-
spronkelijk was de koepel be-
kleed met brons. Ook waren er 
bronzen versieringen rond de  

zuilengang. De kunstenaar Ber-
nini heeft dit brons (her-)
gebruikt om er de baldakijn bo-
ven het graf van Petrus van te  

laten gieten. Vanaf de Renais-
sance werd het Pantheon ge-
bruikt als begraafplaats van 
vooraanstaande Italianen. De 
kunstenaar Rafaël en koning 
Victor Emanuele II zijn daarvan 
de bekendste voorbeelden. 
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Trevi fontein 
Boven zie je een maagd die de 
plek van de bron zou hebben 
aangewezen. Wereldberoemd 
werd de fontein nadat Fellini 
voor zijn film La Dolce Vita 
(1960) een scene opnam van de 
actrice Anita Ekberg zich ba-
dend in de fontein zelf. Wanneer 
je met je rug naar de fontein 
staat en met je rechterhand 
over de linkerschouder twee 

muntjes in het water gooit, de 
ogen sluit, aan Rome denkt en 

uitroept ‘Arrivederci Roma, tibi 

gratia volo, in tiberis aqua tua 
fluit’ (= tot wederziens Rome, ik 
wil je genade, jouw water 
stroomt naar de Tiber) zal je ooit 
terugkeren naar Rome. Of het 
nu een mythe is of werkelijk-
heid, nagenoeg alle toeristen 
proberen het uit en de bodem 
moet dan ook regelmatig door 
de gemeente Rome worden 

‘gezuiverd’ van het muntgeld. 

90 

binnenkwam. De naam Trevi 
komt van de woorden tre via, 
drie wegen die vroeger uitkwa-
men op het plein voor de fon-
tein. Je ziet een verbeelding van 
de zeegod Neptunus die op een 
schelpvormige wagen naar de 
oceaan wordt getrokken.  

De Fontana di Trevi is de be-
kendste fontein van Rome. In 
opdracht van Paus Clemens XII 
heeft de barokke kunstenaar 
Bernini het ontwerp gemaakt, 
dat later als monument is uitge-
voerd op een plek waar water 
vanuit een nieuwe bron Rome  
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                                                                  Toerist in Rome  

Monument van Victor Emanuel II  

deze plek tot een respectvolle 
plaats, waar bewakers je dan 
ook voortdurend nog steeds 
gekscherend aan herinneren. 
Het monument wordt door de 
Romeinen de bruidstaart of de 
typemachine genoemd. Tegen-
standers vinden het gebouw 
namelijk te kolossaal en totaal 
niet passen in het historische 
centrum van de stad. 
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Het Altare della Patria (Altaar 
van het Vaderland) of Il Vittoria-
no, is het statige witte gebouw 
dat rond 1900 opgericht werd 
ter ere van de eerste koning van 
het verenigd Italië. Binnenin het 
monument is een museum, het 

Museo del Risorgimento, dat 
gewijd is aan de eenwording van 
Italië. Bovenop het gebouw 
staan twee standbeelden van de 
godin Victoria, die rijdt op een 
vierspan. Ook zijn er beelden 

van de Unità, de Eenheid en de 
Libertà, de Vrijheid aange-
bracht. Het ruiterstandbeeld 
van Victor Emanuel is zo groot 
dat er ooit een bijenkomst in 
zou zijn gehouden. Het graf van 
de Onbekende Soldaat maakt  

Andere hoogtepunten 
Natuurlijk kun je een bezoek aan deze Caput Mundi, hoofdstad van de 
wereld, uitbreiden tot een pittige 'studiereis'. Maar om nu thuis te ko-
men zonder de volgende interessante plaatsen te hebben gezien en 
ervaren…?  Daarom op de volgende pagina’s deze persoonlijke keuze, 
die je door de beschrijving hopelijk verleiden er ook nog enige tijd voor 
in te ruimen! Aandacht o.a. voor het park Villa Borghese, de kapel van 
de Cappucini, de wijk Trastevere, maar ook voor de christelijke cata-
comben net buiten de stadsmuren langs de Via Appia. Maar bedenk 
dat er van nog veel meer moois valt te genieten! 
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Aan de andere zijde van de Ti-
ber, trans Tiberim, woonden 
oorspronkelijk de voor Rome 
vijandige Etrusken. Keizer Aure-
lianus zorgde ervoor dat ook dit 
Trastevere binnen de muur van 
de stad kwam te liggen. Er zijn 
twee van de oudste kerken van 
Rome te vinden: de Titulis 
Callixti, nu de basiliek van San-
ta Maria in Trastevere en de  

