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1. 
 
Honderd steden, dertig eeuwen.  
Wegen uit het labyrint van de Italiaanse geschiedenis 
 
 

‘Ed ora ricapitoliamo le nostre ricchezze e le nostre necessità, in ogni qualità di storie. (…) E 

dalle storie originali passando alle varie qualità di compilate, siamo straricchi in numero di 

storie municipali d’ogni città; ma queste fatte con tale ignoranza delle condizioni patrie 

universali, che quasi tutte sono da rifare: delle provincie o degli Stati in che si divise o si 

divide l’Italia, abbiamo od avremo in breve tutte le storie; e queste, allargandosi col soggetto 

le ricerche degli autori, sono fatte parecchie con più intelligenza delle condizioni generali, ma 

pur mancano talune gravemente, tutte alquanto, di tale intelligenza. Delle storie che 

comprendono tutta la patria ma per una vita d’uomo od una età, tra nazionali e straniere, ne 

abbiamo già molte; ma siamo lunghi dall’avere tutte quelle che sarebbero necessarie ed 

interessanti: ma per li quattro nostri gran periodi, quando s’abbia la storia aspettatissima de’ 

due primi, e vi si aggiunga quella de’ due ultimi del Sismondi, Guicciardini, e Botta, li 

avremo così (fortuna unica anche questa di nostra storia) tutti quattro narrati specialmente da 

quattro scrittori, grandi ognuno a modo suo e secondo le opinioni sue; ma appunto la varietà 

dei modi e delle opinioni accusa l’incertezza rimanente negli scrittori delle condizioni 

generali, e li lascia nel pubblico. Ondecché, già dall’esame di tutte le altre qualità di storie, già 

s’annunzia il difetto di lavori di storia generale.’1 

 
Met deze woorden maakte de historicus Cesare Balbo in zijn Pensieri sulla storia d’Italia (1840-
41, postuum verschenen in 1858) de balans op van de geschiedbeoefening op het Italisch 
schiereiland. Zijn woorden drukken een gevoel uit dat tijdens het primo Ottocento door veel 
patriottische intellectuelen werd gedeeld. Hun overtuiging ‘dell’indole storica del secolo, della 
necessità, della utilità, della immensità della storia’, zoals Luigi La Vista haar noemde,2 werd 
vooral gedragen door de behoefte aan een nieuwe nationale geschiedenis van Italië.3 Geen 
van de bestaande geschiedenissen van Italië voldeed aan het verlangen de versnipperde 
historie van het schiereiland in één bezield verband te bezien. Ondanks haar naam ontbeerde 
Guicciardini’s Storia d’Italia (1561) een waarlijk nationaal perspectief. De werken van de 
zeventiende of achttiende-eeuwse erudieten misten politieke en morele bevlogenheid en in 
de universalistische geschiedschrijving van de late achttiende eeuw waren eenheid, vrijheid en 

