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Flo rence, Rome en Venetië zijn de ide ale ste den voor een ste den trip. Het nadeel
is dat ieder een dat vindt en je op elk moment van het jaar hor den toe ris ten ziet
en alle win kel tjes per fect inspe len op de wen sen van bezoe kers.
Nee, dan Bologna: in de mid del eeuwse bin nen stad maak je ken nis met het
authen tieke Ita li aanse leven waar kof fie en tagli at telle al ragù hei lig zijn. De vele
ker ken en kloos ters laten zien dat het zelfde geldt voor de kerk en de paus. Dank ‐
zij de aan we zig heid van de oud ste uni ver si teit van Europa heeft de stad ech ter al
eeu wen een eigen zin nig karak ter: tech niek, weten schap en inno va tie staan hier
op gelijke voet met reli gie. De drie bij na men van Bologna – la Rossa, la Grassa en
la Dotta – laten zien waar Bologna voor staat. La Rossa (de Rode) ver wijst zowel
naar het van ouds her com mu nis ti sche en tegen woor dig linkse karak ter van de
stad (niet in de laat ste plaats door de aan we zig heid van de uni ver si teit) als naar
de rode daken van de hui zen. La Grassa bete kent de Vette en is een min der sub ‐
tiele ver wij zing naar de gas tro no mi sche cul tuur van Bologna: ner gens wor den
streek ge rech ten en eten in het alge meen zo seri eus geno men als hier (en
terecht). Ten slotte ver wijst la Dotta (de Geleerde) naar de Uni ver si teit van
Bologna die sinds de 11de eeuw haar stem pel op de stad drukt.
Bui ten landse toe ris ten zijn Bologna wel is waar niet vreemd, een toe ris ti sche trek ‐
pleis ter is het aller minst. Tot de jaren ’80 was Bologna rela tief zelf voor zie nend:
ook zon der de inkom sten uit de toe ris ti sche sec tor ging het Bologna over het
alge meen voor de wind. Rond de eeuw wis se ling ken terde deze trend en sinds
een paar jaar richt de stad zich steeds meer op toe ris ten. Bologna bruist meer dan
ooit en dank zij de grote hoe veel heid (open lucht)eve ne men ten, mark ten, con cer ‐
ten en acti vi tei ten is er altijd wat te bele ven.
 
Veel reis ple zier,
 
Merel Die mont
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Buiten het centrum is een indrukwekkende begraafplaats waar omgekomen partiza‐
nen, rijke families en helden uit het verleden begraven liggen

De geschiedenis van Bologna is grotendeels bepaald door de ligging van de
stad, het succes van de universiteit, de rijke families die de stad bestuurden
en Europese politieke ontwikkelingen. Bloei en verval wisselden elkaar af en
de stad heeft keer op keer bewezen sterker terug te komen uit een moeilijke
periode.

