
Tussen eeuwenoud en ultramodern loopt de Via dei Fori Imperiali 
 

The historian is a prophet looking backward.  
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel  

 
Inleiding 
In dit paper wordt de relatie onderzocht tussen het futurisme en fascisme in stedenbouw en 
architectuur aan de hand van de aanleg van de Via dei Fori Imperiali in Rome tussen 1931 
en 1933. Tijdens de cursus is duidelijk geworden hoe ‘tricky’ deze relatie ook vandaag nog 
is. Indachtig het motto van Geert Mak, hoe herkennen we de geschiedenis wanneer we er 
middenin zitten en er zelf deel van uit maken, wordt in twee korte intermezzi verkend hoe de 
schrijver Louis Couperus en de graficus Maurits Escher tegen de opkomst van het futurisme 
en fascisme aankeken op het moment dat zij er middenin zaten. Ook wordt gekeken of er 
een relatie zou kunnen zijn tussen het werk van de graficus M.C. Escher, die in de jaren ’20 
en ’30 in Rome woonde, en de futuristische kunst. Aan het eind van dit paper wordt een 
verband gelegd tussen de huidige plannen voor de Via dei Fori Imperiali en het begrip 
heritage gelegd.    
 
Intermezzo een: Louis Couperus, een vreemdeling onder Futuristen (zie illustratie 06b) 
Het ruilboekenkastje in de hal van de flat waar ik woon is soms een klein schatkamertje. Daar vind ik een 
ongedateerde Louis Couperus Omnibus van uitgeverij L.J. Veen uit Amsterdam. Daarin naast veel meer 
twee journalistieke bijdragen van Louis Couperus (1863 – 1923) over het Futurisme1. In Florence woonde 
de estheet Couperus in 1913 een lezing van de futuristen bij. Anders dan we misschien verwachten 
oordeelde hij opvallend mild over deze revolutionaire avant-gardisten die alle musea het liefst in brand 
zouden steken. Hoewel de Futuristen nauwelijks een generatie ouderzijn dan Couperus zelf2, kijkt hij met 
een soort vaderlijke liefde naar deze nieuwlichters.  
’s Avonds bezoekt Couperus een lezing van de Futuristen in ‘Teatro Verdi’ in Florence. Couperus heeft 
een plek op het schellinkie of de engelenbak (de loggione) van een uitverkocht theater. Op het toneel acht 
kunstenaars achter een groene tafel, ‘als de ministers van de Toekomst’. De politie is uitgerukt, er hangt 
oproer in de lucht. De stemming zit er meteen al goed in en de Futuristen worden ontvangen met een 
Italiaans menu van aardappelen, honing, bloemkool en sinaasappelen. In ‘het pan-demonische geweld’ 
gaan redevoeringen en poëzie verloren. ‘Hun theorieën zijn prachtig’ roept een student naast Couperus 
uit. Het is heerlijk jong te zijn. Er is niets anders. In de liefde en in de kunst, in levenswijsheid en de strijd 
tegen al wat niet vooruit wil, is er maar één ding van waard; jong te zijn. De estheet Couperus heeft 
bovenal het verleden, dat de Futuristen haten, lief. Geen fee van modernisme kan hem herscheppen tot 
futurist. Dan raakt Couperus me werkelijk wanneer hij schrijft dat de jeugd altijd ‘gelijk heeft’ omdat ze 
meer toekomst bezit. Begrip voor het ‘jeugdige elan’ van de futuristen staat Couperus echter niet in de 
weg erop te wijzen dat het futurisme meer is dan een kunstbeweging en ook een uiterst twijfelachtige 
politieke agenda heeft. Maar hij ziet in de Futuristen ook de jeugdige dromers die een kunst willen anders 
dan alle kunst voor hen, een literatuur die anders spreekt, een muziek die anders klinkt, wie zal het niet 
willen. Een half jaar later doet Couperus, eerst vanuit München en later vanuit Florence verslag van het 
uitbreken van de eerste wereldoorlog. 
In 1913 toen Couperus deze bijeenkomst bijwoonde was het futurisme nog relatief nieuw, het eerste 
futuristische manifest dateerde van 1909. Toch onder kent Couperus meteen de schaduwzijde van hun 
ideeën. Marinetti gebruikte deze theater optredens (serate3) om een breder publiek te bereiken. Hij had 
bedacht dat tien procent van de Italianen wel eens een boek las, maar dat negentig procent het theater 
bezocht. Van november 1913 tot januari 1914 hadden de futuristen een expositie bij Ferrante Gonnelli’s 
boekhandel aan de Via Cavour 48. De futuristische ‘serate’ in Teatro Verdi vond plaats in het kader van de 