Santa Maria in Trastevere 

De Weg van de Franken III 

Villa Borghese 

Renaissance en Barok kunst 
moet je vooraf de moeite nemen 
een toegangskaart te reserveren. 
Een ander museum voor Etrus-
kische kunst is gevestigd in de 
Villa Giulia, dat oorspronkelijk 
een zomerresidentie van paus 
Julius III was. In een ter gele-
genheid van de wereldtentoon-
stelling opgerichte moderne villa 
tot slot bevindt zich nu de inte-
ressante collectie van de Galle-
ria Nazionale d’Arte Moderna. 

Naast de landschappelijk aan-
geklede tuinen biedt dit 80 hec-
tare grote openbare park diverse 
musea, vijverpartijen, villa’s en 
beeldhouwwerken. Oorspronke-
lijk was het onderdeel van de 
wijngaarden van de familie 

Borghese. Het belangrijkste 
bouwwerk, de Villa Borghese, 
werd in 1633 gebouwd in op-
dracht van kardinaal Scipione 
Borghese, de neef van paus 
Paulus V en de mecenas van de 

kunstenaar Bernini. Het was 
bestemd voor het herbergen van 
de kunstcollectie van de familie 
en deze functie heeft het behou-
den toen het in 1903 als natio-
naal museum Galleria Borghese 
werd geopend. Wanneer je geïn-
teresseerd bent in de zestiende 
en zeventiende eeuwse  
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Cimitero dei Cappuccini 

cini. Een plaats die veel indruk 
maakt doordat de paters alle 
decoraties in deze kapellen heb-
ben gemaakt van de botten van 
hun voorgangers. Het geheel 
geeft stof tot nadenken en 
maakt je zeker  bewust van het 
tijdelijke van ons bestaan! 

Wanneer je van het park Borg-
hese naar de stad terugdaalt 
door de Via Vittorio Veneto, vind  
 
 
je op nummer 27 bij de trappen 
de toegang tot de kapellen van 
het Convento dei Frati  Cappuc- 
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Titulus Cecilae, de basiliek van 
Santa Cecilia in Trastevere. 
Hierbij bevindt zich ook het ge-
liefde Casa dei Pellegrini. Beide 
kerken zijn mede door de bij-
zondere crypten een bezoek 
waard. De trasteverini, de inwo-
ners van deze ‘aan de andere 
kant’ gelegen wijk, ontwikkelden 

een eigen cultuur, mede door de 
multiculturele samenstelling 

van de bevolking die zich daar 
vestigde sinds het oude Rome. 
Je slingert door de vaak nauwe 
en kronkelende, waar nu gezel-
lige en sfeervolle eetgelegenhe-
den in overvloed zijn te vinden.   

Catacomben 
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Aan het eind van de tweede 
eeuw werden de catacomben 
van Sint Calixtus gegraven in de 
makkelijk te bewerken tufste-
nen ondergrond. Pas in het mid-
den van de negentiende eeuw 
werden deze herontdekt als het 
centrale monument van al de 
christelijke kerkhoven. Er lagen 
diverse pausen uit de eerste 
eeuwen van het christendom 
begraven. Het complex is mak-
kelijk te bereiken per bus vanaf 

het Circus Maximus en een 
(verplichte) rondleiding door een 
deel van dit indrukwekkende 

onderaardse gangenstelsel is -
zeker voor een pelgrim- meer 
dan de moeite waard. Zoals een 
gids het ooit uitdrukte: het zou 
op de dag des oordeels daar  

onder de grond een heksenketel 
zijn geworden van al die ten 
hemel rijzende skeletten. Het is 
dan ook goed dat die resten er 
zorgvuldig zijn verwijderd, ook 
al kun je bij het zien van de 
duizenden nissen een goede 

voorstelling maken van de eer-
ste christenen, die hun doden 
zo heimelijk moesten begraven 
om hen alsnog van een eeuwige 
toekomst te voorzien. 
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 De Weg van de Franken III 