Sinds de 9e eeuw v. Chr is het gebied rondom Bologna bewoond. Van grote
neder zet tin gen was des tijds ech ter nog geen sprake. De ‘stad’ Bologna vindt zijn
oor sprong in de tijd van de Etrus ken. Dit Noord-Ita li aanse volk stichtte de stad
rond onge veer 510 v. Chr. en noemde haar Fel sina.
In de eeu wen die volg den heb ben ver schil lende stam men Fel sina in han den
gehad, tot de stad in 189 v. Chr. na een lange strijd onder deel werd van het
Romeinse Rijk. Con sul Lucius Vale rius Flac cus werd de bestuur der van de stad
en al snel ves tig den drie dui zend Latijnse fami lies zich in ‘Bono nia’, zoals de
Romei nen de stad noem den. Lang zaam begon de bevol king de Romeinse taal en
cul tuur over te nemen, hoe wel het Bolog nese dia lect nog steeds spo ren ver toont
van de taal van de eer dere inwo ners.
De rol van Bologna als knoop punt in de Ita li aanse infra struc tuur begint in 187 v.
Chr. als de Via Aemi lia – de weg die van Rimini naar Pia cenza loopt – wordt aan ‐
ge legd. Deze weg ver bond Pia cenza met Rome en Bologna werd een belang rijk
knoop punt op deze route. Zowel de macht van de stad als het inwo ner tal groeide
en op zijn hoog te punt was ‘Bono nia’ de op een na groot ste stad van Italië en een
van de belang rijk ste ste den van het Romeinse Rijk.
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Na een peri ode van ver val die een paar eeu wen duurde, bloeide de stad in de 5de
eeuw op onder bis schop Petro nius. Vol gens de legende liet hij de Basi lica Santo
Ste fano bou wen.
Na de val van het Romeinse Rijk kende Bologna ver schil lende heer sers. De Lom ‐
bar den gebruik ten de stad als mili tair cen trum en in 774 werd de stad ver o verd
door Karel de Grote – heer ser van het Rijk van de Fran ken - die de stad ‘schonk’
aan paus Adri a nus I.
In de 11de eeuw was Bologna – dank zij poli tieke machts wis se ling op het Euro ‐
pese toneel – in staat om zich af te schei den van het Hei lige Roomse Rijk. De stad
werd een vrije stad staat en ver sterkte zijn posi tie door het slui ten van alli an ties.
Aan het einde van de 12de eeuw groeide Bologna snel en werd het een steeds
belang rij ker han dels knoop punt, onder andere door een sys teem van kana len
waar door sche pen de stad kon den berei ken. Dit is ook de peri ode dat rijke fami ‐
lies hun sta tus wil den tonen door een hoge toren op hun huis te bou wen. Rond
1270 – het voor lo pige hoog te punt van de bloei pe ri ode – waren er onge veer 180
torens in de stad.
De stich ting van de Uni ver si teit van Bologna – waar schijn lijk in 1088 – droeg in
grote mate bij aan de groei van Bologna, zowel in deze peri ode als in de daar op ‐
vol gende eeu wen. Geleer den op het gebied van gram ma tica, reto rica en logica
leg den zich steeds meer toe op het bestu de ren van wet ten en recht. Pro fes so ren
en stu den ten kre gen van het Hei lige Roomse Rijk ver schil lende pri vi le ges wat de
weten schap, de uit wis se ling van ken nis en de uni ver si teit ten goede kwam.
Beroemde weten schap pers die aan de Uni ver si teit van Bologna stu deer den
waren onder andere Dante, Boc cac cio en Pet rarca.
Aan het einde van de 12de eeuw wer den nieuwe stads mu ren gebouwd om de
stad aan te pas sen aan de groei van het aan tal inwo ners. In de 13de eeuw was dit
aan tal opge lo pen tot 50.000 - 60.000, waar mee het de vijfde grote stad van
Europa was na Cordoba, Parijs, Venetië en Flo rence. Het gebied tus sen Mil aan en
Bologna groeide uit tot het gebied met de meeste tex tiel in du strie van Italië en er
ont stond een gea van ceerd sys teem van kana len en water we gen voor trans port en
de opwek king van ener gie voor de tex tiel mo lens.
Na deze peri ode van grote voor uit gang volg den ver schil lende moei lijke peri o des.
In 1348 over le den 30.000 van de 50.000 inwo ners aan de pest en de mach tige
fami lies die door de eeu wen heen de stad bestuur den, lagen voort du rend met
elkaar over hoop. De 14de eeuw is ech ter ook de peri ode dat de Basi lica di San
Petro nio is gebouwd. De heer schap pij van som mige fami lies bete kende een bloei ‐
pe ri ode voor Bologna, waarin de stad een grote aan trek kings kracht op archi tec ‐
ten en schil ders had. Bologna kwam steeds meer bekend te staan om zijn kunst
en cul tuur. Tij dens de renais sance, was het de enige stad waar vrou wen een
beroep moch ten uit oe fe nen. Zij had den veel meer vrij heid dan in andere Ita li ‐
aanse ste den en som mi gen vrou wen kre gen zelfs de kans om aan de uni ver si teit
te stu de ren.
De schil ders van ‘de School van Bologna’ wed ij ver den in de 16de en 17de eeuw
met die van Rome en Flo rence welke stad het cen trum van de schil der kunst was.
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Van het begin van de 16de eeuw tot het einde van de 18de eeuw was Bologna
onder deel van de Pau se lijke Staat. Bologna werd in naam van de paus bestuurd
door een kar di naal. In 1530 werd Karel de Vijfde voor de Basi lica San Petro nio
door paus Cle ment VII tot kei zer van het Hei lige Roomse Rijk gekroond. Aan het
eind van de 16de eeuw maakte de pest opnieuw veel slacht of fers onder de bevol ‐
king en redu ceerde deze van 72.000 tot 59.000 en in 1630 tot 47.000. Er was in
deze peri ode ech ter ook sprake van grote voor uit gang. In 1564 wer den Piazza del
Net tuno en het Archi gin na sio  – het cen trum van de uni ver si teit - gebouwd.
Onder het pau se lijk bewind wer den veel ker ken en andere reli gi euze gebou wen
gesticht. Bologna had in deze peri ode 96 kloos ters, meer dan welke andere Ita li ‐
aanse stad in die tijd.
In 1796 ver o verde Napo leon Bon a parte Bologna. Hij riep de stad uit tot de hoofd ‐
stad van de Cis padaanse Repu bliek, een door Napo leon in 1796 in het leven
geroe pen staat in Noord-Italië. De Repu bliek kende ech ter geen lang leven en
nadat Napo leon was ver sla gen, werd Bologna in 1815 door het Con gres van
Wenen weer onder het gezag van de Paus geplaatst. Uit ein de lijk sloot de stad
zich in 1860 aan bij het Konink rijk van Sar dinië, dat vlak daarna het Konink rijk
van Italië werd.

