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Rome, Palatijn in de keizertijd. De heuvel wordt aan de west- en de noordzijde begrensd door het Forum Roma
num en de uitlopers (zuid) naar het Forum Boarium, de rundermarkt. Aan de zuidkant is de Circus Maximus de
afbakening, terwijl aan de oostzijde de Triomfstraat (via Triumphalis) tussen Palatijn en Caelius loopt. Ver
klaring van de getallen: x - hut van Romulus; 2 - Tempel van Cybele/Magna Mater; 3 - Huizen van Livia

(boven) en Augustus (beneden); 4- Tempel van Apollo; 5 - DomusTiberiana; 6 - Domus Flavia en Domus Augusta
na; 7 - zogenoemde Domus Severiana; 8 - Tempel van Heliogabalus (met aanduiding klooster en kerk van San
Sebastiano).

W O N EN ALS E E N KEIZER
Residenties van de Romeinse keizers in Rome

Eric M. Moormann

Het was wennen voor de burgers in Rome, toen in de loop van de eerste
eeuw voor Christus bleek dat de aloude republikeinse staatsvorm op
springen stond. Gaandeweg werd duidelijk dat machtige eenlingen het
voor het zeggen kregen o f wilden krijgen. Hun voorbeelden vormden de
hellenistische vorsten in het oostelijke deel van de Middellandse Zee,
dezelfde lieden die Rome inmiddels voor een groot deel op de knieën had
gedwongen. Clodius, Crassus, Pompeius en Caesar waren niet alleen op
macht uit, zij probeerden daaraan ook vorm te geven in hun publieke pre
sentatie. Hun huizen o f villa’s waren daarvoor belangrijke plaatsen, om
dat hier vrienden en relaties werden ontvangen en zaken werden gedaan.
Van een officiële ambtswoning was immers geen sprake geweest in de
oude constellatie met jaarlijks wisselende magistraten. Alleen de bekle
ders van de voor het leven toegewezen religieuze functies van pontifex maximus en rex sacrorum kregen een dienstwoning, de domus publica ('openbaar

huis’), dat op het Forum Romanum was gelegen. Caesar bijvoorbeeld
woonde er als opperpriester officieel, maar hij gaf, als hij in Rome was, de
voorkeur aan een van zijn stadsvilla’s in Trastevere o f op de Esquilijn. Uit
de ons bekende grote huizen uit deze tijd - vooral bewaard in Pompeii,
maar er zijn ook niet-onaanzienlijke resten op de Palatijn in Rome - kun
nen we opmaken dat de voor gasten toegankelijke ruimten waren gedeco
reerd met elementen uit de hellenistische paleisarchitectuur. Zuilen met
Korinthische o f figuratieve kapitelen, kostbaar inlegwerk o f mozaïeken
en wandschilderingen met architectuurvoorstellingen moesten de sfeer
van de rijke residentie van een koning in Pergamon, Antiochië o f Alexandrië oproepen. Alles was op imponeren gericht en we herkennen m in o f
meer hetzelfde patroon in de verschillende interieurs. Al wilde de eigenaar
prat gaan op zijn huis, tegelijk vermeed hij uit de pas te lopen en deed hij
zich voor als hoeder van de prisci mores, de oude zeden. Helaas zijn de hui
zen van de genoemde pretendenten niet bewaard, maar we kennen wel
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hun locatie: in het hart van de politiek, op de Palatijn o f aan de voet ervan
bij het forum, de heuvel waar Romulus in 753 voor Christus Rome had
gesticht en waar sindsdien de koningen en na hen de republikeinse elite
steevast was gaan wonen (zie afbeelding 1]. Omdat de keizers zich er bijna
allemaal vestigden, kon het toponiem Palatium snel uitgroeien tot soort
naam, de algemeen vertrouwde term Palast-palazzo-palais-palace-paleis.
Gelukkig is vrij veel bekend over de residentie van de eerste man die
voor lange tijd als princeps de touwtjes in handen zou houden, Octavianus,
beter bekend onder de in 27 voor Christus verleende eretitel Augustus.
Het Huis van Augustus vormt dan ook het uitgangspunt voor deze bij
drage over keizerlijk wonen in Rome.

TEMPEL EN HUIS INEEN:
AUGUSTUS’ RESIDENTIE OP DE PALATIJN

Over de aard en het prestige van het Huis van Augustus lopen in de antie
ke bronnen de gegevens uiteen. De dichter Ovidius schrijft aan het begin
van onze jaartelling de volgende dichtregel: conspicuos postes tectaque digna deo,
‘een opvallende façade en een huis een god waardig’ (Tristia 3.1.34). Volgens

de keizerbiograafGaius Tranquillus Suetonius daarentegen wilde de kei
zer juist eenvoud uitstralen om zo mogelijke bezwaren tegen zijn nieuwe
machtsuitoefening uit de weg te ruimen.
Het gebouw was te zien wanneer je van de oostkant van het Forum
Romanum de Palatijn opwandelde. Waarschijnlijk moeten we onder
scheid maken tussen een openbaar deel en een privégedeelte van dit huis
aan de zuidrand van de heuvel (zie afbeelding Ki in het kleurenkatern). In
3 6 voor Christus zou Augustus, na een belangrijke overwinning op zijn
tegenstanders in de zeeslag bij Naulochos, oudere huizen hebben aange
kocht en hier een nieuw pand hebben opgetrokken. De enge band met de
staat werd gesymboliseerd door de eikenkrans die in reliëf boven de voor
deur werd aangebracht: deze corona civica gold als een speciaal, met de
oppergod Jupiter verbonden ereteken en g a f Augustus en zijn huis extra
cachet. Op een fors terrein werd zo’n 350 m2 in beslag genomen door de
woning en de rest volgebouwd met een tempel voor Augustus’ bescherm
god Apollo, zuilenhallen met kostbare beelden erin en een grote openba
re bibliotheek. Omdat de onderdelen van het complex op verschillende
niveaus lagen, correspondeerdenze met het verloop van de helling: boven
op de tempel, op een lager niveau het huis. Hoewel het complex nog niet
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Afbeelding Ki: Rome, Palatijn, reconstructie van het Huis van Augustus en zijn directe omgeving.
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Afbeelding K2: Rome, Palatijn, schildering in het 'Vertrek met de maskers’ in het Huis van Augustus.
De architectuur is simpel, maar aangekleed met theaterattributen (maskers] en de blik op een landschap met daarin een pastoraal heiligdom gewijd aan de natuurgod Pan, herkenbaar aan de syrinx
tegen de zuil.

II

Afbeelding K3: Rome, Palatijn, reconstructie van de zogenoemde studiolo in het Huis van Augustus. Er
wordt enorm gewerkt met luxe details om de aankleding rijk te doen voorkomen. Het gedrukte ton
gew elf heeft een aankleding met stucreliëf Op de wanden zijn doorkijken naar mythologische voor
stellingen aangebracht, die helaas wegens de fragmentarische staat niet goed te interpreteren zijn. Het
gaat wel steeds om pastorale motieven.

III

Afbeelding K4: portret van Nero, gevonden in een ruimte onder de tempel van Apollo op de Palatijn, en dus waarschijnlijk afkomstig uit zijn paleis; Rome, Palatijn, Antiquarium, inventaris
nummer 618.

IV
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Afbeelding K5: Rome, Palatijn, zogenoemde Bad van Livia, nymphaeum uit de Domus Transitoria van
Nero, aquarel van Francesco Bartoli (1721); Eton College.

V

Afbeelding K6: Rome, afbakening van het terrein van Nero’s Domus Aurea in het stadsplan. De Palatijn
ligt links beneden. Ook de Caelius- en Esquilijnheuvels zijn in het complex geïncorporeerd.
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Afbeelding K7: Luxe sectilia van marmeren wandbekleding uit de Domus Aurea. Antiquarium van de Palatijn,
inv. 12510 en 12524.

VII

Afbeelding K8: Rome, Palatijn, aanblik vanuit de Circus Maximus. In het midden is de absis met
‘skybox’ van de keizer te zien.

