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Rome is al ruim 2500 jaar hoofd stad. De stad evo lu eerde van stad staat naar
metro pool bin nen het Romeinse Rijk en is sinds 1870 hoofd stad van het hui dige
Italië. Door de gehele stad zijn spo ren te vin den van haar rijke en rumoe rige ver ‐
le den, waar door het een geliefde plaats is voor toe ris ten uit de hele wereld. Naast
de vele toe ris ten wordt de stad ook bezocht door katho lieke pel grims. Rome telt
zeven pel grims ker ken, waar van de San Gio vanni in Laterano en de Sint Pie ters ‐
ba si liek de bekend ste zijn. Deze laat ste is gele gen in Vati caan stad, een soe ve reine
staat in het hart van Rome.
 
Wie door Rome loopt zal bemer ken dat het cul tu rele erf goed niet altijd in even
goede staat ver keert. Sinds 2010 pakt de gemeente dit aan en wordt steeds meer
erf goed geres tau reerd.
 
De wan de lin gen uit deze reis gids voe ren je langs bekende hoog te pun ten als het
Colos seum en de Tre vifon tein, maar ook langs min der bekende high lights. Wan ‐
de len in Rome bestaat uit vijf rou tes en een apart hoofd stuk over Ostia Antica;
een oude Romeinse haven plaats.
 
De wan de lin gen nemen alle maal tus sen de vier en zes uur in beslag. Gedu rende
deze wan de lin gen leer je over oude Romeinse gebrui ken, maar tref je ook het
dage lijks leven van ver schil lende bevol kings groe pen aan in het moderne Rome.
Je komt oude kei zer lijke palei zen, een bad huis en zelfs een pira mide tegen en
bezoekt musea, trat to ria en een oude put dek sel waar van wordt gezegd dat het
han den eraf kan bij ten.
 
Iedere wan de ling begint met een korte omschrij ving van de route en hoe je een ‐
vou dig naar het start punt komt met het open baar ver voer. Al wan de lend is het
gemak ke lijk je mee te laten sle pen in de schoon heid en de leven dig heid van
Rome. Bij deze ont dek kings reis wor den al je zin tui gen maxi maal geprik keld!
Veel reis ple zier,
 
Cai ran Bal tus
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lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons, res tau rants en
der ge lijke? Ook dat horen we graag! Stuur een email naar: info@ odysee- 
reisgidsen. nl
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Het Tibereiland, links torent de synagoge boven de bomenrij uit. Foto Raoul Hermus

Deze gids is bedoeld om binnen korte tijd zoveel mogelijk van Rome te kun‐
nen zien. Het is een complete gids waarin zowel de gebaande paden als de
minder toeristische plekken worden behandeld. Als aanvulling op deze reis‐
gids is het aan te raden een plattegrond van de stad mee te nemen tijdens
de wandeling. Deze is gratis verkrijgbaar op de luchthaven, de meeste hotels
of de toerismekantoren. Je kunt er ook voor kiezen een gratis Rome map app
te downloaden op je smartphone of tablet. De verschillende routes in deze
gids overlappen elkaar niet, maar kunnen gemakkelijk worden gecombi‐
neerd. Iedere route bestrijkt een ander gedeelte van de stad en zo hebben de
meeste routes een ander beginpunt. Naast het bewandelen van de routes
kun je deze ook afleggen per fiets.

Rome is de hoofd stad van de Ita li aanse Repu bliek en telt ruim 2,8 mil joen inwo ‐
ners bin nen de stads gren zen. Daar naast is het ook hoofd stad van de regio Lazio
en de pro vin cie Rome. De stad is gele gen aan de rivier de Tiber (Ita li aans:
Tevere) die dwars door de stad stroomt.
Oor spron ke lijk is de stad gebouwd op zeven heu vels ten wes ten van de Tiber, het
Pala tijn, de Capito lijn, de Ave n tijn, de Esqui lijn, de Qui ri naal, de Vimi naal en de
Coe lius. Tegen woor dig is de stad uit ge breid ten oos ten van de Tiber.
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Vol gens de legende is Rome in 753 v. Chr. gesticht door de broers Romu lus en
Remus. In wer ke lijk heid waren som mige heu vels in de 10de eeuw v. Chr. al
bewoond. Voor dat het tijd perk van het Romeinse Rijk zich aan dient, maakt
Rome deel uit van het Etrus ki sche konink rijk. In 509 v. Chr. kwa men de Romei ‐
nen in opstand tegen de over heer sing van de Etrus ken, wat uit ein de lijk resul ‐
teerde in de onaf han ke lijk heid van Rome. Hierop werd de Romeinse Repu bliek
uit ge roe pen, welke werd geleid door twee machts heb bers, twee con suls. In deze
peri ode groeide het Romeinse Rijk tot haar groot ste omvang, van Enge land tot
Marokko en Iran, met Rome als hoofd stad.