 
1 C. Balbo, Pensieri sulla storia d’Italia (Florence, Le Monnier, 1858), 481-482. De vier hoofdtijdvakken die Balbo 
onderscheidde waren: ‘1° L’età de’ Barbari da Odoacre a Carlomagno; 2° L’età degli Imperadori e Re, reggenti 
effettivamente in Italia da Carlomagno alla liberazione dei Comuni; 3° L’età dei Comuni e delle Repubbliche 
italiane; 4° L’età moderna’. Balbo, Pensieri, 17. 
2 Geciteerd uit Luigi La Vista’s verspreide historische geschriften uit de jaren 1847-48, later verzameld en 
uitgegeven door Pasquale Villari, hier opgetekend uit: F. Tessitore, Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, 
vol. III (Rome, Edizioni di storia e letteratura, 1997), 209. 
3 Vgl. vooral B. Croce, Storia della storiografia italiana del secolo secimonono, deel I, hoofdstuk V, met name 104-105. 
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onafhankelijkheid eerder kosmopolitische dan nationale concepten.4 Bovendien behandelden 
deze werken slechts een deel van de ‘dertig eeuwen’ aan Italiaans verleden. Hetzelfde gold 
voor eigentijdse pogingen als Carlo Botta’s vervolg op Guicciardini, de Storia d’Italia nel 
medioevo (1830) van Carlo Troya of het geschiedwerk van de Duitsers Heinrich Leo en 
Johannes Voigt of de Zwitser Sismondi. De bemoeienis met de Italiaanse geschiedenis door 
deze en andere buitenlandse auteurs bewees bovendien ‘quanto sia necessario che tali opere 
siano scritte con animo, lingua, stile, opinioni, idee, memorie, speranze, religioni nazionali’, 
aldus Balbo.5 
 Balbo’s vurige pleidooi voor een nieuwe synthese van de Italiaanse geschiedenis sprak 
ook uit zijn eigen werk, zoals de Storia d’Italia sotto i barbari (1830), van de val van het 
Romeinse rijk tot de Longobardische overheersing, en uit het briefpamflet aan Gianpietro 
Vieusseux ‘Dell’utilità presente di una storia generale d’Italia’ (1832).6 Aan die oproep gaf hij 
uiteindelijk zelf in zekere zin gevolg met zijn gloedvolle, gepopulariseerde inwijding in de 
historische vaderlandsliefde, het Sommario della storia d’Italia (1846-47). Maar terwijl de 
behoefte aan een algemene geschiedenis van Italië breed werd gedeeld, vond het streven van 
Balbo naar de grote synthese maar weinig navolging. Veel historici en intellectuelen hadden 
die onderneming niet aangedurfd, hetzij omdat de censuur dat in de weg stond,7 hetzij omdat 
ze niet wisten hóe. Hun aarzeling werd in 1832 treffend verwoord in de waarschuwing die 
Niccolò Tommaseo afgaf in zijn recensie van Balbo’s Storia d’Italia: ‘considerando com’una 
questa nazione che una non fu mai [...] si risica d’attribuire a non vere cagioni i mali e i beni, 
e falsi rimedii additare, e spedienti in parte almeno inefficaci.’8 
 Doeltreffender was het daarom in de ogen van velen om – al dan niet in afwachting 
van betere tijden - in plaats van een kunstmatige eenheid juist de verscheidenheid in de 
Italiaanse geschiedenis als uitgangspunt te nemen. Deze houding kwam op grofweg twee 
manieren tot uitdrukking. Ten eerste deed ze zich voor in een onderstroming in de 
historiografie die de stad in het algemeen beschouwde als het alfa en omega van de Italiaanse 
historiën. Ten tweede manifesteerde zich een groeiende belangstelling voor de geschiedenis 

 
4 E. Sestan, ‘Per la storia d’un idea storiografica: l’idea di una unità della storia italiana’, in: Idem, Storiografia 
dell’Otto e Novecento (Florence 1991), G. Pinto (red.), vol. III van de Scritti vari, 163-181, aldaar 170-173. Vgl. 
ook: G. Galasso, L’Italia come problema storiografico, vol. 1 van de Storia d’Italia (Turijn, UTET, 1979-1995), G. 
Galasso (red.), 24 vol., aldaar met name 135-189. 
5 Balbo, Pensieri, 417. 
6 C.Balbo, ‘Dell’utilità presente di una storia generale d’Italia’, in: Idem, Storia d’Italia ed altri scritti editi ed inediti 
(Turijn, UTET, 1984), M. Fubini Leuzzi (red.), 81-102, aldaar 92.  
7 Vgl. bijvoorbeeld de opm. van Mazzini in het hieronder aangehaalde artikel ‘Moto letterario in Italia’ in: G. 
Mazzini, Scritti editi ed inediti (Imola, Cooperativa Tip. Ed. Paolo Galeati, 1906-1943), vol. VIII: Letteratura, deel 
2, 347-391, aldaar 372. Zie hierover ook: G. Berti, Censura e cicolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione 
(Venetië, Deputazione Editrice, 1989), vol. XXVII van de ‘Miscellanea di studi e memorie van de Deputazione 
di Storia patria per le Venezie’, aldaar hoofdstuk IV: ‘Storia e storiografia’; A. De Rubertis, Studi sulla censura in 
Toscana con documenti inediti (Pisa, Nistri 1936), 157 e.v. 
8 K.X.Y. [ps. voor N. Tommaseo], ‘Storia d’Italia, del conte Cesare Balbo. Art. II ed ultimo’ in: Antologia di 
scienze, lettere ed arti (Florence, 1821-1833), 47 (1832), c, 83-103, aldaar 92. Een soortgelijke opm. maakte 
Giandomenico Romagnosi: ‘Come paragonare un paese assoggettato successivamente ad estere dominazioni non 
incivilite, come per esempio Napoli e la Sicilia coll’italica Atene, io voglio dire Firenze colle sue federate o 
concorrenti città dell’Etruria?’ in: G. Romagnosi, Dell’indole e dei fattori dell’incivilmento con esempio del suo risorgere 
in Italia [1829] in: Opere di Gian Domenico Romagnosi, Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari (Ricciardi, Milaan/Napels, 
1957), 139-290, aldaar 226. 
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van de eigen stad en haar bronnen, in de overtuiging dat zowel het kweken van een nieuw 
historisch besef als het aanleggen van een ‘nationaal’ bronnenrepertorium het beste gediend 
werd door dicht bij huis te beginnen. In het onderstaande komen beide aspecten aan de orde; 
de volgende twee hoofdstukken behandelen de historische interesse voor de stadsgeschiedenis, 
apart behandeld voor respectievelijk Milaan en Florence. 
 