VIII

Afbeelding Kp: Madrid, Real Academia de Historia, zilveren missorium van Theodosius, te Constantinopel gemaakt ter gelegenheid van zijn tienjarige keizerschap in 388. De keizer wordt door zijn
medekeizers Valentinianus II en Arcadius geflankeerd. Het drietal zit in een soort arcade en is ver
heven boven de onderdanen.
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Afbeelding K n : Het Colosseum.

XI

Afbeelding K12: Titinnabulum uit Herculaneum.

X II

Afbeelding K13: Wandbekleding met een marmeren sokkel in de Suburbane Thermen
Herculaneum.

XIV

Afbeelding K15: Sir Lawrence Alma-Tadema, The Roses o f Heliogabalus (1888), privécollectie.
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alle geheimen van zijn structuur heeft prijsgegeven, lijkt het er sterk op
dat de tempel alleen vanuit het huis bereikbaar was via een imposante
opgang en dus een groot uitgevallen huiskapel vormde.
Augustus had de ligging van zijn huis zorgvuldig bepaald (zie afbeel
ding i en afbeelding Ki). De aangekochte terreinen lagen op de zuidwest
hoek van de heuvel die rijk was aan geschiedenis. Vlak langs het huis leid
de de ‘Trap van Cacus’, genoemd naar een monster dat in de oertijd door
Hercules was verslagen, naar de Circus Maximus aan de voet van de heu
vel. Iets verderop wees men het primitieve hutje van hout en riet van
Romulus, de Casa Romuii, aan. In deze buurt werd bovendien de godin
Magna Mater o f Cybele vereerd die de stad in 204 voor Christus had gehol
pen in de strijd tegen de Carthager Hannibal. Haar tempel was in dat jaar
gesticht door een voorvader van Augustus’ vrouw Livia. Een speciale con
nectie bestond uit de gelijkstelling van de godin met Venus, die als stam
moeder van de familie van Caesar en Augustus te boek stond. Ook was daar
de in 294 opgerichte Tempel voor Victoria, die een belangrijke overwin
ning op vijanden in de omgeving van Rome symboliseerde. Het huis van
Augustus vertoonde daarom door de pretenties een wezenlij k verschil met
de rijke residenties van de elite op deze plaats: hij woonde op historische
grond, associeerde zich met goden als Cybele, Hercules en Apollo en stel
de zich op een lijn met Rome’s stichter Romulus. De aankleding was niet
arm te noemen, maar kan inderdaad slechts een flauwe afspiegeling zijn
geweest van wat de keizer in Alexandrie had gezien in het paleis van de laat
ste farao, Cleopatra vil, door hem verslagen in 3 1 voor Christus.
De oorspronkelijke ingangspartij met de door Ovidius beschreven
façade lag klaarblijkelijk hoog en leidde naar een verloren gegaan, waar
schijnlijk publiek gedeelte, waartoe de bibliotheken behoorden. Wat nu
nog te zien is, ligt enige meters lager en bestaat uit een aantal betrekkelijk
kleine ruimtes. Tegen het talud liggen zes donkere kamers met lichte
wandschilderingen (zie afbeelding K2J. In de architectuurschilderingen
van één vertrek zien we onder meer landschappen met daarin attributen
van de goden Apollo, Diana en Pan. De vloeren zij n bedekt met eenvoudi
ge zwartwitte mozaïeken van kleine steentjes. Hiervoor bevinden zich,
rond een voor de helft bewaard gebleven peristylium, kamers met zicht op
deze h of In het midden is een grotere ruimte met hoge banken langs de
wanden, nu doorsneden door pij Iers en muren uit de tij d van Domitianus,
waar men nog de rijke resten van de marmeren vloer en van rijke schilde
ringen herkent. Links en rechts zijn twee vertrekken met rechthoekige nis
sen als bibliotheken geïnterpreteerd. Door de Leidse archeoloog Paul Mey-
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boom is gesuggereerd dat in deze setting Vergilius delen uit zij n grote epos
Aeneis heeft voorgedragen aan de keizerlijke familie. Ook in andere kamers
van dit gedeelte waren bonte marmeren platen gebruikt om vloeren en de
onderkanten van wanden te bekleden en de schilderingen daarboven
tonen pronkfagades volgens een mode die we uit Pompeii goed kennen en
die de elite gebruikte om een paleisachtige sfeer op te roepen. In Pompeii
ontbreken overigens de marmeren versieringselementen nog en in dat
opzicht loopt Augustus voorop in de neiging luxe materialen op grotere
schaal toe te passen. Op een bovenverdieping, boven een uitermate luxe
eetzaal met vier zuilen, is een klein kamertje met de rijkste aankleding van
het hele huis gevonden (zie afbeelding K3). De minutieuze ornamenten en
de invoeging van Egyptische motieven springen in het oog, naast de rijke
kleuren van hoge kwaliteit. De schilders hebben hun best gedaan op de
aankleding met fantasie-elementen, zodat het oog geen rust krijgt en
steeds iets nieuws ontdekt. Hier is een waarschijnlijk onjuiste associatie
gelegd met de uit Suetonius’ biografie van Augustus bekende ‘Syracuse’,
een zogenoemd studeervertrek van de keizer, in het Italiaans aangeduid
met de renaissanceterm 'studiolo’ (Suetonius, Augustus y i . 2). Hiervoor lijkt
het vertrek te dicht aan de rest van het gebouw te grenzen. Opvallend zijn
de fijn gedetailleerde ornamenten op en naast de traditionele architecto
nische onderdelen. Ook springen objecten als Egyptische pronkvazen in
het oog. De fresco’s maken een gedurfde indruk en lij ken dan ook niet voor
ieders oog bestemd te zijn geweest: ze waren als het ware te progressief om
Augustus als man van traditie neer te zetten. Door sommige onderzoekers
is in het beschreven gebouw een onderscheid tussen privé en publiek aan
gebracht: de vertrekken aan de noordzijde waren intiem, die aan de zuilenhof konden lieden van buiten ontvangen. Anderen, onder wie onlangs
in een boeiend essay de zojuist genoemde Paul Meyboom, wijzen op de
geringe afmetingen van het huis en voeren ook andere argumenten aan om
het huis als een strikte privéaangelegenheid te beschouwen. De domus
publica zou dan elders in de buurt, onder de nog te bespreken Domus Tiberiana o f Domus Augustana, hebben gelegen. Een deel van de bouwkosten werd

namelijk, uit dank voor zijn prestaties, betaald uit publieke middelen en
heette daarom domus publica. Cassius Dio, een Romeinse senator van Griek
se afkomst die aan het begin van de derde eeuw na Christus een geschied
werk schreef, noemde dit een basïleia, 'koninklijk paleis'.
Het nabij gelegen Huis van Livia draagt deze naam op basis van de
vondst van een waterleidingbuis met de naam lulia Augusta: dit kan op haar
als ‘verheven vrouw van Julius’ (= Augustus), maar ook op Julia, de zuster
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van de latere keizers Titus en Domitianus, slaan. Het gebouw bestond uit
twee delen, gegroepeerd rond een atrium. Aan de westkant gaat het om
rijk beschilderde forse ruimtes, aan de oostkant om 28 kleine kamers ver
deeld over twee etages, waarschijnlijk bedoeld voor het personeel. De rij
ke vertrekken bevatten bijzondere schilderingen die overeenstemmen
met de mode onder keizer Augustus (zie afbeelding 2). In één kamer bevin
den zich grote landschappen met mythologische verhalen als centraal in
de wanden geplaatste schilderij en, in een nevenvertrek is de overstroming
van de N ijl op een goudgeel fries uitgebeeld in combinatie met Korinthische zuilen en guirlandes vol met vruchten van alle seizoenen. De archi
tectuurelementen die de schilderingen verfraaien zijn deels imitaties van
realistische bouwvormen, deels volledig aan de fantasie van de kunste
naars ontsproten arabesken. Al deze weelderige elementen staan symbool
voor de rijkdom die in de vrede onder Augustus aan de Romeinse bevol
king wordt gegeven. Het is overigens pikant dat juist deze laatste arabes
ken door de schrijver van het enige lange bewaard gebleven Romeinse
traktaat over bouwkunst, Vitruvius, worden gekritiseerd in zijn aan
Augustus opgedragen Dearchitectura. Het geheel lijkt, gezien de nabijheid,
wel tot Augustus' residentie te hebben behoord, maar komt eenvoudiger
over dan het Huis van Augustus zelf De Egyptische motieven vormen, net
als in de ‘studiolo’ van Augustus, slechts versieringsmotieven die een exo
tisch tintje aan de schilderingen geven. Ze moeten niet als politieke state
ments worden beschouwd, zoals wel is aangenomen, in verband met de
verovering van het Nijlland door Augustus in 31-30 voor Christus. Wel
gelden ze bij uitstek als luxe aankledingselementen.

