
 
 

 
 
In de Intro passeerde de Grand Tour van Londen 
naar Rome al. Een vroege vorm van cultureel 
toerisme voor de elite. Rome was in trek. 
 

 
 
Maar hoe werd Rome een echte toeristenstad?  
Mussolini blijkt daarin een belangrijke rol te spelen.  
De toeristen op deze foto zijn zich daar waar-
schijnlijk niet van bewust. 
 

 
 
Om voor elkaar te krijgen dat Rome hoofdstad zou 
worden, moest Mussolini het eerst met de 
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katholieke kerk op een akkoordje gooien. Die was 
namelijk eigenaar van de stad. In 1929 lukte hem 
dat met het Pact van Lateranen, waarbij het 
katholieke grondgebied teruggebracht werd 
tot Vaticaanstad.  
Als een vorm van wisselgeld verbouwde Mussolini 
vervolgens de ‘oprit’ naar de Sint-Pieter.  
Maar dat is niet het enige… 
 

 
 
Bij vergelijking van de Baedeker reisgidsen uit 1904 
en 1930 zie je wat hij nog meer deed.  
In de eerste gids staan de bekende historische 
attracties die nu veel toeristen trekken.  
In die van 1930 komen daar ineens het Forum 
Romanum en het Colosseum bij, alsmede het Foro 
Mussolini, de sportstad in het noorden van de stad.  
Op de plattegrond van 1925 uit deze reisgids zien 
we dat het Forum Romanum nog verstopt zit tussen 
woningbouw. 
 

 
 
In onderstaand schema staan de stappen van 
ruimtelijke verandering.  
We gaan bij de toelichting in het schema van rechts 
naar links en weer terug. 
Allereerst wilde Mussolini van Rome de hoofdstad 
van Italië maken. Daarvoor richtte hij in 1925 een 
eigen gouvernement op dat pas in 1929 bij het Pact 

1929 Pact van Lateranen /        1937 Via della Conciliazione
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van Lateranen echte macht kreeg. Ondertussen 
begon hij met de aanleg van de Via del Mare, de Via 
Dell’Impero en de sportstad. De beide Via’s hoor-
den bij zijn andere doelstelling, het openleggen van 
de antieke stad en het verbinden van Rome met de 
zee. De overige stedenbouwdoelen (rechts in het 
schema) laat ik achterwege. 
Om dat allemaal voor elkaar te krijgen presenteerde 
hij in 1931 een structuurvisie die met vele deskun-
digen en instanties tot stand kwam.  
Een jaar later werd de Via Dell’Impero, de parade-
straat, met veel vertoon geopend.  
In 1937 startte de bouw van een wijk ten behoeve 
van de wereldexpo in 1942, die niet doorging. Van 
zijn plannen om de Olympische Spelen van 1940 en 
1944 te organiseren is ook niets terecht gekomen. 
Maar de basis voor de toeristenstad was toen al 
gelegd. 
Tijdens zijn regeerperiode verdubbelde het aantal 
inwoners van Rome.   
 

 
 
De Via del Mare, de naam zegt het al, is een weg die 
het centrum met de zee verbindt. Het is de eerste 
tak van een rondweg rondom het Forum Romanum. 
Dat ging met veel sloop gepaard. 
Het theater boven staat op de onderste foto aan de 
linkerzijde. 
 

 

Fascistische stedenbouw in Rome (1922-1945)

Inwoneraantal Planperiodes Stedenbouwdoelen

1921 – 691.661

1931 – 1.009.244

1941 – 1.415.000

- 1924 start Via del Mare
- 1925 Gouvernement Rome
- 1928 start Via Dell’Impero
- 1928 Foro Mussolini (sportstad) 

- 1929 Pact van Lateranen
- 1931 structuurvisie
- 1932 opening Via Dell’Impero

- 1937 Via della Colciliazione
- 1937 start expowijk E42
- 1940 / 1944 Olympische Spelen

- Rome als hoofdstad
- Open leggen antieke stad 
- Rome aan zee (regio)

- Nieuwe grote gebouwen
- Verbetering infrastructuur
- Tertiaire sector in centrum
- ‘Krotopruiming’  
- Uitbreidingswijken
- Voorzieningen
- …etc….

Bron: Bodenschatz: Städtebau für Mussolini

Piazza Venezia 1932

1924 Via del Mare, Rome aan zee 



 
Op de plattegrond zien we de rondweg in rood 
ingetekend, met links de Via del Mare en rechts de 
Via Dell’Impero.  
Voor de aanleg van de rondweg verdwenen er veel 
woningen – in paars - en werd er veel afgegraven 
om de ruïnes van de keizerlijke fora bloot te leggen.   
De foto’s rechts tonen de situatie van voor en na de 
sloopwerkzaamheden op dezelfde plek. 
 

 
 
Waar het Mussolini om te doen was, zien we 
hieronder. Links de keizerlijke fora richting 
Colosseum. Rechts de paradestraat die er deels 
overheen gaat. Deze paradestraat moest, samen 
met de opgegraven fora, het machtige Rome 
weerspiegelen van de nieuwe keizer, Mussolini. 
 