Beeld van Romulus en Remus; stichters van Rome. Foto SXC

In 27 v. Chr. werd de macht van de con suls beperkt en kwam er slechts één per ‐
soon aan de macht; de kei zer. Onder de vleu gels van het kei zer rijk groeide
Rome uit tot de groot ste stad ter wereld met één mil joen inwo ners. Enkele
decen nia later was het chris ten dom als geloof in opkomst, maar wer den aan han ‐
gers daar van onder de rege rende kei zers vaak op gru we lijke wijze ver volgd. Pas
in 313 na Chr. ver kreeg het onder kei zer Con stan tijn de officiële func tie als gods ‐
dienst. Zeven tien jaar later maakte dezelfde kei zer nog maals een ingrij pend
besluit; Con stan ti no pel (het hui dige Istan bul, ver noemd naar de kei zer) werd in
330 na Chr. de officiële hoofd stad van het Romeinse Rijk. Het wes te lijke gedeelte
van het rijk ver loor snel aan zien en de Romeinse invloed in het gebied slonk snel.
In 476 na Chr. werd de laat ste West-Romeinse kei zer afge zet in de toen ma lige
hoofd stad Ravenna en dit bete kende het einde van het West-Romeinse kei zer ‐
rijk.
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In de peri ode na de val van het West-Romeinse kei zer rijk werd Rome diverse
malen inge no men door ver schil lende vol ke ren, waar bij de stad zelf flink ver ‐
woest werd en het slechts nog 50.000 inwo ners had.
Het bewind van de stad lag in de han den van een Byzan tijnse mari o net ten re ge ‐
ring, maar vanaf de 6de eeuw ont wik kelde de paus zich als groot ste machts heb ‐
ber. De over heer sers lie ten dit lange tijd zo, tot de Fran ken het gebied in 754 ver o ‐
ver den en de paus Pepijn de Korte als Koning der Fran ken uit riep. Deze schonk
als dank enkele over won nen gebie den aan de paus en zo ont stond de Ker ke lijke
Staat. Hierna wer den de gebie den opnieuw ver o verd door de vroe gere over heer ‐
sers, waarna de paus de hulp inscha kelde van de Fran ki sche bond ge noot. Onder
Karel de Grote werd het al snel her o verd en in 800 werd hij gekroond tot
Romeinse kei zer.
De eeu wen daarop waren voor Rome rela tief rus tig. De Ker ke lijke Staat breidde
zijn invloed uit tot het Hei lige Roomse Rijk, dat rond 962 als chris te lijk ver bond
was ont staan. In de 14de eeuw brak een peri ode aan van ver val en machts strijd en
hier door ver huisde de paus tij de lijk naar een resi den tie in Avig non. Na de terug ‐
keer van de paus in Rome en zijn dood twee jaar later, ont stond er opnieuw een
machts strijd toen er zowel in Rome als Avig non een paus werd benoemd. Na de
benoe ming van een alge meen geac cep teerde paus in 1418 werd het Vati caan zijn
nieuwe zetel. In de eeuw die volgde werd het Vati caan door onder andere Miche ‐
lan gelo en Rafaël ont wor pen. Deze vre dige peri ode werd opge volgd door wel ‐
licht de bloe dig ste peri ode die de stad gekend heeft. De opko mende Duitse natie
beschouwde de Ker ke lijke Staat als het hart van het Hei lige Roomse Rijk en kon
de over heer sing van de Fran ken niet ver dra gen. Daarop namen Duits-Spaanse
troe pen Fran kisch Lom bar dije in en wilde de Duitse kei zer Karel V zich als
Romeinse kei zer laten uit roe pen. De paus wei gerde de Duits-Spaanse supre ma tie
te erken nen en zodoende begon de Ker ke lijke Staat een oor log bin nen het Hei ‐
lige Roomse Rijk. Op 6 mei 1527 viel Rome en werd de stad vol le dig geplun derd
waar bij circa 10.000 bur gers wer den gedood. De paus gaf zich uit ein de lijk over
in de Enge len burcht waarna hij Karel V als nog tot kei zer kroonde.

Onder Napo leon kwam de Ker ke lijke Staat in het begin van de 19de eeuw
opnieuw in het bezit van Frank rijk. Na de val van Napo leon werd het Ita li aanse
grond ge bied opnieuw ver deeld in enkele sta ten en konink rij ken. De wens tot de
een wor ding van Italië (ris or gi mento) werd ech ter steeds ster ker en na ver schei ‐
dene opstan den begon nen Vit to rio Ema nu ele II en Giu seppe Gari baldi aan hun
zege tocht.
In 1870 had den zij heel Italië ver e nigd op de Ker ke lijke Sta ten na, omdat deze
Franse bescher ming geno ten. In dat zelfde jaar begon de Frans-Prui si sche oor log
waarna de Fran sen zich genood zaakt voel den hun troe pen terug te trek ken uit
Rome. Hier door kon Gari baldi de stad bin nen mar che ren en was de Ita li aanse
een wor ding een feit. Rome werd opnieuw hoofd stad van Italië en de paus kreeg
het Vati caan toe ge we zen als soe ve reine zetel van de kerk.
Van daag de dag geldt Rome als één van Europa’s drukst bezochte ste den. Ieder
jaar wordt het bezocht door ruim twin tig mil joen toe ris ten. Daar naast vormt de
metro pool het bestuur lijke cen trum van Italië, waar door de stad is over la den met
palei zen, over heids ge bou wen en ambas sa des.
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