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(Non) fare Storie. Voorwoord 
 

 

Eigenlijk begon het allemaal aan de Lungarno Mediceo 25 in Pisa. Daar streek ik in 
september 1996 neer als derdejaars geschiedenis uit Groningen voor een onvergetelijk jaar als 
uitwisselingsstudent aan de Università degli Studi. Het idee om een promotieonderzoek te 
beginnen was nog ver weg, maar de colleges renaissancefilosofie, muziek- en 
architectuurhistorie en geschiedenis van het Risorgimento legden de kiem voor een brede 
belangstelling voor de Italiaanse cultuur, waaruit later het onderwerp van deze dissertatie zou 
voortvloeien.  

Meer nog dan colleges, boeken en zelfs de onuitputtelijke rijkdom aan 
bezienswaardigheden zijn het sindsdien vooral mensen geweest die me naar Italië hebben 
getrokken en daarmee zonder het te weten een stille motor achter dit project zijn geweest. 
Inhoudelijke betrokkenheid bij mijn werk was daarvoor geen vereiste. Ik wil dan ook 
beginnen op deze plaats mijn oude en nieuwe vrienden in Italië te bedanken.  

Mijn promotor Wessel Krul ben ik bijzonder erkentelijk voor de inspiratie en 
aanmoediging die ik eerst als student en later als promovendus van hem heb ontvangen. Zijn 
vertrouwen in het welslagen van deze onderneming heeft nooit merkbaar geleden onder de 
beproeving van zijn geduld en is voor mij steeds een belangrijke steun in de rug geweest. 
Mijn tweede promotor Marjan Schwegman wil ik bedanken voor haar kritische lezing van 
het manuscript van dit boek. In Italië heb ik in de loop der tijd waardevolle adviezen 
gekregen van tal van specialisten en studiosi, die hier onmogelijk allemaal kunnen worden 
vermeld. Ik moet hier ten minste de namen noemen van Ilaria Porciani en Alberto Banti, 
eerder mijn docenten in Pisa en Bologna en twee zeer inspirerende historici. 

Het is evident dat dit onderzoek nooit had kunnen plaatsvinden zonder herhaalde 
tochten naar Italië. De reizen naar en verblijven in Rome, Florence, Pisa en Milaan waren 
onmogelijk geweest zonder de steun van het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk 
Onderzoek Groningen (ICOG) en het SIR-fonds (Stimulering Internationale Reizen) van de 
Groningse Letterenfaculteit. Daarnaast werd een belangrijke financiële bijdrage geleverd door 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschapplijk Onderzoek (NWO) in de vorm van enkele 
reisbeurzen. De beide Nederlandse instituten in Rome en Florence vormden in veel gevallen 
de ideale uitvalsbasis voor bezoeken aan bibliotheken en archieven. Voor hun gastvrijheid en 
de geboden ondersteuning ben ik de medewerkers van het KNIR (voorheen NIR) en het NIKI 
zeer dankbaar.  

Gedurende het academisch jaar 2001-2002 had ik het voorrecht in Florence onder 
hetzelfde dak te wonen als eertijds de vermaarde patriot, geleerde, dief en vervalser Guglielmo 
Libri, die verderop zijdelings ter sprake komt. Dankzij een Socratesbeurs die me door de 
Faculteit der Letteren van de RUG ter beschikking werd gesteld kon ik in deze periode voor 
onderzoek en onderwijs terecht aan de universiteit van Bologna. Tegelijkertijd werd ik als 
‘visiting research student’ toegelaten tot het European University Institute (EUI) in Fiesole, dat 
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me tal van faciliteiten bood. Ik dank Raffaele Romanelli, destijds voorzitter van het 
Department of History and Civilization van het EUI, voor deze mogelijkheid.  

Van de vele instellingen die ik in het kader van dit onderzoek heb bezocht wil ik er 
enkele bij name noemen: de Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, de bibliotheek 
van het Conservatorio ‘Santa Cecilia’, de Biblioteca dell’Accademia dei Lincei e Corsiniana in 
Rome; de Biblioteca Nazionale Centrale, de Biblioteca Marucelliana, het Kunsthistorisches 
Institut en het Centro Romantico van het Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux in 
Florence; het Museo Ferrucciano in Gavinana (PT); de bibliotheek van de Scuola Normale 
Superiore in Pisa; de Biblioteca Nazionale Braidense, de Biblioteca Comunale Centrale di 
Palazzo Sormani en de Biblioteca Teatrale ‘Livia Simoni’ (Teatro alla Scala) in Milaan. Mijn 
dank gaat uit naar zowel de respectievelijke bibliothecarissen als naar de gewezen obiettori di 
coscienza van dienst. Mevrouw Franca Gemignani Lupi ben ik zeer erkentelijk voor de 
toegang tot haar archief in Montecatini Terme en de hartelijke ontvangst bij haar thuis. 
 In zijn definitieve vorm draagt dit boek onmiskenbaar de sporen van de 
bemoeienissen van Mathijs van Woerkum en mijn zus Eva Pelgrom. Ik dank de eerste voor 
zijn fraaie ontwerp van het omslag en de tweede voor haar nauwkeurige controle van de 
tekst, waarmee ze me voor talloze uitglijders heeft behoed. Mijn beide paranimfen Thomas 
Cole en Wouter Nalis waardeer ik zeer vanwege hun kameraadschap en hun bereidheid me 
bij de verdediging van dit proefschrift te flankeren.  
 Er moet hier ten minste worden gezegd dat dit boek niet geheel vanzelf tot stand is 
gekomen. Mijn laatste woorden bewaar ik voor degenen die dit beter weten dan wie ook. 
Allereerst zijn dat mijn vader en moeder, die ik al die jaren nooit op enig onbegrip heb 
kunnen betrappen en die mijn werkzaamheden altijd met belangstelling en vertrouwen 
hebben gevolgd. Ten slotte geldt mijn allergrootste dank mijn geliefde Andrea. Op deze 
eenzame tocht is zij van begin tot eind mijn onafscheidelijke reisgenote geweest, ook als 
ikzelf het spoor even bijster was. Zonder haar engelengeduld, steun en liefde was dit boek er 
niet geweest. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ‘Frontespizio’, Fasti di Milano o quadri storici della città e della provincia di Milano (1821).
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Over de muren: geschiedenis tussen stad en natie. Inleiding 
 
 
Tegen het decor van het Noord-Italiaanse landschap – van de Alpen, de rivier de Po, de 
uitgestrekte pianura padana tot de colli euganei – zit Insubria waardig op haar troon (afb. 1). Als 
belichaming van de glorie van Milaan en omgeving draagt ze de ijzeren kroon, waarmee 
eeuwenlang de koningen van Italië werden gekroond. Uit eerbetoon hebben de godinnen 
Bellona en Minerva, de drie gratiën en de muzen van de schone kunsten zich rond de troon 
geschaard. Insubria houdt haar blik echter strak gericht op de gevleugelde figuur die aan haar 
rechterhand is gezeten: de Geschiedenis, die op haar schoot het boek van de illustere 
geschiedenis van de stad opent, Fasti di Milano.1 
 Met dit frontispice en andere gravures die erop volgden, wisten twee jonge uitgevers 
in 1821 voor even alle ogen van kunst- en letterminnend Milaan op zich gericht. Op de 
drempel van het decennium waarin de historische kunsten tot grote bloei kwamen, 
lanceerden Carlo Botticelli en Fabrizio Boccaccini een ambitieus meerjarenplan voor een 
luxueus album gewijd aan de geschiedenis van de stad. Vooraf hadden ze niet alleen een 
aanzienlijk aantal burgers aan zich weten te binden, die tegen een inschrijving van 6 lire per 
aflevering telkens vier tableaus uit de stadsgeschiedenis zouden ontvangen. Ook stond de fine 
fleur van de Milanese kunstenaarswereld klaar om voor de etsen te tekenen, die elk vergezeld 
zouden gaan van een geschreven toelichting. In totaal lagen liefst honderdtwintig van zulke 
platen in het verschiet, van de hand van gevestigde en rijzende namen als Giovanni Migliara, 
Giuseppe Longhi, Vitale Sala, Gallo Gallina, Luigi Pedrazzi, Pelagio Palagi, Luigi Sabatelli en 
Giuseppe Bossi. Uiteindelijk strandde het initiatief in 1827 halverwege, toen de Milanese 
geschiedenis vanaf de legendarische stichting van Mediolanum door de Gallische vorst 
Belloveso (ca. 600 v. Chr.) tot het tijdperk van Matteo Visconti (Signore van Milaan van 1287 
tot 1322) was gevorderd. Niettemin was het album, zoals een recensent schreef, een unieke 
bundeling van ‘gli sforzi dell’arte ed i lavori de’ più celebri artisti ad una serie di notizie 
storiche, molte dei quali non comuni e tutte dirette al trionfo della virtù ed all’incremento 
della gloria nazionale’. Het verdiende daarmee de aandacht van ‘gli stranieri non meno che i 
discendenti dagli antichi Insubri’.2  
  
Het ambitieuze initiatief van deze Milanese uitgevers illustreert twee aspecten van de 
Italiaanse historische cultuur van de vroege negentiende eeuw die ik in dit boek onder de 
aandacht wil brengen. In de eerste plaats wijst het gezamenlijk streven van tekst en beeld om 
het verleden voor het voetlicht te brengen op een onderscheidend kenmerk van de 
opgeleefde belangstelling voor geschiedenis in dit tijdvak, namelijk haar bij uitstek 
interdisciplinaire karakter. De verwantschap tussen verschillende historische genres – 

 
1 Fasti di Milano o quadri storici della città e della provincia di Milano (Milaan, Boccaccini en Botticelli, 1821-1827), 
aldaar tavola 1.  
2 De eerste zes afleveringen (24 platen) werden besproken in: Biblioteca Italiana ossia giornale di scienze lettere ed arti 
25 (1822), 192-197, aldaar 197 voor het citaat. De melding van de – naar later zou blijken – laatste aflevering 
staat in: Biblioteca Italiana 45 (1827), 142. 
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geschiedschrijving, literatuur, schilderkunst, muziek etc. – ging daarbij veel verder dan alleen 
een overeenkomst in de onderwerpskeuze, maar raakte ook aan de vorm. In de tweede plaats 
vormen de Fasti di Milano een zeer eloquente uiting van de destijds wijd verbreide lokale, 
vooral stedelijke oriëntatie van de historische interesse. Het verleden van de eigen stad en 
streek was het voornaamste voorwerp van de fascinatie van veel onderzoekers, schrijvers en 
kunstenaars alsook van die van hun publiek, en zowel de productie als de consumptie van de 
geschiedcultuur speelde zich in hoge mate binnen de stedelijke context af.  
 Het idee van de romantische geschiedcultuur als een bij uitnemendheid 
interdisciplinair verschijnsel is allerminst nieuw, ook in Italië niet. Toch heeft die 
veelgehoorde constatering slechts mondjesmaat geleid tot onderzoek waarin de verschillende 
historische genres werkelijk integraal en in onderlinge samenhang werden bestudeerd. Tot op 
zekere hoogte een uitzondering hierop vormen studies waarin de opkomst van de nationale 
identiteit en een nationaal historisch besef centraal staan. Binnen het perspectief van dat 
onderzoek komt echter de andere hier genoemde karakteristiek van de romantische 
geschiedcultuur in Italië onvoldoende uit de verf.  
 Ook die stedelijke oriëntatie van de historische interesse heeft een zekere 
vanzelfsprekendheid. Net zo algemeen aanvaard als de typering van de negentiende eeuw als 
‘secolo della storia’ is immers de karakteristiek van Italië als het ‘land der honderd steden’, een 
kenmerk dat juist veel negentiende-eeuwers zo sterk trof. De dominantie van het ‘nationale’ 
perspectief op juist de pre-unitaire cultuur en de schroom van historici om er afstand van te 
nemen heeft echter verhinderd dat de eeuwenlang vanzelfsprekende stedelijke dimensie hier 
de aandacht kreeg die ze verdient. Dit boek beoogt deze veronachtzaamde kanten van de 
romantische cultuur voor het voetlicht te brengen, niet in een alomvattende analyse van al 
hun verschijningsvormen maar in enkele representatieve case-studies. Het doel is op deze 
manier inzicht te verschaffen in de verhouding tussen de lokale en de nationale dimensies van 
de negentiende-eeuwse historische cultuur. Een verheldering van die verhouding verklaart 
waarom sommige historische thema’s of figuren de stedelijke traditie nooit ontstegen terwijl 
andere een tweede leven begonnen in dienst van het grote Italiaanse vaderland. Met de keuze 
voor het lokale perspectief wil deze studie dan ook bijdragen tot een beter begrip van het 
ontstaan van een nationaal historisch besef. 
 
Historische cultuur 
 
In een bruikbare definitie is ‘historische cultuur’ wel omschreven als de praktische 
werkzaamheid van het historisch bewustzijn in het leven van een gemeenschap.3 Bij het 
onderzoeken van dit verschijnsel schuilt de uitdaging voor historici erin inzicht te krijgen in 
datgene wat de herinnering en het historisch bewustzijn in werking zet, zowel bij de makers 
van een bepaalde boodschap over het verleden als bij de ontvangers ervan. Dit proces kan 

 
3 J. Rüsen, ‘Stichworte zur Geschichtsdidaktik: “Geschichtskultur”’ in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht: 
Zeitschrift des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands 46 (1995), 513-520, aldaar 513-517. 
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voor de historicus bevattelijker worden wanneer hij in de geschiedcultuur drie dimensies 
onderscheidt.  
 De eerste daarvan is de ‘esthetische dimensie’, de uiterlijke kant van de historische 
representatie, die in veel gevallen binnen de kunst valt. De werking van het historisch 
bewustzijn is zonder aandacht voor deze dimensie niet te begrijpen. Slechts dankzij een 
bepaalde uitdrukkingskracht, toegankelijkheid en schoonheid spreekt een historische 
voorstelling tot de verbeelding en kan de lezer of beschouwer ervan zich in een situatie uit 
het verleden inleven of zich ermee vereenzelvigen. Stijl speelt daarbij een centrale rol. Een 
tweede dimensie van historische cultuur is de politieke. De omgang met en bewustwording 
van het verleden worden deels bepaald door de behoefte een bepaalde politieke situatie te 
legitimeren dan wel te kritiseren, al dan niet daartoe geïnstigeerd of gemanipuleerd door 
machthebbers of hun opponenten. Er bestaat dus een wisselwerking tussen politieke 
denkbeelden en historische oriëntatie. Ten derde kan in een historische cultuur een 
cognitieve dimensie worden onderscheiden, die in moderne samenlevingen in de eerste plaats 
door de geschiedwetenschap wordt gerealiseerd. Het gaat er hierbij vooral om de informatie 
omtrent het verleden door middel van een zekere coherentie betrouwbaar of zelfs ‘waar’ te 
maken. 
 Aan de hand van deze drie dimensies kunnen ook in de belangstelling van 
onderzoekers van de historische interesse grofweg drie tradities worden onderscheiden: een 
traditie die de rol van de taal en stijl in de historische representatie onderzoekt, een andere 
waarin de verwevenheid van politiek en geschiedbeschouwing centraal staat en een derde 
waarin de ontwikkeling van de geschiedbeoefening tot al dan niet geïnstitutionaliseerde 
wetenschap onder de loep wordt genomen.4 In elk van deze tradities heeft ‘de lange 
negentiende eeuw’ en in het bijzonder de eerste helft ervan het brandpunt van de aandacht 
gevormd. Daaraan lag het algemeen aanvaarde idee ten grondslag dat dit tijdvak in de 
Europese beschaving zich onderscheidde door een nieuw bewustzijn van de geschiedenis als 
ontwikkeling, als een dynamische, organische entiteit. In reactie op de afrekening met het 
verleden waarmee de Franse Revolutie en het Napoleontische tijdperk gepaard waren gegaan, 
kwam nu juist een sterke, soms nostalgische waardering voor de traditie op. De consequentie 
daarvan was zowel een besef van de eigenheid van het verleden als het inzicht dat het 
verleden onmiskenbaar en voortdurend in het heden aanwezig was. Of zoals Allard Pierson 
het in 1861 formuleerde: ‘Het is het kenmerk van de negentiende eeuw dat zij in de plaats 
der dogmatische methode de historische methode heeft gesteld.’5 
 Politieke historici bezagen deze ontwikkeling lange tijd vooral in samenhang met de 
ideologische reactie op de radicale agenda van de Franse Revolutie en de opkomst van de 
moderne Europese natiestaten. Hun aandacht strekte zich uit van de politiek sensu stricto naar 
 
4 Zie voor dit onderscheid: J. Tollebeek, ‘Geschiedschrijving als cultuurelement in het negentiende-eeuwse 
Frankrijk. Een historiografische terreinverkenning’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis 106 (1993), 368-395, later 
herzien als ‘Vier manieren om geschiedenis te schrijven. De historiografie van het negentiende-eeuwse 
Frankrijk’ in: Idem, De Ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving (Amsterdam, Bert Bakker, 
1996), 97-120. 
5 Aangehaald in: R. Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam, 
Meulenhoff, 1997), 254. 



 

 14 

de cultuur, het domein bij uitstek waarop de ‘romantische nationalisten’ in de taal, de 
gewoonten, de instituties en in de loop van de geschiedenis het ‘karakter’ van hun land en 
volk voor het voetlicht trachtten te brengen.6 Niettemin beschouwde deze traditie de 
(historische) cultuur als functie van een politieke ijver, vooral waar die gericht was op het 
legitimeren van het ideaal van een nieuwe natiestaat. Nieuwe ontwikkelingen in deze op de 
politiek gerichte traditie hebben de aandacht sinds het midden van de jaren tachtig geleidelijk 
verlegd naar het domein van de ‘invented traditions’, ‘imagined communities’ en ‘lieux de mémoire’, 
het terrein van collectieve symbolen en rituelen die de nationale identiteit en politieke 
cultuur vormgeven en in veel gevallen hun oorsprong vonden in de romantiek.7 Van groot 
belang daarbij was dat de aandacht niet exclusief uitging naar de geschiedschrijving, maar naar 
de historische verbeelding in brede zin, in haar uiteenlopende kunstzinnige uitingen maar 
eveneens in de folklore of materiële cultuur. 
 Die uitbreiding van het onderzoeksterrein kwam tegemoet aan een ontwikkeling die 
zich intussen in het onderzoek naar de geschiedenis van de geschiedschrijving voltrok. 
Traditioneel werd het referentiekader van historici die de Werdegang van de 
geschiedbeoefening tot wetenschappelijke discipline onderzochten hoofdzakelijk bepaald door 
het Duitsland van Leopold von Ranke, waar het om de vroege negentiende eeuw ging. Pas 
met de institutionalisering en professionalisering van het métier in de tweede helft van de 
eeuw kwamen andere Europese staten in beeld. Dankzij een ‘linguistic turn’,8 waartoe het 
initiatief vooral kwam vanuit de taalfilosofie en de literatuurkritiek, verschoof de aandacht van 
historici naar de kern van de historische arbeid: het geschiedverhaal en de rol van de taal. 
Geschiedtheoretici verruilden algemene epistemologische of methodologische vragen voor 
onderzoek naar concrete historici en hun teksten, die aantoonden welke veelheid aan vormen 
de representatie van het verleden kon aannemen. Het idee van de geschiedschrijving als 
‘vormgeving’, eerder naar voren gebracht door Huizinga,9 vestigde de aandacht van historici 
en geschiedtheoretici in het bijzonder op de romantiek.10 De opmars van de geschiedenis in 
alle geledingen van de cultuur was in dat tijdvak immers vergezeld gegaan van een breuk met 
de normen en regels van de ‘klassieke’ esthetica in de kunst (vooral in de literatuur). Die 
combinatie had niet alleen geleid tot tal van nieuwe vormen en genres waarin de historische 
thematiek tot bloei kwam, maar ook tot het besef dat die verschillende middelen grote 

