Nadat de troepen van Vespasianus Rome hadden bezet, verschool Vitellius zich in het huis van de portier, maar vergeefs. Met zijn handen achter de rug gebonden en een strop om zijn nek werd hij naar het Forum
gesleept, waar het volk hem uitschold en bekogelde met mest en rotte
vruchten, terwijl Vitellius om zijn leven smeekte. Hier werd hij lange tijd
gemarteld en uiteindelijk, samen met zijn broer en zoon, door Antonius
Primus vermoord. Zijn lichaam werd van de Gemonische trappen geworpen en met een haak naar de Tiber gesleept. Hij werd 54 jaar.

Rome: Buste van keizer Vitellius, Gerard ter Borch (II), naar anoniem.jpg

Rome: GTB I Colosseum (Large).jpg

Rome: De ruïnes van het Colosseum, van binnen gezien, Rome, Gerard ter Borch (I), 1609.jpg

Rome: Colosseum GTB I collectie prentenkabinet leiden.jpg

Rome: Paadje door het Colosseum, Rome, Moses ter Borch (manier van), naar Gerard ter Borch (I).jpg

De tekening van twee bladzijden terug is in het rijksprentenkabinet van Uni Leiden. Onder anoniemen.
Deskundigen zeggen ook wel dat dit een tekening van GTB I is. Hij is daar ook geweest, hij was daar in 1611. Men vermoedt ook dat datering vervalst is … gewijzigd
van 1611 naar 1641.
Ook de signering schijnt vals te zijn.

Rome: Colosseum GTB I collectie prentenkabinet leiden=handtekening.jpg

De Tempel van Venus en Roma (Latijn: Templum Veneris et Romae) was een Romeinse
tempel op de heuvel Velia in Rome.
De Tempel van Venus en Roma was de grootste
tempel van Rome en was gewijd aan de godinnen
Venus Felix (de gelukkige Venus) en Roma Aeterna (het eeuwige Rome). De tempel werd door
keizer Hadrianus ontworpen en de bouw werd
begonnen in 121. Hoewel het reeds in 135 door
Hadrianus werd ingewijd, was het pas in 141
onder Antoninus Pius volledig voltooid.

Rome: Gezicht op de absis van de tempel van Venus en Roma en het klooster S. Maria Nova, Rome,
Gerard ter Borch (I).jpg

Rome: Ruïnes van de Basiliek van Maxentius en Constantijn, Rome, Moses ter Borch, naar Gerard ter Borch (I).jpg
De Basilica van Maxentius (Latijn: Basilica Maxentii, Basilica Constantini
of Basilica Nova) is een basilica in Rome, gebouwd in opdracht van keizer
Maxentius. De bouw startte in 308, maar werd voltooid door Constantijn
de Grote nadat hij zijn rivaal Maxentius in 312 had verslagen in de Slag
bij de Milvische brug. De basilica was het centrum voor rechtspraak en
burgerlijke zaken. Hij is gebouwd op de heuvel Velia, op de plaats waar
eerder de Pepermarkt was, en ligt aan het Forum Romanum.

Rome: Ruïnes van de Campo Vaccino in het Forum Romanum, Harmen ter Borch, naar Gerard ter Borch (I).jpg
Gedurende de middeleeuwen had de sterk uitgedunde bevolking van Rome niet meer de middelen om de antieke gebouwen op het forum te onderhouden en de
meeste bouwwerken vervielen tot ruïnes. De Tempel van Antoninus Pius en de Curia Julia werden omgebouwd tot een kerk en bleven zo van dit lot bespaard. De
Boog van Septimius Severus diende als voorportaal van een andere kerk en bleef daardoor ook behouden. Een aantal aardbevingen, met name die van 847, brachten
grote schade toe aan de verlaten gebouwen en het kostbare marmer en ijzer werd uit de ruïnes verwijderd om in nieuwe gebouwen hergebruikt te kunnen worden.
Vooral in de renaissance was dit een normale zaak en in dit tijdperk verdwenen de meeste antieke gebouwen. Hooguit hun fundering of een paar losstaande zuilen
bleven bewaard. Gedurende de eeuwen vormde zich een grote laag puin en aarde over de restanten, die daarna vrijwel geheel onder de grond verdwenen. Het forum
veranderde langzaam in een weiland waarop boeren hun koeien tussen de laatste antieke resten lieten grazen. Het kreeg destijds de bijnaam Campo Vaccino, het
koeienveld.