 
1 Louis Couperus De Gioconda, Futuristen en Vreemdelingen en Vreemdelingenhaat. 
Eerder verschenen in het dagblad: Het Vaderland, 1914/15. 
2 De twee futuristen die hij opvoert, Filippo Tommaso Emilio Marinetti 1876 – 1944 en Giovanni Papini (1881 – 1956) zijn 
slechts tien à twintig jaar ouder dan Couperus. Zie ook Illustratie 20 met Papini midden Marinetti geheel rechts, niet 
onbegrijpelijk dat Couperus ze typeerde als ‘ministers van de toekomst’. 
3 Greene, Italian Futurism 1909-1944, 90. De serate fused art and life in a compact union and became Futurism’s most original 
contribution to the twentieth-century avant-garde.  
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opening van deze tentoonstelling4. Deze futuristische serate gingen vaak met relletjes gepaard aangezien 
het publiek de futuristische uitingsvormen lang niet altijd begreep. (illustratie 8) In 1913 worden verspreid 
over Italië vijfenveertig officiële en onofficiële serate gehouden, waarvan 16 in Rome. De bijeenkomst in 
Teatro Verdi in Florence gaat de boeken in als ‘de slag om Florence’5.  De waarneming van Couperus sluit 
ook wonder wel aan bij wat Vivien Greene ruim honderd jaar later in 2014 schrijft. Futurist zijn in het Italië 
aan het begin van de twintigste eeuw betekende jong zijn en geïnspireerd worden door moderne iconen 
als de industriële stad, de machine en snelheid. En het nieuw leven blazen in wat de futuristen zagen als 
een statische cultuur in verval6. In 1913 kon niemand nog voorspellen welke samenleving er zou ontstaan. 
Schrijver Philipp Blom trekt een vergelijking tussen de periode 1900 – 1914 en de jaren na het einde van 
de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (1991) ook dan ontstaat er een periode van 
onzekerheid die het lastig maakt te zien hoe de toekomst vorm gaat krijgen. In zijn boek uit 2008 geeft 
Philipp Blom niet aan wanneer die periode volgens hem eindigt. Misschien met de aanslag op de Twin-
Towers in New York en de daaropvolgende Global War on Terrorism. De vijftienjaar tussen 1900 en 1914 
was een periode van grote maatschappelijke veranderingen. Alles dat in de rest van de twintigste eeuw 
belangrijk zou worden, van Kwantummechanica tot vrouwenemancipatie, van abstracte kunst tot 
ruimtereizen, van communisme en fascisme tot de macht van de media was al in essentie aanwezig in de 
eerste vijftien jaar voor het uitbreken van de eerste Wereldoorlog7.  
Zestien jaar voor Albert Einsteins ((1879-1955) ontdekking van de relativiteitstheorie (1905) schreef de 
filosoof Henri Bergson (1859 – 1941) zijn Time and Free Will (1889). Bergson maakt een onderscheid 
tussen het meten van de tijd door de wijzers van een klok en de tijd zoals we die ervaren. Voor Bergson 
werk de tijd zoals ervaren door onze geest als een (film)camera die van statische momenten de illusie 
maakt van een continu bewegend moment. Deze fragmentatie van tijd en ruimte zien we terug in de 
beeldende kunst, in het werk van Picasso en Braque, Malevich, Kandinsky, Carrà en Boccioni. Anders 
dan het Kubisme was het Futurisme niet geïnteresseerd in primitieve beschavingen, maar gefascineerd 
door snelheid, beweging en dynamiek. De esthetiek die daarbij hoorde moesten ze echter zelf uitvinden. 
Waar Picasso en Braque personen en objecten weergaven vanuit verschillende gezichtspunten. Gaven 
Balla en Duchamp een reeks bewegingen in de tijd weer in een beeld8. Uit de nieuwe perspectieven die 
Einstein en Bergson boden werd het modernisme geboren9.  
Futuristen als Boccioni, Carrà en Balla, werden beïnvloed door de ideeën van de filosoof Henri Bergson 
(Time and Free Will - 1889 - en Matter and Memory – 1896 -) in hoeverre is dit ook een manier om het 
werk van Escher te begrijpen? Voorlopig zuiver visueel zie ik wel overeenkomsten tussen het werk van de 
futuristen en dan met name de Futurist Aeropittura en Eschers werk na 1935. Zie ook de voorbeelden in 
bijlage 2 en 3, ik durf de kunstwerken nog niet naast elkaar te zetten omdat dit een te nauw verband zou 
suggereren. Uit niets blijkt me namelijk dat Escher ook maar in enigermate geïnteresseerd was in het 
futurisme. Maar omgekeerd, is het mogelijk dat hij na ruim twaalf jaar Rome en Italië, tussen 1922 en 
1934, hun werk niet zou kennen?  
 
Futurisme 
De Via dei Fori Imperiali, of eigenlijk de Via dell’ Impero zoals de weg, die het centrum van 
Rome met Ostia eerder genoemd werd, verbindt kaarsrecht is zal ik toch een paar omwegen 
maken voor we daar aankomen. Te beginnen bij het Futurisme. Filippo Tommaso Marinetti 
(1876 – 1944) is de sleutelfiguur binnen het futurisme en de opsteller van het eerste 
Futuristische Manifest uit 1909. Marinetti was een schrijver en geen beeldend kunstenaar en 
het schrijven van manifesten zou hij tot een kunstvorm verheffen. Zo moeten we ze denk ik 
ook lezen, evenals het werk van zijn collega futuristen. Het futurisme is een kunststroming en 
geen blauwdruk voor de toekomst. Alles gaat bij Marinetti in de overtreffende trap en de 
hoogste versnelling en zijn snoeverij kent nauwelijks grenzen. Een brullende automobiel is 
mooier dan de Nikè van Samothrace (ca. 200 voor Chr.). Daar zijn overigens lang niet alle 
futuristen het mee eens.  