 
6 Vgl. T. Nipperdey, ‘Auf der Suche nach Identität: Romantischer Nationalismus’ in: Nachdenken über die deutsche 
Geschichte. Essays (München, C.H. Beck, 1986), 110-125, aldaar 110-111, waarvan de strekking kortweg luidt: 
romantisch nationalisme is cultureel nationalisme. Zie ook: B. Giesen (red.), Nationale und kulturelle Identität. 
Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit (Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991), III: 
‘Aufklärung und Romantik’, 253-450. 
7 De verwijzing is uiteraard naar de klassiek geworden studies: E.J. Hobsbawm en T. Ranger (red.), The invention 
of tradition (Cambridge University Press, 1983); B. Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and 
spread of nationalism (Londen, Verso, 1983) en P. Nora (red.), Les lieux de mémoire (Parijs, Gallimard, 1984-1992), 
7 vol., in Italië nagevolgd door: M. Isnenghi (red.), I luoghi della memoria (Roma/Bari, Laterza, 1996-1997), 3 
vol. 
8 Vgl. F.R. Ankersmit, Historical representation (Stanford University Press, 2001), 29-74. 
9 Over Huizinga’s opvatting, zie o.a. W.E. Krul, ‘Huizinga en de taak der cultuurgeschiedenis’ in: Theoretische 
Geschiedenis 13 (1986), 151 en Idem, Historicus tegen de tijd. Opstellen over leven en werk van J. Huizinga 
(Groningen, Historische Uitgeverij, 1990), 20-21. 
10 De grote wegbereider was hierbij H.V. White, Metahistory: the historical imagination in nineteenth-century Europe 
(Baltimore, Johns Hopkins UP, 1973). 
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affiniteit en samenhang vertoonden in hun gezamenlijk streven het verleden tot leven te 
wekken.11 Historici verbreedden door deze inzichten hun blikveld tot andere genres en 
andere landen. Uit het oogpunt van de preoccupatie met de vorm van de historische 
representatie en de toenadering tussen geschiedschrijving en andere genres kwam vooral de 
Franse romantiek in de belangstelling te staan. Maar ook de romantische historische cultuur 
van andere landen kon op hernieuwde interesse rekenen, niet in de laatste plaats omdat op 
hun beurt ook de kunst- en literatuurgeschiedenis oog kregen voor de tot dan toe 
veronachtzaamde of geringschatte historische kunsten van de negentiende eeuw.12 
 De wens om de romantische historische cultuur in de eerste plaats integraal te bezien 
vormt ook het uitgangspunt van dit boek. Anders dan in de lieux de mémoire-traditie is het 
aanwijzen van de ideologische lading in de historische verbeelding hier echter geen 
vooropgesteld doel, veeleer gaat het erom de autonome dynamiek van de cultuur voor het 
voetlicht te brengen.13 De keuze voor het stedelijk kader biedt daarbij enig houvast, omdat ze 
kan behoeden voor de neiging latere gemeenplaatsen van de collectieve herinnering te 
projecteren op een periode waarin die nog niet als zodanig bestonden. Meer dan Nora en zijn 
navolgers deden, tracht dit boek aandacht te schenken aan vorm en stijl in de historische 
verbeelding, zonder dat een systematische analyse van het discours of de retorische strategie 
wordt beoogd, zoals in de ‘literair-kritische’ benadering van de romantische historische 
cultuur. Streven is te laten zien hoe de historici, schilders, schrijver en musici van het primo 
Ottocento het stedelijk verleden hebben verbeeld, hoe de verschillende middelen die daartoe 
werden ingezet zich tot elkaar verhielden en welke plaats de voorstelling van dat verleden 
innam in de cultuur van de tijd. Daarbij vormt het begrip ‘representatie’ uit de 
geschiedfilosofie en de kunst- en literatuurtheorie een bruikbaar concept. 
 De romans, toneelstukken, schilderijen, balletten, opera’s en geschiedwerken die hier 
centraal staan, proberen steeds opnieuw het afwezige verleden aanwezig te maken, uitgaande 
van een bepaalde mate van overeenkomst tussen dat verleden en de voorstelling ervan. Ze re-
presenteren echter niet alleen (een deel van) het verleden, maar geven ook een beeld van de 
tijd waarin zij ontstaan zijn, en representeren dus ook deze. In de representatie van het 
verleden wordt voortdurend – bewust of onbewust – de context waarin ze tot stand kwam 
weerspiegeld. Zoals in verschillende studies van het representatiebegrip naar voren is 

 
11 J. Tollebeek, F. Ankersmit en W. Krul (red.), Romantiek & historische cultuur (Groningen, Historische 
Uitgeverij, 1996), zie voor een schets van deze ontwikkeling met name de ‘verantwoording’, 7-14. 
Vooraanstaande representanten van deze benadering waren en zijn: S. Bann, The clothing of Clio: a study in the 
representation of history in nineteenth-century Britain and France (Cambridge UP, 1984); L. Gossman, Between history 
and literature (Cambridge Mass., Harvard UP, 1990) en A. Rigney, Imperfect histories. The elusive past and the legacy 
of romantic historicism (Cornell University Press, Ithaca en Londen, 2001). 
12 In ons land valt te denken aan de tentoonstelling Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen 
over onze geschiedenis, Rijksmuseum Amsterdam, 24 maart-25 juni 1978, met de gelijknamige catalogus 
(Amsterdam, Rijksmuseum, 1978). 
13 Het hierna toegelichte perspectief vertoont sterke verwantschap met de stellingname van J. Tollebeek, 
‘Geschiedschrijving als cultuurelement’, 388-390, fraai uitgewerkt in diens De illusionisten. Geschiedenis en cultuur 
in de Franse Romantiek (Leuven, Universitaire Pers, 2000), en – in mindere mate – J. Leerssen, The cultivation of 
culture. Towards a definition of romantic nationalism in Europe, vol. 2 van de Working papers European Studies 
Amsterdam (Universiteit van Amsterdam, 2005), 8 e.v. 
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gebracht, is daarbij het gerepresenteerde meestal ondergeschikt aan de representatie.14 Dat is 
ook voor de historische genres die hier centraal staan evident. Niet alleen onderhielden deze 
representaties een nauwe band met de aspiraties, angsten of idealen van hun eigen tijd. Mede 
doordat ze vaak op hetzelfde deel van het verleden gericht waren en hetzelfde onderwerp of 
dezelfde historische bron hadden, traden de verschillende historische genres ook voortdurend 
met elkaar in dialoog. Ook die ‘dubbele bodem’ in de historische representatie pleit ervoor de 
romantische geschiedcultuur integraal te bezien. 
 
Italiaanse romantiek? 
 
Vergeleken bij het interdisciplinaire onderzoek naar eerst de Franse maar later ook de Duitse 
en Engelse geschiedcultuur van de vroege negentiende eeuw, bleef de aandacht voor de 
Italiaanse situatie achter. Dat is frappant in het licht van de vele observaties van negentiende-
eeuwse reizigers en auteurs – niet zelden dezelfden die in hun eigen land in de 
geschiedbeoefening of historische literatuur het voortouw namen - die Italië juist 
kwalificeerden als het terrein van de ultieme historische ervaring, in positief of negatief 
opzicht, een plaats waar de geschiedenis tot leven kon komen of het heden juist ten dode 
opgeschreven was onder de last van het verleden, een ‘terre des morts’.15 Voor deze 
achterstand in de aandacht voor de Italiaanse romantische geschiedcultuur kunnen enkele 
verklaringen gelden. Deze volgen opnieuw de lijnen van de drie meest gangbare 
benaderingen van de negentiende-eeuwse geschiedcultuur.  
 In de eerste plaats heeft de dominantie van het politieke perspectief in de studie van 
de Italiaanse negentiende eeuw ertoe geleid dat ook de historische interesse werd en vaak nog 
wordt beschouwd als een exclusieve functie van het prille nationalisme. Dat geldt eerst en 
vooral voor de geschiedenis van de geschiedschrijving. In navolging van La storiografia italiana 
nel secolo decimonono (1915-1920) van Benedetto Croce is vooral onderzocht welke 
uiteenlopende antwoorden de historici van het primo Ottocento gaven op het probleem van het 
ontbreken van een nationale geschiedenis, in de dubbele betekenis van zowel ‘verleden’ als 
‘geschiedverhaal’ van die term. Dit perspectief is niet finalistisch en raakt aan een belangrijke 
zorg van veel negentiende-eeuwse Italiaanse historici, zoals in een volgend hoofdstuk zal 
worden verduidelijkt. Toch heeft deze visie het blikveld van latere historici verengd. Door te 
veronderstellen dat de aandacht in het romantische geschiedverhaal vooral uitging naar grote 
verbanden en de politieke en ideologische inhoud, werden andere aspecten veronachtzaamd, 

 
14 Vgl. E.H. Gombrich, ‘Meditations on a hobby horse, or the roots of artistic form’ in: M. Philipson en P.J. 
Gudel (red.), Aesthetics today (New York, New American Library, 1980), 172-186; A.C. Danto, ‘Metaphor, 
expression and style’, zevende hoofdstuk van: Idem, The transfiguration of the commonplace (Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 1983), 165-208 en F.R. Ankersmit, ‘Representation as the representation of 
experience’ in: Metaphilosophy 31 (2000), 148-168. 
15 De term terre des morts (‘Terra dei morti’) werd door Giuseppe Giusti, in navolging van andere varianten, 
afgeleid uit het voor Italiaanse patriotten aanstootgevende Le Dernier Chant du pèlerinage d'Harold (1825) van 
Alphonse de Lamartine, waarover ook in het volgende hoofdstuk. Zie over Italië als land van de tijdreis en de 
historische ervaring o.a. de opmerking van P. Rietbergen, De retoriek van de eeuwige stad. Rome gelezen 
(Nijmegen, Valkhof Pers, 2003), 21-34 en F.R. Ankersmit, De sublieme historische ervaring (Groningen, 
Historische Uitgeverij, 2007), 46-49. 
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zoals een heel spectrum aan traditionalistische, lokale historiografie, of de kwestie van de 
vorm van de historische representatie. Dientengevolge hebben historici in Italië naar 
verhouding weinig oog gehad voor andere genres en hun samenhang met de 
geschiedschrijving. De eenzijdige aandacht voor de geschiedschrijving en de nationaal-
patriottische agenda van historici bracht Croce en veel van zijn navolgers bijvoorbeeld op het 
idee dat de historische cultuur vooral in het teken van de herontdekte middeleeuwen stond 
en dat de renaissance – die immers het einde van de Italiaanse onafhankelijkheid en het begin 
van de buitenlandse inmenging inluidde – veel minder aandacht had genoten en vooral 
fungeerde als nationale schandvlek.16 
 Iets vergelijkbaars geldt voor een tweede belangrijk aandachtspunt in het 
overzichtswerk van Croce, de ontwikkeling van de geschiedbeoefening tot volwaardige 
wetenschap. De vaststelling dat de Italiaanse situatie vanuit dat oogpunt niet dezelfde 
waardering verdiende als de Duitse kwam de belangstelling voor en kennis van de Italiaanse 
romantische geschiedcultuur niet ten goede. De geringschatting van de romantische 
historiografische productie waar dit toe leidde, werd bovendien bevestigd door de observaties 
van menig auteur uit de vroege negentiende eeuw, zowel Italianen als buitenlanders, over de 
treurige toestand van de historische studiën op het schiereiland.17   
 In de derde plaats kon de romantische geschiedcultuur in Italië niet rekenen op 
dezelfde belangstelling vanuit de literaire kritiek als de Franse, Engelse en Duitse cultuur. Het 
uitblijven van die belangstelling houdt enig verband met de omstredenheid van de aanduiding 
‘romantiek’ binnen de Italiaanse cultuurgeschiedenis. Hoewel het gebruik van het adjectief 
‘romantisch’ in Italië al in 1814 zijn intrede had gedaan en daarna spoedig wijd in omloop 
raakte, hebben literatuurcritici zich vanaf het begin van de twintigste eeuw gebogen over de 
vraag of deze term de onderscheidende kenmerken van de Italiaanse situatie geen geweld 
aandeed. Sommigen waagden zelfs te veronderstellen dat ‘de Italiaanse romantiek niet bestaan 
heeft’.18 Die aanname stoelt vooral op de constatering dat de kunsten, de literatuur voorop, 
vanaf het begin van de romantische beweging een sterk politieke oriëntatie kenden en een 
streven naar ‘pubblica utilità’, dat gaandeweg de restauratieperiode werd verankerd in een 
onverbloemd streven de nationale gedachte hulde te brengen. Ook Pellico merkte 
bijvoorbeeld al vroeg de parallellen op tussen enerzijds ‘romantico’ en ‘liberale’ en 

 
16 B. Croce, Storia della storiografia italiana del secolo decimonono [1915-1920] (Rome/Bari, Laterza, 1947), 2 vol., 
aldaar vol.1, 112-116, maar ook meer recentelijk, eveneens met een oordeel uitsluitend op basis van de nieuwe 
geschiedschrijving, M. Ciliberto, ‘Interpretazioni del Rinascimento: Balbo e Romagnosi’ en C. Dionisotti, 
Rinascimento e Risorgimento: la questione morale’ in: A. Buck en C. Vasoli (red.), Il Rinascimento nell'Ottocento 
in Italia e Germania - Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland (Bologna, Il Mulino, 1989), resp. 
65-91 en 157-169. 
17 Bekend zijn bijvoorbeeld de observaties van Ludwig Wachler, die beschreef in welke treurige toestand de ooit 
zo trotse Italiaanse geschiedbeoefening teruggevallen was, in: Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der 
Wiederherstellung der litterärischen Kultur in Europa (Göttingen, J.F. Römer, 1812-1820), vol II, Abt. III, 1059-
1060. 
18 De eerste die op dit standpunt stond was G.A. Borgese, Storia della critica romantica in Italia (Napels, Edizioni 
della Critica, 1905), verder o.m. G. Martegiani, Il Romanticismo italiano non esiste (Florence, B. Seeber, 1908) en 
ook B. Croce, ‘Le definizioni del Romanticismo’ in: Idem, Problemi d’estetica (Bari, Laterza, 1949), 297-298. 
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classicistisch en reactionair anderzijds.19 Anders dan met name in Duitsland stonden in Italië 
collectieve deugden voorop, en kreeg het individualisme maar beperkt voet aan de grond. De 
filosofische vernieuwing die in Duitsland door Herder en Hegel teweeg was gebracht vond 
nauwelijks ingang en de implicaties voor de geschiedschrijving van het werk van Giambattista 
Vico, dat in dezelfde periode in Frankrijk en Duitsland herontdekt werd, waren minder 
vergaand. Voor de ‘excessen’ van de romantiek in Duitsland en Engeland (de voorkeur voor 
het perverse en morbide of de egomanie, de erotiek en het mysticisme) bestond een zekere 
huiver – een uitzondering als Guerrazzi daargelaten. Filosofie en geschiedschrijving stonden 
nog sterk in het teken van de verlichting. De noodzaak tot radicale vernieuwing van de vorm 
werd in de literatuur minder sterk gevoeld dan elders, doordat het achttiende-eeuwse 
Rinnovamento (Parini, Goldoni en vooral Alfieri) al eerder een grotere vrijheid had bedongen 
ten opzichte van het starre, oudere classicisme.20 Eerder dan op buitenlandse voorbeelden 
inspireerden de Italiaanse ‘romantici’ zich op de grote auteurs en werken van hun eigen 
traditie: Dante, Petrarca, Tasso en Ariosto.  
 Vanwege deze factoren hadden de Italiaanse romantici niet met dezelfde gevoeligheid 
en intensiteit geworsteld met de vorm van de historische representatie, zoals met name hun 
Franse tijdgenoten, of met de inhoud ervan, zoals in Duitsland, waar de individuele 
historische ervaring een veel grotere rol speelde en tot inzichten omtrent de kenbaarheid en 
eigenheid van het verleden leidde die in Italië ontbraken. Daarmee ging van de Italiaanse 
romantiek op literatuurcritici en geschiedtheoretici niet dezelfde aantrekkingskracht uit als 
van de Franse, Engelse en Duitse romantiek, waarin deze onderzoekers precedenten voor hun 
eigen moderne of zelfs postmoderne ideeën ontwaarden. 
 Maar als we deze epistemologische of kennistheoretische betekenis van de 
romantische historische cultuur naar het tweede plan verwijzen en de essentie van die cultuur 
veeleer aanwijzen in het nieuwe streven naar evocatie van het verleden, en in de ongekende 
exploratie en ontsluiting van de geschiedenis in brede zin,21 doet de historische interesse van 
de Italiaanse romantiek in belang niet onder voor die in andere Europese landen. 
 Ze werd gedreven door dezelfde diepgevoelde noodzaak het wereldbeeld te 
historiseren, zoals tot uitdrukking kwam in klemmende oproepen van tal van vooraanstaande 
intellectuelen: Foscolo’s befaamde O Italiani, io vi esorto alle storie, de aanmaningen van 
Borsieri en Visconti in de kolommen van Il Conciliatore, gevolgd door die van een ‘classicist’ 
als Paride Zaiotti in Biblioteca Italiana, Leopardi’s bespiegelingen over een monument voor 
Dante, Manzoni’s pleidooi voor het vero storico in de literatuur, de aansporingen aan het adres 
van beeldend kunstenaars door Tommaseo (‘Qual bisogno di miti, quando avete la storia?’), 
de vele vurige pleidooien van Mazzini voor een nieuwe kunst die in de historie wortelde, 