Als onder deel van het nieuwe Ita li aanse Konink rijk, ging het stads be stuur van
Bologna over tot een aan tal rigou reuze bouw- en res tau ra tie pro jec ten. Aan het
einde van de 19de eeuw ver re zen in korte tijd het trein sta tion, het park Giar dini
Mar g herita, een tram net werk en werd de water toe voer uit ge breid. De stad kende
ech ter zeker pro ble men en de leef om stan dig he den waren niet bij zon der goed.
Des on danks groeide Bologna na de eeuw wis se ling gestaag en ver be terde de leef ‐
baar heid in en om het cen trum. De gevech ten van de Eer ste Wereld oor log gin gen
aan de stad voor bij en zo rolde Bologna in okto ber 1922 het fas cis ti sche tijd perk
van Mus so lini bin nen. Bologna stond van ouds her bekend als de ‘rode stad’ van ‐
wege de linkse voor keur van de inwo ners. De komst van het fas cisme leidde
daar door tot een sterk anti fas cis tisch bewust zijn, dat uit groeide tot een onder ‐
grondse par ti za nen be we ging. Onder het fas cisme wer den ver schil lende his to ri ‐
sche palazzo’s met de grond gelijk gemaakt. In plaats daar van ver scheen fas cis ti ‐
sche archi tec tuur in stra ten als de Via Mar coni en Piazza Gali leo: enorme blok ‐
vor mige gebou wen met hoge arca den zon der enige vorm van deco ra tie.

Tij dens de Tweede Wereld oor log had den de stad en de inwo ners veel te lij den.
Van wege de cen trale lig ging was Bologna een trans port kruis punt tus sen Noord-
en Mid den-Italië, en een stra te gisch doel wit van de Geal li eer den. Op 16 juli 1943
ver nie tigde een groot lucht bom bar de ment het groot ste deel van het his to risch
cen trum. Dui zen den men sen wer den gedood en bijna de helft van de gebou wen
in de stad werd ver nie tigd of ern stig bescha digd. Op 25 sep tem ber 1943 volgde
een nieuw bom bar de ment met hon der den doden en dui zen den gewon den.
In de laat ste jaren van de Tweede Wereld oor log groeide Bologna ech ter ook uit
tot het cen trum van de ver zets be we ging. Deze par ti za nen voch ten tegen de
Duitse bezet ters en hun Ita li aanse, fas cis ti sche hand lan gers. De par ti za nen her o ‐
ver den Bologna op 21 april 1945 op de Duit sers. De ‘Battle of Bologna’ had ech ter
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niet gewon nen kun nen wor den zon der de Poolse troe pen die voor het groot ste
deel ver ant woor de lijk waren voor de ‘bevrij ding’ van Bologna.

In de naoor logse jaren groeide Bologna uit tot een bloei end indu stri eel cen trum
en een bol werk van de Ita li aanse Com mu nis ti sche Par tij. Tus sen 1945 en 1999
werd de stad onon der bro ken bestuurd door linkse bur ge mees ters en gemeen te ‐
ra den. Naast ver schil lende stu den ten op stan den, was de stad in 1977 het toneel
van rel len die te maken had den met de ‘Movi mento del ‘77’, een poli tieke bewe ‐
ging opge richt door ver schil lende linkse poli tieke groe pe rin gen. De poli tie werd
beschul digd van het dood schie ten van een linkse acti vist en het leger moest met
pant ser voer tui gen de orde her stel len.
Een nog zwar tere blad zijde uit de geschie de nis is 2 augus tus 1980. Op deze dag
werd Bologna opge schrikt door een ter ro ris ti sche aan slag op het cen traal sta ‐
tion. De aan slag was de zwaar ste naoor logse aan slag in de Ita li aanse geschie de ‐
nis. 85 men sen kwa men om het leven en 200 raak ten gewond. De aan slag wordt
toe ge schre ven aan de extreem rechtse par tij Nuclei Armati Rivo lu zi o nari (NAR),
maar deze par tij heeft haar betrok ken heid altijd ont kend. Uit ein de lijk wer den in
1995 ver schil lende ver dach ten berecht en ver oor deeld. Zij heb ben hun betrok ‐
ken heid ech ter nooit toe ge ge ven. De aan slag staat in heel Italië bekend als het
‘Bloed bad van Bologna’.
Op cul tu reel gebied kende Bologna in de 21ste eeuw al ver schil lende hoog te pun ‐
ten. De stad was in 2000 de ‘Cul tu rele hoofd stad van Europa’ en in 2006 de
‘Muzi kale hoofd stad van Europa’. De ope ning van FICO Eataly World, het groot ‐
ste the ma park ter wereld dat vol le dig gericht is op eten (de Ita li aanse keu ken
uiter aard!), bete kende in 2017 een nieuwe boost voor het toe risme.

Naoorlogse en recente ontwikkelingen
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