
Plattegronden uit het Tekstboek en Oefenboek
om te printen



2. Het Forum Romanum 
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2. DE ROMEINSE KUNST

2.5. Plattegrond van het antieke Rome van de 2de eeuw na Chr.

Rome groeide van een klein, onbetekenend dorpje uit
tot een wereldstad, het centrum van het Romeinse Rijk.
De Romeinen noemden de stad simpelweg Urbs, de
Stad. Van hieruit werd het Rijk bestuurd, hier namen
de politieke kopstukken de beslissingen die hun
stempel zouden drukken op de wereldgeschiedenis.
Maar Rome was ook de woonplaats van de gewone ste-
delingen. Ten tijde van Augustus telde Rome ongeveer
600.000 mensen, in de 2de eeuw na Chr. een miljoen. De
meeste mensen hadden niets met politieke macht of
bestuur te maken, maar leefden en werkten in de stad
en probeerden iedere dag brood op de plank te krijgen.
Leven in Rome betekende leven op straat. Al vroeg in de

geschiedenis van de stad ontstonden op verschillende
plekken in de stad fora, marktplaatsen. Zo kwamen er
langs de Tiber plaatsen waar vee en landbouwpro-
ducten werden verhandeld. De namen van het Forum
Holitorium (Groentemarkt) en van het Forum Boarium
(Veemarkt, ill. 2.4) herinneren hier nog aan. In het hart
van de stad, aan de voet van de Capitolijnse heuvel, lag
het Forum Romanum, het centrum van het openbare
leven. Het is zoveel eeuwen niet alleen als markt, maar
ook als religieus, politiek en sociaal centrum in
gebruik geweest dat men bijna de hele geschiedenis
van Rome in zijn ruïnes kan aflezen. De vroegste ge-
schiedenis van het Forum is in Hoofdstuk 1 besproken. 



5. De Palatijn
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3. KEIZER AUGUSTUS, MUSSOLINI EN ROME

De Palatijn, een indrukwekkende heuvel gelegen tussen
het Forum Romanum en de Circus Maximus, werd al
vanaf de 10de eeuw v.Chr. bewoond (zie Hfdst. 1.2).
Volgens de legende zou de Griekse koning Euander
zich hier als eerste hebben gevestigd. Ook Romulus
zou hier hebben gewoond in de zgn. ‘Hut van
Romulus’ (zie ill. 1.7). Deze vroege bewoning wordt
door teruggevonden paalgaten bevestigd. Het gebied
had altijd al een religieuze betekenis, zoals blijkt uit
het oprichten van verschillende tempels, onder meer
die van de Magna Mater of Cybele. Haar cultus werd in
204 v.Chr. tijdens de donkerste periode van de Tweede
Punische Oorlog in Rome geïntroduceerd. Het cultus-
beeld, een zwarte steen, werd vanuit Pessinus (Klein-
Azië) naar Rome verscheept, waar het in 191 in haar
pas ingewijde tempel kon worden opgesteld.
De Palatijn werd door zijn religieuze en historische
betekenis voor de Romeinse aristocratie een geliefde
plek om te wonen. Prominente Romeinen als Cicero,

Marcus Antonius en Agrippa vestigden zich er. Ook
Augustus kocht verschillende woningen op om die
voor eigen gebruik te laten verbouwen. Achtereen-
volgende keizers lieten er hun paleizen oprichten en
de naam Palatium werd synoniem met ‘paleis’.

Het archeologisch park
Het archeologisch park van de Palatijn is weinig over-
zichtelijk en het is lastig de verschillende gebouwen te
herkennen. Toch is het zeker een bezoek waard van-
wege de indrukwekkende archeologische resten, het
parkachtig karakter en de mooie vergezichten.