De Palatijn (Latijn: Palatium, Italiaans: Palatino) is een van
de zeven heuvels van Rome. Hij geldt als de heuvel die het
eerst werd bewoond, en was sinds de keizertijd de heuvel
waar de keizers hun paleis hadden. De naam is misschien
afgeleid van de herdersgod Pales, maar deze etymologie is
omstreden.
Een latere betekenis is paltsgraaf, een plaatsvervanger van de
keizer ten tijde van het Heilige Roomse Rijk. De palts (Duits:
Pfalz) was het kasteel waar deze palatijn woonde en de keizer
bij toerbeurt hof hield om daar zelf te regeren.
Lucius Septimius Severus, ook wel Septimus Severus (Leptis
Magna (het huidige Al Khums, Libië), 11 april 145 – Eboracum (nu: York), 4 februari 211) was keizer van Rome van
193 tot 211. Hij staat bekend als een krachtige heerser die het
intern verdeelde Romeinse rijk na een aantal burgeroorlogen
onder één gezag herenigde.
Severus onderscheidde zich ook door zijn bouwwerken.
Afgezien van de triomfboog op het Forum Romanum, die
zijn volledige naam draagt, liet hij ook het Septizodium in
Rome bouwen en verrijkte hij in het bijzonder zijn geboortestad Leptis Magna met een groot aantal nieuwe gebouwen.
Het grootste deel van de Domus Flavia (Flavische paleis) met
uitzicht op het Circus Maximus werd tijdens zijn regering
gebouwd.

Rome: Ruïnes van de fundamenten van het Paleis van Septimius Severus, Rome, Gerard ter
Borch (I), ca. 1607 - ca. 1609.jpg

Rome: Noordkant van de boog van Constantijn.jpg

Rome: De Boog van Constantijn met Trajanus’ overwinning op de Daciërs, Gerard ter Borch (I), naar anoniem, ca. 1609.jpg

