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Inleiding

Het Forum romanum oefent op menig-
een een fascinatie uit die moeilijk exact 

onder woorden te brengen is. Tegenwoordig 
geeft het plein vol puin vaak een soortgelijke in-
druk als in de oudheid toen het er ook wemelde 
van het volk. Behalve uiteraard dat destijds de 
gebouwen min of meer intact waren en nu niet 
meer. De meeste bezoekers blijven relatief kort 
en lopen achter hun groepsleider aan. Anderen 
zoeken individueel hun weg door het puin aan 
de hand van plattegrond en reconstructies. Een 
enkeling, zoals ondergetekenden, doet er uren 
over. Afgezien van de resten van basilieken, 
tempels en portieken, los van podia, zuilen en 
fragmenten, is het Forum Romanum ook een 

uitgelezen plaats om te lezen. Opschriften dan, 
wel te verstaan: niet vaak zijn er zoveel op-
schriften op de oorspronkelijke plaats samen-
gebleven als juist op het Forum Romanum. 

Tegenwoordig vormt het Forum één pitto-
reske archeologische zone, maar de doorsneebe-
zoeker staat niet genoeg stil bij de historische 
realiteit. De evolutie van het Forum Romanum 
ging hand in hand met de turbulente geschie-
denis van de stad waarvan het het centrum 
uitmaakte. Elke verandering in de politieke, 
sociale en economische structuren van Rome 
had haar weerslag op het profiel en het gebruik 
van zijn politiek centrum. Het is belangrijk om 
dit voor ogen te blijven houden, want wie nu het 
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Forum bezoekt, is er vooral op uit om resten te 
zien die verband hebben met de zo bekende 
figuren uit de Romeinse geschiedenis: Cicero, 
Caesar, Nero... Maar helaas, hij ziet quasi alleen 
monumenten die behoren tot de eindfase van 
een duizendjarige geschiedenis. Het betreft de 
4de eeuw n.Chr., toen Rome al het monopolie 
van imperium- hoofdstad verloren had en de 
heersers in andere steden resideerden.

Na de oudheid bleef de zone in gebruik, maar 
verloor haar grote betekenis langzamerhand 
door de opkomst van andere centra (Capitool, 
Lateraan, het voormalige ‘Marsveld’, Vaticaan). 
Sinds het begin van de 19de eeuw hebben ar-
cheologische verkenningen de huidige site als 
bezienswaardigheid doen ontstaan. Sindsdien 
zijn er onafgebroken opgravingen en restaura-
ties geweest, waardoor het Forum een van de 
bekendste archeologische sites uit de Romeinse 
oudheid is geworden. Het deelt die eer met het 
Colosseum en Pompeii. Toch durven we ons de 
vraag stellen: kénnen we het Forum wel? Wie 
zich erin verdiept, komt geleidelijk aan tot de 
overtuiging dat het Forum misschien wel een 
van de minst bekende archeologische sites uit 
de Romeinse oudheid is. Deze hyperbool lijkt 
misplaatst, maar er staat nu eenmaal nog wei-
nig overeind. Daarenboven is er, in weerwil van 
het belang van de site en van het onderzoek dat 
hier heeft plaatsgehad door tientallen archeo-
logen, goede en slechte, veel kapot gemaakt. Er 
is veel verloren gegaan, er is veel onbekend en 
sinds decennia blijven de huidige archeologen 
over elkaar heen tuimelen over veel fundamen-
tele punten. Van veel resten ter plaatse is het 
label op zijn minst dubieus of ronduit fout: Vol-
canal, Miliarium Aureum, Basilica Aemilia enz.

Het archeologisch onderzoek op het Forum 
is nog steeds aan de gang. Tijdens het schrij-
ven van dit boek werden er nu en dan nieuwe 

ontdekkingen gedaan. De meest opzienbarende 
daarvan was het zogenaamde ‘Graf van Romulus’ 
onder de ingang van de Curia. Bovendien is het 
aantal studies die over een of ander deelaspect 
van het Forum verschijnen, niet bij te houden. 
Hypotheses komen de één na de ander, strui-
kelen over elkaar, en gaan. Het noopte ons tel-
kens om ons manuscript, zo niet te herschrijven, 
dan toch te heroverwegen. De vorderingen van 
het schrijven kunnen nog het best worden om-
schreven als een processie van Echternach. Het 
gevolg is dat het boek hier en daar onderdelen 
kan bevatten die niet up- to- date zijn, want door 
een recente ontdekking of een recent inzicht ach-
terhaald. Het weze ons door de lezer vergeven...

De essentie van de huidige toestand van het 
Forum wordt nog het best – zij het karikaturaal 
– getekend door Godfried Bomans in zijn on-
overtroffen reisverhaal Wandelingen door Rome 
uit 1956. Daar voert hij een dame uit Bussum 
ten tonele die bij haar eerste bezoek aan het 
Forum verbaasd uitroept: “Zeg, wat is hier alles 
kapót!”1 Want dat is inderdaad het essentiële 
van het Forum, dat het ‘kapot’ is. Wie er nu 
rondwandelt, ziet vooral een hoop oude stenen, 
halve zuilen, fundamenten. En het motto mag 
dan wel zijn saxa loquuntur (de stenen spreken), 
erg verstaanbaar is het allemaal niet...