 
19 Aangehaald door J. Rossi, ‘The distinctive character of Italian Romanticism’ in: The modern language journal 
39/2 (1955), 59-63, aldaar 62. Zie hierover ook: M. Scotti en V. Marucci, ‘Romanticismo europeo e 
romanticismo italiano’ in: Storia della letteratura italiana, E. Malato (red.), vol. VII: Il primo Ottocento (Rome, 
Salerno, 1998), 503-04, 530-31 en 536-40. 
20 Zie hierover reeds F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana [1870-71] (Florence, Sansoni, 1965), 772 e.v. 
21 Vgl. de opmerkingen van P. Blaas, Anachronisme en historisch besef. Momenten uit de ontwikkelingen van het 
Europees historisch bewustzijn (Amsterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1988), 49-59 en Idem, ‘De verjongende 
barbaren. Enkele historische ficties van de Romantiek’ in: Romantiek & historische cultuur (1996), 47-64. 
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enzovoort. De cultuur van het primo Ottocento was doordrenkt van de roep om geschiedenis. 
Weldra werd dit collectieve appel gevolgd door de vaststelling dat de historische studies in 
Italië inderdaad opbloeiden, zoals door Manzoni in zijn brief aan Victor Chauvet, of door 
auteurs die in tijdschriften verheugd verslag deden van deze vooruitgang, zoals Cesare Cantù, 
Guglielmo Libri, Francesco Forti, Cesare Balbo en anderen die in hoofdstuk 1 aan het woord 
komen. Ook critici die de literatuur, schilderkunst of opera van de restauratie de maat namen, 
stelden een ongekende toename van het historisch subject in de kunsten vast. Dit besef drong 
zich in de jaren twintig van de negentiende eeuw op, toen eerst de historieschilderkunst voet 
aan de grond kreeg en later de historische roman triomfen vierde. Het succes van de 
historische genres werd in de volgende decennia bevestigd door de toenemende scepsis van 
critici over de grootschalige en vaak matige navolging van de leidende kunstenaars en 
schrijvers. Dergelijke kritische diagnosen zijn te vinden bij opnieuw Giuseppe Mazzini, 
Niccolò Tommaseo, Pietro Estense Selvatico en Paride Zaiotti. 
 De opgeleefde historische interesse opende het blikveld voor gebeurtenissen en 
tijdperken die tot dan toe veel minder in de belangstelling hadden gestaan. De wereld van de 
Romeinse oudheid verdween niet uit het zicht, maar werd niet langer beschouwd als het 
voorland van het moderne Italië. Deze kritische attitude kwam vooral tot uitdrukking in de 
toenemende waardering voor de pre-Romeinse oudheid, de ‘autonome’ geschiedenis van het 
Italisch schiereiland. Terwijl die archaïsche periode vooral het werkterrein van erudieten en 
verzamelaars van antiquiteiten bleef, ontstond een eindeloos veel breder gedeelde 
belangstelling voor latere tijdperken, die zich er beter voor leken te lenen eigentijdse 
aspiraties te weerspiegelen dan de afgesleten en onder Napoleon opnieuw beproefde beelden 
van de Romeinse geschiedenis. Het zwaartepunt van de Italiaanse romantische 
geschiedcultuur lag echter niet alleen, zoals Croce beweerde, bij de middeleeuwen, van de 
invasies van de Goten en de Hunnen, Karolingische en Longobardische taferelen, de 
kruistochten, episoden uit de investituurstrijd en de opstand van de comuni tegen het keizerlijk 
gezag, de twisten tussen rivaliserende stadstaten of tussen welfen en ghibellijnen binnen de 
steden. De renaissance, door sommigen verfoeid en geschuwd omdat ze het einde van de 
Italiaanse onafhankelijkheid markeerde, het begin van buitenlandse inmenging en de interne 
‘discordie’, kreeg eveneens veel aandacht. Daarbij stonden thema’s centraal waarmee Italië zich 
in een groeiende Europese belangstelling kon verheugen: zowel de luister als de intriges aan 
de verschillende hoven, het mecenaat en de grootheid van individuele kunstenaars en 
wetenschappers. Bij middeleeuwse uomini illustri als Dante, Petrarca, Boccaccio en Giotto 
voegden zich ook Tasso, Leonardo, Rafaël, Michelangelo, Columbus, Galileo en een grote 
schare aan minder bekende, veelal plaatselijke helden. De veel bescheidener aandacht voor de 
recente geschiedenis bleef beperkt tot een enkele illustre als Alessandro Volta of de plaatselijke 
helden van de verlichting, zoals in Napels en Milaan, of volgde op het succes van een 
afzonderlijk initiatief, zoals Manzoni’s I Promessi sposi, dat de zeventiende eeuw voor de totale 
vergetelheid behoedde.  
 Net als elders in Europa werd de romantische geschiedcultuur in Italië gekenmerkt 
door een sterke, tot dan toe ongekende samenhang tussen verschillende genres, alle uitingen 
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van dezelfde historische belangstelling. Ook in Italië was, in navolging van Frankrijk, het 
succes van de historische roman naar het voorbeeld van Scott het indirecte gevolg van een 
toenadering tussen literatuur en historiografie. De voorvechters van een romantische 
historische literatuur, zoals Di Breme en Visconti, bezagen zowel de beeldende kunst als de 
opera met een zeker dédain. Dankzij de narratieve wending die de schilderkunst rond 1820 
nam en de ontwikkeling van opera naar ‘dramma per musica’ die zich later voltrok, rees 
echter ook hier de overtuiging van een sterke affiniteit tussen de historische genres. Door het 
groeiend maatschappelijk engagement van de kunsten werd dat besef van verwantschap 
allengs bestendigd.22  
 Het kwam in de eerste plaats tot uitdrukking in de duidelijke overlap in de 
onderwerpskeuze voor schilderijen, romans, poëzie, toneelkunst en opera, die hun inspiratie 
aan dezelfde historische bron ontleenden of, vaker nog, aan elkaar – verbanden die ook de 
critici niet nalieten te benoemen. Niet altijd gingen schrijvers en dichters voorop in de 
ontdekking van nieuwe thema’s. In de beginjaren van de restauratieperiode schuwden 
bijvoorbeeld ook de Milanese schilders dergelijke primeurs niet. Kunstenaars als Giuseppe 
Bossi, Francesco Hayez of Pelagio Palagi hielden er een rijke bibliotheek aan zowel 
historische als literaire werken op na; kunstcritici als Pietro Estense Selvatico en Niccolò 
Tommaseo pleitten zelfs voor het samenstellen van een handboek voor historieschilders met 
alfabetisch gerangschikte, pittoreske episoden waarmee historische deugden en ondeugden 
geïllustreerd konden worden.  
 Welke narratieve wending de schilderkunst nam, valt alleen al op te maken uit de 
lange en duidelijk verhalende titels, die niet zelden verwezen naar het literaire of historische 
werk waarop het voorgestelde was gebaseerd. De literaire inspiratie van de romantische opera 
is genoegzaam bekend. De classicistische criticus Giovanni Battista Rinuccini betitelde het 
melodrama van zijn tijd ronduit als ‘raffazzonamenti e guazzabugli che i plagiatori italiani 
spremono servilmente dalle sataniche opere dei Balzac, degli Ughi, e di altri di simil pasta’.23 
De nauwe relatie tussen schilderkunst en opera blijkt daarnaast vooral uit de vele historische 
scènes op toneeldoeken (sipari) die tot ver in de negentiende eeuw in de Italiaanse 
operatheaters te zien waren, en uit de betrokkenheid van talloze schilders bij de kostuums en 
decors van historische opera’s.24  
 De onderlinge affiniteit tussen de verschillende genres spreekt ten slotte duidelijk uit 
de gebruikte terminologie: zoals de roman romanzo storico heette kon het geschiedverhaal storia 
romanzesca worden genoemd, was de pittura di storia niet zelden een pittura letteraria of dramma 
pittorico en konden schilderkunstige termen als ‘colore locale’, ‘peindre une époque’ (Manzoni), 

 
22 Vgl. bijv. G. Tomlinson, ‘Italian Romanticism and Italian opera: an essay in their affinities’ in: 19th-century 
music 10 (1986), 43-60, aldaar 47 e.v. en M. Fubini, Romanticismo italiano (Bari, Laterza, 1960), 52. 
23 G.B. Rinuccini, Sulla musica e sulla poesia melodramamtica italiana del secolo XIX (Lucca, Tipografia Guidotti, 
1843), 33. 
24 Vgl. o.a. S. Petrillo, ‘L’iconografia dei sipari: dalla storia alla cronaca’ in: G. Capitelli en C. Mazzarelli (red.), 
La pittura di storia in Italia, 1785-1870. Ricerche, quesiti, proposte (Milaan, Silvana, 2008), 225-236; F. Mazzocca, 
‘Pittura storica e melodramma: il caso di Hayez’ in: Scritti in onore di Nicola Mangini (Rome, Viella, 1994), 55-60 
en A. Bianchini, ‘L’intreccio italiano tra romanzo, melodramma e pittura storica’ in: La luce a gas e il feuilleton: 
due invenzioni dell’Ottocento (Napels, Liguori, 1988), 123-161. 
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‘pittocca’, ‘pittoresco’ of ‘colorito’ evengoed op de geschiedschrijving en de roman worden 
betrokken als de woorden ‘tragediabile’ of ‘melodrammatico’ op de schilderkunst.  
 Bovendien lag in deze verschillende historische genres goeddeels hetzelfde streven 
besloten: het verleden tot leven te wekken door het in al zijn details te schilderen, al dan niet 
door empathie op te roepen dankzij een sterk appel aan moreel besef en sentiment. De 
gemeenschappelijke kenmerken van de historische genres pleiten daarom voor een integrale, 
interdisciplinaire benadering van de romantische geschiedcultuur in Italië, die tot nog toe 
weinig in de praktijk is gebracht.25 In de eerste plaats omdat zo’n benadering het inzicht 
verheldert in het belang van de vorm van de historische representatie – een cruciaal aspect, 
zoals hier zal worden betoogd. Maar bovendien omdat ze zorgt voor een evenwichtiger beeld 
van de rijkdom aan verschijningsvormen van die cultuur: van ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, van 
originele scheppingen en al hun afgeleiden, voor illustere historische episoden en schijnbaar 
onbetekenende anekdotes, voor particuliere of publieke historische ervaringen, voor de 
macht van de geschiedenis om te verenigen of te verdelen. 
 
Europa, nazione, campanile 
 
In veel opzichten beantwoordde de historische cultuur van de romantiek in Italië dus aan 
dezelfde kenmerken als die van andere Europese landen. Het internationale karakter van de 
Italiaanse, romantische geschiedcultuur kwam bovendien tot uitdrukking in de keuze van de 
onderwerpen waarop de historische interesse zich richtte. Naast het ‘nationale’ perspectief op 
de romantische geschiedcultuur, dat zowel de politieke geschiedschrijving als de 
literatuurwetenschap gedomineerd heeft, moet dus behalve de hier gekozen lokale benadering 
ook de internationale oriëntatie van de romantische geschiedcultuur in ogenschouw worden 
genomen.26 
 In Croce’s kraam kwam dat kenmerk in het geheel niet te pas. Als echter de aandacht 
wordt verlegd van de (nationale) geschiedschrijving naar vooral de artistieke historische 
representaties, blijkt onontkoombaar hoezeer de Italiaanse cultuur was vervlochten met de 
Europese historische mode. Door de populariteit van het werk van Goethe, Schiller, Hugo, 
Dumas, Byron, Scott en de herontdekte Shakespeare deelde het Italiaanse publiek niet alleen 
in de lotgevallen van Richard Leeuwenhart, Mary Stuart, Mazeppa, Wilhelm Tell, Othello, 
Wallenstein of Jeanne d’Arc. Het kwam, in de romantische bewerkingen van deze en andere 
buitenlandse auteurs, eveneens in aanraking met een schat aan vergeten of (al dan niet deels) 

 
25 De belangrijkste uitzondering, al gaat het vooral om een inventaris, is nog altijd Romanticismo storico. 
Celebrazioni per il Centenario di Francesco Domenico Guerrazzi (Florence, Centro Di, 1974), P. Barocchi, F. 
Nicolodi en S. Pinto (red.), tentoonstellingscatalogus Florence 1974. Een meer recente poging, die echter niet 
specifiek de historische dimensie van de romantische cultuur betreft, is: C. Sisi (red.), L’Ottocento in Italia. Le arti 
sorelle. Vol. II: Il Romanticismo 1815-1848 (Milaan, Electa, 2006). Belangrijke uitzonderingen zijn verder enkele 
studies over specifieke thema’s, zoals F. Mazzocca, Quale Manzoni? Vicende figurative dei Promessi sposi (Milaan, Il 
Saggiatore, 1985); M. Scalini (red.), Giovanni delle Bande Nere (Milaan, Silvana, 2001); M. Bevilacqua en E. Mori 
(red.), Beatrice Cenci: la storia, il mito (Rome, Viella, 1999); G. Buccellati (red.), La corona ferrea nell'Europa degli 
imperi (Milaan, Mondadori, 1995) 3 vol., al ligt daarbij steeds het zwaartepunt bij tekst óf beeld.  
26 Vgl. bijvoorbeeld voor de geschiedbeoefening: L. Bruyning, Europa in de Italiaanse geschiedschrijving van de eerste 
helft van de negentiende eeuw (proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1994). 



 

 22 

gefingeerde anekdotes die uit de Italiaanse geschiedenis waren opgerakeld. Italiaanse 
vertalingen of bewerkingen van Shakespeare’s Romeo and Juliet (I Lambertazzi e i Geremei), 
Goethe’s Torquato Tasso en Byrons Lament of Torquato Tasso, de Venetiaanse drama’s van die 
laatste (The Two Foscari en Marino Faliero), Schillers Die Verschwörung des Fiesco of Die Braut von 
Messina, Shelley’s Beatrice Cenci of Hugo’s Lucrèce Borgia (1833) en Angelo, tyran de Padoue 
(1835), om slechts de belangrijkste voorbeelden te geven, raakten wijd verspreid en vonden 
niet zelden herhaalde navolging in de schilderkunst of de opera. Hoewel niet van dezelfde 
Europese statuur, waren er ook buitenlandse historische werken over de Italiaanse 
geschiedenis die invloed verwierven, zoals de boeken van de Engelsman William Roscoe 
over Lorenzo il Magnifico en paus Leo X, de Duitsers Alfred von Reumont en Heinrich Leo 
en bovenal de kolossale Histoire des républiques italiennes du moyen-âge van de Zwitser Sismondi, 
die voor Italiaanse historici, schrijvers en schilders een goudmijn bleek. Omgekeerd was de 
weerklank van de Italiaanse historische cultuur in Europa veel geringer, zoals bijvoorbeeld 
Ludovico Di Breme opmerkte: ‘noi non sappiamo parlare all’Europa’.27 Die geringe 
internationale aandacht voor de eigentijdse Italiaanse cultuur, terwijl grote aantallen 
buitenlandse reizigers het schiereiland doorkruisten, was voor veel Italiaanse intellectuelen een 
bron van grote frustratie. Opmerkzame auteurs als Stendhal of de Duitse kunstcriticus Ludwig 
Schörn, die beiden getuigenissen optekenden van de ontluikende historische interesse in 
Milaan, vormden uitzonderingen. Italiaanse ballingen die in Parijs, Brussel of Londen hun pen 
roerden over de recente ontwikkelingen in eigen land wisten vooral de aandacht van hun 
landgenoten op zich gevestigd.  
 Parallel aan de nieuwe nationale en internationale dimensies bestond een veel oudere 
traditie in de historische interesse, die door de ‘romantische stormwind’ nieuw leven werd 
ingeblazen: de belangstelling voor de lokale, stedelijke geschiedenis. Juist de 
vanzelfsprekendheid van dit perspectief heeft historici er mogelijk van weerhouden het serieus 
te nemen. Daardoor is het in de beeldvorming over de romantische historische cultuur in 
Italië ten onrechte volledig naar de achtergrond verdrongen. Juist wanneer ‘de praktische 
werkzaamheid van het historisch bewustzijn in het leven van een gemeenschap’28 wordt 
onderzocht, lijkt het lokale referentiekader van groot belang. Het ligt daarom niet voor de 
hand de culturele praktijk van de vroege negentiende eeuw enkel te bezien in termen van 
bijna axiomatische noviteiten, zoals de opkomst van de nationale gedachte en de ‘ontdekking’ 
van de geschiedenis. Om te begrijpen welke rol het verleden in het heden speelde, welke 
oude of nieuwe betekenis eraan werd toegekend en hoe die werd overgedragen, aangepast en 
verder doorgegeven, is aandacht voor de lokale dimensie en voor elementen van continuïteit 
in de historische representatie onontbeerlijk. 
 De historiografie van dit tijdperk leunde zwaar op een, soms eeuwenoude, lokale 
traditie van geschiedschrijving, zoals in hoofdstuk 2 en 3 zal worden betoogd. Ze beperkte 
zich in belangrijke mate tot heruitgaven van bestaande geschiedenissen of bronnen en voegde 
daar hooguit een eigentijds vervolg aan toe. De rijkdom aan stedelijke kronieken en 

 
27 Aangehaald in: Fubini, Romanticismo italiano, 15. 
28 Zie de eerder gememoreerde definitie van ‘historische cultuur’ door J. Rüsen. 
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geschiedenissen uit voorbije eeuwen lijkt vooral in Florence remmend te hebben gewerkt op 
de eigentijdse productie, die pas in 1875 een nieuwe geschiedenis van de stad zou 
voortbrengen. De meest significante ‘overzichtswerken’ van de algemene Italiaanse 
geschiedenis bleven tot ver in de negentiende eeuw die van Guicciardini en Muratori – en 
ook dat laatste werk was feitelijk een compendium van kronieken uit verschillende delen van 
het schiereiland. In het vierde en vijfde decennium van de eeuw leek daarin verandering te 
komen met de verschijning van enkele nieuwe geschiedenissen van Italië, de oprichting van 
twee historische leerstoelen en de geboorte van het eerste tijdschrift voor nationale 
geschiedenis, het Archivio storico italiano.29 Maar een echt bevredigende samenhang in de 
‘nationale’ historiografie ontbrak en het Archivio storico italiano was vooralsnog vooral een 
samengesteld vehikel van de verschillende lokale interesses en belangen van zijn 
correspondenten. De institutionalisering van de historische interesse voltrok zich grotendeels 
langs lokale en regionale lijnen; pas de jongste geschiedenis van de totstandkoming van de 
Italiaanse natiestaat, die veel historici zelf hadden beleefd, zou haar zowel institutioneel als 
inhoudelijk voldoende houvast bieden om een werkelijk nationale geschiedschrijving tot 
stand te brengen, ook al betekende dat allerminst dat de stroom aan publicaties over de lokale 
geschiedenis opdroogde. 
 Het streven van schilders, schrijvers, dichters om het verleden tot leven te wekken 
zocht eveneens aansluiting bij het lokale referentiekader van hun publiek: de annalen van de 
eigen stad golden als een belangrijke, zo niet de belangrijkste leverancier van onderwerpen. 
Zoveel kan worden geconcludeerd uit bestaande inventarissen van de historische kunsten in 
dit tijdperk, aangevuld met gegevens uit negentiende-eeuwse uitgeverscatalogi, albums van 
tentoonstellingen aan de academies voor schone kunsten en indexen van verzamelingen 
libretto’s voor opera’s en balletten.30  
 Het uitbeelden van de ‘virtù cittadine’ werd door vele critici beschouwd als de 
belangrijkste taak van de jonge generatie historieschilders. Schilders werkten bovendien veelal 
in opdracht van lokale notabelen, die een historisch precedent van hun mecenaat lieten 
verbeelden, hun illustere voorouders lieten verheerlijken of hun politieke idealen lieten 
weerspiegelen in de plaatselijke geschiedenis. Dit idee werd verder geaccentueerd door de 
prominente rol die de verschillende stedelijke academies voor beeldende kunsten in dit 
tijdvak gingen spelen; als het ging om het verbeelden en bewaren van het stedelijk geheugen 
 
29 Zie nu voor een beknopt overzicht van de institutionalisering van de Italiaanse geschiedbeoefening: M. 
Moretti en I. Porciani, ‘Italy’, in: I. Porciani en L. Raphael (red.), Atlas of European historiography. The making of a 
profession, 1800-2005 (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010), 115-122. 
30 De gebruikte inventarissen zijn: de reeds genoemde catalogus Romanticismo storico (1974), met een catalogus 
van historische schilderijen én opera’s, ingedeeld naar een tiental verschillende thema’s, waaronder secties over 
‘Storie lombarde’ en ‘Storia di Firenze’; S. Schlaepfer, ‘Temi e aspetti del romanzo storico italiano nella prima 
metà dell’Ottocento’ (afstudeerscriptie universiteit Basel, 1972), P. Ihring (ed.), ‘Bibliographie des historischen 
Romans’, in: F. Wolfzettel en P. Ihring, Erzählte Nationalgeschichte. Der historische Roman im italienischen 
Risorgimento (Tübingen, G. Narr Verlag, 1993), 293-334; de in het onderstaande vermelde Albums van de 
jaarlijkse tentoonstellingen in de academie van Milaan en de vaste besprekingen van de tentoonstellingen in 
Florence in de Gazzetta di Firenze; de twee belangrijkste inventarissen voor de negentiende-eeuwse opera’s en 
balletten, namelijk die van het Fondo Governativo Libretti (incl. catalogo Carvalhaes) van de bibliotheek van het 
Conservatorio Santa Cecilia in Rome en het Fondo Bonamici van de Biblioteca Marucelliana, Florence. Ten 
slotte is gebruikgemaakt van C.L.I.O. Catalogo dei Libri Italiani dell’Ottocento 1801-1900 (Milaan, Bibliografica 
Editrice, 1991), 19 vol., ook beschikbaar op cd-rom (1997).  
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namen deze instituties volgens Selvatico zelfs de functie over die tot op dat moment was 
vervuld door de stadhuizen en kerken. Een voorstel van iemand als Carlo D’Arco voor de 
oprichting van een stedelijk museum waar de topstukken van de jaarlijkse tentoonstelling van 
de Societa Promotrice permanent tentoongesteld moesten worden, was mede ingegeven door 
het idee dat zo’n museum de stad en haar glorieuze geschiedenis tot eer zou strekken.31  
 Auteurs van historische romans, verhalen of drama’s richtten zich in een voorwoord 
vaak rechtstreeks tot hun ‘concittadini’, waarbij niet zelden termen als ‘patria’, ‘amor patrio’ 
of zelfs ‘nazione’ in lokale zin werden gebruikt. De ondertitels van hun werken lieten ook 
over de herkomst van het onderwerp geen twijfel bestaan. Manzoni’s ‘storia milanese’, door 
de auteur ook een ‘tratto di storia patria’ genoemd, past in een lange lijst van titels met 
vergelijkbare toevoegingen, zoals Giovanni Campiglio’s ‘storia genovese’ Il conte di Lavagna, 
Carlo Tenca’s ‘cronaca milanese del secolo XIV’ La ca’ dei cani of Guerrazzi’s Toscaanse 
‘storia domestica’ Isabella Orsini. De vrees voor het veelgehoorde verwijt van municipalismo of 
campanilismo gaf andere auteurs gekunstelde ondertitels in als ‘Italiaanse roman’, ‘Italiaanse 
geschiedenis’ of ‘italo-gothisch-romantische vertelling’.32 
 Die vrees was niet geheel ongegrond. Sommige kunst- en literatuurcritici die een 
nieuwe, homogene nationale artistieke cultuur voorstonden, deelden de frustraties van 
patriottische historici over de kokervisie van de stedelijke tradities. De puristische 
kunstcriticus Pietro Estense Selvatico bijvoorbeeld schreef het ontbreken van een krachtige, 
eenduidige artistieke cultuur toe aan de sterke stedelijke tradities op het schiereiland: ‘In Italia 
ove le molte e forse più che altrove fiorenti città son quasi microcosmi che vivono vita 
interamente municipale [...] l’arte né ha, né può avere decise tendenze.’33  
 De spiegel van en voor de maatschappij die de artistieke cultuur diende te zijn, was in 
Italië daarom een gebroken spiegel. Met die metafoor kenschetste Giuseppe Mazzini de 
verdeeldheid in de kunsten op het schiereiland.34 Hij trok daarbij een parallel tussen de 
traditionele verdeeldheid tussen de verschillende culturele centra en het gebrek aan 
uniformiteit en eensgezindheid in wat een gemeenschappelijke, nationale artistieke 
ontwikkeling moest zijn.  
 Er waren kortweg twee manieren waarop de kunsten aan de fixatie op de ‘municipale 
muzen’ konden ontsnappen. De eerste en moeilijkste was door aansluiting te zoeken bij het 
kosmopolitische karakter van de Europese romantiek, zoals criticus Giuseppe Niccolini 
hoopte.35 De andere was de benadering die Mazzini voorstond: door in de gekozen thema’s te 