Afbeelding 2: Rome, Palatijn, aquarel uit 15138 naar een schildering op de zuid wand in een van
de vertrekken van het Huis van Livia. Het centrale paneel toont Io, Argos en Hermes, in de vorm
van een blik uit een raam o f een in de wand gemonteerd schilderij. Circa 30 voor Christus.
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Terwijl Augustus in ieder geval de schijn ophield niet uit de pas te lopen
met zijn collegae in de senatorenstand, zetten zijn opvolgers zich daar in de
vormgeving en inrichting van hun residentie steeds sterker tegen a f en
schuwden zij luxe en decadentie niet. Zijn opvolger Tiberius (14-37 na
Christus) had weinig op met Rome. Hij zou zich in 27 zelfs vestigen op het
eiland Capri in de G olf van Napels (zie beneden). Zijn bouwactiviteiten in
Rome bleven beperkt tot de oprichting van een tempel voor zijn vergodde
lijkte voorganger op het Forum Romanum. Op de Palatijn erfde hij hethuis
van zijn adoptiefvader Augustus. Vermoedelijk voegde hij de verschillende
bezittingen van zijn voorganger en die van zijn familie op de westrand van
dezelfde Palatijn samen. Ook het huis van de politicus en schrijver Cicero
(106-43 voor Christus) zou daarin een plaats hebben gekregen. De joodse
auteur Flavius Josephus sprak later in de eerste eeuw zelfs van een conglo
meraat, wat wijst op een heterogeen complex van diverse bouwelementen.
Ook Gaius, beter bekend onder zijn bijnaam Caligula (37-41 na Chris
tus), woonde in het door Flavius genoemde conglomeraat, maar hij breidde
het naar het westen uit, tot op het Forum Romanum, en vormde de daar
oprijzende Tempel van Castor en Pollux om tot de vestibule van het com
plex, dat van nu a f met recht als paleis kan worden aangeduid. Gezien zijn
slechte reputatie worden over hem vooral negatieve verhalen verteld en deze
ingreep lijkt daarvan bij uitstek een voorbeeld. Archeologisch onderzoek
heeft uitgewezen dat het tempelgebouw inderdaad werd opgenomen in
een aan de voet van de helling gelegen huis, waarvan een atrium en een
pensty lmm met waterbassin zijn blootgelegd. Het tempelgebouw zelf diende

als hal en bevatte aan de voor- en de achterkant grote deuren. Zo konden gas
ten vanaf het Forum Romanum door de in marmer opgetrokken voorma
lige cultusruimte het atrium betreden. Het verzet hiertegen moetgrootzijn
geweest, omdat het hier om een van de oudste monumentale tempels van
Rome ging, uit de vroege vij fde eeuw voor Christus en opgericht om de god
delijke tweelingen te danken voor hun hulp aan Rome. Gaius' opvolger zou
de schande daarom snel proberen weg te poetsen door de tempel letterlijk
aan deze goden terug te geven. Pikant detail is dat de marmeren versie pas
enige decennia oud was en was gefinancierd door Augustus. De andere delen
van Gaius’ huis verdwenen onder de machtige gewelven van het latere paleis
van Domitianus. Het enige positieve aspect van de onderneming is de dui
delijke verbinding met het politieke en sociale hart van Rome, het Forum
Romanum, dat onder Augustus monumentale vormen had aangenomen.
Cassius Dio schrijft de volgende roddel in zijn Romeinse Geschiedenis
(49.28.2-4) over nóg een paleisproject van Caligula:
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[Gaius] had namelijk op het Capitool een optrekje laten bouwen
om, zo zei hij, bij Jupiter te wonen. Maar omdat hij het maar niets
vond in deze gemeenschap de tweede plaats in te nemen, en het
Jupiter verweet dat die hem het Capitool van tevoren had afgeno
men, liet hij in haast een tweede tempel op de Palatijn bouwen.
Hij wilde het beeld van Zeus van Olympia daarheen laten over
brengen en het in zijn portret laten veranderen. Maar het lukte
hem niet - want het voor het vervoer gebouwde schip was getrof
fen door [Zeus’] bliksemschichten en er klonk hard gelach telkens
wanneer men bij het beeld kwam om het van zijn troon te halen...
Dit verhaal is uiteraard volstrekt overdreven, maar het zegt veel over de
pretenties van Caligula om als een god te resideren op de heiligste plek in
Rome. Dat het beroemde beeld van goud en ivoor uit de vijfde eeuw voor
Christus ooit Olympia zou verlaten, was al even onwaarschijnlijk. Het ver
anderen van gezichtstrekken werd in de portretkunst overigens regelma
tig toegepast.
Als de uit geschreven bronnen bekende Domus Hberiana uit de tijd van
Claudius (41-54 na Christus) stamt, lijkt de Palatij n met deze keizer defini
tief zijn oude, bescheiden karakter te hebben verloren. De zogenoemde
Domus T ïberiana, waarvan enige gangen en muren onder het zestiendeeeuwse park van de familie Farnese bewaard zijn gebleven, dateert name
lijk deels uit zijn regeringsjaren en is in het verleden ten onrechte aan
Tiberius toegeschreven (zie afbeelding 1). Zwitsers onderzoek heeft een
notie van de plattegrond opgeleverd: een groot vierkant op een verhoging
met eronder bewaard gebleven wandelgangen met stucreliëfs als aankle
ding, die in hete dagen ideaal waren. Toch blijft onze kennis over Clau
dius’ paleis zeer gering. Alleen in de bronnen vermeld is zijn bijzondere
project om aan de huizen van Livia en Augustus een aan dit vergoddelijk
te vorstenpaar gewijde tempel te verbinden (Templum D ivorum, 'Tempel
voor de Vergoddelijkten’). Deze constructie heeft bestaan tot de grote
brand van Rome in het jaar 64 na Christus.
Na Claudius is Nero (54-68 na Christus) degene die de herstructure
ring van de oude residenties definitief ter hand heeft genomen (zie afbeel
ding K4). Van het complex, dat een vierkant van ongeveer 120 x 150 meter
vormde, zijn enige onderdelen onder latere bebouwing bewaard gebleven
(zie afbeelding 3). De bronnen reppen in verband met deze keizer van de
Domus7ransitoria, te vertalen als Verbindingshuis’. Bedoeld is vermoedelijk

Nero’s ambitie om het paleis op de Palatijn te verbinden met de keizerlij
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ke bezittingen op een andere heuvel, de Esquilijn. Hier waren in de loop
van de eerste eeuw voor Christus uitgebreide stadsvilla’s ontstaan, parken
met paviljoens en luxe woonhuizen in bezit van de elite en bekend als horti ('tuinen’), te vergelijken met de negentiende-eeuwse 'Plantage’ in Am

sterdam rond Artis. Onder de vooraanstaande bezitters was Augustus’
vriend Maecenas. De keizers erfden o f onteigenden ze in de loop van de
eerste eeuw na Christus en zo kon Nero zich heer en meester noemen van
een areaal dat alleen door een dichtbevolkte strook in het dal tussen de
twee heuvels werd gescheiden. Van Nero is bekend dat hij door onethische
praktijken enige van die terreinen heeft verworven. Hij dwong de eigena
ren namelijk hem als erfgenaam aan te wijzen o f liet hun geen weg open
dan zelfdoding na beschuldigingen vanwege majesteitsschennis o f ande
re grote vergrijpen, waardoor deze domeinen ‘rechtens’ aan de keizer ver
vielen. Het is daarom niet verwonderlijk dat Nero bij de hoge standen een
uitermate slechte reputatie opbouwde. Bij het plebs lijkt hij onvermin
derd populair te zijn geweest.