 
4 Ibid., 120–23. 
5 Buelens, Hendrix, en Jansen, The History of Futurism, 136. 
6 Greene, Italian Futurism 1909-1944, 21. 
7 Blom, The Vertigo Years, 3. 
8 Ibid., 398–401. 
9 Ibid., 83–85. 
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Snelheid, auto’s, vliegtuigen en film waren de iconen van het futurisme. In 1909 stond dit 
alles nog in de kinderschoenen maar voor de futuristen was alles in beweging. Bij publicatie 
van het eerste Futuristisch Manifest, niet in een obscuur blaadje, maar in Le Figaro van 20 
februari 1909 toonde Marinetti nog geen belangstelling voor politiek. De Futuristen waren 
gefascineerd door snelheid en hoe dit in hun kunst te vatten10. Zelfs toen Marinetti betrokken 
raakte bij een auto-ongeluk en in een greppel beland beschrijft hij dit op lyrische wijze. 
Waarbij hij de modder in de greppel vergeleek met de zwarte borst van zijn Soedanese min. 
Het Futurisme is waarschijnlijk de enige kunststroming die geboren is uit een auto-ongeluk. 
Marinetti wilde het maanlicht vermoorden en de musea vernietigen. Kortom alles waar de 
burgerman bewondering voor had kon wat Marinetti betreft op de mestvaalt. Ook wordt wel 
beweerd dat de futuristen luidruchtig waren (moesten zijn) om gehoord (en gezien) te 
worden binnen het modernisme11. In 1916 publiceerde Marinetti zijn manifest The New 
Religion – Morality of Speed12 waarin hij een nieuwe wereld voorstelde die beïnvloed werd 
door geometrische symmetrie en snelheid.  
Het experiment met fragmentatie van de vorm, de weergave van dynamiek en beweging, het 
spelen met tijd, snelheid en perspectief worden gezien als belangrijke kenmerken van het 
futurisme. Ook omdat de stroming een internationale uitstraling had, van Brazilië tot Japan, 
maakt dat het futurisme tot een van de belangrijkste bewegingen in de kunst van de 
twintigste eeuw13. De relatie met het fascisme maakt het echter lastig deze beweging binnen 
de beeldende kunst op waarde te schatten. Marinetti’s banden met het fascisme werpen een 
lange en donkere schaduw over het futurisme. Toch is er ook in de periode 1945 – 1969 al 
veel kunsthistorisch onderzoek naar het futurisme gedaan14.  Ruim daarvoor, in 1914 
beweerde Karl Vossler in zijn Italienische Literatur der Gegenwart dat in het futurisme de 
band tussen literatuur (kunst?) en leven volledig is doorgesneden. Het futurisme is grotesk 
en gaat voorbij aan goed of slecht15. Terwijl het zoals bij veel avant-gardistische bewegingen 
juist de bedoeling van de futuristen was om een brug te slaan tussen kunst en leven16. 
 
De futuristen en de kunstgeschiedenis (zie illustraties 03 en 06) 
Als echte Avant-gardisten lijkt het alsof de futuristen afstand namen van alles dat er voor hen 
geweest was. Laten we hier eens kijken of dit ook werkelijk zo is aan de had van twee 
kunstwerken van de futuristische kunstenaar Umberto Boccioni (1882 – 1916). 
Boccioni’s bekendste beeldhouwwerk is ‘Unieke vormen van continuïteit in de ruimte’ uit 
1913. Een beeld van een lopende figuur is gebaseerd op het oud Griekse beeld van de Nikè 
van Samothrace. Een beeld dat collega futurist Marinetti nu juist inferieur achtte aan zelfs 
een auto. Ook maakt Boccioni gebruik van de ideeën van Rodin over de weergave van 
beweging en kijkt hij naar Rodin’s Walking Man (1905) maar ook naar Gian Lorenzo Bernini’s 
Apollo and Daphne (1622-1625)17. Overigens noemt Green de relatie met de Nikè van 
Samothrace dan weer niet. We zien echter dat het voor een (beeldend) kunstenaar bijna 
onmogelijk is om iets nieuws te maken zonder te refereren aan het voorafgaande. 
Het tweede kunstwerk van Boccioni is het schilderij De stad verrijst uit 1910 – 11. Hier is 
Boccioni beïnvloed door het Divisionisme of pointillisme van met name Paul Signac (1863 – 
1935). We zien een rood paard dat verdwijnt in vegen van licht en dat even als de arbeiders 
om hem heen trekt aan een blauw tuig. De inspanningen van mens en dier lijken zinloos en 
gedoemd te mislukken. Volgens Robert Hughs heeft Boccioni zijn inspiratie voor deze 
compositie waarschijnlijk gevonden in Tintoretto’s Kruisverheffing18. Ook hier vond Boccioni 
zijn inspiratie zowel voor de schildertechniek als voor de compositie dus wederom in de 