 
31 Zie resp. P.E. Selvatico,’Dell’influenza delle pubbliche esposizioni’ en C. D’Arco, ‘Le società promotrici’, 
beide in: Scritti d’Arte del primo Ottocento (Milaan/Napels, Ricciardi, 1998), F. Mazzocca (red.), 365-374 en 399-
411, aldaar 365 en 405. 
32 Deze voorbeelden zijn ontleend aan respectievelijk D. Sacchi, Geltrude. Romanzo italiano con note istoriche 
(Milaan, N. Bettoni,1825), G. Colleoni, Isnardo ossia il milito romano, racconto italiano (Milaan, Borroni e Scotti, 
1837) en A.M. Ricci, Gli sposi fedeli – storia italo gotica romantica (Rome, Tip. Belle Arti, 1837). 
33 P.E. Selvatico, ‘La pubblica esposizione di belle arti in Milano nel 1844’ in: Scritti d’Arte del primo Ottocento, 
375-379, aldaar 376. 
34 G. Mazzini, ‘De l’arte en Italie – A propos de Marco Visconti de Thomas Grossi’ [1835] in: Idem, Scritti 
letterari (Milaan, Istituto Editoriale Italiano, z.j.) met een opstel van E. Nencioni, 2 vol., vol. 1, 273-298, aldaar 
277: ‘c’est un miroir brisé qui réfléchit l’univers par fragments sans pouvoir l’embrasser dans son ensemble’. 
35 G. Niccolini, ‘Fanatismo e tolleranza in fatto di lettere’ [1820], in: Discussioni e polemiche sul romanticismo 
(Rome/Bari, Laterza, 1975), E. Bellorini (red.), 2 vol., vol. 2, 117-134, aldaar 124. 
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zoeken naar ‘analogieën’ met de reële of gewenste situatie van het hedendaagse Italië. Want 
feitelijk school het probleem veel minder in de herkomst van de gekozen thema’s dan in de 
manier waarop ze voorgesteld werden en in de betekenis die eraan gegeven werd. Vanuit dit 
oogpunt is het belangrijk de typering van de romantische geschiedcultuur als een stedelijke 
cultuur te preciseren. Niet alleen kozen sommige schrijvers of kunstenaars er nadrukkelijk 
voor de ‘nationale’ kwaliteiten van hun eigen stedelijke geschiedenis voor het voetlicht te 
brengen. Historische nieuwsgierigheid en vaderlandsliefde bracht een enkeling er zelfs toe een 
voorval of historische figuur uit een ander landsdeel te ‘ontdekken’ en in nieuwe, 
patriottische gedaante te introduceren. Te denken valt bijvoorbeeld aan de presentatie door 
Francesco Hayez van de geschiedenis van de exotische Siciliaanse vespers op de Milanese 
tentoonstelling van 1822, of de romans van de Piemontese markies Massimo D’Azeglio over 
het beleg van Florence in 1530 of de zogenaamde ‘disfida di Barletta’ (1503).36 Dankzij het 
succes en de navolging van dit soort werken en de ingang die historische thema’s uit de 
Europese romantiek in Italië vonden, bestond er beslist een overkoepelende geschiedcultuur 
met een zekere mate van homogeniteit. Maar belangrijk is te bedenken dat de historische 
werken uit de ‘patriottische canon’ het werk van pioniers waren en aanvankelijk slechts een 
marginaal onderdeel vormden van de totale historische productie, die - zeker waar het 
Italiaanse geschiedenis betrof - overwegend op de eigen stedelijke geschiedenis gericht was. 
Dat neemt overigens niet weg dat in de stedelijke historische cultuur ruimte bestond voor een 
nationale duiding van de lokale geschiedenis, vooral waar de lokale en nationale trots elkaar 
konden versterken: dat bleek in het bovenstaande reeds uit het betrekkelijk behoudende 
initiatief van de Fasti di Milano. 
  
De stad als antidotum 
 
Aan het stedelijke perspectief op het verleden is in het onderzoek naar invented traditions, 
imagined communities en lieux de mémoire, waarin de negentiende-eeuwse geschiedcultuur zo’n 
centrale plaats inneemt, slechts beperkt aandacht besteed. Dat geldt zowel voor die 
onderzoekstraditie in het algemeen als voor de Italiaanse pendanten ervan. Het uitgangspunt 
was daarbij steeds dat een (nationale) gemeenschap niet zozeer zelf als product van het 
verleden moet worden beschouwd, maar eerder als uitvloeisel van een bepaald idee over of 
visie op dat verleden.37 Modernistische auteurs als Hobsbawm en Gellner hadden, als 
erfgenamen van naoorlogse historici als Federico Chabod of Hans Kohn, een sterke neiging 
tot relativisme of zelfs deconstructivisme van naties en nationalisme.38 Dat bracht impliciet 

 
36 Over de drie versies die Hayez van de Vespri schilderde, zie Mazzocca, Francesco Hayez: catalogo ragionato, resp. 
150-151, 247 en 289-291. De romans van D’Azeglio zijn: Ettore Fieramosca o la Disfida di Barletta (1833) en 
Niccolò de’ Lapi ovvero i Palleschi e i Piagnoni (1841), waarvan de laatste hier uitvoerig wordt behandeld. Over de 
‘Disfida’, zie: G. Procacci, La disfida di Barletta. Tra storia e romanzo (Milaan, Mondadori, 2001). 
37 Vgl. H. Samsonowicz, ‘The way to conceive of national history’ in: E. Lönnroth, K. Molin en R. Björk 
(red.), Conceptions of national history. Proceedings of Nobel symposium 78 (Berlijn/New York, De Gruyter, 1994) 
264-269, aldaar 265. Deze bundel kenmerkt zich overigens door een verwarrend en inconsequent gebruik van 
de termen ‘history’, ‘nation’ en ‘national history’. 
38 Hun bekendste verwoording van deze ideeën staat in: E.J. Hobsbawm en T. Ranger (red.), The invention of 
tradition (Cambridge University Press, 1983); E. Gellner, Nations and nationalism (Oxford UP, 1983). Hun 
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een nadruk op historische discontinuïteit met zich mee: de nationale gemeenschap en haar 
identiteit werden beschouwd als een haast exclusieve functie van de moderniteit.39 Er is 
daarom bij deze auteurs weinig aandacht voor de betekenis van premoderne vormen van 
vaderlandsliefde en gemeenschapsbesef, zoals die van de stad. Doordat de intellectuele 
constructen bij deze auteurs uiteindelijk steeds terug te voeren waren op materialistische, 
sociaal-economische factoren, hadden ze evenmin oog voor de autonome invloed van 
premoderne vormen van discours, zelfs al kon Gellner niet ontkennen dat negentiende-
eeuwse nationalisten ten minste gedeeltelijk van zo’n bestaand discours gebruikmaakten.40 
 Zoals critici van de modernisten hebben aangevoerd, kan alleen een benadering die 
uitgaat van continuïteit een verklaring vinden voor de indrukwekkende overredingskracht en 
het succes van het ‘nieuwe’ nationale discours van riten en symbolen. Dat is bijvoorbeeld 
gedaan door Maurizio Viroli of door Anthony Smith, die de wortels van het moderne 
nationalisme aanwijst in een vroegmodern ethnisch besef, dat werd bepaald door ‘the sense of 
continuity, shared memory and collective destiny, i.e. by lines of cultural affinity in myths, 
memories, symbols and values by a given cultural unit of population.’41 Vanuit dezelfde 
gedachte heeft de Italiaanse historicus Alberto Mario Banti ervoor gepleit niet langer te 
spreken van ‘uitvinding’ van de traditie maar veeleer van ‘calco, trasposizione e 
manipolazione’.42 In zijn boek La nazione del Risorgimento (2000) wordt deze semio-historische 
benadering uitgewerkt in een heldere analyse van het vaderlandslievende vertoog in een 
canon-corpus van teksten, waarbij Banti onder meer wijst op het belang van bestaande 
discursieve vormen als de christologische traditie en de adellijke erecode.43 Vooral omdat er in 
deze visie sprake is van coëxistentie van verschillende vormen van discours, die ieder een 
lange traditie kennen en ook naast de latere, nationale retoriek blijven voortbestaan, is het 
opmerkelijk dat niet een plaats is ingeruimd voor een ander vertoog van de lange termijn: dat 
van de lokale, stedelijke identiteit. Dit zou aan de abstracte en universalistische noties van 

 

voorgangers: F. Chabod, L’idea di nazione [1961] (Rome/Bari, Laterza, 1974), A. Saitta en E. Sestan (red.), in 
Italië nog altijd herdrukt; H. Kohn, The idea of nationalism: A study in its origins and background (New York, 
Collier Books, 1944). 
39 Celia Applegate heeft deze devaluatie toegeschreven aan de overheersende invloed van de 
moderniseringsgedachte (‘modernization theory’), de dominantie van nationale historiografieën en vooral ‘the 
privileging of [...] the sociological imagination over the geographical imagination’, zie C. Applegate, ‘A Europe 
of regions: reflections on the historiography of sub-national places in modern times’ in: The American historical 
review 104/3 (juni 1999), 1157-1182, aldaar 1159-1163. Ze had haar ideeën al eerder uitgewerkt in A nation of 
provincials: the German idea of Heimat (Berkeley, University of California Press, 1990). 
40 Gellner, Nations and nationalism, 49; B. Anderson, Imagined communities (1991), 9-36, spreekt van de ‘culturele 
wortels’ van het moderne, nationale gemeenschapsbesef, die hij situeert in de collectieve religiositeit en de 
dynastieke rijken. Miroslav Hroch spreekt in het kader van ‘Antecedents to nation building’ over de ‘relics of 
earlier political autonomy’ en de ‘memory of former independence’, zonder evenwel op de invloed van het 
discours daarover in te gaan. M. Hroch, ‘From national movement to the fully-formed nation: the nation-
building process in Europe’ in: G. Eley en R. Grigor Suny, Becoming national: a reader (New York, Oxford UP, 
1996), 60-77, aldaar 65-66.  
41 A.D. Smith, National identity (Londen, Penguin, 1991), 29. M. Viroli, For love of country: An essay on patriottism 
and nationalism (Oxford UP, 1995) wijst veeleer op continuïteit tussen oudere vormen van patriottisme en het 
latere nationalisme. 
42 A.M. Banti, ‘Su alcuni modelli esplicativi delle origini delle nazioni’ in: Ricerche di storia politica 1/2000, 53-69, 
aldaar 69. 
43 A.M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita (Turijn, Einaudi, 
2000). 
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gemeenschap die Banti onderscheidt het tastbare en herkenbare referentiekader van de 
dagelijkse leefomgeving toevoegen. 
 Het globale onderscheid in twee vormen van premodern gemeenschapsbesef dat 
onder meer door Smith is gemaakt, kan deze gedachte verhelderen.44 In Smith’s visie wordt 
tegenover een wijd vertakte ‘horizontale’ elitegemeenschap van aristocraten en intellectuelen 
de lokale, ‘verticale’ gemeenschap geplaatst, bestaande uit burgers, priesters, koop- en 
ambachtslieden, al dan niet georganiseerd in gilden, wijken of anderszins. Deze laatste 
categorie identificeerde zich bij uitstek met de eigen stad en, in mindere mate, de eigen 
streek. Hoewel Smith dit niet vermeldt, lijkt het plausibel te suggereren dat beide categorieën 
elkaar overlappen: ook de elite was door een besef van her- of afkomst en een gevoel van 
lokale trots met de eigen stad verbonden.45 Des te onontkoombaarder moet voor die elite, die 
volgens Smith en anderen het voortouw nam in het streven naar een nationale staat, het 
dominante lokale gemeenschapsbesef zijn geweest van het burgerlijke publiek waarop ze zich 
richtte.46 In het eerste hoofdstuk van dit boek zal blijken hoe deze spirito da parte ook 
Italiaanse patriotten een doorn in het oog was.  
 Vooral in Duitsland en Italië, waar, zoals Meinecke al meende, onder de patriottische 
elite vooral het idee van een Kulturnation leefde, moest het nationaal besef ook bij het volk 
worden gekweekt door voort te borduren op het ‘culturele verleden’, in plaats van de nadruk 
te leggen op de staat of de parlementaire traditie, zoals in Frankrijk en Engeland het geval 
was.47 Door het ontbreken van een centraal voorwerp van verering of contemplatie in de 
vorm van de staat, lag in de nieuwe natiestaten in spe de nadruk vooral op van oorsprong 
lokale tradities, vrijheden en culturele verworvenheden. Vanwege de trage industrialisatie en 
de late professionalisering van de geschiedwetenschap was dat in Italië nog sterker het geval 
dan in Duitsland.48 Om de mechanismen te onderzoeken achter de totstandkoming van een 

 
44 A.D. Smith, Nationalism and modernism: a critical survey of recent theories of nations and nationalism (Londen, 
Routledge, 1998), 192-195, waar wordt verwezen naar Smith’s eigen The ethnic origins of nations (Oxford, 
Blackwell, 1986), aldaar 77-78. 
45 Zie hierover de opm. van S. Woolf in de introductie bij: S. Woolf (red.), Nationalism in Europe, 1815 to the 
present. A reader (Londen, Routledge, 1996), 1-39, aldaar 30-31. Woolf herinnert er bovendien terecht aan dat 
lokale elites in hun bemiddelende rol bij de overdracht van de nationale idee niet nalieten hun eigen rol als 
hoedsters van zowel de plaatselijke als de nationale traditie te benadrukken. 
46 Voor de middenklassen bleef de stad het primaire object van associatie en identificatie tijdens het proces van 
natievorming, zie hierover bijv. J. Morris, ‘Towards a European history of the petite bourgeoisie’ in: M. 
Fulbrook (red.), National histories & European history (Londen, UCL Press, 1993), 183-203, aldaar 195 e.v. en G. 
Crossick en H.G. Haupt (red.), Shopkeepers and master artisans in nineteenth-century Europe (Londen, Methuen, 
1984), 22 en passim.  
47 Vgl. o.m. G.G. Iggers, ‘Changing conceptions of national history since the French Revolution. A critical 
comparative perspective’ in: Conceptions of national history (1994), 132-150, aldaar m.n. 134. Voor Duitsland was 
Iggers eerder tot deze inzichten gekomen in zijn The German conception of history. The national tradition of historical 
thought from Herder to the present (Middletown, Conn., Wesleyan University Press, 1968). Zie ook de opm. van S. 
Berger, M. Donovan en K. Passmore, ‘Apologias for the nation-state in Western Europe since 1800’ in: Idem, 
Writing national histories. Western Europe since 1800 (Londen/New York, Routledge, 1999), 3-14, aldaar 5-6. 
48 Berger, Donovan en Passmore, ‘Apologias’, 9-10 en G. G. Iggers, ‘Nationalism and historiography, 1789-
1996’ in: Writing national histories (1999), 15-29, aldaar 26, waar een globale vergelijking wordt gemaakt tussen 
Duitsland, Frankrijk de VS en Italië. Zie over het lokale perspectief in de Duitse cultuur bijvoorbeeld M. 
Swales, ‘The peculiarities of German national culture’ in: Fulbrook ed., National histories & European history, 216-
229 en vooral M. Walker, German home towns: community, state and general estate 1648-1871 (Ithaca, Cornell 
University Press, 1971). 
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nationaal discours, waarin de geschiedenis zo’n centrale plaats zou innemen, lijkt de stedelijke 
cultuur daarom het aangewezen terrein.  
 De relatie tussen uitdrukkingen van lokale trots en nationale identiteit moet daarbij 
niet eenzijdig worden gereduceerd tot een eeuwige tegenstelling. Vormen van 
lokaalpatriottisme en van nationale identiteit lijken veeleer te moeten worden bestudeerd in 
complexe onderlinge samenhang en tevens in verband met andere vormen van loyaliteit en 
gemeenschapsbesef.49 Uit een analyse van die samenhang in een specifieke context kan 
worden begrepen hoe het nationalisme voet aan de grond kreeg bij de negentiende-eeuwse 
burgerij, door voort te borduren op elementen die voor het lokale publiek herkenbaar waren. 
Zinvol in dit verband is een voorstelling van ‘de natie als lokale metafoor’.50 Hetzelfde beeld 
komt naar voren in het onderzoek van Stéphane Gerson naar de representatie van lokale 
identiteit in Franse provinciesteden tijdens de restauratieperiode, vooral in de cultuur van 
feesten en optochten.51 Gerson ziet de lokale context als het primaire ‘frame of reference’ van 
de cultuur, met zowel een nostalgische kant waarbij de oude solidariteit aan de eigen stad 
nieuw leven wordt ingeblazen, als een moderne kant die de stad tot ‘arena of innovation and 
reflexion’ maakt, tot kraamkamer voor een modern historisch besef, een moderne territoriale 
identiteit en een modern staatsburgerschap. De stedelijke cultuur kan op deze manier dienen 
als ‘antidotum’, als geestverruimend middel, tegen het dwingende kader van de natie.52 In 
dezelfde geest heeft Willem Frijhoff gepleit voor een nieuwe benadering van het door Pierre 
Nora geïntroduceerde concept, door ‘saisir les lieux de mémoire (…) dans la mésure possible, 
aussi sur le lieu de leur production, afin de mieux comprendre, par le jeu des réussites et des 
échecs, des succès et des rates, quelle est la consonance de l’ensemble des éléments constitutifs 
des lieux de mémoire’.53 Als in de Europese cultuur de steden de tastbare en onontkoombare 
belichaming zijn van de ‘Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen’,54 dan lijkt de stedelijke 
historische cultuur bij uitstek het terrein voor de studie van de collectieve herinnering.  