Afbeelding 3: Rome, Palatijn, resten van een zaal met waterpartij van de Domus Aurea, deels afgedekt
door bouwelementen van de Domus F lavia.

In de vroege achttiende eeuw zijn onder de paleizen van Domitianus op de
Palatijn resten van een groot fonteingebouw met kamers ernaast gevon
den die in verband worden gebracht met dit paleis van Nero (zie afbeel
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ding K5J. In de met schilderingen bedekte gewelven waren halfedelstenen
aangebracht en vloeren en wanden waren bedekt met mozaïeken in mar
mer. Delen van dit zogeheten intarsiewerk en fresco's vertonen dansende
putti en ranken, alle verwijzend naar de uitgelaten wereld van de wijngod
Dionysos. De waterpartij (nymphaeum) wordt geflankeerd door toegangen
die van een bovenverdieping komen, die vermoedelijk uitzicht over de
stad verschafte. Nissen met marmerbekleding en zuilen in bonte kleuren
marmer verfraaien de binnenhofmet vijver. Alles moet uiterst luxe en met
oog voor kwaliteit zijn uitgevoerd.
De genoemde brand in j uli van het j aar 64 na Christus kwam Nero goed
uit. Van de talloze branden die de stad geteisterd hadden en nog zouden
teisteren, was dit een van de allergrootste. De Palatijn werd aangetast,
maar ook de ten noorden van het Forum gelegen gebieden die hij nu met
terdaad kon onteigenen. Volgens een spotvers liet Nero de Romeinen de
wijk nemen naar Veii, een oude stad ten noorden van Rome, zodat hij een
onafgebroken terrein tot zijn beschikking had, geschat op ongeveer tach
tig hectare. Het nymphaeum van de Domus Transitoria moet eveneens door
vuur zijn beschadigd en verdween onder de schaars bewaarde resten van
nieuwbouw, behorend tot Nero’s Domus Aurea o f Gouden Huis.

NERO ’ S AMBITIES:
HET GOUDEN HUIS

Voor dit Gouden Huis (zie afbeelding K6) hebben we als bronnen passages
in het werk van Suetonius en Tacitus, waarbij de lezer moet oppassen voor
het waarheidsgehalte. Deze schrijvers, afkomstig uit de conservatieve
senatoriale elite, waren namelijk uitermate anti-Nero en lieten niets na
om de keizer in een kwaad daglicht te plaatsen. Mede op basis van het door
hen geschapen beeld werd Nero de ‘slechte keizer’ bij uitstek (zie ook de
bijdrage van Olivier Hekster).
De Domus Aurta kan worden gezien als de ideale combinatie van een
stadsresidentie en een villa. Alle faciliteiten die de keizer nodig had om zij n
functie uit te oefenen bevonden zich op de Palatijn en alle met vrije tijd te
verbinden onderdelen waren in het dal en op de heuvels geconcentreerd.
Daar bevonden zich, aldus Suetonius, weiden en bossen alsmede villagebouwen en een vijver 'zo groot als een zee’. Dit betekent dat de keizer
binnen de muren van Rome boer, jager en visser kon zijn, maar ook kon
genieten van kunst, literatuur en theater, terwijl zijn zware plichten niet
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buiten schot bleven. Dit was de combinatie bij uitstek van otium en negoti
um, niet en wél werken, aspecten van het ideale leven van de Romein, dat

typisch was voor de Romeinse republiek en in de praktijk allang niet meer
op deze traditionele manier in de hoogste kringen leefde. Zo’n ambitie
had geen voorganger nagestreefd en Nero’s opvolgers zouden zich in hun
aanspraken beperken door veel minder ruimte van Rome in beslag te
nemen voor hun paleizen. De combinatie van al deze levenssferen zou
alleen buiten Rome, in de Villa van Hadrianus in Tivoli (zie onder), wor
den uitgewerkt, maar omdat het hier om een landelij k gebied ging, g a f het
project geen aanstoot.
Op de Palatijn is nauwelijks iets bewaard gebleven van de Domus Aurea.
Een ronde structuur, gevonden boven het luxe nymphaeum van de Domus
Transitoria, is kort geleden gezien als de ‘belangrijkste ronde eetzaal’, ge

noemd door Suetonius, die echter ook wel is geassocieerd met de acht
hoekige zaal in het nog bestaande paviljoen op de Esquilijn. Van de aan
kleding zijn brokstukken gevonden, onder meer marmer van vloeren en
wanden en kapitelen en deze laten een hoge graad van verfijning zien (zie
afbeelding K7). Er zou een zorgvuldige productie van bouwonderdelen en
versieringen zijn nagestreefd, met de nadruk op exclusieve luxe van het
h of Dit staat in contrast met de aankleding van het hierna te bespreken
paleis van Domitianus, waar dezelfde materialen grover bewerkt zijn.
Helaas weten we nauwelijks iets over bij het project betrokken personen:
in de bronnen worden de namen van de architecten Severus en Celer en van
de schilder Famulus overgeleverd.
We mogen aannemen dat Nero in tegenstelling tot zijn voorgangers
zijn bijzondere positie als keizer wilde uitstralen door zijn omgeving let
terlijk royaal in te richten. Hij vreesde klaarblijkelijk de oppositie van (in
zijn ogen) moraalridders onder senatoren en ridders niet en verfraaide
zowel de openbare gedeelten op de Palatijn als de privéonderdelen in het
dal en op de Esquilijn naar eigen believen, met onder meer een marmeren
wandbekleding, die voorheen alleen in tempels en openbare gebouwen
werd toegepast.
Buiten de Palatijn zijn enkele resten van de Domus Aurea bewaard geble
ven (zie afbeelding K6). Tegen de Caelius rijst een bakstenen façade van
ruim 150 meter breedte op, behorend tot een reusachtig nymphaeum, gro
ter dan monumentale waterpartij en als de barokke Trevifontein, zij het nu
zonder de oorspronkelij ke marmerbekleding en beeldengroepen. De reuzenfontein bekleedt de noordoostwand van het platform waarop een tem
pel voor zijn vergoddelijkte voorganger Claudius moest verrijzen. Waar40

schijnlijk is dit door Claudius’ weduwe en Nero's moeder Agrippina
gewilde project pas onder Vespasianus totstandgekomen. Ten westen van
het Colosseum zijn de contouren van een gebouw blootgelegd dat de 'vij
ver zo groot als een zee’ omringde. Deze resten maken duidelijk dat die
'zee’ niet meer was dan een fors uitgevallen zwembad. Ten slotte hebben
we het langgerekte, zich van oost naar west uitstrekkende paviljoen op de
Esquilijn. Dit gebouw is grotendeels bewaard gebleven, omdat het, volge
stort met puin, als onderbouw voor de in 104 begonnen Thermen van Trajanus werd gebruikt. Ontdekt rond 1480 door renaissancekunstenaars en
onderzocht in de late achttiende en in de loop van de twintigste eeuw,
blijkt het te gaan om een complex stelsel van kleine en grote vertrekken
langs een façade met uitzicht op de 'zee’ en het nymphaeum van de Caelius.
De 150 bewaard gebleven vertrekken vertonen een functionele hiërarchie
die onderstreept werd door het gebruik van marmer als luxe bekleding van
vloeren en wanden. Anders dan in Pompeii en Herculaneum speelt de
wandschilderkunst een ondergeschikte rol en met dit gebruik van mar
mer zette Nero een trend. De meer dan tien meter hoge vertrekken heb
ben een met schilderingen en (soms) stuc gedecoreerd tongewelf, terwijl
de muren nu onbekleed zijn. Resten van mortellagen op de wanden vor
men met de afdrukken van marmeren bekledingen een indicatie voor de
aankleding, waarvan we mogen aannemen dat die uit grote witte platen
met bonte omlijstingen en friezen in reliëf hebben bestaan. De nog aan
wezige wandschilderingen zijn op basis van kleurpalet en stucgebruik te
verdelen over drie ateliers, die naast elkaar hebben gewerkt tussen 64 en 68.
Veel auteurs hebben zich verbaasd over de omvang van het gebouw en
daaruit afgeleid dat aanleg en aankleding in de genoemde vier jaren on
mogelijk is geweest. Gezien de gebruikte technieken van stortbeton (net
als nu, maar zonder een wapening van ijzer) tussen schillen van baksteen
konden de bouwmeesters echter zeer snel opereren. Waren de muren
inclusief de gewelven eenmaal gestort, dan konden de decorateurs meteen
aan de slag. Had Nero niet op 9 ju n i 68 na Christus de geest gegeven, dan
was het paviljoen een paar maanden later wel helemaal klaar geweest. Dit
hoge bouwtempo kennen we van andere, veel grotere bouwwerken zoals
het Colosseum (tien jaar) en de Thermen van Trajanus (vijf jaar), om ons
tot de directe omgeving te beperken.
Het paviljoen behoorde duidelijk tot het villagedeelte van de Domus
Aurea en lag midden in een parklandschap. Omdat het terrein tussen de Pala-