 
10 Ibid., 262. 
11 Buelens, Hendrix, en Jansen, The History of Futurism, 2. 
12 https://dokumen.tips/documents/marinetti-f-t-1916-the-new-religion-morality-of-speed.html.  
13 Greene, Italian Futurism 1909-1944, 21. 
14 Buelens, Hendrix, en Jansen, The History of Futurism, 377. 
15 Ibid., 319. 
16 Greene, Italian Futurism 1909-1944, 90. 
17 Ibid., 128–30. 
18 Hughes, Robert, ‘De zeven levens van Rome’, 422. 

https://dokumen.tips/documents/marinetti-f-t-1916-the-new-religion-morality-of-speed.html
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kunstgeschiedenis. Boccioni, maar ook andere futuristen gebruikten in hun schilderkunst de 
heldere kleuren van het expressionisme (Fauvisme en Der Blaue Reiter) met behulp van de 
techniek van het Divisionisme19. We zien dat de futuristen die alles wilden vernietigen en zich 
uitsluitend op de toekomst richten in de praktijk niet ongevoelig waren voor de 
kunstgeschiedenis. Ook Geert Buelens en Monica Jansen tonen aan dat het futurisme diepe 
wortels heeft in de romantiek en het symbolisme20.  
 
‘Laten we het maanlicht vermoorden’ 
Giacomo Balla’s schilderij Streetlight (illustratie 7) zou een iconisch schilderij van het 
futurisme worden. Een symbool van vooruitgang; de overwinning van het elektrische licht 
van de straatlantaarn op het romantische licht van de maan. Balla schilderde, de veelkleurige 
en alles verblindende kracht van de lantaarn, die het licht van de maansikkel op de 
achtergrond doet verbleken. Hier wordt het Divisionisme (of pointillisme) gecombineerd met 
het futuristische ideaal van de moderne techniek, in dit geval elektrisch licht21. De nieuwe 
kunstvorm van het futurisme moest aansluiten bij de nieuwe tijd. Relatie met Eschers serie 
nachtbeelden, waarin hij ook geen genoegen neemt met het licht van de maan, maar er pas 
op uittrekt wanneer de stad Rome door Mussolini in de schijnwerpers wordt gezet. Waar 
Turner bijvoorbeeld nog de nadruk legde op het ‘romantische’ maanlicht. 
 
Futuristische architectuur en stedenbouw 
Ik wil nu een overgang maken naar de architectuur en stedenbouw, bestond er eigenlijk 
zoiets als een futuristische architectuur? Van de futuristische architect Antonio Sant ‘Elia 
(1888 – 1916) is niets gebouwd en er zijn alleen tekeningen bewaard gebleven. Deze 
futuristische voorstellen van Sant ‘Elia bevatten luchtterrassen, fly-overs, bruggen en 
gelaagde wolkenkrabbers die niet zouden misstaan in een sciencefictionfilm. Ze doen 
denken aan de dromen of nachtmerries van Fritz Langs Metropolis uit 1922 of aan de ook 
door Escher bewonderde fantasieën van Piranesi.  
Misschien zijn Sant ‘Elia’s tekeningen meer kunstwerken dan praktische ontwerpen. Sant 
‘Elia zelf sneuvelde al in 1916 in de door de futuristen zo verheerlijkte oorlog evenals 
Boccioni trouwens. Zijn architectuurontwerpen passen echter meer in een sciencefictionfilm 
dan in Mussolini’s bouwplannen.  
 
Onderscheid in de eerste en tweede generatie futuristen 
Het lijkt erop dat er niet zoveel verband is tussen deze eerste generatie futuristen en de 
ideeën van Mussolini die hij toen ook nog voor een belangrijk deel moest ontwikkelen. Ook 
Baxa schrijft dat het fascisme in Italië ontstaat uit de eerste wereldoorlog. Hij spreekt over 
het fascisme als de politieke verpersoonlijking van de eerste wereldoorlog. Een mythisch 
wereldbeeld dat geboren werd uit de loopgraven van de eerste wereldoorlog22.  
Met de dood van Boccioni en Sant ‘Elia in 1916 verliet ook een aantal andere futuristische 
kunstenaars van het eerste uur de beweging. Carlo Carrà sloot zich aan bij de Pittura 
metafisica en Gino Severini koos voor het kubisme23. Na de eerste wereldoorlog veranderde 
ook het futurisme, wanneer Marinetti en de tweede generatie futuristen in hun opvattingen 
steeds verder opschuiven richting Mussolini. Het futurisme wordt nog kwaadaardiger toen 
Mussolini eind jaren dertig steeds verder opschoof richting Hitler. Eerlijk gezegd ben ik zelf 
hierin ook heel erg zoekend, aan de ene kant lijkt het een helder verhaal, aan de andere kant 
is het zo genuanceerd en gelaagd dat ik er nauwelijks iets over durf te zeggen. Aan de ene 
kant zijn de futuristen, zeker de eerste generatie, een belangrijke stroming binnen de 
beeldende kunst. (zie bijvoorbeeld de al wat oudere publicatie van Alfred Barr over de 

 
19 Greene, Italian Futurism 1909-1944, 26. 
20 Buelens, Hendrix, en Jansen, The History of Futurism, 1. 
21 Greene, Italian Futurism 1909-1944, 82. 
22 Baxa, Roads and Ruins, 18–22. 
23 Greene, Italian Futurism 1909-1944, 42. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Carlo_Carr%C3%A0


5 
 

Italiaanse moderne kunst24) Aan de andere kant hebben zeker de tweede generatie 
futuristen verwerpelijke (politieke) ideeën. Voor Marinetti en de futuristen was de stad Rome 
eigenlijk de vijand, zoveel verleden, gezag, ouderdom, continuïteit en schoonheid was meer 
dan ze verdragen konden. Voor de futuristen kon alles vanaf de Etrusken tot het monument 
voor Victor Emanuel de II wel bij het grofvuil. Het futurisme als beweging reflecteert de 
tegenstellingen en conflicten uit de eerste helft van de negentiende eeuw, waarin ook het 
modernisme zijn wortels heeft25.  
 