 
49 Applegate, ‘A Europe of regions’, 1177. Zie over de pluriformiteit van gemeenschapszin in deze betekenis ook 
J. Breuilly, ‘Sovereignty and boundaries: modern state formation and national identity in Germany’ in: National 
histories & European history (1993), 94-140, aldaar 107. 
50 A. Confino, The Nation as a local metaphor: Württemberg, imperial Germany, and national memory, 1871-1918 (z.p. 
University of North Carolina Press, 1997). Twee soortgelijke, maar minder uitgewerkte ideeën worden 
geformuleerd door C. Tacke, ‘The nation in the region: national movements in Germany and France in the 
nineteenth century’ en J. Kellas, ‘The study of nationalism in Europe: The state of the art’, in J.G. Beramendi, 
R. Máiz en X.M. Núñez (red.), Nationalism in Europe: past and present (Universidade de Santiago de Compostela, 
1994), resp. 49-58 (m.n. 55) en 691-703. 
51 S. Gerson, The pride of place: Local memories and political culture in nineteenth-century France (Ithaca, Cornell UP, 
2003), waarvan eerder een fragment verscheen als ‘Town, nation or humanity? Festive delineations of place and 
past in Northern France, ca. 1825-1865’ in: The journal of modern history 72 (september 2000), 628-682, aldaar 
met name 666-671 en 675-677. 
52 P.-Y. Saunier, ‘La ville comme antidote? Ou à la rencontre du troisième type (d’identité régionale)’ in: 
Regional and national perspectives in Europe in the XIXth and XXth centuries / Les identités régionales et nationales en 
Europe aux XIXe et XXe siècles (Den Haag, Kluwer, 1998) H.-G. Haupt, M. G. Müller en S. Woolf (red.), 125-
161, aldaar 129. 
53 W. Frijhoff, ‘La ville: lieu de mémoire de l’Europe moderne’ in: P. den Boer en W. Frijhoff (red.), Lieux de 
mémoire et identités nationales (Amsterdam University Press, 1993), vol. 1 van ‘La France et les Pays-Bas’, 61-77, 
aldaar 67-70.  
54 W. Ribhegge, Europa, Nation, Region. Perspektiven der Stadt und Regionalgeschichte (Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1991), aldaar ‘Vorwort’, XI-XII, alwaar: ‘die Städte verkörpern sichtbar und unvermittelbar 
präsent die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die die Geschichtlichkeit und Faszination Europa’s bis zur 
Gegenwart ausmacht’. 
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Mille Italie, mille storie 
 
Voor wie zich met het ‘land der honderd steden’ en de ‘eeuw van de geschiedenis’ 
bezighoudt,55 lijkt dit een voor de hand liggend perspectief. Dat is echter lange tijd niet het 
geval geweest.56 Pas de afgelopen decennia is, in navolging van het ‘ontwaken’ van de 
regiostudies uit hun lange slaap,57 ook de aandacht voor de stedelijke cultuur en identiteit 
toegenomen. Dat heeft geleid tot studies naar de bestuurlijk-politieke dimensie van de lokale 
context, naar de politieke cultuur, naar culturele en artistieke voorstellingen van identiteit, 
lokale folklore, de betekenis van het lokale kunsthistorische en archeologische patrimonium 
en naar taal- en letterkundige aspecten van de verschillende dialecten in de vorming van het 
regionale en lokale zelfbewustzijn.58 
 Aan deze keur aan studies vallen ten minste twee dingen op. Ten eerste wordt steevast 
gememoreerd dat de lokale context de plaats was waar het discours over identiteit vorm 
kreeg, of het nu de nationale gedachte op lokaal niveau belichaamde of juist het lokale 
zelfbewustzijn uitdrukte als tegenwicht van de natie of een andere stad. Men kan hier 
bijvoorbeeld denken aan de observaties van Bruno Tobia over de pelgrimages die in 1884 
vanuit steden in heel Italië werden gehouden naar de tombe van Vittorio Emanuele II in 
Rome, waarbij de lokale dimensie als het ware naar Rome werd gebracht, of aan Ilaria 

 
55 De typering ‘eeuw van de geschiedenis’ is ontleend aan de titel van het eerste hoofdstuk van Croce, Storia della 
storiografia italiana del secolo decimonono, aldaar vol. 1, 1-20. Voor de metafoor van de honderd steden, zie M.L. 
Cicalese en A. Musi (red.), L'Italia delle cento città: dalla denominazione spagnola all'unità nazionale (Milaan, F. 
Angeli, 2005). 
56 Zie o.a. S. Cavazza, ‘Identità e culture regionali nella storia d’Italia’ in: Memoria e ricerca. Rivista di storia 
contemporanea 6 (1995), 51-71 en R. Vivarelli, ‘A neglected question: Historians and the Italian national state 
(1945-95)’ in: Berger, Donovan en Passmore (red.), Writing national histories, 230-235.  
57 De metafoor is van R. Romanelli, ‘Il sonno delle regioni’ in: Quaderni storici 41 (1979), 778-781. De geograaf 
Lucio Gambi speelde in deze ontwikkeling een voortrekkersrol, te beginnen met het artikel ‘Le regioni italiane 
come problema storico’ in: Quaderni storici 34 (1977), 275-298. Gambi zou later aan de basis staan van de reeks 
monografieën ‘Le città nella storia d’Italia’ (1980-). 
58 Enkele belangrijke algemene beschouwingen zijn: M. Meriggi, ‘Nazione, regione, città. Immagini dell'Italia 
nella storiografia’ in: Geschichte und Region/storia e regione 2 (1992), 9-16; G. Sanga, ‘Campane e campanili’ in: M. 
Isnenghi (red.), I luoghi della Memoria. Simboli e miti dell'Italia unita, (Rome/Bari, Laterza, 1996), 31-41; P. 
Clemente, ‘Paese/Paesi’ in: M. Isnenghi (red.), I luoghi della Memoria. Strutture ed eventi dell'Italia unita, 
(Rome/Bari, Laterza, 1997) 3-39; A. Lyttleton, ‘Shifting identities: nation, region, city’ in: C. Levy (red.), Italian 
regionalism: history, identity and politics (Oxford/Washington, Berg, 1996), 33-52; C. Sorba, ‘Identità locali’ in: 
Contemporaneo. Rivista di storia dell’800 e del ‘900 1 (1998), 157-170. M. Meriggi en P. Schiera (red.), Dalla città 
alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania (Bologna, Il Mulino, 1993) en vele afl. van het 
interdisciplinaire tijdschrift Memoria e ricerca (1993-), gewijd aan regionale en lokale geschiedenis ‘oltre i limiti dei 
tradizionali studi localistici e municipalistici’. Over lokaal bestuur en identiteit, zie R. Romanelli, Sulle carte 
interminate: un ceto di impiegati tra privato e pubblico: i segretari comunali in Italia, 1860-1915 (Bologna, Il Mulino, 
1989), over lokale politieke en culturele identiteit: C. Sorba en S. Adorno (red.), Municipalità e borghesie padane 
tra Otto e Novecento (Milaan, F. Angeli, 1991) en Sorba’s L’eredità delle mura. Un caso di municipalismo democratico 
(Parma 1889-1914) (Venetië, Marsilio, 1994). Over lokale folklore, ook in algemene zin: S. Cavazza, Piccole 
patrie: feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo (Bologna, Il Mulino, 1997); over wetenschapsbeoefening 
en lokale identiteit: M. Salvati (red.), Per una storia comparata del municipalismo e delle scienze sociali (Bologna, 
CLUEB, 1993); over het belang van culturele instellingen en sociëteiten: L. Cerasi, Gli ateniesi d'Italia: associazioni 
di cultura a Firenze nel primo Novecento (Milaan, F. Angeli, 2000); over de lokale instituties voor 
geschiedbeoefening, zie G. Clemens, Sanctus amor patriae. Eine vergleichende Studie zu deutschen und italienischen 
Geschichtsvereinen im 19. Jahrhundert (Tübingen, Niemeyer, 2004); over de betekenis van het kunsthistorisch en 
archeologisch patrimonium: S. Troilo, Patrimonio: il bene storico e l'identità locale nell'Italia centrale (1860-1909) 
(Florence, PhD-thesis, European University Institute, 2004); over de relatie tussen de nationale taal en de 
verschillende regionale en lokale dialectculturen, zie F. Bruni, L’italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità 
regionali (Turijn, UTET, 1992). 
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Porciani’s studie naar de lokale implementatie van de nationale feestcultus, waarvan het eerste 
hoofdstuk betekenisvol is getiteld ‘Dalla nazione alla città’.59 Ten tweede keert in de 
voornoemde studies de constatering terug dat juist de lokale (stedelijke) identiteit - in 
tegenstelling tot de nationale identiteit en de door die natie uitgevonden regionale 
identiteiten - in beginsel een ‘traditionele’ identiteit was, die een zelfbewustzijn uitdrukte dat 
in de loop van eeuwen tot stand gekomen was. Zo wijst Adrian Lyttleton op het ambivalente 
belang van deze oude banden voor de totstandkoming van de nieuwe, regionale identiteiten, 
waarbij dominante steden als bindende factor fungeerden, maar het municipalisme – net als 
voor negentiende-eeuwse auteurs – tegelijkertijd de eenheid van de regio aantastte, onder 
meer door eeuwenoude interstedelijke rivaliteiten. Zoals Dennis Mack Smith daarentegen 
heeft aangetoond, kwam het gezamenlijke verzet van secundaire steden tegen de dominantie 
van de hoofdstad van hun regio de nationale zaak uiteindelijk weer ten goede.60  
 Die lokale, stedelijke dimensie geldt bijna als een ‘oerkracht’ in de Italiaanse 
geschiedenis, of als een steeds aanwezige ‘onderstroom’;61 wat dat betreft sluit de huidige 
generatie historici zich volledig aan bij haar negentiende-eeuwse voorgangers die in 
hoofdstuk 1 aan het woord komen. Maar ondanks dit inzicht hebben historici de stedelijke 
cultuur van de negentiende eeuw hoofdzakelijk beschouwd als afgeleide van de nationale 
ideologie en politiek die er weerstand of enthousiasme ondervond. Hierdoor ging de 
aandacht vooral uit naar het tijdperk na 1861.62 Voor de autonome dynamiek van de 
stedelijke cultuur in het primo Ottocento en haar eeuwenlange voorgeschiedenis heeft men 
maar weinig oog gehad, en daarmee evenmin voor de herinneringscultuur die er zo’n 
kenmerkend onderdeel van was.  
 Aangenomen dat in Midden- en Noord-Italië sinds de middeleeuwen de stad het 
patent had op symbolen, tradities, monumenten, verhalen en beelden die uitdrukking gaven 
aan collectiviteit, en dat ten minste negentig procent van onze herinnering op verschillende 
niveaus in de stad gevormd wordt, lijkt deze benadering meer dan gerechtvaardigd.63 Het 
onderzoek van Gabriele Clemens naar lokale genootschappen voor vaderlandse 

 
59 Zie respectievelijk B. Tobia, ‘Associazionismo e patriottismo: il caso del pellegrinaggio nazionale a Roma nel 
1884’ in: Dalla città alla nazione, 227-247, en ‘Urban space and monuments in the ‘nationalization of the masses’: 
the Italian case’ in: Nationalism in Europe, 1815 to the present (1996) 171-191. Het boek van I. Porciani, La festa 
della nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell’Italia unita (Bologna 1997), aldaar hoofdstuk I: ‘Dalla 
nazione alla città’, 21-62. 
60 Lyttleton, ‘Shifting identities’, 33-36 (aldaar ook de verwijzing naar Mack Smith). 
61 Vgl. Lyttleton, 35 en R. Romanelli, ‘Le radici storiche del localismo italiano’ in: Il Mulino. Rivista bimestrale di 
cultura e di politica 336, jg. XL (1991/4), 711-720. Voor de definitie ‘onderstroom’, zie L. Bruyning, ‘Campanile 
– nazione - Europa: Ideeën over Italië’ in: L. Bruyning, N. Randeraad & R. de Rooy (red.), Unità/Disunità 
d’Italia: una giornata di studio, themanummer van Incontri. Rivista europea di studi Italiani [n.s.] 8 (1993), 27-36.  
62 Zie bijv. ook I. Porciani, ‘Identità locale - Identità nazionale: la costruzione di una doppia appartenenza’ in: 
O. Janz, P. Schiera en H. Siegrist (red.), Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto 
(Bologna, Il Mulino, 1997), 141-182. Zie ook: L. Riall, ‘Elite resistance to state formation: the case of Italy’ in: 
Fulbrook (red.), National histories and European History, 46-86. Ook in S. Bo Frandsen, ‘Le città italiane fra 
tradizione municipalistica e gerarchia nazionale durante il Risorgimento’ in: Meridiana. Rivista di storia e scienze 
sociali 33 (1998), 83-106, waarin wél aandacht is voor de pre-unitaire periode, komt de ‘tradizione 
municipalistica’ alleen daar aan de orde waar ze wordt geprovoceerd door de nieuwe ‘gerarchia nazionale’. 
63 Zie voor deze twee uitgangspunten repectievelijk E. Galli della Loggia, L’identità italiana (Bologna, Il Mulino, 
1998), deel I en de inleiding van de gelijknamige reeks, m.n. het hoofdstuk getiteld ‘Le mille Italie’, 59-85, 
aldaar 69 en 71-72; G. C. Argan, Storia dell’arte come storia della città (Rome, Editori Riuniti, 1983), 242. 
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geschiedbeoefening (de società di storia patria) en de studie van Gian Paolo Romagnani over 
geschiedschrijving en culturele politiek in het Piemonte van koning Carlo Alberto laten zien 
hoe verhelderend het kan zijn de historische interesse van het primo Ottocento werkelijk ‘dalla 
città alla nazione’ te bezien en Croce’s idee van één nationale geschiedcultuur los te laten.64  
 
Stedelijke geschiedcultuur tussen traditie en vernieuwing 
 
Dit boek tracht de studie van de romantische historische interesse en het stedelijk kader van 
cultuur en herinnering bijeen te brengen. Daarbij is ervoor gekozen het onderzoeksterrein te 
beperken tot de steden Florence en Milaan en de periode van 1815 tot 1848.  
 Die keuze is gemaakt op grond van de culturele voortrekkersrol die beide steden in 
deze periode vervulden. Terwijl het primaat van Milaan als het Parijs van Italië in dit tijdvak 
onbetwist was, is de keuze voor Florence tot op zekere hoogte arbitrair te noemen. 
Vergeleken met het bruisende Milaan was Florence aan het begin van de restauratieperiode – 
in de woorden van Giovanni Battista Niccolini – zelfs een bolwerk van inertie en 
achterlijkheid.65 Mede aangezwengeld door de oprichting van het invloedrijke tijdschrift 
Antologia in 1821 zou de Florentijnse cultuur echter weldra een belangrijke opleving 
doormaken, ondersteund door de aanwezigheid van een van oudsher belangrijke academie 
voor schone kunsten (hervormd in 1784). In dat opzicht onderscheidde de stad zich van 
Napels, dat na de bloeitijd in de achttiende eeuw nu een tijdperk van cultureel verval 
doormaakte. Als tweede stad van het Regno Lombardo-Veneto en als cultureel centrum van 
veel minder gewicht dan Milaan blijft Venetië hier eveneens buiten beschouwing. De 
Venetiaanse geschiedenis stond weliswaar volop in de belangstelling, maar was vooral het 
theater van de Europese romantiek en de Italiaanse repercussies van het werk van Pierre Daru 
of Lord Byron, die de annalen van de stad ‘a romance’ had genoemd.66 De historische 
interesse voor de Venetiaanse geschiedenis was al snel niet authentiek meer. Zoals Camillo 
Boito later zou schrijven steunde ze weldra niet meer op de historische tradities van de stad, 
maar veeleer op het fantasiebeeld van ‘una città teatrale da gonfi drammi e da tetre ballate, 
dove i colori letterarii erano, come i colori pittorici, stridenti e stonati’.67 Florence kon zich 
eveneens in buitenlandse belangstelling voor zijn geschiedenis verheugen, maar raakte niet 
van zijn tradities vervreemd. Bovendien kreeg de patriottische ideologie in de Florentijnse 
cultuur veel eerder voet aan de grond dan in Venetië. Zoals gezegd staat in het gekozen 

 
64 G. Clemens, ‘Le società di storia patria e le identità regionali’ in: Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali 32 
(1998), 97-119, ivi m.n. 99. en van dezelfde auteur: Sanctus amor patriae (2004); G.P. Romagnani, Storiografia e 
politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto (Turijn, Deputazione subalpina di storia patria, 1985), zie ook de 
opm. op p. XVI. 
65 ‘Se l’inerzia e la superstizione avessero un palazzo... io lo metterei in Firenze’, geciteerd door M. Fubini, 
Romanticismo italiano, 59. 
66 ‘Marin Faliero, Doge of Venice. A Historical Tragedy in Five Acts’ [1820] in: The complete works of Lord Byron 
reprinted from the last London edition (Parijs, A. en W. Galignani, 1841), 347-394, aldaar ‘Preface’, 347. Voor 
verwijzingen naar Byrons andere werk over de Venetiaanse geschiedenis, zie het begin van deze inleiding. 
P.A.N.B. graaf Daru genoot grote bekendheid met zijn Histoire de la République de Venise (Parijs, Didot, 1819), 7 
vol. 
67 G. Pavanello, ‘La leggenda e la storia’ in: Venezia nell’Ottocento. Immagini e mito (Milaan, Electa, 1983), G. 
Pavanello en G. Romanelli (red.), 146-147. Het oorspronkelijke citaat komt uit de Nuova Antologia, 1875. 
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perspectief die combinatie van lokale traditie en ontluikende nationale identiteit centraal. Juist 
ten aanzien van de historische interesse vormt Turijn vanuit dat oogpunt ook een interessante 
casus. Zoals Pier Paolo Romagnani heeft aangetoond, droeg de historische cultuur hier echter 
overwegend het stempel van een geschiedpolitiek: onder regie van het Huis Savoia was er, 
behalve voor een erudiete geschiedenis van recht en instituties, vooral aandacht voor de 
historie van de eigen dynastie en de historisch gegroeide expansie van het Piemontese 
grondgebied. In Florence was dat heel anders: daar bestond van oudsher een ‘compromis’ 
tussen de monarchistische en republikeinse visies op het eigen verleden. Dat maakt de 
Florentijnse historische cultuur van de vroege negentiende eeuw niet alleen diverser, maar 
ook interessanter. Ten slotte bood in Florence de ongekend rijke en veelkleurige erfenis van 
teksten over de stedelijke geschiedenis - van Guicciardini en Machiavelli tot de werken van 
vele tientallen andere geschiedschrijvers en chroniqueurs uit de renaissance - voor de historici, 
schrijvers en kunstenaars van de romantiek een inspiratiebron die zijn weerga niet kende.  
 Dit boek beoogt onder meer te laten zien welke belangrijke rol die traditie in de 
negentiende-eeuwse cultuur heeft gespeeld door ook aandacht te schenken aan de 
‘voorgeschiedenis’ van de romantische geschiedcultuur. Daarmee wordt echter geen afbreuk 
gedaan aan het inzicht dat de eerste helft van de negentiende eeuw een nieuw, cruciaal 
stadium in de geschiedenis van de historische interesse vormde. Over het ontluiken van die 
nieuwe belangstelling in met name de kunst en literatuur in de beginjaren van de restauratie is 
in het voorgaande reeds gesproken. Een minder scherpe maar niettemin betekenisvolle cesuur 
vormden de laatste jaren van het primo Ottocento.  
 Het biennio rivoluzionario 1848-1849 maakte het verleden in de historische 
representatie definitief ondergeschikt aan de politieke actualiteit, een ontwikkeling die zich al 
in de loop van de jaren veertig had aangekondigd. Daarmee werd een veelheid aan 
pluriforme historische representaties in toenemende mate ondergeschikt aan een beperkt 
aantal dominante historische ‘mythen’. Deze krachtige symbolen van nationale geestdrift 
bezaten weldra nauwelijks meer de onderscheidende kenmerken van de historische context 
waaruit ze afkomstig waren, maar vloeiden met het heden en met elkaar samen in een 
uniforme ‘patriottische canon’. Binnen die canon was er weinig ruimte voor verschillende, 
laat staan tegengestelde interpretaties van het verleden, voor meerduidige en complexe 
episodes of voor uiteenlopende lokale tradities. Deze bleven weliswaar voortbestaan, maar 
vielen buiten het compacte corpus aan historische figuren en episodes dat over het 
schiereiland verspreid raakte en door de politieke gebeurtenissen van het biennio en de 
decennia erna bestendigd werd.  
 Tegelijkertijd sloeg de literaire en artistieke voorhoede nieuwe wegen in. In 1845 
verkondigde niemand minder dan Manzoni in zijn essay Del romanzo storico het failliet van de 
historische roman, die met zijn onverenigbare historische en dichterlijke componenten niet 
meer dan een overgangsgenre in de ontwikkeling van het historisch besef geweest zou zijn, 
en niet langer tegemoetkwam aan de behoefte van een groeiende lezersschare om de 
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maatschappelijke realiteit in literatuur weerspiegeld te zien.68 De eerder door de historische 
roman voorgestane toenadering tussen geschiedschrijving en literatuur werd nu herroepen: 
hun wegen zouden zich scheiden. De historiografie trok zich vanaf de jaren veertig van de 
negentiende eeuw steeds verder terug binnen een nieuw institutioneel kader van 
genootschappen, leerstoelen en tijdschriften, en kreeg, zeer geleidelijk, wetenschappelijke 
trekken. Hoewel de literatuur het verleden niet meteen de rug toekeerde, schiepen gewezen 
historische romanciers nu een eigen, contemporaine werkelijkheid. Als voorlopers in deze 
ontwikkeling zijn bijvoorbeeld Antonio Ranieri’s sociale roman Ginevra o l’Orfana della 
Nunziata (1839) of Niccolò Tommaseo’s ‘psychologische’ roman Fede e bellezza (1840) te 
beschouwen, iets later gevolgd door geromantiseerde getuigenissen van de eigentijdse 
geschiedenis als Ippolito Nievo’s Confessioni di un italiano (postuum, 1867) of Giuseppe 
Rovani’s I cento anni (1859-1864). De massale, middelmatige navolging van Manzoni en Scott 
bewees volgens de criticus Carlo Tenca in de jaren veertig al dat de historische roman zijn 
beste tijd had gehad.69 In Francesco De Sanctis’ lezioni van 1844-45 leidde dezelfde diagnose 
tot een onverholen oproep aan de Italiaanse romanciers: ‘abbandonare il passato e restringersi 
solo a quello che ci circonda; questo è il romanzo presente che à per fine migliorare le cose 
patrie per bene dell’umanità; si prendono di mira i diffetti attuali senza andare al passato.’70  
 Dit appel doet denken aan wat de kunstcriticus Pietro Estense Selvatico drie jaar 
eerder in minder sterke bewoordingen de historieschilders had voorgehouden: ‘Oltre agli 
storici, ai biografici, ai poetici, altri soggetti pur vi sarebbero più acconci all’indole del tempo 
in cui viviamo, più immedesimati con noi, più popolari [...] Sono questi a mio parere gli 
argomenti tolti dall’odierno vivere ed intesi a rappresentare scene della vita presente.’71 
Selvatico constateerde dat de vernieuwing in de historieschilderkunst was uitgeput; de 
toenemende productie van modieuze imitaties van de narratieve stijl van Hayez op klein en 
middelgroot formaat kwam eerder voort uit een onverzadigbare vraag van de burgerij dan uit 
een gevoel van artistieke of maatschappelijke urgentie van de schilders. Dankzij vooral de 
eindeloze reeks officiële opdrachten van vertegenwoordigende instituties op alle niveaus bleef 
de academische historieschilderkunst na de eenwording nog decennialang bestaan. 
Halverwege de eeuw ontstonden echter ook de eerste kritische reacties op deze pompeuze 
historische heroïek: het purismo met zijn terugkeer naar de zuivere stijl van het Quattrocento, 
de vlucht uit het academisch milieu van de Macchiaioli om kleur en licht van het landschap 
vast te leggen en ten slotte de wending naar eigentijdse thema’s die zowel de epische als de 
sociaal-realistische kanten van het Risorgimento lieten zien. 