Constantijn de Grote is vooral bekend als de eerste christelijke keizer van het Romeinse Rijk – degene die de weg
baande voor het christendom en daarmee voor het verdere verloop van de geschiedenis van Rome, van Italië, van
Europa.
Constantijn zelf kon niet in de toekomst kijken; hij keek vaak juist naar het verleden. Hij voerde een pro-christelijk beleid na decennia van christenvervolgingen, maar plaatste zich ook graag in de lange, eervolle traditie van het
Romeinse keizerschap – van een aantal ‘goede keizers’ in het bijzonder. Deze nadruk op bestuurlijke continuïteit in
plaats van religieuze revolutie komt op één monument in Rome duidelijk naar voren: de Boog van Constantijn.
Het is ongetwijfeld het bekendste Romeinse monument uit de vierde eeuw, niet in de laatste plaats omdat het een
prominente plek heeft in het oude centrum: de Boog van Constantijn staat tussen het Colosseum en het Forum
Romanum in. De triomfboog werd hier aan het begin van de vierde eeuw door de senaat opgericht, waarschijnlijk ter
ere van de door Constantijn in 312 gewonnen slag bij de Ponte Milvio.
Boog-Constantijn-Rome (1)
In deze beroemde slag nam hij het op tegen Maxentius, wiens troepen door Constantijn en zijn leger verslagen werden op de brug. Constantijn had de avond ervoor, in een droom of visioen, een kruisteken gezien met de woorden In
hoc signo vinces – ‘In dit teken zult gij overwinnen’. Maxentius verdronk in de Tiber, Constantijn werd keizer en de
slag bij de Ponte Milvio ging de geschiedenis in als de eerste overwinning in het teken van het christelijke kruis.
Naar die slag wordt verwezen in de inscriptie die boven op de boog te lezen valt, waarin onder andere wordt vermeld
dat imperator Constantijn ‘door de ingeving van een godheid’ en dankzij zijn ‘grootsheid van geest’ een volkomen terechte overwinning heeft geboekt. De senaat en het volk van Rome waren Constantijn zo dankbaar voor het ‘bevrijden’ van de stad, dat ze de triomfboog aan hem gewijd hebben ‘als monument voor zijn triomf ’.
Wie de decoraties op de triomfboog goed bekijkt – dat doe je het beste aan de noordzijde, de Colosseum-kant – zal allerlei gevechtsscènes en overwinningssymboliek terugzien. Degene
die meer thuis is in klassieke kunst, zal ook een verwarrende mix van stijlen en tradities herkennen. Dat kan kloppen: de Boog van Constantijn zit vol elementen die afkomstig zijn van
andere, veel oudere monumenten. Deze zogenoemde spolia worden afgewisseld met friezen uit de tijd van Constantijn zelf.
Boog-Constantijn-Rome (2)
Aan weerszijden van de inscriptie zijn bijvoorbeeld, aan beide kanten van de boog, twee omlijste reliëfs te zien die oorspronkelijk toebehoorden aan een monument van Marcus Aurelius (161-180). Ze beelden de succesvolle keizer uit in zijn militaire functie. Deze panelen worden van elkaar gescheiden door staande figuren (hierboven op de foto te zien): Dacische
gevangenen die weer afkomstig zijn van een monument van Trajanus (98-117). In de hoeken boven aan de centrale boog zijn gevleugelde overwinningsfiguren zichtbaar; bij de kleinere
bogen aan de flanken zie je hier riviergoden.
De meeste aandacht van de toeschouwer gaat echter uit naar de ronde panelen boven de kleine bogen. Ook hier worden, in abstracte zin, keizerlijke kwaliteiten uitgedrukt die met Constantijn geassocieerd moesten worden. Ook de ronde panelen zijn echter spolia: ze behoorden eerder toe aan een monument van Trajanus’ opvolger, Hadrianus (117-138).
Een prachtig voorbeeld, hieronder in detail te zien, is het ronde reliëf waarop de keizerlijke zwijnenjacht is afgebeeld. De reliëfs op het fries onder de boog, waarop gevechten en de kroning van de keizer te zien zijn, waren oorspronkelijk onderdeel van een monument van Trajanus.
Boog-Constantijn-Rome (4)
Waarom werden juist die elementen hergebruikt in de Boog van Constantijn? Trajanus, Hadrianus en Marcus Aurelius werden alom gewaardeerd als goede keizers. De deugdelijkheid,
moed en successen van deze keizers werden op de triomfboog naadloos door het succesverhaal van Constantijn geweven. De goede eigenschappen van die eerzame keizers uit het verre
verleden straalden zo af op de nieuwe keizer Constantijn.
Onder de ronde panelen zie je de langwerpige friezen die de gebeurtenissen laten zien uit de tijd van Constantijn zelf. Ze verbeelden de zogenaamde Oratio (een speech die Constantijn
vanaf de, zichtbaar afgebeelde, rostra op het Forum Romanum hield) en de Donatio (de uitdeling van geld aan het volk van Rome, die op initiatief van Constantijn plaatsvond).
Het zal niemand ontgaan dat er een groot verschil in stijl te zien is tussen deze friezen en de ronde reliëfs uit de tijd van Hadrianus er vlak boven. Ze zijn minder dynamisch, minder
driedimensionaal en al met al minder realistisch. Met de grote nadruk op de hoofden (ten nadele van de lichamen) is hier een voorbode zichtbaar van de Byzantijnse iconen die zich
later ontwikkelen.
Toen Edward Gibbon eind achttiende eeuw in zijn The History of the Decline and Fall of the Roman Empire een vernietigend oordeel velde over deze reliëfs uit de tijd van Constantijn,
zette hij daarmee een trend die lang voort zou leven. De Boog van Constantijn werd min of meer een symbool voor de ‘aftakeling’ van de klassieke kunst in de late oudheid.
Dat Constantijn (of de senaat in zijn naam) het had gedurfd om prachtige klassieke monumenten van eerdere keizers te strippen ten behoeve van zijn eigen triomfboog, vond Gibbon
onverteerbaar. Tegenwoordig wordt het gebruik van die spolia in de Boog van Constantijn in een ander licht gezien: zonder (moreel of esthetisch) oordeel en vooral als een bewuste
verwijzing naar de tijd van de goede keizers.

