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geschiedenis

Vespasianus' amfitheater was het beroemdste in de Romeinse 

wereld. Het werd bekend als Amphitheatrum Flavium - afgeleid van 

Flavius, de familienaam van Vespasianus, Titus en Domitianus. 

Tegenwoordig is het theater beter bekend als Colosseum. 

De Flavische keizers lieten het Colosseum bouwen op de plaats 

waar het voormalige Stagnum lag (een kunstmatig meer dat bij 

Nero’s domus aurea hoorde) op deze manier probeerde ze de 

herinnering aan de gehate Nero uit te wissen.                                                                                

Het Colosseum heeft te lijden gehad onder verschillende 

natuurrampen. Een blikseminslag 217 beschadigde het Colosseum 

dusdanig dat er gedurende vijf jaar geen spelen georganiseerd 

konden worden. Diverse aardbevingen brachten grote schade toe 

aan het gebouw, maar zolang het gebouw in gebruik was werd dit 

telkens gerepareerd door de Romeinen.



• De belangrijke Romeinse families, waar vaak ook de paus uit 

voortkwam, beschouwden het Colosseum als een groeve waar 

eenvoudig bouwmateriaal gehaald kon worden voor hun nieuw te 

bouwen kerken en paleizen. Zo werd al het marmer verwijderd en 

hergebruikt in nieuwe gebouwen of simpelweg verbrand om kalk te 

verkrijgen. Ook het ijzer waarmee de blokken steen en marmer 

werden vastgezet was gewild.

• De grond van het amfitheater werd als heilig beschouwd vanwege 

het bloed van de christelijke martelaren dat hier vergoten werd.

• Historici schatten dat in de loop der eeuwen tussen de 300.000 en 

500.000 mensen in het Colosseum zijn gestorven.



Bouw

• Het Colosseum werd gebouwd door de zogenaamde Flavische 

keizers. De bouw werd begonnen onder de heerschappij van 

Vespasianus in 72 Na de voltooiing in 80 werd het ingewijd door 

Titus. De spelen bij de opening duurden 100 dagen. Titus' opvolger 

Domitianus voegde nog een verdieping toe, benevens een aantal 

gangen en vertrekken onder de arena, die nu zichtbaar zijn.

• Het elliptische grondvlak meet (over de assen gemeten) 188 bij 156 

meter, heeft een omtrek van 527 m. De hoogte van de gevel is 

48,50 meter. De buitenmuur heeft drie rijen van 80 bogen, die 

telkens gescheiden worden door halfzuilen, beneden met Dorische, 

in het midden met Ionische en boven met Korinthische kapitelen. Er 

waren 76 ingangen die genummerd waren met Romeinse cijfers 

(boven de ingangen XXIII-LIV zijn de nummers nog zichtbaar).



• De cavea bood plaats aan meer dan 50.000 toeschouwers. Deze 

was ingedeeld in vier galerijen. Voor de keizer was er een aparte 

loge aan een van de lange kanten van de arena met een eigen 

ingang. Aan de overzijde was de loge voor de keizerin, de Vestaalse 

maagden en de magistraten. De senatoren hadden marmeren 

zitplaatsen direct aan de arena. Andere mannen zaten dicht bij de 

arena of er verder vandaan. Op de vierde galerij zaten de vrouwen 

van senatoren en ridders. 

• Naderhand is er nog een hypogeum bijgebouwd: het ondergrondse 

labyrint. Hier waren 60 valluiken en 30 liften. Door de luiken en liften 

konden bijvoorbeeld tijgers naar de arena geleid worden.



toerisme

• Het Colosseum was geheel bedoeld voor de spelen die werden 

georganiseerd en gefinancierd door de heersende keizer. 

• In het Colosseum werden allerlei spelen gehouden, dier tegen dier, 

mens tegen dier en mens tegen mens. Er waren ook 

gladiatorengevechten of wilde dierenjachten. Al deze schouwspelen 

hadden één rode draad: de dood als vorm van amusement.

Er werden natuurlijk ook andere voorstellingen gegeven zoals 

fluitspelers, acrobaten, bokswedstrijden, boogschietwedstrijden en 

wagenrenwedstrijden. Tijdens christenvervolgingen werden 

roofdieren op Christenen losgelaten. 

In tegenstelling tot de gladiatorengevechten was het martelen van 

de christenen een uitzondering. Criminelen, slaven, gladiatoren en 

wilde dieren vochten over het algemeen tot de dood erop volgde. 

Vrouwen en dwergen worstelden met elkaar.

De toeschouwers hadden de macht over leven of dood door met 

een zakdoek te zwaaien of de duim naar beneden te richten. 



• Kort na de opening werden er ook zeeslagen gehouden. Nadat men 

de arena met miljoenen liters water had laten vollopen, werden 

beroemde zeeslagen uit de geschiedenis na gespeeld.

• Tegenwoordig zijn er geen schouwspelen en andere dingen in het 

Colosseum maar kan je het Colosseum bezichtigen. 

De houten planken van de bodem zijn weggerot, waardoor je nu 

goed de ondergrondse gangen en ruimtes kunt zien. Het Colosseum 

is nog steeds heel indrukwekkend en trekt het iedere dag nog veel 

toeristen aan!!!



Arco di constantino
• De boog van Constantijn is de grootste van de drie overgebleven 

triomfbogen in Rome. Ze is ongeveer 25 meter hoog. Opgericht door 

de Senaat en het Volk van Rome om de overwinning te vieren van 

Constantijn op Maxentius bij de Milvische brug (18 oktober 312) en 

ingewijd op 25 juli 315. Gebouwd over de Via Triumphalis, de weg 

waarover de keizers vroeger tijdens hun triomftocht naar de 

Capitolijn trokken. In de middeleeuwen omgebouwd tot versterking 

en later onderdeel van een versterkt paleis van de familie 

Frangipani. Meerdere keren gerestaureerd en van aanbouwsels 

ontdaan in 1804. De triomfboog heeft drie doorgangen. Boven de 

middelste is aan beide zijden de wijdingstekst aangebracht.



• Het Colosseum werd gebouwd als gift aan de inwoners van de stad 

Rome en om te laten zien waar het Rijk architectonisch toe in staat 

was.

• De entree voor het theater was in de Romeinse tijd gratis.

• Het Colosseum staat op de Italiaanse 5 cent.

• Op 7 juli 2007 werd het Colosseum tot een van de zeven nieuwe 

wereldwonderen gekozen.

•

Weetjes  