tijn en de Esquilijn was afgebrand, zullen daar nog geen volgroeide bos
schages zijn geweest, maar tot in de buurt van het huidige hoofdstation van
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Afbeelding 4: Rome, Esquilijn, nymphaeum in het enige bewaard gebleven paviljoen van Nero’s
Domus Aurea. Door puimsteen op het tongewelf en donkerte zonder ramen is een grotachtige sfeer
geschapen. Op de wanden moeten mozaïeken en marmeren bekledingsplaten hebben gezeten,
waardoor een uitermate rijke indruk werd gewekt.

Rome, Stazione Termini, bevonden zich de oude nu in de Domus Aurea geïn
tegreerde horti met oude tuinen en boompartijen. Een badgebouw ten wes
ten van het bewaarde paviljoen staat bekend als de Thermen van Titus, maar
behoort wellicht ook tot het complex van Nero. Het langgerekte gebouw
zelf diende voornamelijk ter ontspanning. Men kon er in de reeksen op
elkaar volgende, steeds van decoratie veranderende ruimtes wandelen en nu
en dan wat rusten. De vertrekken bieden geen ruimte voor grootschalige
ontvangsten. Een paar kamers waren volledig met marmer bekleed en kun
nen voor banketten en feestgelagen voor beperkte groepen genodigden
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hebben gediend. In twee gevallen waten er kunstmatige watervallen in aan
gebracht, waardoor de luxe sfeer nog werd verhoogd (zie afbeelding 4).
Kunstwerken moeten hier ook in veelvoud opgesteld zijn geweest. Vaak
wordt de Laokoöngroep in de Vaticaanse Musea, gevonden in januari 1506,
genoemd, maar deze stamt uit een ander, verloren gegaan gebouw in de
buurt, dat beschouwd wordt als het Huis van Titus (zie afbeelding 5). Dat
neemt niet weg dat de beeldengroep ooit de Domus Aurea kan hebben gesierd
naast andere door Nero uitgekozen beelden en schilderijen.

Afbeelding 5: Rome, Vaticaanse Musea, beeldengroep van Laokoön en zijn zonen, in 1506gevonden
op het terrein van de voormalige Domus Aurea, toen waarschijnlijk het Huis van keizer Titus. Zulke
kostbare beeldhouwwerken maakten deel uit van de pronk van de keizerlijke paleizen.

Het paviljoen op de Esquilijn heeft enige vertrekken waar duidelijk spo
ren van latere activiteiten te zien zijn. De gedachte dat keizer Titus hier
nog zou hebben gewoond is niet aannemelij k, omdat hij net als zijn vader
Vespasianus (zie hierna) soberheid preekte en zich afzette tegen de als
decadent ervaren luxe van Nero.

43

HET PALEIS VAN DOMITIANUS
OP DE PALATIJN

De sobere keizer Vespasianus (69-75)) het veel van Nero’s praalgebouwen
zo snel mogelijk afbreken en 'g a f Rome aan de bevolking terug’. Zo heet
het in ieder geval in de positief gestemde bronnen uit deze en latere tijd.
Op de plaats van Nero’s vijver verrees het Amphitheatrum Flavium, beter
bekend als het Colosseurn, genoemd naar het reusachtige standbeeld van
Nero, de Colossus. Op de Caelius werd eindelijk de Tempel voor de ver
goddelijkte Claudius gebouwd. Z e lf woonde Vespasianus waarschijnlijk
in zijn ouderlijk huis op het Quirinaal (ongeveer onder het huidige presi
dentiële paleis) o f in de Tuinen van Sallustius, gelegen in de zone van de
huidige Via Veneto, terwijl zijn zoon en opvolger Titus (79-81) woonde op
de Esquilijn, dus in Nero's oude villapark. Daar liet hij openbare baden, de
genoemde Thermen van Titus, aanleggen of, als ze inderdaad van Nero
waren geweest, voor het volk openstellen. Van hun huizen weten we niets.
Titus’ broer Domitianus (81-96) krijgt al in h etjaar7o van zijn vader
wat er van Nero’s bouwwerken op de Palatijn resteert en hij verandert de
heuvel weldra in een uitgestrekte residentie, verdeeld over respectievelijk
de DomusFlavia en de Domus Augustana en officieel ingewijd in 92. Als archi
tect van dit snel opgetrokken en uitgestrekte complex staat Rabirius
bekend. Er was een duidelijk gemarkeerde ingang aan de Clivus Capitolinus,
de weg die van de Via Sacra afboog en al eeuwenlang de belangrijkste
opgang van het Forum Romanum naar de Palatijn vormde (zie afbeelding
1 ,6 en 7).

Domitianus liet zich volgens sommige bronnen Dommus et Deus, heer
en god, noemen en dat komt tot uitdrukking in de architectuur. In de ontvangsthallen en eetzalen bevinden zich op de lengteassen speciale nissen
waarin de keizer audiëntie hield o f aan een diner deelnam. U it de bronnen
kunnen we opmaken dat hij zich niet, zoals zijn voorgangers en opvolgers,
ten teken van respect liet kussen door de Senatoren. Hij wilde beslist niet
aangeraakt worden en streefde naar een sterke, letterlijke ongenaakbaar
heid. Hij stond boven alle stervelingen. De nissen zijn daar een architec
tonische vertaling van. Tegelijkertijd wenste hij de band met het volk te
visualiseren door aan de kant van de aloude CircusMaximus een soort skybox
aan te leggen in een halfronde nis, maar ook hier plaatste hij zich boven
zijn onderdanen (zie afbeelding K8). Hij kon er worden toegejuicht van
wege de door hem voor de stadsbevolking georganiseerde wagenrennen
en andere spelen. Omdat de keizer wars was van een directe confrontatie
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Afbeelding 6: Rome, Palatijn, maquette van de Domus Vlavia en DomusAugustana, gemaakt op basis
van Frans onderzoek. Links beneden is de grote h o f te zien waar rond 200 de Tempel voor Heliogabalus zou verrijzen. Meer naar rechts rijst de absis van het zogenaamde stadion op.
Afbeelding 7: Rome, Palatijn, aanblik van de ruïnes vanaf de noordzijde.