Rome: Gezicht op de Pincio vanuit het zuidoosten, Rome, Gerard ter Borch (I), 1609.jpg
De Pincio (Latijn: Mons Pincius) is een heuvel in Rome. De heuvel bevindt zich net ten noorden van de oude stad. De
Pincioheuvel behoorde niet tot de oorspronkelijke Zeven heuvels van Rome.
In de Romeinse tijd bezaten belangrijke families buitenhuizen en tuinen op de Pincio. De naam van de heuvel komt van
een van die families, de Pincii. De gehele heuvel werd binnen de stadsmuur opgenomen toen Keizer Aurelianus tussen 271
en 275 zijn Aureliaanse Muur liet bouwen.
De heuvel is vooral bekend van de Pincio tuinen en de Piazza Napoleone, een klein plein boven op de heuvel dat als een
balkon over het onderliggende Piazza del Popolo en het stadssilhouet van Rome uitkijkt.
In 1901 kocht de Italiaanse staat de Villa Borghese (tuinen en gebouwen) van de familie Borghese om er een openbaar
park van te maken. Er werd een brug gebouwd, die de Pincioheuvel met het nabijgelegen park verbond, waarna de Pincioheuvel deel ging uitmaken van het park Villa Borghese.

Het is mogelijk dat de naam van de straat afgeleid is van de uitdrukking Panis et
Perna, oftewel Pane e Prosciutto, oftewel “Brood en Ham”.
De Via Panisperna wordt ook gekenmerkt door een hoge concentratie van onderwijs-instituten. In 1876 werd de Scuola Professionale femminile “Margherita di Savoia” er opgericht en aan het begin van de 20e eeuw werd besloten dat
Rome het bureaucratische, wetenschappelijke en intellectuele centrum van
Italië moest worden (i.t.t. het noordelijke gedeelte van het land, dat zich op de
industrie zou moeten richten). De wijken Monti en Esquilino kregen hierin
een belangrijke rol, wat leidde tot de stichting van een aantal wetenschappelijke
instituten in de Via Panisperna.
Het klooster van San Lorenzo (V. Panisperna 89) huisvestigde een aantal facolteiten, waaronder het Istituti Fisico. Hier werd door Enrico Fermi, samen met
een groep onderzoekers die bekend zouden worden als de ragazzi di Via Panisperna (de jongens van de Via Panisperna), de grondslag gelegd voor wat uiteindelijk tot de atoombom zou leiden.
De Via Panisperna is voor Romeinse begrippen een vrij lange straat en gaat over
maar liefst drie van de beroemde zeven heuvels van de stad: Quirinale, Viminale
en Esquilino.

Rome: Gezicht op de Via Panisperna naar de Santa Maria Maggiore, Rome, Gerard ter Borch (I).jpg

Rome: LAER_Pieter_van_The_Flagellants.jpg
Geen locatie kunnen vinden.
Het beeld combineert de Vedute1 - herkenbaar zijn de tombe
van Caecilia Metella en Castel Sant’Angelo - met de populaire
gemene scènes uit de Romeinse leven van de mensen, die zijn
vernoemd naar de uitvinder ervan, de Nederlandse Maler Pieter
van Laer, Bambocciaden (Bamboccio = tot een verwijzing naar
de vervormde vorm van Laers).
1
Een veduta (Italiaans: overzicht, meervoud vedute) is
een zeer gedetailleerd schilderij, gewoonlijk op groot formaat,
van een stadsgezicht of ander vergezicht. Dit genre in de landschapschilderkunst ontstond in Vlaanderen, waar kunstenaars
als Paul Bril reeds in de 16e eeuw vedute schilderden.

Rome: Landschap met de Ponte Milvio, buiten Rome, Gerard ter Borch (I).jpg

Rome: Ponte Rotto over de Tiber, Rome, Gerard ter Borch (I).jpg

Op kerstavond 1597 ontstond de
grootste overstroming uit de geschiedenis van Rome, waarbij het water
tot vijf meter boven het straatniveau
rees. De Pons Aemilius raakte hierdoor zwaar beschadigd. De oostelijke
helft van de brug was volledig weggespoeld, slechts drie bogen bleven
gespaard. De brug werd daarna niet
meer gerepareerd en bleef voor de
helft in het water staan, waardoor hij
zijn huidige naam “Ponte Rotto” (gebroken brug) heeft gekregen. In 1853
werd een ijzeren voetgangersbrug
aan de antieke brug bevestigd, die de
beide oevers weer met elkaar verbond.
De oude brug bleek echter al binnen
enkele jaren het gewicht van de ijzeren constructie niet meer te kunnen
dragen en deze werd in 1887 weer
afgebroken. Hierop werd direct naast
de Pons Aemilius een nieuwe brug
gebouwd, de Ponte Palatino. Voor de
bouw hiervan werden de eerste twee
bogen van de Pons Aemilius op de
westelijke oever afgebroken. De derde
boog bleef staan, vermoedelijk omdat
men het gewoon niet de moeite en
kosten waard vond om deze ook af te
breken. Bij archeologisch onderzoek
in de rivier werden de fundamenten
van pijlers van de eerste brug van
Fulvius weer teruggevonden, deze
liggen iets noordelijker dan de brug
van Augustus.