Wanneer je weinig tijd hebt, kun 
je een bezoek aan Rome beper-
ken tot het oude centrum door 
de objecten, die 1 tot en met 5 
zijn genummerd te gaan bekij-
ken; daarbij moet je zeker reke-
nen op een drietal uren, bijvoor-
beeld in een ochtend. 
Een pauze in het park Borghese 
kan hierop goed aansluiten; 
neem de elektrische bus tot in  

94 



 

        

 

het park en wandel terug door 
de Via Vittorio Veneto voor 7!
Dan neem je de metro naar Cir-
co Massimo en de bus vanaf 
Caracalla voor het bezoek aan 
de catacomben. Zie de pelgrims-
kerken 11 tot en met 16 als fa-
cultatief! De San Paolo kan een 
makkelijk afsluiting van het één 
daags bezoek vormen.’ 
Maar meer tijd is altijd welkom! 
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Wie, wat en waar in Rome?  
 

  1. Colosseum 
  2. Forum Romanum 
  3. Pantheon 
  4. Trevifontein 
  5. Monument Victor Emanuel 
  6. Villa Borghese 
  7. Cimitero dei Cappuccini 
  8. Santa Maria in Trastevere 
  9. Catacomben (liggen net  

                               buiten de kaart) 

10. San Pietro 
11. Santa Maria Maggiore 
12. San Lorenzo fuori le Mura  
      (ligt rechtsboven op de kaart: 
       achter Stazione Termini vlak 
       bij het Cimitero Monumentale  
       del Verano, ongeveer een half  

       uur  wandelen vanaf Termini) 

13. Santa Croce in Gerusalem- 
      me (ligt rechts midden op de  

       kaart: in de buurt van de Porta 
       Maggiore, in de buurt van de  
       San Giovanni) 

14. San Giovanni in Laterano  
      (ligt rechtsmidden op de 
       kaart; bij metro San Giovanni 
       onder de stadspoort door!) 

15. San Sebastiano fuori le 
      Mura (ligt rechtsonder buiten 

       de kaart langs de Via Appia  
       Antica: bus vanaf Terme di  
       Caracalla, vlakbij de Porta  
       Latina naar de catacomben) 

16. San Paolo fuori le Mura  
      (ligt midden onder buiten de 
       kaart, bereikbaar vanaf  
       Colosseum met metro B naar 
       Laurentina, halte Sao Paolo) 
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Pelgrimskerken 
Rome telt meer dan 350 kerkgebouwen. Een strenge keuze is dus ge-
rechtvaardigd. Als pelgrim ligt die keuze voor de hand door je te beper-
ken tot de zeven zogenaamde pelgrimskerken, die stammen uit de pe-
riode kort nadat keizer Constantijn in 312 de christenvervolgingen had 
laten stopzetten.  

San Pietro   
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veelheid bezoekers (of toeristen). 
Rechts daarvan zie je de Pietà, 
een beeld dat door Michelangelo 
is geschapen. Let op de gedetail-
leerde uitwerking van de huid-

oppervlakte. Helaas achter glas 
om het te beschermen tegen 
vandalen. Bij het altaar staat 
het beeld van Petrus, waarbij 
het voor pelgrims gebruikelijk is 
zijn voet aan te raken. Je bent 
dan vlak bij het graf van Petrus, 
waarvan je niets te zien krijgt 

behalve een kelderruimte en een 
groots baldakijn, dat door Ber-
nini is ontworpen. Bijzondere 
details bevinden zich in de vier 
voetstukken ervan. Wanneer je 
linksom de ornamenten van de  
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Het meest belangwekkende 
kerkgebouw van het christen-
dom is natuurlijk de Basilica di 
San Pietro. Deze kerk werd tus-
sen 1506 en 1626 gebouwd in 
een late Renaissance en Barok-
architectuur op de plaats waar 
het vroegere Circus van Nero 
(renbaan) zich bevond. Daar zou 
volgens de overlevering de apos-
tel en eerste paus Petrus ge-
kruisigd en begraven zijn. Om-
dat opgravingen dit rechtvaardi-

