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Het onderwerp van deze studie is de ewige Stadt, als een construc  e en 
projec  escherm voor bürgerliche idealen, stereotypen, angsten en verlangens. 
Het gaat in op de rijkdom aan ideeën en opva   ngen over Rome, de clichés 
die ermee gepaard gingen, de inconsisten  es, de dynamiek, de context en de 
func  es ervan. De studie richt zich in het bijzonder op de relevan  e van ‘Rome’ 
voor de studie van het Duitse historische bewustzijn en de historische cultuur 
in de negen  ende eeuw. Het bestudeert ‘Rome’ als een gelaagde Symbolknoten
die veel kan onthullen over het karakter en de ontwikkeling van het Duitse 
historische bewustzijn in de negen  ende eeuw, op individueel, collec  ef en 
abstract niveau.









 
 

 









Inleiding

Grab der Vergangenheit und 
Weltknoten.
Clio, Germania en Rome: 
onderzoeksopzet



Foto  telpagina (detail): fotograaf onbekend, Tempel van Vespasianus en Titus en de Tempel 
van Saturnus op het Forum Romanum, Rome. Circa 1842? Daguerreotype 18 x 20 cm. 
Bron: McDougalls Fine Art Auc  ons Photography, 21 May 2016, Lot: 23.
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1.  Et in Arcadia ego;  
auch ich in Italien!

Het Duitse Rome-beeld, 1780-1900.
De ontwikkelingen op hoofdlijnen



Foto  telpagina (detail): Robert Macpherson (1811-1872), Fontein op Sint Pietersplein in Rome. 
Circa 1860. Albumen silver print. Afdruk onder andere opgenomen in: collec  e J. Paul Ge  y 
Museum, Los Angeles. Het citaat uit de  tel verwijst naar het mo  o van de Italienische Reise 
van Johann Wolfgang von Goethe.































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Den schönen 
 faulen Süden

De poli  eke kleuring van het Italiaanse 
verleden.
Het apoli  eke, radicale, conserva  eve en 
(na  onaal)liberale Rome



Gioacchino Altobelli en Pompeo Molins, Tempel van Minerva, Keizersforum (Forum van Nerva), 
1857-1875. Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. Collec  enummer: RP-F-2003-155. 
Het citaat uit de  tel is a  oms  g van Jacob Burckhardt (voorjaar 1846). O.a. geciteerd in Buck, 
Vasoli, Rinascimento, 37; Kaegi II, 580.
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3. Roma und Amor

De seksuele kleuring van
het Italiaanse verleden.
Feminien verleden en 
masculiene geschiedenis



Foto  telpagina (detail): James Anderson, Capitolijnse Venus. 1845-55? Albumen silver print. 
Bron: Wikimedia Commons.
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4.  Ein Spli  er vom 
Paradies

De religieuze kleuring van het Italiaanse 
verleden.
De pelgrimage naar het supra-historische



Foto  telpagina (detail): James Anderson. Tiber, Engelenburcht en Sint-Pieter. 1880/1889. 
Collec  e: Wikimedia Commons. Het citaat uit de  tel is a  oms  g van Isolde Kurz. Zie: 
Isolde Kurz, Ein Spli  er vom Paradies: Erzählungen und Erinnerungen aus dem Florenz der 
Jahrhundertwende Gisela Schlientz Hrsg. (Stu  gart 2003).
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Conclusie 

Zei  gung und Ewigung.
Rome: het oog van de orkaan



Foto  telpagina (detail): Altobelli & Molins, Mannen te paard bij Romeins aquaduct in de 
Campagna, nabij de Via Appia. Circa 1860. Albumen silver print van glasnega  ef. 26.4 × 36.8 
cm. Gilman Collec  on, nummer 2005.100.1113. The Metropolitan Museum of Art.



















































































Geraadpleegde 
bronnen 



Foto  telpagina (detail): fotograaf onbekend (toegeschreven aan A. De Bonis), Campidoglio. 
Ca. 1870. Bron: www.romasparita.it. Ook in: Museo del Prado, inv. nr.: HF00455.
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Literatuurlijst



Foto  telpagina (detail): fotograaf onbekend, Via Appia An  ca. 1870-1890. 
Bron: h  p://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA04:SFA209000001.















































































Summary  
Samenva   ng



Foto  telpagina (detail): Edmund Behles , Rome, Boog van Drusus, Arco di Druso, circa 1865.
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Foto  telpagina (detail): James Anderson, De Boog van Constan  jn, ca. 1859. Rijksmuseum, 
Rijksprentenkabinet, Amsterdam. Collec  enummer: RP-F-F80034.
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