Huis van Augustus en Huis van Livia
Volgens de biograaf Suetonius was het huis van
Augustus eenvoudig en van bescheiden omvang. Het
zgn. Huis van Livia vormde hiervan het gedeelte dat
wellicht gereserveerd was voor zijn vrouw. Hier

3.11. Overzicht van de huidige Palatijn.
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4. Romeinse stadsplanning en het Forum

8. POMPEJI

Het feit dat Pompeji in één klap ‘bevroren’ werd, biedt
natuurlijk een buitenkansje voor archeologen. In
Rome, waar altijd mensen hebben gewoond, is het vrij
moeilijk na te gaan hoe de stad er in een bepaalde peri-
ode heeft uitgezien: door de eeuwen heen werden
gebouwen en wijken afgebroken en herbouwd, waar-
door het stratenplan wijzigde. Bovendien kan tegen-
woordig op de meeste plaatsen niet worden opgegra-
ven, simpelweg omdat er nog steeds mensen wonen
en werken. Daar hebben de archeologen in Pompeji
geen last van! Daarom kunnen ze hier goed onderzoe-
ken hoe de Romeinen hun steden planden en uit-
breidden. 

Pompeji was een soort Rome in het klein. Om de hele
stad loopt een vestingmuur. In het zuidwesten ligt het
oudste deel. Hier vinden we het rechthoekige Forum.
Ten oosten van het Forum kruisen twee hoofdwegen
elkaar. Aan het eind van deze hoofdwegen bevonden
zich de stadspoorten. Dit patroon, dat teruggaat op het
schema van een Romeins legerkamp, vinden we in
bijna alle Romeinse steden terug. De hoofdstraat van
zuid naar noord noemden de Romeinen de Cardo, die
van oost naar west de Decumanus. Langs deze hoofdstra-
ten bevonden zich de vele winkeltjes en café’s, af en toe
onderbroken door woonhuizen. 

8.19. De plattegrond van Pompeji.
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8. POMPEJI

8.22. Plattegrond van het Forum.

8.24. Een reconstructie van de Tempel van Apollo.

8.23. Het Apollobeeld bij de Tempel van Apollo.



PLATTEGROND VAN HET MODERNE ROME





3. Bouwwerken in Rome 

1. Wat betekent templum oorspronke-
lijk?

2. Wat zijn de belangrijkste verschillen
tussen de Dorische en Ionische
bouworde (Kijk ook naar O2.5)?

3. Kijk naar ill. 2.29. In welke orde is
deze tempel gebouwd?

4. Kijk naar ill. 1.11. Waar heeft dit beeld
gestaan?

5. Wat zijn de belangrijkste verschillen
tussen de Griekse en Romeinse tem-
pel?

6. a. Wat is een peristylium?
b. Is de tempel van Portunus op het 

Forum Boarium (ill. 2.29) een 
peristylium?

7. Noem de twee belangrijkste verschil-
len tussen Griekse en Romeinse thea-
ters.

8. Kijk naar ill. O2.6. Wat stelt deze
afbeelding voor?

9. a. Hoe komt het Colosseum aan zijn 
naam? Kijk naar ill. O2.8.

b. Hoe komt het dat er zoveel van de 
bovenbouw ontbreekt?

c. Vertaal het volgende tekstje uit de 
7de eeuw:
Quamdiu stat Colisaeus, stat et Roma; 
quando cadet Colisaeus, cadet et Rome; 
quando cadet Roma, cadet et mundus.

d. Slaat deze tekst op het Colossus--
beeld of op het Colosseum? 
Verklaar je antwoord.

10. Kijk naar ill. O2.12. Wat is het ver-
nieuwende van het ontwerp van het
Pantheon? Let op de plattegrond.

2. DE ROMEINSE KUNST

22

O2.4

nr. 17 =  Tempel van Castor en Pollux
nr. 20 = Tempel van Caesar (Divus Julius)
nr. 23 = Tempel van Vesta
nr. 24 = Tempel van Antoninus en Faustina
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3. KEIZER AUGUSTUS, MUSSOLINI EN ROME

1. Tempel van Magna Mater
2. Huis van Livia en Augustus
3. Tempel van Apollo
4. Domus Tiberiana
5. Domus Flavia
6. Aula Regia

