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 Column Royan: SPQR, de Senaat en het volk van Rome 

“SPQR” valt er al meer dan tweeduizend jaar te lezen op alles wat met het Romeinse rijk en 
de geschiedenis van Rome te maken heeft. Het is de Latijnse afkorting van “Senatus 
Populusque Romanus”. En Rome, de stad waar alle wegen ooit vandaan kwamen, is trots op 
haar illustere verleden.

Het is echter onmogelijk om duizenden jaren historie in een paar dagen te overzien. Niet voor 
niets zijn er mensen die keer op keer terug naar Rome reizen om verder te gaan met hun 
ontdekkingstocht. De hele stad is één groot museum. Overal zijn opgravingen, overal staan 
monumenten, overal vind je musea. Als je tijd in de Italiaanse hoofdstad beperkt is, moet je 
keuzes maken. Reisbureaus en gidsen helpen je daarbij en komen tot de Big Six. Mijn 
favorietenlijstje lijkt er wat op, maar de net gerestaureerde Trevifontein of de Spaanse 
trappen ruil ik graag in voor andere topschoonheden.

Foto: SPQR

Zo hoort het Colosseum absoluut bij Rome. Deze arena was de grootste van het Romeinse 
rijk. Hier werden spektakels georganiseerd voor duizenden en duizenden Romeinen die er 
kwamen om spelen te aanschouwen of gladiatoren te zien vechten op leven en dood. De sfeer 
van toen hangt er nog steeds, wat grimmig maar vooral uitbundig.

Foto links: Colosseum. - Foto rechts: Forum Romanum.

Naast de arena ligt het Forum Romanum, het antieke stadscentrum van Rome. Van hieruit 
werd het Romeinse rijk bestuurd, hier woonden de machtige keizers. Tussen de ruïnes door 
kun je je enigszins een voorstelling maken van hoe het hier tweeduizend jaar geleden was. 
De vloeren stralen nog steeds hun oorspronkelijke rijkdom uit, en de zuilen en bogen die nog 
overeind staan doen je nog beter beseffen hoe machtig deze stad was.
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Het Capitool is de heuvel van waaraf je hierop uitkijkt, de belangrijkste van de zeven heuvels 
in de hoofdstad. Vanaf de verhoging lijkt het beeld van de Romeinse wolvin het Forum te 
observeren, terwijl achter haar rug oude paleizen zijn verrezen. Tussen de gebouwen in ligt 
een plein dat is ontworpen door de beeldhouwer Michelangelo met in het midden een beeld 
van de keizer Marcus Aurelius. Mooie brede trappen lopen van de heuvel af naar de nieuwe 
stad.

Foto links: De Romeinse wolvin. - Foto midden: Victor Emmanuel II monument. - Foto rechts: Marcus Aurelius voor het 
Senatorenpaleis.

Naast die trappen staat het relatief recente monument ter ere van koning Victor Emmanuel 
II. De stijl van het gebouw is Romeins, waardoor het mooi bij de oude stad past. Een 
reusachtig standbeeld van de koning te paard siert de voorkant van het gebouw, alsof hij 
klaar is om met zijn legioenen ten strijde te trekken.

Op loopafstand staat het ronde Pantheon, dat oorspronkelijk een tempel was en later een 
kerk werd, om uiteindelijk een mausoleum te worden. De koepel is de grootste van Rome. De 
binnenkant is relatief sober, afgezien van het graf van de meesterschilder Rafaël. Zoals op 
zoveel plaatsen in de stad, is het er altijd druk.

Foto links: Het Pantheon van binnen. - Foto rechts: De Sint-Pietersbasiliek.

Als zesde maar zeker niet laatste schoonheid, geldt de Sint-Pietersbasiliek met het Vaticaan. 
Dit geheel vormt een ommuurde en onafhankelijke staat binnen Rome. Om dit complex te 
bezoeken is het wijs om een gids te boeken. Het museum is groot en groots met een rijke 
kunstcollectie. De Sixtijnse kapel met schilderingen van grote meesters waaronder met name 
Michelangelo moet je gewoon een keer gezien hebben, maar het meest bijzondere vond ik 
zelf toch de Sint-Pieter en het plein. Op deze katholieke bedevaartsplaats kun je op zondagen 
de paus zien: hier bevindt zich het epicentrum van het katholicisme. Dit is het Rome waar 
tegenwoordig aan wordt gerefereerd. Het is niet meer dat van Caesar, maar dat van de paus.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Italië Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.

Laatst aangepast door TScheers : 17-11-15 om 17:01 

Reageren Reactie met quote

17-11-15, 17:03 

 Re: Column Royan: SPQR, de Senaat en het volk van Rome 

Weeral heel mooi geschreven Royan. Ik krijg meteen zin om mijn koffers te pakken richting Rome. 

TScheers
Coördinator Reisredactie 
DEELNEMER REISBLOG 
VERKIEZING 2015

pagina 2 van 4Column Royan: SPQR, de Senaat en het volk van Rome

6-3-2016http://www.wereldwijzer.nl/showthread.php?t=193224



Snel Reageren 

 Dit onderwerp sluiten 

Snel reageren Uitgebreide Editor
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 Re: Column Royan: SPQR, de Senaat en het volk van Rome 

Ik vind Rome één nadeel hebben.....na een dag of drie / vier niet meer uit je bed kunnen komen van de spierpijn. Je moet daar gewoon alles 
lopen, elke hoek levert iets. Maar na drie dagen heb je het gevoel de 4 daagse afgelegd te hebben. Je begint s'ochtonds na het ontbijt en je 
komt pas weer binnen als het ruim bedtijd is. Wat een heerlijke stad. 
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 Re: Column Royan: SPQR, de Senaat en het volk van Rome 

Die spierpijn en die pijn in mijn voeten herken ik inderdaad! 
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