met het publiek, was deze constructie een mooie tussenoplossing: open
maar op gepaste afstand.
In het leven van de keizer speelde de dagelijkse salutaüo een cruciale rol:
de keizer trad in contact met zijn onderdanen en kon bijvoorbeeld petities
in ontvangst nemen. Zulke één-op-éénontmoetingen kennen we ook van
de Ottomaanse sultans in hun paleis Topkapi te Istanbul in de zestiende en
zeventiende eeuw. In de praktijk zal een eenvoudige burger weinig gedaan
hebben gekregen en door Domitianus’ afstandelijkheid moet dat in dit
geval nog sterker zijn geweest dan bij andere keizers. De architectuur van de
DomixsFiavia laat wel de kanalisatie van stromen bezoekers toe, die namelijk
vanuit een monumentale zuilenhal aan de voorzijde van het paleis via gro
te deuren de aula regia konden betreden, uiteraard alleen met toestemming
van de keizerlijke garde. Trajanus schijnt in dit opzicht veel toegankelijker
te zijn geweest dan zijn voorganger, maar na hem groeide dit sympathiek
ogende ritueel in de loop van de tweede eeuw uit tot een volgens strakke
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lijnen gevoerde choreografie, waarin de onderdanen op gepaste afstand
mochten opkijken naar hun vorst. Afbeeldingen van een tronende keizer in
de late oudheid doen niet onder voor voorstellingen van God de Vader op
zijn hemelse troon, en de vergelijking is vast en zeker zo gevoeld (zie af
beelding K9). De paleisarchitectuur speelde op deze ontwikkeling in en
Domitianus is vermoedelijk de eerste vorst geweest die zich goddelijke
pretenties aanmat en op basis daarvan een hiëratische positie innam.
De dichters Martialis en Statius waren niet officieel aan het h o f ver
bonden, maar probeerden regelmatig bij de keizer een wit voetje te halen.
Statius geeft een goede indruk van de afstandelijkheid van de keizer bij een
banket, al mag de dichter zelfs even aan een van de keizerlijke diners deel
nemen, en aan de impressie die de feestzaal op onvoorbereide bezoekers
maakte (Silvae 4.2.14-31):
Bent u het, heerser over de wereld en van de onderworpen aarde
de grote vader, u, hoop van de mensen, u, zorg der goden,
zie ik, al etend, u? Wordt mij deze plaats gegeven, gegeven om u
van dichtbij te zien
tussen wijn en eten en mag ik dan niet opstaan?
Een hoog gebouw, enorm, niet bijzonder door honderd zuilen
maar door zo’n aantal dat ze de goden en de hemel, als Atlas siësta
zou houden,
zouden kunnen dragen. Hij doet het nabije paleis van Jupiter ver
steld
staan en omdat u in net zo'n huis woont, verheugen zich
de goden. Haast u niet de grote hemel te overtreffen:
zoveel strekt de enorme ruimte zich uit, in omvang imposant,
wijder en veel omvattend van de verborgen aarde
en de hemel en slechts kleiner dan mijn heer; hij vult
het huis en vervult het met zijn enorme geest. Daar, in concur
rentie
stralen de Libische en Trojaanse bergen alsook Syene
en Chios en er zijn stenen te onttrekken aan de groenogige Doris
en die uit Luni, slechts bestemd om zuilen te dragen [als basis].
Ver omhoog reikt de blik: je kunt de top nauwelijks met ver
moeide
ogen bevatten en je meent dus dat dit het plafond van de vergul
de hemel is.
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Het gaat duidelijk om begrippen als hoog, mooi, stralend en kostbaar. De
gebruikte materialen, met name bijzondere uit verre streken geïmpor
teerde marmeren zuilen en platen voor de vloer- en wandbekleding her
inneren aan Nero’s wens om zijn onderdanen te imponeren (zie afbeel
ding 8). De keizer leek temidden van al dit moois op een god en de naam
coenatio Iovis, eetzaal van Jupiter, onderstreept die associatie. Deze ruimte

en de aangrenzende zalen konden 56 sets van drie bedden (triclinia) voor elk
negen gasten bevatten en boden dus plaats aan zo’n vijfhonderd mensen.
Een van de opvolgers, Hadrianus (117-138), stond het ensemble klaarblij
kelijk wel aan, maar hij vond het te kil: hij liet er vloerverwarming aanleg
gen. Er is een ander opmerkelijk punt te noemen wat betreft de aantallen
gasten. Waarschijnlijk konden er nog meer personen genieten van een
feestmaal, zij het in zittende houding. Deze minder gunstige en vooral
ondergeschikte positie moet voorbehouden zijn geweest aan de gasten
van het tweede echelon.
Volgens een door Suetonius kort na Domitianus’ dood opgetekend
verhaal (Domitianus 14) zou de uiterst achterdochtige Domitianus de wan
den deels met gepolijste marmeren platen hebben laten bekleden, 'zodat
hij alles wat zich achter hem afspeelde daarin weerspiegeld kon zien’. De
luxe had dus ook zijn praktische nut.
Van de sculpturen uit de zogenaamde koninklijke hal, de aula regia,
kennen we twee bijzondere stukken, basalten beelden van meer dan 3,5
meter hoog, voorstellende Bacchus en Hercules, die forse nissen hebben
gesierd en zich nu in Parma bevinden. Het is duidelijk dat Domitianus de
luxe niet schuwde en in dit opzicht meer een volgeling was van Nero dan
van zijn vader o f diens voorbeeld Augustus (zie hierover ook de bijdrage
van Olivier Hekster).
Een groot contrast bestaat er tussen de officiële delen en het privécomplex. In het laatste zijn veel kleine kamers met indirecte toegangen,
gebogen wanden en wat makelaars nu speelse details zouden noemen.
Hier mocht de architect zijn fantasie uitleven, omdat het eigenlijk om de
privévilla van Domitianus ging, waar alleen door hem genode gasten kwa
men. De bekende verlaagd aangelegde h of met perken in de vorm van
peltae (Amazonenschilden) is van dat gedeelte het centrum (zie afbeelding
9). Deze schilden verwijzen naar Hercules’ overwinning op het mythische
vrouwenvolk en daarmee naar Domitianus’ associatie met de oude super
man. De betrekkelijk geringe afmetingen van de ruimtes en het weidse
gezicht van daaruit op tuinen herinneren aan dezelfde situatie in Nero’s
paviljoen op de Esquilijn.
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Afbeelding 8: Rome, Palatijn, bouwelementen van de Domus Flavia en Domus Augustana.

Een bijzonder onderdeel is het meest oostelijk, lager gelegen gedeelte dat
er uitziet als een stadion voor atletiekwedstrijden. Een binnentuin wordt
omgeven door een zuilengalerij, met aan de oostkant een monumentale,
hoge nis (zie afbeelding 6 en Kio}. Misschien stond daarin een beeld. Door
de Goten is er de ovale contour van een amfitheater in aangebracht om een
terrein voor trainingen a f te bakenen. Misschien diende het middenge
deelte inderdaad voor sport, maar er is geen water in de buurt om de atle
ten zich in dat geval te laten opfrissen.
Architecten in de renaissance en de barok lieten zich inspireren door
de bijzondere architectuurvormen, met nissen en fantasievormen. De
buitenkant verraadt zelden hoe de binnenkant eruitziet en het spel met
verrassende vormen zou een grote rol spelen in de bouw van kerken en
paleizen van meesters als Bernini en Borromini.

DE PALATIJN VANAF DE TWEEDE EEUW

Nerva (96-98) zou, nadat Domitianus uit de weg was geruimd, zijns
ondanks in het paleis van zijn verachte voorganger gaan wonen. De trotse
naam verdween voor even: nu heette het complex aedes publicae, 'openbaar
gebouw'! Plinius de Jongere verdraait de waarheid nog wat verder in zijn
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Lofrede op keizer Trajanus uit xoo door te stellen dat wat aanstootgevend was,
nu aanvaardbaar werd [Panegyricus 47.3-4):
Uw vader [Nerva] toonde zijn edele gezindheid door deze burcht
van tirannie, die het keizerlijke paleis vóór uw regering was, als
'openbare woning’ te betitelen. Toch zou dat een ijdele daad zijn
geweest als hij niet een zoon [Trajanus] had geadopteerd die in
staat was in die openbaarheid te leven. Uw levenswijze en dat
opschrift stemmen geheel overeen. En iedere handeling van u
wekt de indruk o f u die tekst zelf geschreven hebt.
Over Nerva’s opvolgers in het grootste deel van de tweede eeuw valt weinig
te berichten. De gebouwde resten geven geen blijk van omvangrij ke veran
deringen. Hadrianus’ verwarming werd al aangehaald. Waarschijnlijk heb
ben alle heersers het complex gebruikt en hadden ze geen behoefte aan
ingrijpende wijzigingen en daarmee aan mutaties van de representatie van
de keizer tegenover het volk. Domitianus’ distantie en zelfverheffing werd
klaarblijkelijk spoedig een keizerlijk gemeengoed.
Het is voor de moderne bezoeker moeilij k een goede indruk te krijgen
van de luxe in de dagen van Domitianus en zijn opvolgers, omdat alleen de
kale muren en wat fragmenten van versieringen bewaard zijn gebleven. De
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Afbeeldingp: Rome, Palatijn, blik in de binnenhof van de Domus Augustana met de bloembedden in
de vorm van Amazonenschilden.