Het einde van het futurisme als avant-garde beweging 
Na 1916 wordt het futurisme steeds meer een politieke, sociale en maatschappelijke 
beweging. Latere futuristische (kunst) projecten, zoals de Aeropittura/ aeropainting of aero-
art (zie ook bijlage 2) uit de jaren dertig lijken niet meer uit de ‘heroic years’ 1909 – 1916 
voort te vloeien26. De aeropainting of aero-art diende ook een propaganda doel, maar is 
tegelijkertijd veel meer dan dat27. Daarentegen heeft de futuristische ‘case d’arte’, de 
futuristische toegepaste kunst, zoals posters, keramiek, kleding en zelfs kookboeken, die 
opkwam in de jaren dertig en mogelijk diende als cultureel alternatief voor het regime maar 
was nooit expliciet antifascistisch28. Walter L. Adamson laat het futurisme als avant-garde 
beweging eindigen in 192329. Wanneer Marinetti en andere futuristen beweren dat ze de 
kunst van de staat willen worden. Ook wanneer een dergelijk streven mislukt betekent dit het 
einde van iedere avant-garde beweging. Een andere reden is dat Marinetti lid wordt van de 
Italian Academy een instituut dat hij in 1909 nog wilde vernietigen. Vanaf 1923 wordt ook de 
band tussen Marinetti en het fascistische regime steeds inniger. Het futurisme was het sterks 
als avant-garde beweging gedurende de ‘mythic – heroic period’ 1909 – 1916 en stierf toen 
wellicht al een ‘natuurlijke’ dood. Zoals Marinetti al in de geboorteakte van het futurisme in 
1909 onderkende: our successors … will throw us in the waste basket like useless 
manuscripts – we want it to happen! In 1923 zal Marinetti het ‘doodvonnis’ uit 1909 ook 
persoonlijk ondertekenen met zijn lidmaatschap van de Italian Academy. Hoewel er ook na 
de ‘heroic years’ zeker nog wel belangwekkende artistieke ontwikkelingen plaats vonden 
binnen het futurisme30.  
 
De spagaat van Mussolini  
Benito Mussolini (1883-1945) was een Italiaanse politicus, journalist en onderwijzer. Hij was 
van 1922 tot 1943 minister-president van Italië. Na de mars op Rome (van 27 tot 29 oktober 
1922) kwam Mussolini aan de macht en maakte van Italië een fascistische staat. 
Het conflict tussen het behoud van het oude Rome en de wens van een moderne hoofdstad 
was de spagaat van Mussolini. Het fascisme stond evenals het futurisme voor de toekomst, 
maar de toekomst van de fascisten bewoog zich wel achterwaarts, richting het oude Rome. 
Mussolini wilde het glorieuze verleden laten zien en tegelijkertijd van Rome een moderne 
stad maken. Overigens was dit helemaal geen nieuw dilemma. Ook de burgemeester van 
Rome Luigi Pianciani worstelde hier al in 1882 mee, zoals blijkt uit het volgende citaat: Rome 
is the greatest museum in the world, but as a capital city it is not satisfying the needs of the 
present (…) It is not a city authority to be administered, it is the greatest of ancient 
metropoles to be respected, and it is a modern metropolis to be created31. Onder het 
burgemeesterschap van Luigi Pianciani zou een van de eerste moderne wegen de Via 
Nationale worden aangelegd.  
 

 
24 Alfred H. Barr, Jr., and James Thrall Soby Twentieth-Century Italian Art. 
25 Greene, Italian Futurism 1909-1944, 46. 
26 Buelens, Hendrix, en Jansen, The History of Futurism, 306. 
27 Ibid., 311. 
28 Ibid. 
29 Ibid., 299–318. Walter L. Adamson The End of an Avant-Garde? 
30 Ibid., 390. 
31 https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/pio-piacentinis-project-as-part-of-the-programme-for-rome-as-the-capital-city. 