 
68 Zie hiervoor mijn ‘“Questo matrimonio non s’ha da fare!” Alessandro Manzoni en het dilemma van de 
historische roman’ in: Incontri. Rivista europea di studi italiani 2002/1, 19-41, aldaar 37. Vgl. ook G. Tellini, 
Manzoni. La storia e il romanzo (Rome, Salerno Ed., 1979), 43. 
69 G. Tellini, Il romanzo italiano dell’Ottocento e Novecento (Milaan, Mondadori, 1998), 55; een eerdere, 
vergelijkbare diagnose kwam van N. Tommaseo, zie Pelgrom, ‘“Questo matrimonio non s’ha da fare!”, 33. 
70 F. De Sanctis, Purismo, illuminismo, storicismo (Turijn, Einaudi, 1975), dl. II, 1164. 
71 P.E. Selvatico, ‘L’educazione del pittor storico in quanto spetta al concetto artistico’ in: P. Barocchi (red.), 
Testimonianze polemiche e figurative in Italia. L’Ottocento. Dal bello ideale al Prerafaellismo (Messina/Florence, G. 
D'Anna, 1972), 110-129, aldaar 125. 
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Dezelfde ontwikkeling valt in het melodrama te bespeuren. De mogelijkheid om in de 
totaalervaring van de opera het verleden tot leven te wekken was uniek maar ook wankel, 
want met zijn sterke beroep op collectief sentiment was het genre uiterst vatbaar voor de 
grillen van de actualiteit. Vooral het werk van Verdi toont aan hoe de historische inhoud van 
de opera’s het kort voor, tijdens en na het biennio aflegt tegen de projectie van de eigentijdse 
politieke noden. Vrijwel zonder aanpassing van libretto en compositie blijken onderwerpen 
uit de ene historische context inwisselbaar voor die uit een totaal andere, zoals gebeurde met 
Verdi’s La battaglia di Legnano en I Vespri Siciliani, waarvan tekst en muziek moeiteloos 
werden gepaard aan twee episodes uit de Tachtigjarige Oorlog.72 In veel opera’s herkende het 
publiek in de hoofdfiguren in plaats van historische helden eerder de hoofdrolspelers van het 
Risorgimento.73 In de politiek meer gematigde opera’s van Verdi uit de jaren vijftig en later 
zet de marginalisering van de historische component door. De geschiedenis wordt tot een 
nauwelijks herkenbaar decor voor een eigentijds aandoende handeling en een geëxalteerd 
sentiment. De ongekende sociale reikwijdte van de opera noopte componisten en 
tekstdichters er bovendien toe aansluiting te zoeken bij de belevingswereld van de lagere en 
middenklassen en een knieval te doen naar een sociaal realisme. Door het volk te observeren 
en te bestuderen ‘ne’ suoi difetti, ne’ suoi dolori, ne’ suoi lavori, nella sua vita di tutti i giorni’ 
zouden ze ‘una miniera inesorabile di poesia e di musica’ weten aan te boren, aldus de 
journalist Pacifico Valussi in 1854.74  
 De romantische historische interesse bereikte dus onmiskenbaar haar grootste bloei in 
de eerste helft van de negentiende eeuw en wierp in Milaan en Florence haar belangrijkste 
vruchten af. Die worden hier onderzocht in de hoofdstukken 2 tot en met 7. Ter inleiding 
gaat daar een tweetal andere teksten aan vooraf.  
 Ter introductie wordt eerst een overzicht geboden van de Italiaanse politieke 
geschiedenis tussen circa 1796 en 1849. Zo’n overzicht kan niet tot Milaan en Florence 
beperkt blijven maar omvat heel Italië. Zoals zal blijken was het politieke lot van de 
verschillende steden en staten sterk onderling verbonden, ten gevolge van zowel de 
voortdurende buitenlandse inmenging als de groeiende nationale weerklank en organisatie 
van het patriottische verzet. In de domeinen van de geschiedenis en de cultuur was deze 
nationale samenhang daarentegen niet vanzelfsprekend. Zoveel mag blijken uit hoofdstuk 1, 
een analyse van de manier waarop negentiende-eeuwse intellectuelen, veelal historici, 
omgingen met het dwingende stedelijke kader van de Italiaanse beschaving. Beschouwden ze 
de stedelijke tradities in al hun diversiteit en tegenstrijdigheid als een vloek of eerder als een 
zegen voor de Italiaanse geschiedenis en geschiedschrijving?  
 Welk antwoord men hier ook op gaf, feit bleef dat de historiografie ook in de vroege 
negentiende eeuw maar moeilijk loskwam van de traditie van de stedelijke geschiedschrijving 

 
72 Namelijk L’Assedio di Arlem (1849) voor La Battaglia di Legnano en Il Duca d’Alba als titel voor wat later I 
Vespri Siciliani zou worden. Le Duc d’Albe (1839) was overigens ook een opera van Donizetti naar een libretto 
van E. Scribe en C. Duveyrier. 
73 Zie hiervoor C. Sorba, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento (Bologna, Il Mulino, 2001), 209-
225. 
74 P. Valussi, ‘La musica considerata quale strumento di educazione sociale’ in: Gazzetta musicale di Milano, 25 
juni 1854. 
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en zwaar bleef leunen op de teksten die deze traditie had voortgebracht. In de hoofdstukken 
2 en 3 zal dit worden aangetoond voor respectievelijk de Milanese en Florentijnse 
geschiedbeoefening. Mede vanwege deze dominantie van oudere stadsgeschiedenissen en –
kronieken was de historiografie voor de artistieke historische genres vooral een inspiratiebron 
en leverancier van onderwerpen, en niet zozeer gesprekspartner, zoals al is gememoreerd. In 
de vier resterende hoofdstukken gaat het daarom vooral om de kunstzinnige verbeelding van 
het stedelijk verleden. Daarbij staan vier belangrijke thema’s uit de Milanese en Florentijnse 
geschiedcultuur centraal: de twaalfde-eeuwse Lega lombarda, Lorenzo il Magnifico en zijn 
tijd, Ludovico il Moro en zijn hof en ten slotte het beleg van de Florentijnse republiek in 
1529-30.  
 Deze keuze wordt bovenal gerechtvaardigd door de prominente plaats die deze 
onderwerpen in de stedelijke cultuur innamen, zowel vanwege de veelheid aan voorstellingen 
en verhalen die eraan werden gewijd als vanwege het belang dat eraan werd toegekend. 
Daarnaast is gestreefd naar een selectie die recht doet aan het veelkleurige panorama dat de 
romantische geschiedcultuur biedt: de diversiteit aan genres en hun onderlinge verhouding en 
de verscheidenheid aan betekenissen en functies die aan de historische representaties werden 
toegeschreven. Dat laatste aandachtspunt heeft ook de behoefte ingegeven aan een 
evenwichtige verdeling tussen meerduidige, ‘kleinere’ historische taferelen of episodes en 
onderwerpen die zouden uitgroeien tot mythische proporties, zoals in de hoofdstukken 4 en 
7 worden behandeld. Net als bij het schrijven zal onvermijdelijk ook bij het lezen van dit 
boek het besef rijzen dat veel deelthema’s en facetten van de stedelijke geschiedcultuur hier 
niet uitgewerkt zijn. Ondanks of juist dankzij dat besef vormt deze studie hopelijk een bewijs 
van de ongekende generositeit die de romantische Clio ook als stedenmaagd 
tentoonspreidde.75 

 
75 Vgl. Bann, The clothing of Clio (1984), gepresenteerd als een ‘response to the generosity of the nineteenth-
century Clio’, 1. 
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Opstand en opstanding: de politieke context, 1796-1849 
 
 
In het onderstaande wordt een beknopt overzicht geboden van het politieke kader waarin de 
culturele uitingen gestalte kregen die hierna worden behandeld. Zo’n overzicht kan niet 
buiten de term Risorgimento, die in de politieke geschiedenis wordt gebruikt ter aanduiding 
van de periode van de late achttiende eeuw tot 1870, of zelfs voor de Italiaanse ‘lange 
negentiende eeuw’, van pakweg 1770 tot 1922.1 Opmerkelijk genoeg was het woord 
‘Risorgimento’ echter tot ver in de negentiende eeuw synoniem voor wat tegenwoordig 
algemeen als renaissance wordt aangeduid. In de letterlijke betekenis van ‘wederopstanding’ 
wees het primair op een culturele opleving in Italië die vanaf het jaar duizend begon (en al dan 
niet weer ophield in de zestiende eeuw). In deze betekenis werd het begrip bijvoorbeeld 
gebruikt in Saverio Bettinelli’s Del risorgimento d’Italia negli studi, nelle arti e nei costumi dopo il 
Mille (1775), Giambattista Corniani’s I secoli della letteratura italiana dopo il Risorgimento (1804-
10) of zelfs nog in Giosia Invernizzi’s Il Risorgimento. Parte prima: il secolo XV (1878). 
 Tegelijkertijd raakte de term in omloop ter aanduiding van het eigentijdse morele en 
vooral politieke streven om Italië vrijheid, onafhankelijkheid en ten slotte staatkundige eenheid 
te verschaffen. De eerste die het woord ‘risorgimento’ in die betekenis had gebruikt was in de 
late achttiende eeuw de dichter Vittorio Alfieri. De impliciet historische lading van het begrip 
vond sindsdien een parallel in de strategieën van patriottische intellectuelen en kunstenaars. 
Vooral tijdens de restauratie hielden zij de maatschappij een historische spiegel voor die 
gevoelens van eer, moed en verontwaardiging moest aanwakkeren en moest leiden tot een 
moreel ontwaken (de transitieve betekenis van het werkwoord ‘risorgere’). In deze betekenis 
deed de term ‘Risorgimento’ ook zijn eerste officiële intrede in de publieke sfeer, in de titel 
van het gelijknamige tijdschrift dat op 17 november 1847 in Turijn werd opgericht door 
Cesare Balbo en Camillo Benso di Cavour. Sinds de eenwording verwijst het woord niet 
langer (uitsluitend) naar een beweging of ideaal, maar – met een hoofdletter geschreven - naar 
het proces van totstandkoming van de moderne Italiaanse natiestaat. Bij uitbreiding wordt de 
term niet alleen toegepast in verband met de opkomst van politieke ideologieën (liberalisme, 
nationalisme, republicanisme) en met het proces van natievorming, maar ook met een aantal 
andere maatschappelijke transformaties dat zich in dezelfde periode voltrok: de val van het 
ancien régime en de ontwikkeling van een parlementair stelsel, de teloorgang van een 
overwegend rurale samenleving en de opkomst van een moderne stedelijke cultuur, de 
overgang van een feodale naar een kapitalistische economie en het ontstaan van één nationale 
cultuur boven of in plaats van de talloze regionale en lokale culturele identiteiten. 
 Waar men de grenzen van het Risorgimento ook trekt, een overzicht als dit begint 
onherroepelijk met de weerklank en de directe repercussies van de Franse Revolutie op het 
Italisch schiereiland. Het werk van de Italiaanse verlichtingsdenkers, zoals Antonio Genovesi, 
Cesare Beccaria of de gebroeders Pietro en Alessandro Verri, en de hervormingspolitiek van 