7. Domus Augustana
8. Grote Exedra
9. Stadion van Domitianus
10. Domus Severiana
11. Circus Maximus

O3.2
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geschiedenis van de stad is. Winkels die aan die straat grenzen,
hebben daarom soms een ingang die lager ligt dan het opgegra-
ven niveau van de weg, en soms hoger. De datering van hun
vloerniveau komt dus niet overeen met die van het blootgeleg-
de straatniveau. Vlak voor het forum gaat de ‘moderne’ weg
zelfs enorm omlaag naar een onderliggend, ouder wegdek.
Hier wordt dus het verschil in niveaus op verschillende
momenten van de geschiedenis goed zichtbaar. Opgraven is
interpreteren en de keuzes die daarbij worden gemaakt, zijn
voor de moderne bezoeker niet altijd begrijpelijk. Hier is het
verschil in niveaus te verklaren doordat de stad aan het einde
van de 1ste eeuw n.Chr. ineens met meer dan een meter is opge-
hoogd. Misschien voorkwam men hiermee het overstromen
van delen van de stad door een na regenbuien sterk gewassen
Tiber, maar hierover lopen de meningen uiteen.1 Het is hoe
dan ook een bijzonder drastische ingreep geweest om een stad
van ongeveer 63 hectare in één keer met meer dan een meter op
te hogen. Op dit nieuwe stadsniveau zijn vanaf keizer Trajanus

(98-117) aanwijzingen voor een enorme bouwactiviteit. In be-
trekkelijk korte tijd werden grote delen van de stad opnieuw
opgetrokken, een proces dat werd voortgezet onder Hadrianus
en de Antonijnse keizers. De bezoekers krijgen dus een beeld
dat zich beperkt tot de 2de eeuw n.Chr. en later.

Ostia vóór de herbouw in de 2de eeuw n.Chr.
De geschiedenis van de stad gaat echter ver terug, zeker tot de
4de eeuw v.Chr. In die eeuw werd er op de plaats van het latere
stadscentrum een rechthoekig fort aangelegd van zo’n twee-
honderd bij driehonderd meter in omvang. Op verschillende
plaatsen zijn nog restanten van de omheiningsmuur zichtbaar,
opgetrokken uit grote blokken tufsteen. In de eeuwen daarna is
dit fort uitgegroeid tot een stad, waaromheen in de tijd van
Sulla een stadsmuur werd aangelegd. Over het uiterlijk van die
stad is nog niet zoveel bekend. Het toenemend aantal vondsten
van vóór de 2de eeuw n.Chr. laat zien dat er huizen hebben
gestaan van het type met een atrium en een peristylium, die we

4. KEIZERS EN ROME

O4.2. Plattegrond van het opgegraven terrein van Ostia Antica.

1. Zie voor een discussie over deze verhogingen de workshop, georganiseerd in het Nederlands Instituut te Rome in 1998, gepubliceerd in
de Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome 58 (1999), 61-98.
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Zoek er informatie over. Maak een verslag
waarin de belangrijkste gegevens staan.
De beschrijving van het gebouw moet de
volgende punten bevatten:
- hoe ligt het gebouw binnen het gehele

complex
- welke functie had het (voorzover dat

mogelijk is te achterhalen)
- hoe zag het er oorspronkelijk uit (een

reconstructietekening of plattegrond)
- wat is er tegenwoordig nog van over
- een foto van de huidige situatie 

Geef een korte presentatie aan je klasge-
noten en geef hun een sheet met kort alle
gegevens die je hebt gevonden.

Het keizerlijke paleis dat Hadrianus vanaf 118 na
Chr. bouwde omvatte:

1. Theater
2. Tholos van Venus
3. Tempelterrassen
4. Gastenverblijf
5. Latijnse bibliotheek
6. Griekse bibliotheek
7. Republikeinse villa
8. Binnenhof van de bibliotheken
9. Teatro Marittimo (‘Maritiem Theater’)

10. Zaal der Filosofen
11. ‘Poikile’-hippodroom
12. Binnenhof van het winterpaleis
13. Heliocaminus
14. Piazza d’Oro
15. Hof met Dorische pilasters
16. Kazerne
17. Portico rond de visbekkens
18. Tuin of stadion
19. Casino met drie exedra’s
20. Kleine thermen
21. Vestibule
22. Grote thermen
23. Praetorium
24. Canopus
25. Tempel van Serapis
26. Torre di Roccabruna
27. Academie
28. Tempel van Jupiter O4.9 Villa Hadriana. 