https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/pio-piacentinis-project-as-part-of-the-programme-for-rome-as-the-capital-city
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Intermezzo twee: De Romeinse jaren van de graficus M.C. Escher (zie illustraties 01 en 02) 
Escher woonde en werkte in Rome tussen 1922 en 1935.  
In 1922 reisde Escher als net afgestudeerd graficus door Spanje met het plan om door te reizen naar 
Italië. Hij heeft echter twijfels over de politieke situatie in Italië en gaat voor advies naar de Italiaanse 
consul in Barcelona. Die verzekerd hem, liggend op zijn rustbed, dat na Mussolini’s mars op Rome, Italië 
volkomen veilig is32. Rust en orde waren in Rome hersteld en op 11 november 1922 zet Escher voet aan 
wal in Italië.  
In 1935, Escher is inmiddels getrouwd en vader van twee kinderen, ervaart hij de maatschappelijke en 
politieke situatie in Rome als steeds ongemakkelijker. Wanneer zijn zoontjes op school ook nog eens 
uniformen moeten gaan dragen en mee moeten marcheren is de maat vol en besluit hij met pijn in het hart 
te vertrekken. Hij zal zich zijn Italiaanse jaren herinneren als de mooiste van zijn leven. Via Zwitserland en 
België zal hij uiteindelijk in 1941 terugkeren in Nederland. Evenals Couperus ziet Escher de voortekenen 
en de donkere wolken van wat komen gaat weldegelijk. Hoewel geen van beiden bij benadering konden 
voorzien hoe heftig de twee wereldbranden die hen te wachten stonden zouden worden. 
Een van Eschers laatste kunstprojecten in Rome is een serie van twaalf houtsneden getiteld ‘Rome bij 
Nacht’. In de jaren dertig gaat Mussolini steeds meer gebouwen in Rome letterlijk in de schijnwerpers 
zetten. Als graficus ziet Escher hoe visueel interessant dit is. En ’s avonds en ’s nachts trok Escher, 
gewapend met een zaklampje, zwart karton en witkrijt Rome in om dit vast te leggen. Helaas heb ik deze 
schetsen nog nergens kunnen achterhalen. Wellicht zijn ze verloren gegaan, hoewel Escher altijd zeer 
zorgvuldig was op zijn materiaal. Overdag werkte hij deze schetsen, in tijd van een paar maanden, uit tot 
een serie van twaalf houtsneden. Hij zal ze in 1934 voor het eerst aan het KNIR tentoonstellen, in een 
expositie samen met de Nederlandse schilder Otto B. de Kat. Volgens sommige bronnen wordt deze 
expositie ook een bron van kritische geluiden tegen het bewind van Mussolini33. Wanneer dat zo is zeker 
interessant om te onderzoeken wat hier gebeurde omdat in 1933 het huidige gebouw van het KNIR 
geopend was in het bij zijn van Benito Mussolini. De toenmalige directeur van het KNIR G.J. Hoogewerff 
had in de jaren voor de tweede wereldoorlog de ambitie het KNIR om te vormen richting een cultureel 
instituut. Sinds de opening van het nieuwe gebouw in 1933 vonden daar met regelmaat concerten en 
tentoonstellingen plaats. Zoals in 1934 een succesvolle tentoonstelling van Maurits Escher en Otto B. de 
Kat34. Ook wilde Hoogewerff van het instituut een ‘thuis’ voor de Nederlandse kolonie in Rome maken. Er 
werd een ‘oranje eik’ geplant, bij de geboorte van Juliana een Oranje-Nassau tentoonstelling 
georganiseerd, het volkslied werd gezongen en er werd leven de koningin geroepen. In hoeverre we dit 
ook mogen zien als kritiek op, of subversieve actie tegen, het regiem van Mussolini is mij op dit moment 
onduidelijk. 

 
De Via dei Fori Imperiali (zie illustraties 09 en 15)  
In 1931 kondigde Mussolini een plan aan voor de reconstructie van Rome. Het doel was 
Rome als schitterende stad te onthullen en het herstel van het ‘zuivere’ Rome uit de tijd van 
keizer Augustus. Dit is ook de periode dat Mussolini het Romeinse erfgoed in de 
schijnwerpers gaat zetten. Wat Escher inspireerde tot zijn serie van twaalf houtsneden 
getiteld ‘Rome bij Nacht’.  De Via dei Fori Imperiali die het Colosseum met de Piazza 
Venezia verbindt moest in deze reconstructie plannen de triomflaan vormen. Het feit dat 
deze weg ook zeer geschikt was voor militaire parades was hierbij zeker van belang (zie 
illustraties 09 en 15). Ook de Obelisk van Aksoem, toen net in Ethiopië buit gemaakt, werd 
via deze weg triomfantelijk Rome binnengehaald. Belangrijk was dat door de nieuw 
aangelegde wegen in Rome ook de klassieke gebouwen die men graag wilde tonen veel 
beter zichtbaar werden. Dat er bij de aanleg van deze weg nogal wat resten van het door 
Mussolini bewonderde keizerrijk voorgoed verdwenen was collateral damage. Voor de 
aanleg van de Via dei Fori Imperiali en het verlengde daarvan de Via del Mare die de Piazza 
Venezia met Ostia verbond zijn ook een aantal dicht bevolkte woonwijken gesloopt, onder 
meer de Piazza Aracoeli en de Piazza Montanara wat aan de rand van Rome weer nieuwe 
sloppenwijken creëerde35. De kunstenaar Mario Mafai (1902 – 1965) toont deze afbraak in 