Het is een karkas dat door de tand des tijds 
uitgevreten is. Zelfs Ovidius was zich ervan 
bewust: tempus edax rerum, de tijd verslindt de 
dingen... Daarom is het zo belangrijk dat karkas 
weer tot leven te brengen met allerhande recon-
structies zoals opbouwtekeningen, multimedi-
ale technieken, maquettes enz.

We hebben in dit werk een aantal foto’s 
opgenomen van de maquette van het Forum 

1. G. Bomans, Wandelingen door Rome (Amsterdam- 
Brussel, 1962), p. 21. 
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Romanum, gemaakt door Guido Cuyt. Het is 
bekend dat de tempels in de oudheid, zowel in 
Griekenland als in Rome, fel gekleurd waren. 
Maar in hoeverre dat ook opgaat voor het Forum 
Romanum, is niet duidelijk. Zonder evidente 
bewijzen hiervoor zou het inkleuren louter ar-
bitrair zijn. Om die reden hebben wij er bij deze 
reconstructie voor geopteerd de gebouwen gro-
tendeels neutraal- wit te laten, tenzij er eviden-
tie is van anderskleurige steensoorten zoals bij 
de tempel van Saturnus of die van Antoninus 
en Faustina.2

De maquette is op schaal 1/250 en geeft het 
Forum weer zoals het er moet hebben uitgezien 
in de 4de eeuw n.Chr. Die 4de eeuw vinden we 
ook terug in bijna alle bestaande maquettes 
van Rome, zoals die van Italo Gismondi in het 
Museo della Civiltà Romana (E.U.R.) of die van 
Paul Bigot in de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis in Brussel, of in virtuele recon-
structies zoals Rome reborn. 

Waarom precies de 4de eeuw n.Chr.? In die 
eeuw verschijnen de laatste grote verwezen-
lijkingen die we nog kunnen rekenen tot het 
bouwkundig erfgoed van het antieke Rome. 
In die eeuw is Rome als het ware af. Een stad 
is uiteraard nooit ‘af’ – een stad is een levend 
wezen – maar veel van wat er vanaf de 4de eeuw 
gebouwd wordt, behoort tot een andere cultuur 
met een totaal ander gedachtegoed dat de mid-
deleeuwen aankondigt, het christendom. In 
de 4de eeuw staan de gebouwen van het ‘oude 
Rome’ er nog in al hun glans. Daar zal in de 5de 
eeuw n.Chr. verandering in komen: het verval 
zal vanaf dan de antieke monumenten in zijn 
greep krijgen om het terug te brengen tot ... de 
hoop stenen.

2. Gorski & Packer, p. XVII.

Dit boek probeert deze hoop oude stenen tot 
leven te wekken. Naast de vermelde maquette 
doen de schrijvers daarvoor een beroep op li-
teraire getuigenissen uit de oudheid die laten 
zien wat er op het Forum gebeurde. Niet alleen 
de bouwactiviteiten of de historische gebeurte-
nissen in strikte zin komen zo aan bod, maar 
ook het dagelijks leven. Welke beelden waren 
er te bewonderen in de tempel van Concordia 
die zowat als een museum was ingericht? Wat 
ging Plinius beluisteren in de Basilica Iulia? 
Wat is het verhaal achter de bron van Iuturna? 
Michiel Verweij besteedt ruime aandacht aan 
de talloze opschriften die op het Forum te vin-
den zijn en die voor ons de levende geschiedenis 
tastbaar maken. Bovendien wordt dit alles in 
een duidelijk historisch kader ingebed, zodat 
het mogelijk wordt om de ontwikkeling van het 
Forum te begrijpen. Ontwikkeling in dubbele 
zin: zowel de constructie en restauratie van de 
gebouwen als de wisseling van functie van het 
plein. Het resultaat is dat de dode hoop stenen, 
zuilen, halve opschriften opnieuw tot leven 
komt en een stem wordt. Leven tussen de ste-
nen en stemmen!

De auteurs willen graag enkele personen 
bedanken die hebben bijgedragen tot de reali-
satie van dit werk: Johan van Heesch (voor het 
advies bij het presenteren van de Romeinse mun-
ten), Jan Gadeyne (voor zijn adviezen, vooral in 
verband met het middeleeuwse Forum), Tim 
Clerbaut (voor het bewerken van de foto’s van 
de Forum- maquette), alsmede enkele personen 
die foto’s hebben bezorgd, namelijk Eric Claes, 
Martine De Brucker, Christiane Hofmans, Lynn 
Meuleman, Kathy Sas, Marc Uytterhaeghe en 
Dirk Viaene; en ten slotte Marleen Delputte voor 
haar eindeloze geduld.
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