gen - pelgrims mogen (onder 
begeleiding)  een bezoek bren-
gen aan de diep onder de Sint 
Pieter blootgelegde tombe van 
Petrus - had Constantijn er al 
een kerkgebouw opgericht om er 
in dit bedevaartsoord de eerste 
opvolger van Christus te geden-
ken. Wanneer je de kerk be-
treedt, zie je in de hal eerst de 
Heilige Deur. De geweldige in-
druk bij het betreden van het 
interieur wordt enigszins geweld 
aangedaan door de grote hoe- 
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leen bijzonder door de plek di-
rect boven het graf van Petrus, 
maar ook door de technische 
realisering ervan. Een tip: neem 
je adresboekje mee, koop een 
kaart met Vaticaanse  postzegel 
(francobollo) in het winkeltje 
van de zusters op het dak van 
de Sint Pieter en post deze kaart 
ook daar in deze wel heel dicht 
bij de hemel gelegen brieven-
bus. Voor pelgrims die een po-
ging willen doen om hun testi-

monium te verkrijgen in de sa-
cristie, zijn er bij Etappe in het 
kort al adviezen gegeven.  
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Santa Maria Maggiore 
Op de heuvel van het Esquilijn 
bevindt zich een van de vier 
pauselijke basilieken, de grote 
basilica di Santa Maria Maggio-
re. Rond 350 na Christus be-

keerde het merendeel van inwo-
ners van het voormalige Ro-
meinse rijk tot het christendom. 
In een legende wordt verteld dat 
in de maand augustus een ze-
kere Johannes een ongewone 
droom had. Daarin zou Maria 
opdracht hebben gegeven op 

een van de zeven heuvels een 
kerk te stichten. Maria had in 
die droom aangegeven dat de 
exacte plaats duidelijk zou wor-
den door sneeuw. Toen het ver-
haal bij de paus terecht kwam,  

beweerde deze hetzelfde te heb-
ben gedroomd. Ze gingen samen  
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zuilen volgt, zie je onder de wa-
penschilden met enige fantasie 
de geboorte uitgebeeld. Gynae-
cologen herkennen in de combi-
natie van de groter wordende 
zwelling van de schilden met de 
vervormingen van het aan een 
vrouwelijk geslachtsdeel den-
kende motief, een sterke en her-

kenbare verwijzing naar de bron 
van alle leven. Gedurfd, maar 
een logische keuze van een Ba-
rok kunstenaar die zijn op-

drachtgever wilde behagen. 
Achter het altaar bevindt zich 
onder het glas-in-lood met een 
voorstelling van de Heilige Geest 
in de vorm van een duif, de ca-
thedra. Deze staat symbool voor 
de stoel van Petrus en maakt de 
kerk tot een kathedrale kerk. Er 
zijn vele graven te vinden in de 
kerk zelf, maar ook in de cryp-
ten die eveneens te bezoeken 
zijn. Natuurlijk ga je ook in de 
rij voor een beklimming van de 
koepel. Dit meesterwerk van 
Barokke bouwkunst is niet al-  



 

        

 De Weg van de Franken III 

en nog wel op 5 augustus naar 
de heuvel Esquilijn, waar zij in 
hartje zomer sneeuw aantroffen 
in de vorm van een fundament 
van een kerk. Je zult begrijpen 
dat met de bouw ervan onmid-
dellijk werd gestart. Dat bouw-
werk werd diverse malen aange-
past en herbouwd en is nu een 

van de meest middeleeuwse en 
donkere kerken van de stad. De 
bijzondere legende wordt ieder 
jaar herdacht door witte bloem-

blaadjes vanuit de koepel en op 
het plein ervoor neer te laten  

dwarrelen. Bijzonder zijn de vele 
mozaïeken die je met muntauto-
maten kunt oplichten. Ook in 
deze kerk bevinden zich enkele 
graven van pausen; je vindt er 
de grafkapel van de zestiende 
eeuwse paus Sixtus V en die 
van paus Paulus V uit de zeven-
tiende eeuw. De belangrijkste 

relikwie tref je aan bij het grote 
beeld van paus Pius IX (1792-
1878), die in gebed verzonken 
lijkt bij de vermeende stukjes 

hout van de kribbe van Bethle-
hem. 