Rome: Rome.png

Rome: Ruïnes van de Thermen van Trajanus, Gerard ter Borch (II), naar Gerard ter Borch (I).jpg

De Thermen van Trajanus werden gebouwd door
de beroemde architect Apollodorus van Damascus,
in opdracht van keizer Trajanus. De bouw startte in
104 en het complex werd op 22 juni 109 ingewijd. De
Thermen werden gebouwd op de restanten van de
grote Esquilijn-vleugel van de Domus Aurea die eerder
door brand verwoest werd. Deze brand verwoestte de
bovenste verdiepingen van het paleis geheel, alleen de
gewelfde zalen op de begane grond bleven gespaard.
Deze werden gebruikt als gedeeltelijke fundering voor
de thermen. Om een egaal bouwterrein te verkrijgen,
werd dit deel van de heuvel op gelijke hoogte gebracht
met de onderste verdiepingen van de Domus Aurea. Zo
ontstond een groot kunstmatig platform van 330 bij 340
meter waarop de thermen gebouwd werden.

Rome: Ruïnes van
de thermen van
Caracalla, Rome,
Gerard ter Borch
(I).jpg

De Thermen van Caracalla (Latijn:Thermae Antoninianae) is een badinrichting die
de Romeinse keizer Septimius Severus en
zijn zoon Caracalla lieten bouwen. Daar zij
tijdens de regeerperiode van de laatste werd
geopend, in 216 of 217 is zij naar hem vernoemd.
Met zijn oppervlakte van ongeveer 11 ha was
het het grootste thermencomplex tot dan toe
en bood plaats aan 2500 gasten waarvan er
1600 tegelijk konden baden. De imposante
ruïnes van de thermen met restanten van
schitterende mozaïeken zijn in Rome nog
te zien aan de avenue “Viale delle Terme di
Caracalla”.
‘s Zomers worden de ruïnes gebruikt voor
het opvoeren van schilderachtige Italiaanse
opera’s in de open lucht.

De tempel van Mars Ultor (Latijn aedes Martis Ultoris; “Tempel van Mars de Wreker”)
was de belangrijkste tempel die ten tijde van Augustus in Rome werd gebouwd .
Octavianus had Mars Ultor (“Mars de Wreker”) deze tempel beloofd bij de dubbelslag
bij Philippi (42 v.Chr.), als Mars hem zou helpen zijn adoptievader Julius Caesar te wreken.[3] In 2 v.Chr. wijdde Octavianus de tempel in,[4] die op private grond binnen het
pomerium gebouwd was. Voordien werd Mars altijd buiten de heilige grenzen van Rome
geweerd, behalve het sacrarium Martis in de Regia.
De tempel van Mars Ultor speelde een belangrijke rol in de rijksideologie.[7] Augustus
bezocht de tempel regelmatig met zijn kleinzonen om hen de standbeelden van grote
Romeinen in de voorhof te laten zien. Ook rekruten en dienstplichtigen moesten een
bezoek brengen aan de tempel, evenals ten strijde trekkende veldheren. De standbeelden
dienden als exempla (voorbeelden) van Romeinse virtus (mansmoed) voor de jeugd.
Bovendien moest de bontgekleurde vloer met marmer uit het hele rijk de geweldige
omvang van het Imperium Romanum en de macht van zijn princeps in herinnering
brengen.

Rome: Tempel van Mars Ultor en de Pantaniboog in het Forum van
Augustus en de toren van San Basilio, Gerard ter Borch (I).jpg

Rome: Torens tussen ruïnes, Rome, Gerard ter Borch (I), ca. 1607 - ca. 1609.jpg
Rome (mogelijk)
- signatuur, recto linksboven, handgeschreven met pen in bruin: ‘G.T.Borch.Fecit’ (in latere hand van Gerard (de Oude))
- annotatie, verso, handgeschreven met pen in bruin: ‘“huisen”, “kamers”, “kisten”, “ladekens”, “budels” en “Golden” met een aantal rekensommen’
(17de-eeuws handschrift)

Rome: Gezicht op Napels en Vomero, Gerard ter Borch (I).jpg