kostbare marmeren platen werden in de loop de eeuwen gestript en het
witte marmer van zuilen en balkwerk verdween in de kalkovens van mid
deleeuws Rome. Van kunst en meubilair is al helemaal niets over en antie
ke teksten wijden er zelden over uit, o f het moet om iets bijzonders als
Domitianus’ spiegelende marmeren platen gaan.
In de tijd van Septimius Severus werd er aanzienlijk gebouwd aan de
oostkant van de heuvel. Hij legde tegen het 'stadion’ een nieuwe vleugel
aan. Deze is lange tijd geïnterpreteerd als een badgebouw vanwege de bas
sins, maar recent Duits onderzoek heeft uitgewezen dat er slechts één
waterpartij was, en wel in een binnentuin, en dat het bouwwerk als een
soort luxe uitzichtpaviljoen bestemd was. Aan de oostzijde werd de op
gang naar de Palatijn afgesloten door het Septizodtum o f Septizonium, gewijd
aan de goden van de zeven planeten en hun sferen, wat terug te vinden is
in de naam die men kan vertalen als 'zeven sferen’. Ons gebrek aan kennis
over dit monument is te wijten aan de slechte overlevering: het laatste
gedeelte werd onder paus Sixtus v (1580-1585) volledig afgebroken. Op
oude tekeningen en prenten ziet het eruit als een door Romeinse toneelgebouwen geïnspireerde pronkfagade met drie verdiepingen, vol nissen
met zuilen, waarschijnlijk te interpreteren als een groot fonteingebouw
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dat reizigers die uit het zuiden over de Via Appia aankwamen, moest
imponeren. Het zevental sferen o f banen zou op de planeten kunnen slaan
en impliceerde dat er beelden van de tekens van de dierenriem opgesteld
waren. Slechts een enkele sculptuur van zeer hoge kwaliteit is aan de kalk
ovens ontsnapt (zie afbeelding 10 en 1i).

Afbeelding 10: Rome, Septizodium aan de oostkant van de Palatijn, voorgesteld op een prent van
Maarten van Heemskerck uit 1532-1536. Het monument werd in de late zestiende eeuw afgebroken.
Afbeelding 11: Riviergod uit het Septizodium, Palatijn, Antiquarium, inventarisnummer 425524.

Een blinde plek op de kaart van de Palatijn vormde lange tijd de noord
oostelijke hoek van het terrein, die uitziet op het Colosseum. Dankzij
Frans onderzoek is nu veel meer bekend over de geschiedenis ervan (zie
afbeelding 6). In dit kader is van belang dat enige grote huizen uit de eer
ste eeuw voor Christus onder Nero o f Domitianus zijn afgebroken om
plaats te maken voor een grote zuilenhof met daarbinnen een rijkelijk
met fonteinen en beelden aangeklede tuin. Deze zou tot aan het begin van
de derde eeuw deel hebben uitgemaakt van het keizerlijke paleis. Domi
tianus lij kt met dit proj eet een verbinding te hebben willen maken van het
onder Titus in gebruik genomen Colosseum: net als de Circus Maximus zou
dit dé trekpleister van de stad voor grootschalig vermaak worden en zou
de keizer hier zijn liefde voor het volk van Rome kunnen manifesteren.
Keizer Heliogabalus (218-222) liet op deze plek een enorme, Griekse tem
pel bouwen gewijd aan een equivalent van de zonnegod Sol uit zijn land
van herkomst, Syrië, Elagabal genaamd, die werd vereerd in de gedaante
van een zwarte meteorietsteen (zie de bijdrage van M artijn leks). Zijn
opvolger Alexander Severus (222-235) stuurde de zwarte steen terug naar
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zijn vaderland en maakte Jupiter Ultor (‘Jupiter de wreker’) tot de nieuwe
bewoner. OokAdonis zou er zijn vereerd; van de voor diens heiligdommen
typische Adonistuin’ zijn rond de bouwresten in groten getale plantenpotten aangetroffen.
Hiermee lijkt de ontwikkeling van de keizerlijke paleizen ongeveer
ten einde gekomen. Later in de derde eeuw zijn de keizers steeds minder
vaak in Rome, omdat ze aan de grenzen van het rijk bezig zijn met de ver
dediging van de landsgrenzen o f elders resideren. Bovendien komen er
steeds minder uit Rome zelf afkomstige keizers op de troon, waardoor de
binding met de stad zwakker wordt. Alleen Maxentius (306-312) bouwde
opnieuw een belvedère. De onderbouw daarvan rijst nog steeds aan de
oostkant op, vlakbij het Septizodium. Deze in de bronnen verguisde keizer
droeg Rome een warm hart toe en ontwikkelde imposante bouwactivitei
ten om de stad haar oude hoofdpositie terug te geven. De ambitieuze pro
jecten dreigden abrupt te eindigen, toen hij door zijn concurrent Constantijn (307-337) in 3 12 in de legendarische veldslag ten noorden van
Rome bij de Milvische Brug werd verslagen en daar sneuvelde. Constantijn liet de gebouwen op zijn naam schrijven. In een vertrek aan de noord
oostzijde van de Palatijn, dus niet ver van het Colosseum en de Boog van
Constantijn, zijn in 2006 de bollen uit bergkristal van keizerlijke scepters
en de punten van sierlansen gevonden, gewikkeld in zijden en linnen doe
ken (zie afbeelding 12). De opgravers schrijven deze kostbare stukken toe
aan de keizerlij ke schatten die hier door volgelingen van Maxentius in 312
zorgvuldig zouden zijn begraven.
In de vierde, vijfde en zesde eeuw bleef het complex op de Palatijn nog
in gebruik als residentie van de stadsprefect, die aan de keizer van Constantinopel ondergeschikt was. Daarna raakte de heuvel voor een groot
deel ontvolkt. Op het gebied van de tempel voor de zonnegod vestigden
zich benedictijner monniken en het gedeelte dat uitziet over het Forum
Romanum en het noordwesten van het oude Rome zou veranderen in de
al genoemde lusthof van de familie Farnese, begonnen in 1542. In de acht
tiende eeuw kwam onderzoek naar de keizerlijke paleizen op gang. De
genoemde vondst van de heersersattributen hebben laten zien dat er nog
veel onderzoek te doen is en dat er voor toekomstige generaties archeolo
gen nog veel te ontdekken is van de pracht en praal waarmee de keizers
zich, bescheiden o f niet, hebben omgeven.
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Afbeelding 12: Bronzen scepter met bergkristallen bol (links) en losse bergkris
tallen bol, onderdeel van een tweede scepter, gevonden op de noordoosthoek
van de Palatijn. Waarschijnlijk onderdeel van de keizerlijke attributen van
Maxentius.