 
32 Mussolini’s mars op Rome van 27 tot 29 oktober 1922 klinkt heel heroïsch maar was eigenlijk een treinreis van Florence naar 
Rome, niemand ging te voet. 
33 Hazeu, M.C. Escher, 170–71. 
34 Cools, Valk, en Le Bailly, Institutum Neerlandicum MCMIV-MMIV, 71–72. 
35 Baxa, Roads and Ruins. P.XIV. 
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zijn serie ‘Demolizione’ (zie illustratie 15). Overigens valt bij een bezoek aan bijvoorbeeld 
een museum als Capitolini Centrale Montemartini op hoeveel kunstschatten juist gevonden 
zijn tijdens deze ‘demolizione’. Bijvoorbeeld een portret van keizer Augustus uit de eerste 
eeuw voor Christus, dat gevonden is tijdens de aanleg van de Via del Mare in 1937 
(illustratie 16). Een ander voorbeeld is een reliëf met Apollo and Marsyas gevonden bij de 
aanleg van de Via del Mare, nabij de kerk van Sant Nicola in Carcere nu eveneens te zien in 
Capitolini Centrale Montemartini (illustratie 17). De Sant Nicola in Carcere is ook een van de 
twaalf nachtbeelden die Escher van Rome maakte. Tijdens zijn nachtelijke schetstochten 
moet Escher dus regelmatig letterlijk boven op deze ‘Demolizione’ van de stad Rome 
gezeten hebben, rechtstreeks laat hij er echter niets van zien. Andere onderdelen van 
Mussolini’s plan waren een grote nieuwe wijk in het noorden van Rome de Foro Mussolini 
(nu de Foro Italico) genaamd en in het zuiden EUR (Esposizione Universale di Roma). Sinds 
de zogenaamde ‘mars op Rome’ waarmee de fascisten in 1922 hun macht gevestigd 
hadden, stond de cultuurpolitiek van het regime in hoge mate in het teken van de 
zogenaamde ‘cultus van de romanita’. Alles was er op gericht te laten zien dat Mussolini’s 
fascistische Italië de rechtmatige opvolger was van het Romeinse keizerrijk. Door het slopen 
van complete woonwijken en de aanleg van wegen creëerde het fascistische regime een 
compleet nieuwe beleving van de antieke ruïnes36.  Het hoogtepunt van deze propaganda 
was de tentoonstelling ‘Mostra augustea della romanita’ van september 1937 tot november 
1938 naar aanleiding van de tweeduizendste geboortedag van keizer Augustus. Mussolini 
spiegelde zich graag aan het keizerrijk van Augustus, zeker na de verovering van Ethiopië in 
mei 1936. De verwevenheid van cultuur, politiek en het moderne en antieke Italië blijkt ook 
uit het decor waartegen de militaire parades zich afspelen. (illustraties 12 en 13) 
In 1938 namen de Italiaanse keizer Victor Emanuel III, Mussolini en Hitler samen het defilé 
van de troepen af op de Via dei Fori Imperiali, toen nog de Via dell ‘Impero. Die voor de 
gelegenheid was uitgerust met Romeinse legioenstandaarden, adelaars en roedebijlen37.  
Bij de bevrijding van Italië in 1944 zal de Via dell ‘Imporo opnieuw een rol spelen. In zijn semi 
autobiografie De Huid beschrijft Curzio Malaparte (1898 – 1957) hoe hij als gids de 
Amerikaanse troepen adviseerde om langs de Via dei Trionfi (Via di San Gregorio) en de Via 
dell ‘Imporo, beiden door het fascistische regiem aangelegd, Rome binnen te trekken.  
 
Heritage in het nu voor de toekomst 
Het verhaal van de Via dei Fori Imperiali is nog lang niet ten einde. Op dit moment is 
Mussolini’s snelweg en paradeplaats vooral een wandelgebied voor toeristen en is het 
wederom een grote bouwput voor de aanleg van een nieuwe metrolijn (Linea C) en 
metrostation (illustratie 16). Door de architecten Massimiliano Fuksas en Doriana O. 
Mandrelli is in 2006 een herinrichtingsplan voor dit gebied opgesteld. Hierin wordt 
voorgesteld het archeologische park voorrang te geven en de weg (wegen/ wandelpaden) 
boven de historische ruïnes te laten zweven. Een bijna futuristisch plan van het Piazza 
Venezia tot het Colosseum, hoe mooi zou het zijn hier iets van de schets ontwerpen van 
Antonio Sant Elia in te verwerken. Zo kan wellicht een verband gelegd worden tussen de drie 
verschillende Rome’s (het keizerlijk, het Christelijke en het fascistische Rome) en onze tijd. 
Ook het ontwerp voor het museum voor hedendaagse kunst Maxxi van Zaha Hadid is 
geïnspireerd door het Forum Romanum en het Foro Italico (vroeger Foro Mussolini). 
Kennelijk is een associatie met dit deel van het Italiaanse verleden dus geen ‘no go area’ 
meer. Het museum Maxxi wil een plek zijn voor publiek debat. Dat door middel van kunst en 
architectuur helpt de eigentijd op een creatieve manier te begrijpen en te interpreteren.  
 