San Lorenzo fuori le Mura 
Deze kerk is gewijd aan een van 
de bekendste en meest vereerde 
vroegchristelijke martelaren, de 
heilige Laurens. Hij stierf in 258 
de marteldood op een bijzondere 
manier. Volgens overlevering 
werd hij verbrand op een roos-
ter en omdat er steeds meer 
pelgrims bij zijn graf kwamen 
bidden, liet keizer Constantijn 
op die plek een kerk bouwen. 
Voor de aparte plattegrond van 
de kerk is een dertiende eeuwse 

paus verantwoordelijk: om de 
steeds wassende stroom pel-
grims aan te kunnen, liet hij de 
apsis van deze kerk en die van 
een andere kerk in de buurt 

afbreken om de gebouwen sa-
men te voegen tot de huidige 
Sint Laurentius. In de kerk zie  
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je het uit Siena bekende cos-
matenwerk op de vloeren terug. 
Sint Laurens ligt begraven on-
der de crypte van het hoofdal-
taar, samen met twee christelij-
ke martelaren van het eerste 
uur, de heiligen Justinus en 

Stefanus. Vergeet niet de mooie 
kloosterhof aan de achterzijde 
van de kerk te bezoeken. 

Santa Croce in Gerusalemme 
Deze aan het Heilig Kruis gewij-
de basiliek ligt in de directe om-
geving van de hieronder bespro-
ken Sint Jan van Lateranen. 
Door de aanwezigheid van een 
aantal kruisrelieken heeft deze 
kerk een bijzondere aantrek-
kingskracht op gelovigen. Deze  
 



 

        

 

kerk werd rond 320 ingebouwd 
in een deel van het voormalige 
paleis van keizerin Helena, de 
moeder van keizer Constantijn. 
Zij ontdekte volgens de legende 
het kruis waaraan Christus in 
Jeruzalem was gestorven. Dit 
verhaal wordt ook afgebeeld aan 
de linkerkant van de apsis. De 

belangrijkste kapel is de zoge-
naamde Kapel van de Kruisre-

likwieën. Hier zijn de drie groot-
ste overgeleverde fragmenten 
van het veronderstelde kruis 
waaraan Christus stierf te zien. 
Ook het opschrijft INRI, dat in 
1496 door paus Alexander VI 
Borgia authentiek werd ver-
klaard, en een aantal spijkers 
waarmee Christus aan het 
Kruis werd genageld, zijn hier te 
zien. Voorts worden hier be-
waard: doornen uit de doornen-
kroon, de wijsvinger van de On-
gelovige Thomas en drie minie- 

me fragmenten van de geselko-
lom, de geboortegrot en het Hei-
lig Graf. Een waar pelgrimsoord 
dus met zoveel religieuze merk-
tekenen dat nog aangevuld kan 
worden met de anekdote dat 
onder een andere belangrijke 
kapel, de Sint Helenakapel, de 
aarde eronder afkomstig is van 

de Calvarieberg. 

Pelgrimskerken in Rome  
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San Giovanni in Laterano   
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De aartsbasiliek van de Allerhei-
ligste Verlosser heeft voor 
Rooms-katholieken bijzondere 
betekenis. Als bisschopskerk 
van de bisschop van Rome (de 
paus) is zij formeel de hoofdkerk 
van de wereldkerk. Deze beteke-
nis staat te lezen op de gevel 

van de kerk. Daarop staat 

‘Sacrosancta lateranensis eccle-
sia omnium urbis et orbis eccle-
siarum mater et caput’,  Aller-
heiligste kerk van Lateranen, 
moeder en hoofd van alle ker-
ken van de stad en van de we-
reld. Ook voor de stichting van 
deze kerk is Constantijn de Gro-
te verantwoordelijk, maar het 
huidige gebouw dateert voor het 
overgrote deel uit de zestiende 
eeuw. Dat geldt niet voor de 
bronzen deur in het midden,  