 
1 Vgl. G. Pécout, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770-1922) (Milaan, Mondadori, 1999). 
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verlichte vorsten als keizer Jozef II in Lombardije en groothertog Pietro Leopoldo in Toscane 
vergemakkelijkten zonder meer de ingang van de Franse revolutionaire ideeën van 1789. 
Maar pas dankzij de Franse invloed omarmde het prille Italiaanse patriottisme ook de 
nationale gedachte. In eerste instantie werd die Franse invloed alleen op afstand uitgeoefend. 
In vrijwel alle Italiaanse grote steden werden vanaf 1790 geheime patriottische clubs van 
jakobinistische snit opgericht en clandestien pamfletten of bladen gedrukt. Dat gebeurde soms 
op instigatie van Franse revolutionaire agenten, maar meestal door fanatieke Italiaanse 
jakobijnen, zoals Filippo Buonarroti, een verre nazaat van Michelangelo die wel is beschouwd 
als de eerste Italiaanse communist.  
 Na 1796 mengden de Fransen zich openlijk en rechtstreeks in de Italiaanse politiek. 
Het Directoire benoemde op 12 maart 1796 de jonge generaal Napoleon Bonaparte tot 
aanvoerder van het Franse leger in Italië. Op dat moment bood het schiereiland een bonte 
aanblik van staten en staatjes. In het noordwesten lag het onafhankelijke koninkrijk Sardinië, 
bestaande uit Savoie, Piemonte en het eiland Sardinië. Het voormalig hertogdom Milaan viel 
sinds het einde van de Spaanse Successieoorlog onder gezag van de Oostenrijkse Habsburgers, 
net als Mantua, Modena en Reggio (Emilia). Indirecte invloed hadden de Weense keizers 
sinds 1737 over het groothertogdom Toscane, dat na het overlijden van de laatste telg van het 
illustere geslacht Medici overging op de dynastie Habsburg-Lotharingen. Dependances van 
een ander Europees vorstenhuis waren het hertogdom Parma en Piacenza in Noord-Italië en 
het koninkrijk Napels (of de ‘Beide Siciliën’) in het zuiden: daar zwaaiden twee verschillende 
zijtakken van de Spaanse Bourbon-dynastie de scepter. De oude republieken Genua en 
Venetië vormden onafhankelijke staten en het restant van Midden-Italië, van Rome tot 
Bologna, viel onder het wereldlijk gezag van de paus. In de drie jaar vanaf 1796 – het 
zogenoemde triennio rivoluzionario – zou echter de geopolitieke kaart van het schiereiland door 
Napoleons doortastende en steeds eigenmachtiger optreden geheel opnieuw worden 
getekend. 
 Na de Slag bij Lodi van 10 mei 1796 bezetten de Franse legers de Oostenrijkse 
gebieden in Noord-Italië en het noorden van de kerkelijke staat. Op instigatie van Napoleon 
werden daarop, als barrière tegen een Oostenrijkse reactie, in de voormalige hertogdommen 
Milaan, Mantova, Modena en Reggio en de noordelijke pauselijke staten Bologna, Ferrara en 
Romagna twee nieuwe satellietstaten van de Franse republiek opgericht: de Transpadaanse en 
Cispadaanse republieken (oktober 1796), respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de 
rivier de Po. In Genua werd de Ligurische Republiek (1797-1805) uitgeroepen. Op 9 juli 
1797 fuseerden de Transpadaanse en Cispadaanse republieken tot de Repubblica Cisalpina 
(1797-1802), met Milaan als hoofdstad. Het bestaansrecht van deze krachtige nieuwe staat, 
door sommige patriotten begroet als een eerste stap op weg naar nationale eenheid en 
onafhankelijkheid, werd in oktober 1797 bekrachtigd met het vredesverdrag van 
Campoformio, dat Napoleon met de Oostenrijkers sloot. De republiek Venetië, eerder 
eveneens door de Fransen onder de voet gelopen, werd tot afgrijzen van veel Italiaanse 
revolutionairen afgestaan aan Oostenrijk. In ruil daarvoor erkende Oostenrijk de ‘natuurlijke 
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grenzen’ van de Franse republiek en haar Italiaanse vazalstaten, de Cisalpijnse en Ligurische 
republieken.  
 Campoformio zorgde echter bepaald niet voor rust in Italië. Het Parijse Directoire 
greep weldra verschillende aanleidingen aan om ook in de conservatieve monarchieën van 
Midden- en Zuid-Italië een omwenteling te forceren. Onder valse voorwendselen vielen de 
Franse troepen in februari 1798 Rome binnen, verdreven paus Pius VI en vestigden de 
Romeinse Republiek (1798-99). In januari 1799 werd ook het koninkrijk Napels bezet en 
omgevormd tot de Napolitaanse of Parthenopeïsche republiek (januari-juni 1799). De 
Bourbons trokken zich terug in het nieuwe koninkrijk Sicilië, onder Brits protectoraat. Ook 
de laatste twee Italiaanse monarchieën op het vasteland moesten er spoedig aan geloven. 
Nadat het koninkrijk Piemonte door generaal Joubert onder Franse controle was gebracht 
(juli 1798) en koning Carlo Emanuele IV naar Sardinië was gevlucht, werd in maart 1799 
door een voorlopige regering de annexatie door Frankrijk afgekondigd. Op hetzelfde 
moment werd Toscane bezet en groothertog Ferdinand III van Habsburg-Lotharingen 
gedwongen naar Wenen te vluchten. 
 De antirevolutionaire reactie van de geallieerde mogendheden, die tussen maart 1799 
en juni 1800, gesteund door een fel anti-Frans sentiment onder de bevolking, vrijwel alle 
Fransen uit Italië wisten te verdrijven, bleek van korte duur. Na zijn overwinning op het 
Oostenrijkse leger in de Slag bij Marengo (14 juni 1800) stelde Napoleon spoedig orde op 
zaken. Met het verdrag van Lunéville (9 februari 1801) kwam Noord-Italië opnieuw in 
Franse handen. Voor de oude Repubblica Cisalpina kwam nu de Repubblica Italiana in de 
plaats. Het presidentschap van de Italiaanse Republiek eiste Napoleon persoonlijk voor zich 
op, het vice-presidentschap werd toegekend aan de liberale Milanese edelman Francesco 
Melzi D’Eril, die eerder al in het directoire van de Cisalpijnse republiek had gediend. De 
Repubblica Subalpina, die Napoleon na zijn overwinning bij Marengo in Turijn had 
geproclameerd, werd in 1802 opgeheven en Piemonte werd rechtstreeks bij Frankrijk 
ingelijfd. Andere delen van Italië ondergingen hetzelfde lot nadat Napoleon in 1804 keizer 
van de Fransen was geworden. In 1805 werden Genua en Ligurië geannexeerd. In 1808 werd 
Toscane ingelijfd, nadat het al eerder was herdoopt tot Regno d’Etruria (1801-07) en onder 
bewind was gesteld van de Bourbon-Parma-dynastie, marionetten van Napoleon. Een jaar 
laten werden ook de pauselijke staten bij het keizerrijk ingelijfd.  
 De Italiaanse Republiek was sinds maart 1805 omgedoopt tot Regno d’Italia, waarvan 
Napoleon zichzelf liet zich uitroepen tot koning en drager van de IJzeren Kroon die aan de 
oude Longobardische koningen en aan Karel de Grote had toebehoord. Bij Napoleons 
afwezigheid werd hij in Milaan vertegenwoordigd door een onderkoning, zijn stiefzoon 
Eugène de Beauharnais. De gebieden van het Regno d’Italia werden gestaag uitgebreid: in 
1806 werd er de voormalige republiek Venetië aan toegevoegd, in 1807 de Marken en in 
1809 Trentino. In Zuid-Italië moesten in 1806 de Bourbons plaatsmaken voor de broer van 
de keizer, Joseph Bonaparte, die in 1808 werd opgevolgd door zijn zwager, Joachim Murat.  
 In de Napoleontische tijd heerste in Italië een relatieve rust. Het binnenlands bestuur, 
de rechtspraak en het onderwijs werden overal op het vasteland, zowel in de geännexeerde 
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gebieden als in de autonome staten, drastisch gemoderniseerd. De invloed van de kerk werd 
ingeperkt, feodale privileges werden gereduceerd en in alle staten die in de Franse tijd 
ontstonden werden een grondwet en het representatieve stelsel ingevoerd. Door een nieuwe 
territoriale indeling van de Franse gebieden in departementen en districten kwam verandering 
in de historische rol van sommige Italiaanse steden. De bestuurlijke hiërarchie tussen 
voormalige hoofdsteden van oude vorstendommen en secundaire steden werd opgeheven, 
zoals bijvoorbeeld tussen Florence en Pisa: de prefecturen en onderprefecturen die er 
gevestigd waren, ressorteerden alle rechtstreeks onder Parijs. Ook in het Regno Italico werd 
een dergelijke herindeling doorgevoerd. Dankzij de autonome status van het koninkrijk bleef 
Milaan echter de onbetwiste hoofdstad. Het aanzien dat het in deze tijd zou krijgen als ‘het 
Parijs van Italië’ dankte het ook aan ambitieuze stedenbouw en architectuur, zoals de 
neoclassicistische triomfboog ‘Arco della Pace’ (1807-1838). 
 Niet alleen door het ontstaan van nieuwe, grote staatsverbanden maar ook door 
bijvoorbeeld de invoering van de dienstplicht en het wegnemen van handelsbelemmeringen 
ontstond een nieuw besef van samenhang tussen de Italiaanse territoria. Met de grootschalige 
uitbreiding van het ambtelijk apparaat verrees een nieuwe bestuurlijke klasse, die – anders dan 
voorheen – overwegend uit de burgerij werd gerekruteerd. Dat tijdens de Franse periode het 
besef van een nationale identiteit toenam, was echter ook het gevolg van gevoelens van 
onvrede over de Franse aanwezigheid. Enerzijds heerste teleurstelling over de onvervulde 
beloften van de Franse revolutionairen, die door de machtspolitiek van Bonaparte teniet 
waren gedaan. Anderzijds bestond zelfs wat Vittorio Alfieri een ‘patriottismo dell’odio’ 
noemde: een gedeeld en groeiend anti-Frans sentiment, breed gedragen onder de rancuneuze 
revolutionairen, intellectuelen en kunstenaars, waardoor de overtuiging groeide dat Italië over 
zijn eigen lot moest beschikken en zich moest verenigen in de strijd tegen elke buitenlandse 
overheersing. Deze gevoelens lagen aan de basis van geheime genootschappen als de Adelfia, 
de Guelfia, de Società dei Raggi, de Società dei Centri en – op den duur de belangrijkste - de 
Carboneria, die vrijwel allemaal nauwe banden met de vrijmetselarij onderhielden en hun 
leden wierven onder het leger, de burgerij, de clerus en de culturele elite. 
 De bestaansgrond voor deze subversieve verbanden werd door de ondergang van 
Napoleon niet weggenomen. Vanaf de herfst van 1813 werd in Italië de klok langzaam 
teruggezet naar de situatie van vóór het triennio: in september van dat jaar veroverden de 
Oostenrijkers de Veneto en keerde Ferdinand III terug als groothertog van Toscane, in 
januari 1814 herkreeg paus Pius VII zijn wereldlijk bezit, in april kwam Lombardije weer 
onder Oostenrijks gezag. Op het Congres van Wenen en in de nasleep ervan werd de kaart 
van Italië opnieuw getekend. Oostenrijk kreeg de directe controle over niet alleen 
Lombardije, maar ook de voormalige republiek Venetië, de Valtellina en Trentino. Deze 
gebieden werden verenigd in het Regno Lombardo-Veneto, bestuurd door een onderkoning die 
namens de keizer in Milaan hof hield, en door twee gouverneurs in Milaan en Venetië. 
Indirecte invloed kreeg of behield Oostenrijk door parentage in de hertogdommen Modena, 
Parma en Toscane, en dankzij militaire privileges en diplomatieke voorwaarden ook in de 
pauselijke staat en in Napels. Het koninkrijk Sardinië, geregeerd door het Huis Savoia, werd 
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in ere hersteld, kreeg de (Franse) Savoie en Nice terug en werd uitgebreid met de voormalige 
republiek Genua. In Zuid-Italië werden Sicilië en het vasteland herenigd tot het Regno delle 
Due Sicilie, onder de dynastie van de Bourbons. 
 De politiek van de verschillende regeringen was tijdens de restauratie – zeker in de 
eerste jaren na 1815 – doorgaans ambivalent. Alleen in Piemonte werd onder koning Vittorio 
Emanuele I (1802/1814-1821) en diens opvolger Carlo Felice (1821-1831) een onverholen 
reactionair en antirevolutionair bewind gevoerd. In de andere staten werd gestreefd naar een 
minder bruuske overgang, door de Napoleontische wetgeving, bestuursstructuren en het 
ambtelijk personeel ten minste gedeeltelijk te behouden, of door terug te keren naar de geest 
van de verlichte hervormingspolitiek van de laatste decennia van het ancien régime. In 
Toscane bijvoorbeeld, waar net als in het Lombardisch-Venetiaanse koninkrijk de 
Napoleontische wetgeving werd afgeschaft, keerden gewezen verlichte hervormers als 
Vittorio Fossombroni en Neri Corsini weer terug in het centrum van de macht. In Milaan en 
Venetië werden, naar het voorbeeld van de Napoleontische departementsraden, met de 
grondwet van januari 1816 twee vertegenwoordigende lichamen ingesteld, de zogenaamd 
congregaties of regionale raden, die vooral inspraak hadden op het terrein van de regionale 
financiën. Aangezien de burgerij echter pas in de jaren veertig van de negentiende eeuw 
toegang kreeg tot deze raden en ze tot die tijd bestonden uit conservatieve adellijke 
grootgrondbezitters, was de vernieuwing vooral schijn.  
 Dergelijke concessies waren dan ook bovenal bedoeld om de pleitbezorgers van echte 
verandering de wind uit de zeilen te nemen. Weldra zouden de regimes van de restauratie 
hun ware aard laten zien. In navolging van de Spaanse revolutie van januari 1820 stak in de 
zomer van hetzelfde jaar de onrust in het Regno delle Due Sicilie de kop op. Door een 
opstand van het leger, ondersteund door de wijd vertakte Carboneria, werd koning 
Ferdinando I gedwongen de liberale Spaanse grondwet van 1812 in te voeren en een nieuwe 
regering aan te stellen. Dat nieuws stak de lont in het kruitvat Sicilië, waar het separatistische 
verzet spoedig de vorm van een volksopstand aannam. Hetzelfde revolutionaire leger van 
generaal Guglielmo Pepe dat in Napels nog zo kort daarvoor de omwenteling had 
bewerkstelligd moest nu ingrijpen om de eenheid van het koninkrijk veilig te stellen. De 
woelingen in het zuiden leidden intussen tot grote ongerustheid bij Oostenrijk. Op de 
congressen van Troppau en Laibach wist Metternich de andere mogendheden van de Heilige 
Alliantie over te halen tot een keiharde militaire interventie. Alleen Groot-Brittannië 
protesteerde. In februari en maart 1821 wierpen Oostenrijkse troepen het constitutionele 
bewind in Napels omver en er volgde een meedogenloze jacht op de opstandelingen. Velen 
van hen vonden in andere Italiaanse staten een heenkomen, niet in de laatste plaats in 
Florence, waar het relatief rustig bleef en waar ten slotte ook Pepe neerstreek. 
 Omstreeks dezelfde tijd brak in Piemonte een revolte uit. Ook hier eisten opstandige 
legeronderdelen gesteund door carbonari de invoering van een grondwet naar model van de 
Spaanse constitutie van 1812. De opstandelingen veroverden enkele steden en vonden in 
Turijn medestanders in soldaten en studenten. Koning Vittorio Emanuele I deed afstand van 
zijn troon ten gunste van zijn broer Carlo Felice, bij wiens afwezigheid de macht tijdelijk in 
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handen kwam van een regent, de liberale kroonprins Carlo Alberto. De grondwet die door 
hem direct werd afgekondigd, zou echter even spoedig door de koning weer worden 
ingetrokken. Ook in Piemonte werd daarop met hulp van Oostenrijkse troepen met harde 
hand de orde hersteld. In de maanden die volgden, werden veel van de liberale pleitbezorgers 
van een grondwet van hun bezittingen beroofd, gearresteerd en publiekelijk terechtgesteld.  
 De vervolgingen breidden zich uit naar Milaan, hoewel het daar niet tot een opstand 
kwam maar slechts bij plannen bleef. In de eerste jaren van de restauratie was het beleid van 
de Oostenrijkse gouverneur van Lombardije, Heinrich von Bellegarde, erop gericht geweest 
de liberalen met zachte hand onder controle te houden. Dat gebeurde bijvoorbeeld door de 
oprichting van een nieuw, aanvankelijk gematigd tijdschrift waar de hele culturele elite aan 
gebonden moest worden: de Biblioteca Italiana (1816). Het antwoord van liberalen als Federico 
Confalonieri, Silvio Pellico en Pietro Maroncelli was onder andere een pleidooi voor 
emancipatie van het onderwijs en modernisering van de economie, en de oprichting van het 
progressieve blad Il Conciliatore (1818). Uit protest tegen de verstikkende censuur werd het al 
na een jaar door de redactie zelf opgeheven. Tegelijkertijd namen de liberalen het voortouw 
in een ondergronds verzet, georganiseerd in de geheime genootschappen van de Carboneria en 
de Federati. In samenwerking met hun geestverwanten in Turijn en Venetië streefden ze naar 
de omverwerping van het Oostenrijkse gezag en naar de vestiging van een constitutionele 
staat die zich uitstrekte van Piemonte tot de Adriatische Zee, zoals Alessandro Manzoni zich 
voorstelde in zijn gedicht Marzo 1821 (1821). Nog voor de samenzweerders in Milaan tot 
actie konden overgaan, werden ze door de geheime politie ontmaskerd. Talloze prominente 
intellectuelen vluchtten naar het buitenland, anderen werden na geruchtmakende politieke 
processen veroordeeld tot de doodstraf of tot jarenlange opsluiting in de kerkers van het 
Moravische Spielberg, waarover Pellico later in Le mie prigioni (1832) zou schrijven. 
 Tien jaar na de liberale samenzweringen van 1821 sloeg de vlam opnieuw in de pan. 
Ook ditmaal vormde de weerklank van een Europese revolutie de aanleiding. De 
gebeurtenissen in Parijs van juli 1830 vervulden de Italiaanse liberalen en patriotten van 
nieuwe verwachtingen. Het constitutionele bewind van burgerkoning Louis Philippe en diens 
samenwerking met de liberalen wekte de hoop dat ook in Italië nu weldra grondwettelijk 
bestuur zou worden ingevoerd. Bovendien beloofde de nieuwe Franse regering de 
Oostenrijkse inmenging in interne Italiaanse aangelegenheden niet langer te tolereren. Die 
belofte wakkerde de geest van verzet verder aan, met name onder de talrijke Italiaanse 
ballingen in Parijs, die goed georganiseerd waren en hun agenda’s opmaakten in eigen salons, 
pamfletten en tijdschriften. Onder leiding van patriotten als Ciro Menotti en Filippo 
Buonarroti werden nieuwe plannen gesmeed voor een nieuwe revolutie van de gezamenlijke 
Italiaanse steden onder het motto ‘onafhankelijkheid, eenheid en vrijheid’.  
 In 1831-32 raakte heel Midden-Italië – Toscane uitgezonderd - in de greep van een 
reeks revoltes of moti, waarachter in de meeste gevallen complotten van de Carboneria 
schuilgingen. Vanaf februari 1831 werden in het hertogdom Modena, de noordelijke 
pauselijke staten (Bologna, Imola, Reggio Emilia, Forlì) en het hertogdom Parma de 
vertegenwoordigers van het oude gezag door opstandelingen verdreven. De onrust breidde 
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zich weldra uit naar Umbrië en de Marken. Net als tien jaar eerder kon de orde alleen 
worden hersteld door een buitenlandse interventie: terwijl Louis Philippe het tot ontsteltenis 
van de patriotten liet afweten, riepen de Italiaanse vorsten de hulp in van de Oostenrijkse 
troepen, die meedogenloos ingrepen. Toen in januari 1832 het pauselijk leger nieuwe 
opstanden niet wist te onderdrukken, werd opnieuw een beroep gedaan op Metternich, 
ditmaal zelfs om voor langere tijd Oostenrijkse garnizoenen op pauselijk grondgebied te 
legeren.  
 Aan Milaan waren de opstanden voorbijgegaan. Maar ook hier hadden ze grote 
indruk gemaakt en hun sporen achtergelaten in de mentaliteit; de les die eruit werd 
getrokken was in de eerste plaats het failliet van de oude revolutionaire dromen van de 
Italiaanse ‘jakobijnen’ en hun erfgenamen van de Carboneria. Deze eerste generatie patriotten 
had vooral bestaan uit gewezen overheidsfunctionarissen en legerofficieren uit de Franse tijd, 
in veel gevallen gerekruteerd uit de aristocratie. Hun hoop was in de eerste plaats gevestigd 
geweest op Frankrijk. Nu groeide echter het besef dat de Italianen van hun eigen kracht uit 
moesten gaan en daarom moesten streven naar een nationale beweging met een bredere 
sociale basis. In Milaan kwam deze gedachte net als in talloze andere steden tot uitdrukking in 
de groeiende aanhang van een nieuwe patriottische organisatie: de Giovine Italia (Jong Italië). 
 De Giovine Italia was in de lente van 1831 in Marseille gesticht door de balling en 
voormalige carbonaro Giuseppe Mazzini. De beweging streefde hoofdzakelijk drie doelen na: 
de eenheid van zowel het Italiaanse territorium als van alle sociale klassen, de republikeinse 
staatsvorm en ten slotte de verbreiding en omarming van het nationale beginsel (nationaal 
besef en nationaal zelfbeschikkingsrecht). Mazzini verzette zich tegen de opzet van eerdere 
geheime genootschappen en politieke sekten en stichtte een nieuwe democratische beweging. 
De Giovine Italia was een homogene organisatie die volgens federaal model was ingericht. Ze 
kende een eigen tijdschrift en haar geschreven programma werd systematisch over heel Italië 
en daarbuiten verspreid. 
 In Milaan wierf Mazzini’s ‘partij’ vanaf de herfst van 1831 aanhangers onder alle lagen 
van de bevolking, zoals de historicus Cesare Cantù zich later zou herinneren toen hij 
terugblikte op zijn eigen aandeel in het verzet.2 Het aantal leden groeide tot ongeveer 
drieduizend en daarmee leek de tijd rijp om de geheime bijeenkomsten en complotten een 
vervolg te geven met revolutionaire actie. Maar voor het zover kon komen begon de 
geheime politie van het Oostenrijkse gezag een heksenjacht op het genootschap. Onder 
leiding van openbaar aanklager (en gezaghebbend literatuurcriticus) Paride Zaiotti werd vanaf 
september 1834 een vervolging ingezet, leidend tot vele gevangenisstraffen, negentien 
doodvonnissen en een aantal verbanningen naar Amerika. De invloed van de Giovine Italia als 
organisatie zou door deze harde repressie in Lombardije jarenlang zeer beperkt blijven. Naar 
aanleiding van mislukte pogingen tot opstand in Savoie en Genua (1833-34) zou ook Mazzini 
zelf het gewapend verzet voorlopig ondergeschikt maken aan de propaganda van zijn ideeën. 