KEIZERLIJKE VILLA’ S

De keizerlijke families verbleven niet uitsluitend in Rome. In het kielzog
van de elite uit de republikeinse tijd ontvluchtten de keizer en zijn h of
Rome in de heetste tijd van het jaar. Voorheen had deze trip naar het plat
teland ook gegolden als terugkeer naar de wortels, het boerenland waar de
Romeinen zo trots op waren. In de loop van de tweede eeuw voor Christus
waren naast de aloude boerderijen (villae rusticae) luxe landhuizen (vülae
urbanae] ontstaan, waar het genieten van vrije tijd procul negotiis (ver van het

werk) voorop stond. Idealiter bezat een rijke familie villa’s op verschillen
de plekken om steeds te kunnen genieten van de gunstigste omstandig
heden: in de bergen als het heel warm was o f het jachtseizoen was aange
broken, aan zee om ook bij warm weer wat verkoeling te zoeken, maar
eveneens in het voor- en najaar van het milde weer te genieten en verse vis
te eten, uit zee dan wel uit speciaal aangelegde kweekvijvers.
Van keizer Augustus is door Suetonius (Augustus 72.2-3) overgeleverd
dat hij villa’s bezat in de G olf van Napels en in Lanuvium, Praeneste en
Tibur. De laatste drie steden, niet ver van Rome, waren verbonden met de
oude Romeinse tradities en refereerden daarmee aan Augustus’ wens de
traditionele Romeinse waarden uit de mottenballen te halen. Zulke loca
ties zijn te vergelijken met de combinatie van het Huis van Augustus en
zijn omgeving op de Palatijn.
Zoals gezegd, schijnt Tiberius Rome gehaat te hebben. Hij trok zich

zoveel mogelijk op het platteland terug en liet veel staatszaken over aan
zijn vertrouweling Seianus. In 27 na Christus besloot hij zelfs tot defini
tieve vestiging op Capri, het idyllische eiland in de G o lf van Napels, waar
hij liefst twaalf villa’s liet bouwen. Voor zover we uit de resten van drie a
vier gebouwen kunnen opmaken liggen deze, naar de twaalf Olympische
goden genoemde complexen op ideale plekken. Meestal is er een schitte
rend uitzicht op zee en soms wordt een ter plaatse aanwezige natuurlijke
grot in het geheel opgenomen. Van de beroemde Blauwe Grot bijvoor
beeld is bij onderzoek in de jaren vijftig gebleken dat deze in de oudheid
als eetzaal is gebruikt. Er waren nissen voor beelden uitgehouwen en er
zijn door de zee aangetaste sculpturen gevonden. Waarschijnlijk kon de
keizer er op een vlot banketten laten organiseren. Het omvangrijks te com
plex is de Villa I ovls (‘villa van Jupiter’) aan de zuidwestpunt van het eiland,
tegenover Surrentum (het moderne Sorrento), een eveneens door luxe vil
la’s vermaard geworden ontspanningsoord. Opnieuw is het Suetonius die
sappige details overlevert, nu over seksspelletjes die de oude geile Tiberius in een zwembad in dat paleis met jongetjes zou hebben uitgevoerd.
Gaius ging mogelijk nog verder. Hij liet, in navolging van hellenisti
sche heersers, schepen bouwen die hij op het Meer van Nemi als superluxe
drijvende feestzalen liet inrichten. Resten daarvan zijn in de jaren dertig
van de vorige eeuw ontdekt en door een brand in 1942 grotendeels verlo
ren gegaan.
In Baiae (letterlijk 'Baden’) waren thermale bronnen eeuwenlang zeer
aantrekkelijk geweest naast het schitterende uitzicht over de G o lf van
Napels en de nabijheid van deze elegante stad, toen keizer Claudius hier
een heus ressort liet aanleggen. Naast paleisruimtes waren er omvangrij
ke baden, warm en koud, deels thermaal, deels met zeewater en met koud,
zoet water gevulde bassins. Het geheel had uitlopers in zee en er waren
kades van waaraf boten konden uitvaren om de keizer op het water te ver
maken. Door de eigenaardige vulkanische gesteldheid van dit gebied is de
bodem op een aantal punten in de loop van de tijd fors gedaald en zijn
delen van de villa onder water komen te liggen. Grootschalig onderzoek
onder water heeft zo’n twintig jaar geleden geresulteerd in de vondst van
een rvymphaeum, een groot fonteingebouw, gecombineerd met een eetzaal
(triclinium). In nissen rond de aanligbedden waren portretten van de kei
zerlijke familie opgesteld. De hoofdnis bevatte een beeldengroep van
Odysseus en de door hem verblinde cycloop Polyphemos. Dit in de Odys
see van Homeros vertelde verhaal was ook elders uitgebeeld en paste in
deze omgeving, omdat de primitieve reus zelf de Griekse held in een grot
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had opgesloten. De eet- en drinkgelagen vonden daardoor plaats in de
sfeer van het mythische verleden.
In latere eeuwen is de aantrekkingskracht van dit gebied voor de kei
zers en hun entourage zwakker geworden. We vinden nog wel ingrepen in
de luxe gebouwen, maar die mogen nauwelijks naam hebben. Klaarblij
kelijk wilden de keizers, voor zover ze in Rome waren, dichter bij huis blij
ven en verkozen ze voortaan plaatsen in de buurt van de stad om hun villa
suburbana o f villapseudourbana te bouwen. Zo hadDomitianus inCastel Gan-

dolfo, de huidige zomerresidentie van de paus, een uitgebreid complex
waarvan een indrukwekkende, h alf onderaardse wandelgang in het park
bewaard is gebleven. De Albaanse bergen waren toen al een geliefd recre
atiegebied en zouden dat vanaf de renaissance opnieuw worden. Het
beroemdste keizerlijke park is dat van Hadrianus in de antieke stadTibur,
het moderne Tivoli, aan de rand van de Apennijnen. Ook dit gebied werd
in latere tijden opnieuw uitverkoren, zodat we in Tivoli ook de vermaarde
Villa d’Este uit de zestiende eeuw kunnen bezoeken. In zeker opzicht vol
doet Hadrianus’ uitgestrekte complex van ruim ïzo hectare aan de eisen
die Nero aan de Domus Aurea had gesteld. Alles stond hem hier ter beschik
king om zijn functie als leider van de staat uit te oefenen, maar nu wel op
een zekere afstand van de stad, terwijl er goed gezorgd werd voor de ande
re behoeftes van hem en zijn directe omgeving. In het heuvelachtige landschap zijn zelfs door de keizer geliefde streken in het rijk gesuggereerd,
zoals het Tempedal in Arcadië (de woonplaats van de Muzen) en Canopus
bij Alexandrië in Egypte, met beelden en paviljoens. Paleisruimtes, wan
delgangen, vijvers, een theater en imitaties van tempeltjes gaven het
geheel een paradijselijke aanblik. Keizer Hadrianus beviel het complex
zozeer dat hij er zich geleidelijk aan steeds vaker ophield, om er uiteinde
lijk definitief te gaan wonen en Rome te laten voor wat het was.

CONCLUSIE

We kunnen vaststellen dat de keizers van het Romeinse Rijk ambivalent
stonden tegenover de representatie van hun macht. Zorgvuldig probeer
den met name de eerste vorsten niet te zeer boven de rest van de elite uit te
steken. Langzaamaan veranderde die schroom in de pretentie juist afstand
te nemen van de rest van de bevolking. De Palatijn leende zich bij uitstek
voor de ambities: de heuvel had geschiedenis en lag gunstig in de stad.
Door de hoogte was ook een zekere distantie gewaarborgd. De aankleding
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en inrichting van de huizen en paleizen van de keizers werden steeds rij
ker door het gebruik van kostbare materialen en de - ons nauwelijks
bekende - inrichting met bijzondere kunstwerken. Het marmer speelt in
deze ontwikkeling een cruciale rol: aarzelend geïntroduceerd op de vloer
en de plint door Augustus, kreeg het een vooraanstaande plaats in het inte
rieur van de paleizen van Nero en diens opvolgers, zodat het prestige van
de ruimtes door de keuze van dit materiaal nog nadrukkelijker dan hun
omvang o f hoogte werd bekrachtigd. De eenvoudige burger kwam niet
verder dan hoogstens een audiëntiezaal, die op imponeren was ingericht,
en wie tot de inner circle behoorde, werd ook vaak klein gehouden, zoals uit
het gedicht van Statius blijkt.
De villa’s van de keizers buiten Rome maakten een vergelijkbare ont
wikkeling door. Aanvankelij k verschilden ze niet o f nauwelij ks in omvang
en aanleg, maar gaandeweg groeiden ze uit tot enorme landgoederen.
Luxe en decadentie, de eigenaren zouden zich hier niet meer voor generen.
Een vorst moest toch ook leven als een mens? Deze woorden van Nero naar
aanleiding van zijn ambities inzake de Domus Aurea werden door velen na
hem ter harte genomen. Mocht men deze ‘slechte keizer’ verder verachten,
dat idee was zo slecht nog niet.
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