want die hing oorspronkelijk in 
de Curia op het Forum Roma-
num. Binnen zijn het vergulde 
plafond en de vloer met cos-
matenwerk de moeite waard.    
Bij het monument voor paus 
Silvester hoort het verhaal dat 
zijn graf gaat zweten en zijn bot-

ten gaan rammelen als het  
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laatste uur van een paus gesla-
gen heeft. Boven het pauselijke 
altaar zijn de zilveren reliekhou-
ders te zien, die volgens de le-
gende de hoofden van Petrus en 
Paulus bevatten. Ook het fraaie 
bronzen graf van paus Martinus 
V valt op, omdat de bewoners 
van Rome bloemen en kleingeld 

op dit graf leggen daar dit geluk 
zou kunnen brengen. Vergeet 
ook de kloosterhof met geweldig 
cosmatenwerk niet te bezoeken. 

Schuin tegenover de kerk be-
vindt zich het gebouw met de 
Scala Santa met daarin de heili-
ge trap uit het paleis van Pila-
tus. Pelgrims beklimmen deze 
trap op hun knieën. Boven aan 
de trap bevindt zich het Sancta 
Sanctorum, het Heilige der Hei-
ligen. Door de tralievensters van     

deze privékapel van de paus 
kun je een glimp opvangen van 
het schitterende cosmatenwerk 
en van een icoon van Christus 
die door engelen geschilderd 
zou zijn. Je bezoek aan deze 
wereldkerk is echt compleet 
wanneer je een bezoek brengt 
aan de moeder aller doopkapel-
len, die aan de achterzijde een 
eigen ingang heeft.  
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San Sebastiano fuori le Mura 

stijl gereconstrueerd en pas in 
twintigste eeuw ontdekte men 
onder het kerkterrein Romeinse 
en ook christelijke graven, an-
tieke huizen en resten van het 
kerkgebouw van Constantijn. 
De duizenden graven van deze 
bijzondere catacombe kan men 
onder leiding van een gids be-
zoeken, ook al maken de eerder 
beschreven catacomben van 
Sint Calixtus  - daar naastgele-
gen - een nog grootsere indruk. 
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Buiten de stadsmuur van Aure-
lius ligt aan de Via Appia en 
vlak bij de catacomben een van 
de zeven pelgrimskerken. De 
basiliek is gewijd aan de heilige 
Sebastiaan, die er ook begraven 
ligt. Ook deze kerk werd in de 
vierde eeuw gebouwd en was 
oorspronkelijk opgedragen aan 
de heilige apostelen Petrus en 
Paulus. Op de vloer stond een 

inscriptie ‘ad catacumbas’, 
waarvan het woord catacombe 
is afgeleid. In de zeventiende 
eeuw werd de kerk in barokke  
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San Paolo fuori le Mura                                                                                                                 

standbeeld van Sint-Paulus. De 
voorgevel heeft onder andere 
gouden mozaïeken. De bronzen 
deur is van Maraini en wordt 
als een van de vier Heilige Deu-
ren alleen in een Heilig Jaar 
geopend. De donkere basiliek 
bestaat uit een schip en vijf 
gangpaden met rijen pilaren. 
Boven de arcaden zijn de por-
tretten van alle pausen sinds 
Petrus weergegeven. De legende 
zegt dat als alle uitsparingen vol 

zijn, de Dag des Oordeels aan-

breekt. Vergeet ook niet een 
bezoek te brengen aan de kloos-
tertuin met de prachtig gedeco-
reerde zuilengalerijen. 

De oudchristelijke basiliek bo-
ven het graf van Paulus ligt - 
buiten de muren - aan de Via 
Ostiensis en is met de metro in 
korte tijd gemakkelijk bereik-
baar. Dit immense bouwwerk 
maakt vooral aan de binnenzij-
de een grote indruk. Al in 324 
werden de eerste bouwactivitei-
ten gepleegd, maar het bouw-
werk zoals je dat nu ervaart, is  
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na een grote brand in 1823 na-
genoeg geheel herbouwd in een 
neoclassicistische stijl. De Qua-
driporticus (vierkante portiek) 
aan de voorzijde bestaat uit 150 
zuilen met in het midden een  In
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