 
2 C. Cantù, Della indipendenza italiana: cronistoria (Turijn, UTET, 1872-77), 3 vol., aldaar vol. 2, deel 1, 286-287. 
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Naast de universele democratische en revolutionaire denkbeelden van Mazzini kunnen 
grofweg twee alternatieven van patriottische ideologie worden onderscheiden, die in dezelfde 
periode gestalte kregen. Het eerste is het zogenaamde moderatismo, geen homogene doctrine 
maar een verzamelnaam voor verschillende gematigd-liberale opvattingen. Vanaf 1831 was 
Florence het belangrijkste centrum waar de gematigde ideeën werden gearticuleerd. Hoewel 
de stad na 1821 en vooral na 1831-32 een belangrijke wijkplaats werd voor ballingen uit 
andere delen van het schiereiland met uitgesproken liberale opvattingen, behielden hier de 
katholieke moderati de overhand. Ze waren afkerig van revolutionair geweld en streefden niet 
zozeer politieke verandering maar veeleer economische, sociale en culturele hervormingen 
na, in belangrijke mate nog in de geest van de verlichte achttiende-eeuwse groothertog van 
Toscane, Pietro Leopoldo. Met hun pleidooi voor vrijhandel, emancipatie van het onderwijs 
en technologische vernieuwingen in de landbouw en hun ijver voor pan-Italiaanse netwerken 
van wetenschappers en historici wilden ze de geesten rijp maken voor de toekomstige 
eenheid en onafhankelijkheid.  
 De belangrijkste representanten van deze groep waren de Florentijnse aristocraten 
Bettino Ricasoli, Cosimo Ridolfi, Gino Capponi en de priester Raffaello Lambruschini. Hun 
krachten werden gebundeld door de uit Genève afkomstige uitgever Gian Pietro Vieusseux. 
Zijn salonachtige leeskabinet, het Gabinetto scientifico-lettarario, groeide uit tot de spil van de 
Florentijnse cultuur in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een van de eerste uitingen 
daarvan was het tijdschrift Antologia, dat vanaf 1821 een podium bood aan de meeste verlichte 
geesten van Italië. In 1833 werd het tijdschrift op last van de censuur opgeheven, mede door 
de toetreding tot de redactie van de fanatieke liberaal Niccolò Tommaseo en de steeds 
scherpere kritiek op de Oostenrijkse suprematie in Italië. Van de bladen die Vieusseux ook 
daarna onvermoeibaar bleef uitgeven moet vooral het Archivio storico italiano (1841) worden 
genoemd. Dit eerste Italiaanse tijdschrift voor geschiedbeoefening was vooral van groot 
belang omdat het al twintig jaar voor de eenwording een nationaal netwerk van historici tot 
stand bracht. 
 Een van de correspondenten van het Archivio en eveneens een prominente moderato 
was graaf Cesare Balbo uit Turijn. Met zijn boek Delle speranze d’Italia (1844) kwam Balbo in 
het geweer tegen de meest verstrekkende ideeën uit een invloedrijk boek dat een jaar eerder 
was verschenen en geldt als het manifest van een derde stroming in de patriottische ideologie: 
Del primato morale e civile degli Italiani (1843) van de abt Vincenzo Gioberti. Gioberti huldigde 
een culturele opvatting van de Italiaanse nationaliteit. Italië ontleende zijn eenheid en 
identiteit aan een culturele, burgerlijke en morele superioriteit, die door geen enkel ander 
land kon worden betwist, en wel in de laatste plaats door Frankrijk - aldus Gioberti. Hoeder 
van de Italiaanse beschaving was naar zijn idee van oudsher de paus; de kerkvorst was dan ook 
de aangewezen leider van een confederatie van autonome Italiaanse staten die Gioberti voor 
ogen stond. Naar analogie van de middeleeuwse investituurstrijd die Italië had gespleten in de 
welfische en ghibellijnse facties – pausgezinden en keizerlijken – raakten Gioberti’s 
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opvattingen bekend als het neoguelfismo (neowelfisme).3 De historische parallel kreeg extra 
betekenis door de gedachte dat de erfgenamen van de middeleeuwse Hohenstaufens, namelijk 
de Oostenrijkers, in de negentiende eeuw opnieuw streefden naar de hegemonie over het 
Italisch schiereiland. 
 In 1846 stak in Piemonte en de pauselijke staten een wind van verandering op 
waardoor de lang getemperde verwachtingen van de moderati en de neoguelfi in korte tijd 
hooggespannen raakten. In Turijn leek koning Carlo Alberto, op de troon sinds 1831, zijn 
aanvankelijk conservatieve beleid af te zweren door tal van hervormingen in te voeren in 
handel, onderwijs, rechtspraak en gezondheidszorg. In de zomer van 1847 vond zijn 
voorbeeld navolging bij groothertog Leopold II van Toscane, die bovendien de 
censuurwetten drastisch versoepelde, zelfs de publicatie van politieke tijdschriften (L’Alba, La 
Patria) toestond en de liberaal Cosimo Ridolfi tot zijn nieuwe minister van Binnenlandse 
Zaken benoemde. Maar vooral de ontwikkelingen in Rome leken voor heel Italië een nieuw 
tijdperk in te luiden. Paus Pius IX, gekozen op 17 juni 1846, groeide dankzij een aantal 
opmerkelijke, maar niettemin overschatte hervormingsmaatregelen uit tot het symbool van de 
nieuwe hoop van de Italiaanse patriotten en liberalen, in het bijzonder de geestverwanten van 
Gioberti. Ongewild droeg Metternich eveneens bij aan de stijgende spanningen en 
verwachtingen, door in juli 1847 als waarschuwing aan de paus en diens liberale achterban 
een bataljon Oostenrijkse soldaten in het pauselijke Ferrara te stationeren. Hoewel het niet tot 
een gewapend treffen kwam, zorgde de provocatie ervoor dat behalve de patriotten ook de 
Italiaanse vorsten de rijen sloten en een akkoord tekenden over een douane-unie, die de basis 
zou leggen voor latere militaire samenwerking. Meer in het algemeen werd de strijd voor 
binnenlandse liberale hervormingen nu nog sterker geïdentificeerd met, of zelfs als 
voorwendsel gebruikt voor het verzet tegen Oostenrijk.  
 In Milaan won behalve het enthousiasme voor de nieuwe paus ook de gedachte 
terrein dat de liberale en patriottische hoop moest worden gevestigd op koning Carlo Alberto 
van Piemonte. Deze gedachte leefde vooral onder gematigde liberalen als Vitaliano Borromeo 
en Alessandro Porro, die langs vreedzame weg hervormingen wilden bereiken en op termijn, 
dankzij een alliantie tussen de Italiaanse vorsten en het volk, de Oostenrijkers wilden 
verdrijven. Tegelijkertijd bestond een kleinere factie die de republikeinse ideeën van Mazzini 
aanhing en haar idealen van vrijheid en onafhankelijkheid niet aan de Italiaanse vorsten 
toevertrouwde. De meeste van deze democraten, zoals Enrico Cernuschi en Francesco 
Simonetta, wensten niets minder dan een revolutie, slechts enkelen – zoals Cesare Correnti 
en Carlo Cattaneo – waren voorzichtiger en zochten vooralsnog naar consensus. Vanaf de 
zomer van 1847 liepen de spanningen verder op door een aantal incidenten. De intocht van 
de nieuwe Italiaanse aartsbisschop Carlo Romilli als opvolger van de Oostenrijker Gaysruck 
liep uit op een volksfeest waar ook de ‘Italiaanse paus’ Pius IX luid werd bejubeld. Om het 
Oostenrijkse bewind ook financieel te treffen en de inkomsten door het tabaksmonopolie te 
 
3 Door sommigen (te beginnen bij B. Croce in Storia della storiografia italiana del secolo decimonono, 1915-20) wordt 
eveneens een ‘neoghibellijnse’ school onderscheiden, een verzamelnaam voor de veel minder invloedrijke en 
weinig homogene antipapistische en antiklerikale visies op de Italiaanse nationale kwestie (bijv. van Giuseppe La 
Farina, Michele Amari en - in zeker opzicht - Giambattista Niccolini). 
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blokkeren werd de zogenaamde ‘rokersstaking’ georganiseerd. De escalatie van dergelijke 
incidenten leidde onder meer tot de sluiting van enkele burgerlijke sociëteiten (Circolo 
d’Unione, Società d’incoraggiamento) en tot een harde militaire repressie onder leiding van 
de Oostenrijkse veldmaarschalk Radetzky. 
 De onrust was niet tot Milaan beperkt gebleven maar had zich op verschillende 
andere plaatsen op het schiereiland gemanifesteerd, onder meer in de Toscaanse havenstad 
Livorno en op Sicilië. Daarbij klonken steevast dezelfde kreten: ‘Viva Pio IX!’, ‘Viva l’Italia!’ 
en ‘Viva la costituzione!’. De opstanden die volgden op de steeds luidere liberale roep om de 
invoering van een grondwet luidden in Italië al voor het uitbreken van de revoluties in Parijs 
en Wenen het zogenaamde biennio rivoluzionario (1848-49) in. Een grondwet werd als eerste 
afgedwongen op 11 februari 1848 in het Koninkrijk der Beide Siciliën, waar opstandelingen 
zich in januari meester hadden gemaakt van Palermo. Het voorbeeld van koning Ferdinando 
II werd onder de toenemende spanningen weldra gevolgd door koning Carlo Alberto van 
Sardinië, die op 4 maart 1848 een grondwet of ‘Statuut’ uitvaardigde, en door paus Pius IX 
(14 maart 1848).  
 Op 17 februari 1848 had ook Leopoldo II, groothertog van Toscane, eraan moeten 
geloven. Hervormingen hadden in Florence in de herfst van 1847 al een aanvang genomen 
met de versoepeling van de censuur, de groots gevierde toestemming voor de oprichting van 
een burgerwacht of Guardia Civica (4 september 1847) en de toetreding van Toscane tot een 
douane-unie met het koninkrijk Sardinië en de pauselijke staten. Mede onder druk van 
opstanden en betogingen (Lucca, Livorno) werd dit proces in januari 1848 bekroond met de 
benoeming van een commissie met onder anderen markies Gino Capponi die een nieuwe 
grondwet moest opstellen. Het document dat een maand later werd bekrachtigd voorzag in 
de instelling van een door de groothertog benoemde senaat en een ‘Consiglio generale’ of 
lagerhuis, gekozen volgens restrictief kiesrecht.  
 Alleen de door Oostenrijk gecontroleerde gebieden, het Regno Lombardo Veneto en 
de hertogdommen Parma en Modena bleven vooralsnog van een constitutie verstoken. De 
revolutie van maart 1848 in Wenen bracht daar echter weldra verandering in. Het bericht van 
het ontslag van Metternich van 13 maart 1848 had onmiddellijke repercussies in Milaan, 
Venetië, Parma en Modena. In Venetië dwongen liberale protesten de vrijlating af van de 
patriotten Daniele Manin en Niccolò Tommaseo, die terstond de leiding over het verzet op 
zich namen. Gewapende confrontaties met de Oostenrijkse ordetroepen volgden, de 
opstandelingen bezetten de belangrijkste openbare gebouwen en ten slotte riep Manin de 
Republiek Venetië uit. Terwijl een voorlopige regering werd ingesteld sloeg het Oostenrijkse 
leger op de vlucht. In Parma had hertog Carlo II geen andere keus dan met de invoering van 
een grondwet in te stemmen; in Modena nam Francesco V de wijk en werd weldra 
opgevolgd door een liberale voorlopige regering. 
 In het oog van de wervelstorm lag Milaan. Van 18 tot 22 maart speelde zich daar een 
even gewelddadige als succesvolle revolutie af die bekend raakte als de Cinque Giornate en 
vrijwel direct overal in Italië in het patriottische geheugen gegrift werd. Voor het oog van 
Radetzky en ruim 14.000 Oostenrijkse soldaten werd de binnenstad met zo’n 1600 barricades 
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afgeschermd en werden de belangrijkste overheidsgebouwen bezet. Dankzij de toestroom van 
vrijwilligers uit Piemonte en de steun van de volksklassen en de lage geestelijkheid groeide 
een relatief kleine groep revolutionairen spoedig aan en wapende zich. De revolutionaire 
organisatie werd gecoördineerd door een nieuw Consiglio di Guerra onder leiding van de 
wetenschapsman en journalist Carlo Cattaneo. Het succes van de opstand in Milaan en in 
andere steden van Lombardije, gevoegd bij de dreigende inval van het Piemontese leger in 
Lombardije bracht Radetzky ertoe zijn manschappen terug te trekken naar de fortificaties van 
het zogenaamde Quadrilatero, de verdedigingslinies tussen Verona en Mantova. De volgende 
dag werd in Milaan een voorlopige regering gevormd, waarin de gematigde liberalen – die op 
de steun van Piemonte hoopten en aangedrongen – de overhand kregen. 
 Daarmee nam een aanvang wat later de Eerste Italiaanse Onafhankelijksoorlog zou 
heten. Het begin was voor de patriotten hoopgevend: nadat koning Carlo Alberto van 
Piemonte op 25 maart 1848 Oostenrijk de oorlog had verklaard, wist hij aanvankelijk met 
groot gemak in Lombardije op te rukken. Andere Italiaanse vorsten, onder wie de hertog van 
Parma en groothertog Leopoldo II van Toscane, mobiliseerden gezamenlijk een leger van 
35.000 man dat ze toestonden onder de Italiaanse driekleur ten strijde te trekken. Bovendien 
stroomden uit heel Italië vrijwilligers toe, zoals een grote afvaardiging studenten van de 
universiteit van Pisa. Spoedig keerden echter de kansen voor de Italianen. De Piemontezen 
verspeelden kostbare tijd om Radetzky een fatale slag toe te brengen. Bij een gebrek aan 
strategie voegde zich de angst van Carlo Alberto dat democratische revolutionairen van een 
machtsvacuüm zouden profiteren. Dezelfde vrees had hem er eerder toe gebracht de hulp te 
weigeren die (voorzichtig) was aangeboden door de Franse minister van Buitenlandse Zaken 
van de voorlopige revolutionaire regering, Alphonse de Lamartine. Toen er later vanuit 
Turijn en Milaan wanhopig alsnog om hulp werd gevraagd, wilden de Fransen niet meer dan 
diplomatieke bemiddeling bieden. Ook de Italiaanse vorsten legden een gebrek aan 
solidariteit aan de dag. Terwijl Pius IX eerder al troepen naar Lombardije had gezonden om 
de Piemontezen te steunen, verklaarde hij zich op 29 april 1848 alsnog neutraal, tot 
ontsteltenis van de neowelfische patriotten. In Napels trad na een contra-revolutionare coup 
een nieuwe regering aan, die onmiddellijk het leger van generaal Pepe terugriep dat reeds 
naar het noorden onderweg was. Het succes van de oorlog hing daarmee geheel af van 
Piemonte, hetgeen verklaart waarom de voorlopige regeringen van Milaan, Parma, Piacenza, 
Modena en Venetië tussen mei en juli 1848 instemden met de inlijving bij Piemonte. 
 Na de nederlaag van het Piemontese leger in de Slag bij Custoza (23-27 juli) trok 
Carlo Alberto zijn troepen terug tot voor de stadsmuur van Milaan, niet alleen in de hoop de 
nieuwe unie tussen Piemonte en Lombardije te redden maar ook om te voorkomen dat de 
democratische factie in Milaan de republiek uitriep en de hulp van Frankrijk inschakelde. 
Dezelfde angst voor Franse invloed in Noord-Italië weerhield de Oostenrijkse generaal 
Salasco ervan het leger van Carlo Alberto te vernietigen. Na enkele schermutselingen voor de 
poorten van Milaan werd op 9 augustus 1848 een wapenstilstand gesloten waarmee de oude 
grenzen tussen Lombardije en Piemonte werden hersteld. 
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Zijn mislukte offensief noopte de koning van Sardinië tot concessies in zijn eigen staat. Een 
nieuwe democratische regering onder leiding van Vincenzo Gioberti trad aan en raakte 
spoedig in de greep van de volkswoede over de wapenstilstand met Oostenrijk. Een 
hervatting van de vijandelijkheden op 12 maart 1849 was echter van zeer korte duur: twee 
weken later werd een nieuwe wapenstilstand gesloten. Daarmee was het lot van zowel 
regering als koning eveneens bezegeld: Carlo Alberto maakte plaats voor zijn zoon Vittorio 
Emanuele II en de democraat Gioberti ruimde het veld voor de gematigde regering van 
Massimo D’Azeglio.  
 Intussen had de deceptie over de nederlaag bij Custoza en de wapenstilstand van 
augustus 1848 in andere delen van Italië het startsein gegeven voor een radicaal alternatief. 
Van juli tot augustus 1848 braken in enkele steden revolutionaire opstanden uit. In Venetië 
riep een driemanschap (Manin, Cavedalis en Graziani) de dictatuur uit en weigerde, ondanks 
de druk van de internationale diplomatie, de wapenstilstand met Oostenrijk te erkennen. Pas 
in augustus 1849 zou de stad zich overgeven, na maandenlange beschietingen en 
bombardementen door de Oostenrijkers. Omstreeks dezelfde tijd kwam een einde aan de 
republiek die op 9 februari in Rome was uitgeroepen, nadat eerder paus Pius IX de stad was 
ontvlucht vanwege de groeiende beroering die was ontstaan door zijn weigering tegen 
Oostenrijk op te trekken. De interventie van Franse troepen die een Oostenrijkse bemoeienis 
moest voorkomen, liep in juni 1849 uit op een gewelddadig beleg van Rome. Het 
driemanschap van de Romeinse Republiek (Carlo Armellini, Aurelio Saffi en Giuseppe 
Mazzini) en het verdedigingsleger onder leiding van Giuseppe Garibaldi moesten de stad op 
30 juni prijsgeven. Enkele dagen later werd het pauselijk gezag hersteld, bijna een jaar later 
keerde Pius IX terug. Vanwege haar radicale politieke programma, de prominente rol van 
beroemde patriotten en de Franse inmenging zou de episode van de Romeinse Republiek op 
de beeldvorming een vergelijkbare invloed uitoefenen als de Cinque Giornate. 
 De ontwikkelingen in Florence tijdens deze maanden werden minder legendarisch 
maar lieten een soortgelijk patroon zien, al gingen ze met minder geweld gepaard. Op 30 juli 
1848 dwongen straatprotesten Leopoldo II ertoe zijn eerste minister Cosimo Ridolfi te 
vervangen door de nog gematigder graaf Gino Capponi. Maar die maatregel kon de onvrede 
niet wegnemen over de weigering van de groothertog om samen met Piemonte tegen 
Oostenrijk op te trekken. In de herfst van 1848 kwam het tot een uitbarsting van volkswoede 
in de havenstad Livorno. Radicale en republikeinse leiders dwongen Capponi te vertrekken 
en riepen een liberaal-democratische regering in het leven, geleid door Giuseppe Montanelli 
en Francesco Domenico Guerrazzi, die door de toenemende volksprotesten in de winter van 
1848-49 werd omgevormd tot het driemanschap Montanelli-Guerrazzi-Giuseppe Mazzoni. 
Terwijl de groothertog intussen net als paus Pius IX een veilig heenkomen had gezocht in 
Gaeta, op het grondgebied van de koning van Napels, bleven de Toscaanse revolutionairen te 
verdeeld om de revolutie te bestendigen. Het driemanschap verklaarde de groothertogelijke 
macht voor vervallen, maar bezon zich nog op een nieuwe staatsvorm. Intussen riepen 
radicale republikeinen eerst in Livorno en daarna - tegen de wil van het driemanschap - in 
Florence de republiek uit. Hun gewelddadige optreden bracht de nieuwe wetgevende 
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vergadering ertoe elk republikeins experiment af te zweren. Vervolgens leidde het zelfs tot 
een groeiend verzet onder de gematigde factie en haar achterban op het platteland, die met 
steeds meer aandrang de terugkeer van de groothertog eiste. Pas nadat op diens verzoek de 
Oostenrijkse troepen de orde in het groothertogdom hadden hersteld, keerden op 28 juli 
1849 Leopoldo II van Habsburg-Lotharingen en zijn buitengewoon commissaris Luigi 
Serristori terug in Florence. Een ware restauratie volgde: na de vertegenwoordigende 
lichamen werd weldra ook de grondwet afgeschaft, de persvrijheid werd drastisch ingeperkt, 
sociëteiten werden gesloten of aan banden gelegd, grote delen van de universiteit van Pisa 
werden ontmanteld en de band met het ‘moederhuis’ Habsburg werd nauwer aangehaald dan 
ooit tevoren. 
 Voor zowel de moderati als de democraten was de revolutie op een mislukking 
uitgelopen, in zowel politiek, militair als ideologisch opzicht. In alle Italiaanse staten werden 
de hervormingen uit de periode 1846-48 teruggedraaid, met uitzondering van Piemonte, 
waar het gematigd liberale Statuto van 1848 gehandhaafd bleef. Toch wordt het revolutionaire 
biennio sinds de officiële historiografie van het nieuwe Italiaanse koninkrijk (1861) aangemerkt 
als een keerpunt in de geschiedenis van het moderne Italië. De uiteenlopende en soms 
onderling strijdige visies op de Italiaanse kwestie maakten onder de patriotten plaats voor een 
gedeeld besef dat het doel van een politieke eenheid voorop stond en dat daartoe een meer 
pragmatische houding nodig was. Een fase van cultureel en religieus nationalisme maakte 
plaats voor een politiek nationalisme, of – zoals is opgemerkt – een ‘spiritueel’ nationalisme 
werd opgevolgd door een ‘seculier’ nationalisme.4 In plaats van in bewondering om te zien 
naar een roemrijk verleden dat ver achter hen lag, spiegelden de Italiaanse patriotten zich nu 
eerder aan de helden van hun eigen tijd en hielden ze hun blik gericht op het baken van de 
toekomst, de eenheidsstaat. 
 De versplinterde revolutionaire actie was tot 1848 het werk van een minderheid 
geweest, en op dezelfde manier was de culturele propaganda, waarmee vaderlandsliefde en 
een geest van verzet waren verspreid, gevoerd door een intellectuele en artistieke elite. Pas 
tijdens het biennio had het gestaag gegroeide publiek van deze propaganda zijn intrede gedaan 
in de politiek en actief deelgenomen aan de patriottische strijd. Enkele van de schrijvers en 
denkers die zich eerder met ideeën hadden gewapend, gingen nu met pistool en bajonet hun 
lezers voor op de barricaden of op het slagveld, zoals Carlo Cattaneo, Francesco Domenico 
Guerrazzi, Niccolò Tommaseo, Cesare Balbo en Massimo D’Azeglio. Niet zelden voerden ze 
daarbij, zoals in dit boek zal blijken, de historische symbolen uit hun eerdere werken als 
vaandeldecoraties met zich mee. De artistieke en literaire creaties van weleer waren echter 
onmiskenbaar politieke instrumenten geworden en de geschiedenis had definitief haar intrede 
gedaan in de eigen tijd. 

 
4 L. Riall, The Italian Risorgimento. State, society and national unification (Londen/New York, Routledge 1994), 68-
70. 