 
 
In de brochure van het Ministerie van Onderwijs dat 
net na de opening verscheen, wordt met name 
keizer Augustus - de favoriet van Mussolini - in het 
zonnetje gezet. Tevens staan er veel opgravingen en 
kunstschatten in uit het antieke Rome. Je zou het 
een toeristische gids kunnen noemen.  
Er staat slechts één fotootje in van de gesloopte 
woonbebouwing, zie rechts. 
 

voor

na

sloop

Bron: Wagenaar: Stedenbouw en burgerlijke vrijheid

1924-1932 (inwijding): 300.000 m3 afgegraven, 608 woningen gesloopt, 1886 mensen verhuisd. 

Via del Mare
Via Dell’Impero

Via Dell’Impero, na WO2: Via dei Fori Impariali



 
 
Op onderstaande foto uit 1925 zien we het Forum 
Romanum met aan de linkerzijde woningen die op 
de monumenten staan.  
Tijdens een toespraak in 1926 zei Mussolini 
hierover: ”Gij zult de majesteitelijke kerken van het 
christelijke Rome verlossen van parasitaire, profane 
bouwsels. De eeuwenoude monumenten van onze 
geschiedenis moeten machtig uitlichten in de voor 
hen noodzakelijke leegte.”  
Een jaar later begon de sloop van deze woningen. 
 

 
 
Nu ziet het er zo uit.  
Merk op hoeveel toeristen er in die ‘noodzakelijke 
leegte’ van Mussolini rondlopen. 
 

1933

Forum Romanum 1925



 
 
In 1945 was het afgelopen met het fascisme van 
Mussolini. De paradestraat werd nog één keer 
gebruikt voor de aftocht van de krijgsgevangenen. 
Daarna werd het een drukke verkeersweg. 
 

 
 
En ook die drukke verkeersweg is inmiddels 
verleden tijd. Er lopen nu toeristen rond. 
 

 
 
Tot twee keer toe probeerde Mussolini de 
Olympische Spelen in Rome te krijgen. Vanwege het 
uitbreken van de oorlog vonden die geen doorgang. 
In 1960 lukte het uiteindelijk wél. 
 

Forum Romanum 2015

1945Via Dell’Impero

2017Via dei Fori Impariali



 
 
Bij die Olympische Spelen van 1960 werd zonder 
blikken of blozen het erfgoed van Mussolini 
hergebruikt. In de geërfde sportstad stonden 
immers al verschillende sportgebouwen alsmede 
een stadion.  
We zien naast het oude stadion het voormalige 
partijbureau van de fascisten staan. Daarvoor ligt 
het voormalige grote manifestatieterrein dat tijdens 
de Spelen als parkeerterrein werd gebruikt. Dat is 
nog steeds zo. 
 

 
 
Aan de andere kant van het oude marmerstadion 
bouwde men een nieuw Olympisch stadion.  
De gedenknaald van Mussolini bleef gewoon staan.  
 

Olympische Spelen in Europese steden 

1940 Rome
1944 Rome
1948 Londen
1952 Helsinki
1960 Rome
1972 München
1992 Barcelona
2004 Athene
2012 Londen

1896 Athene
1900 Parijs
1908 Londen
1912 Stockholm
1920 Antwerpen
1924 Parijs
1928 Amsterdam
1936 Berlijn

1932  opening marmerstadion          1937 partijbureau van fascisten 



 
 
Ook op het nooit als zodanig gebruikte expoterrein 
E42, later EUR-wijk genoemd, vonden de 
Olympische Spelen plaats.   
 

 
 
Uiteindelijk leverde de Olympische Spelen van 1960 
een nu denkbeeldige, maar toen functionele 
toeristische as op van noord naar zuid v.v. Het 
Forum Romanum ligt halverwege.   
 

 
 
Opmerkelijk is dat tijdens de Olympische Spelen 4% 
van de overnachtingen bij particulieren plaatsvond. 
Dat zou je een vroege vorm van AirBnb kunnen 
noemen.  

Olympisch stadion van 1960 met Mussolini-gedenknaald uit 1932

E42
EUR-wijk

1928 Foro Mussolini-Italico
1960 Olympisch stadion

Olympisch dorp
sportvelden

Forum Romanum
rondweg

1942 expo E42 / EUR-wijk
sportvelden
sporthal

Toeristische as



18% verbleef in instellingen die voornamelijk 
gelieerd waren aan de katholieke kerk. Volgens de 
communistische krant ‘De Waarheid’ uit die dagen 
zouden daardoor veel kleinere hotels kopje onder 
zijn gegaan. 
Met 1,2 miljoen overnachtingen in twee weken tijd 
werd de stad behoorlijk op de proef gesteld. 
 

 
 
De toeristische as heeft geen standgehouden. De 
sportstad van Mussolini noch de EUR-wijk zijn 
toeristische topattracties geworden.  
Maar wat wél een topattractie werd, is het door 
Mussolini opengelegde Forum Romanum dat in het 
hart ligt van het UNESCO werelderfgoed.  
Met dank aan Mussolini. 
 

 
 
 
 
 

1,2 miljoen 
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twee weken

4% ‘airbnb’
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