Conclusie 
Tussen de uitersten van behouden en zichtbaar maken enerzijds en moderniseren en 
vernietigen anderzijds zien we ook de twee opvattingen over heritage. Aan de ene kant de 
opvatting dat alles van waarde is en behouden moet worden en aan de andere kant de 

 
36 Ibid., 12. 
37 Bianchi Bandinelli en Pelgrom, Ontmoetingen in de onderwereld, 17. 
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opvatting dat we een snelweg door een middeleeuwse wijk kunnen trekken, waarbij alles uit 
die periode en ouder verloren gaat. De balans tussen deze opvattingen zal telkens opnieuw 
gevonden moeten worden. Voor de Via dei Fori Imperiali misschien wel in de discussie over 
het herinrichtingsplan van de architecten Fuksas en Mandrelli.  
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Bijlage 1 
Lijst van illustraties bij het essay ‘Tussen eeuwenoud en ultramodern loopt de Via dei Fori 
Imperiali’. 
 
Illustratie 01 en 02  

  
M.C. Escher Nachtelijk Rome (Nocturnal Rome) (series) 
Kerkkoepels van Santa Maria di Monte Santo en Santa Maria dei Miracoli (gezien vanuit de Pincio) (249) 
maart 1934 houtsnede op papier 234 x 309 mm. 
 
Standpunt Escher gevonden op 5 juli, zo’n vijfentwintig meter links van het toeristische uitzichtpunt over 
de stad Rome, op de heuvel Pincio, erg mooi trouwens.  
 
Illustraties 03 – 06 Umberto Boccioni 

  
Nike of Samothrace ca. 200 voor Chr. Umberto Boccioni Unieke vormen van continuïteit in 

de ruimte 1913 brons. 

  
Umberto Boccioni De stad herrijst 1910. Paul Signac, Grand Canal (Venetie) . 
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Illustraties 07  

 
Giacomo Balla, Lampada - Studio di Luce ['Street Light'], 1909, olieverf op doek, 175 x 115 cm, Museum 

of Modern Art, New York. 
 
Illustraties 08 

 
Umberto Boccioni - Serata Futurista Milano. 

 



11 
 

Illustraties 09 – 12 aanleg van de Via dei Fori Imperiali en militaire parades38: 

  
Sloopwerkzaamheden voor de aanleg van de 
Via del Mare ter hoogte van Teatro di Marcello 
ca. 1932. 

Sloopwerkzaamheden voor de aanleg van de Via dei 
Fori Imperiali ca. 1932. 

  
Sloopwerkzaamheden voor de aanleg van de 
Via dei Fori Imperiali ca. 1932. 

Militaire parade op de Via dei Fori Imperiali ca. 1935. 
 

Illustraties 13 en 16  

  
Militaire parade op de Via dei Fori Imperiali 
gezien vanuit het Colosseum op 6 mei 193839. 

I lavori di sbancamento della collina Velia, febbraio 
1932. Graafwerkzaamheden op de Velia, februari 
193240. 

 
38 Gentile, Fascismo di pietra. 
39 Bianchi Bandinelli en Pelgrom, Ontmoetingen in de onderwereld, 89. 
40 Eigen foto; scan naar origineel uit 1932, aangekocht bij tweedehands boekwinkel ‘Libreria Rotondi’ Via Merulana 82 00185 
Roma. 
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Graafwerkzaamheden aan de Via dell Impero 
zoals afgebeeld in 'La Domenica del Corriere' 
van 9 oktober 1932. 
 

Via dell Impero aanleg mieuwe metrolijn en -station 
2021 (eigen foto). 

Illustratie 17 

 
Mario Mafai Demolizioni di via Giulia. 
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Illustraties 18 en 19 

 
Museum Capitolini Centrale Montemartini Portrait of Augustus (from the excavation sites on the Via del 
Mare 1937) (eigen foto). 
 

 
Museum Capitolini Centrale Montemartini Relief with Apollo and Marsyas (from the Via del Mare, near 
the Church of Sant Nicola in Carcere 1938) (eigen foto) 
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Illustratie 20 

 
De Futuristen, ‘ministers van de toekomst’ zoals Couperus ze typeert; Palazzeschi, Carrà, Papini, 
Boccioni, Marinetti ongeveer 1913/4 
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Bijlage 2 
Futuristische inspiratie van M.C. Escher? 
(Futurist Aeropittura) 

  
Tato (Guglielmo Sansoni), Flying Over the Coliseum in a 
Spiral, 1930 

Tato (Guglielmo Sansoni) spiraling 1936 

  
Tullio Crali Before the Parachute Opens 1939 Tullio Crali Upside down loop 1938 

  
Filippo Masoevo Descending over Sant Pietro 1927 - 1937 
mogelijk 1930 - 1933 

Filippo Masoevo Dynamized aerial view of the Foro Romano 
ca.1927-1937 mogelijk 1934 

 

 

 

 



16 
 

Bijlage 3 
Futuristische inspiratie van M.C. Escher? 
(Futurist Aeropittura) 

  
M.C. Escher Vliegmachine boven sneeuwlandschap 
(omslag christelijk weekblad Timotheus, winternummer 
1934-'35), houtsnede, oktober 1934 

M.C. Escher Toren van Babel 1920 

 
M.C. Escher Dag en Nacht 1938 (misschien wel Eschers meest bekende prent) 

 
M.C. Escher Balcony 1945 

 

 