Eenheid in verscheidenheid: de stad als ‘principio ideale’ 
 
Met de behoefte om eenheid te scheppen in de chaos van de verdeelde Italiaanse geschiedenis 
ging ook de noodzaak gepaard om het onderscheidende karakter van die nationale 
geschiedenis voor het voetlicht te brengen. De ‘universele’ Romeinse historie kwam niet aan 
die eis tegemoet en wekte bovendien de associatie met het Napoleontische rijk dat zich zo 
nadrukkelijk als Rome’s erfgenaam had gepresenteerd.9 Door de Italiaanse geschiedenis aan 
die van Rome te verbinden, ontstond bovendien de indruk dat de beschaving van het 
schiereiland pas begon met Romulus en Remus en in hoge mate schatplichtig was aan de 
oude Grieken. Ten slotte huldigden steeds meer auteurs aan het begin van de negentiende 
eeuw de overtuiging dat het traditionele beroep op zijn klassieke oorsprong voor Italië een 
verlammende werking had. De Duitse denker Lessing had dat al eerder treffend verwoord in 
zijn epigram van de wespen die hij als zinnebeeld nam voor ‘die heutigen Italiäner, die sich 
nichts geringers als Abkömmlinge der alten unsterblichen Römer zu sein einbilden, weil sie 
auf ihren Gräbern geboren worden.’10 In de nieuwe tijd, waarvan het Milanese blad Il 
Conciliatore de heraut wilde zijn, moest dan ook met deze statische geschiedbetrachting 
worden afgerekend. Terwijl de classicisten de klassieke geschiedenis hadden bezien ‘con 
pregiudizj proprj de’ Romani o de’ Greci’, moest de romantische generatie de geschiedenis 
dienstbaar maken aan de idealen van het heden, ‘introducendosi ne’ temi storici idee e pareri 
di data moderna’.11 Dit opende vooral perspectieven op de onontgonnen terreinen van de 
voor-Romeinse oudheid, de middeleeuwen en de moderne geschiedenis. 
 Terwijl dichters en kunstenaars zich op afzonderlijke episodes uit deze eeuwen 
stortten, bleven historici zich afvragen hoe de Italiaanse geschiedenis als geheel structuur en 
samenhang te geven. Voor veel auteurs die de wortels van de Italische beschaving 
onderzochten, was het vooral problematisch om continuïteit te suggereren tussen de 
tijdperken voor en na de Romeinse ‘overheersing’, die ze duidden als een wezensvreemd 
element in de Italiaanse historie.12 De eenheid die ze ontwaarden in de oudste geschiedenis, 

 
9 Zie hierover K. Christ en A. Momigliano (red.), L’antichità nell’Ottocento in Italia e Germania (Bologna, Il 
Mulino en Berlijn, Duncker en Humblot, 1988), passim – zie ook de opmerking in de inleiding. 
10 G.E. Lessing, Werke und Briefe Band IV, Philotas/Fabeln und Fabel-Abhandlungen. Literatur-Briefe. Werke 1758-
1759 (Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1997), fabel nr. XVI, ‘Die Wespen’, 309. 
11 ‘Idee elementari sulla poesia romantica. Articolo secondo: definizione del classicismo, della poesia promiscuaal 
genere romantico ed al genere classico, e di quella che è estranea all’nuo ed all’ altro’ in: Il Conciliatore. Foglio 
scientifico-letterario 24 (zondag 22 november 1818), 93-95, aldaar 95. Het artikel was van de hand van Ermes 
Visconti. 
12 Croce, Storia della storiografia italiana, 110. Zie ook P. Casini, L’antica sapienza italica. Cronistoria di un mito 
(Bologna, Il Mulino, 1998), 223-296 en P. Ihring en F. Wolfzettel, ‘Der föderale Traum: Nationale 
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vooral die van de Etrusken, was kunstmatig en vooral de projectie van wat ze in hun eigen 
dagen misten. Voor Giuseppe Micali bijvoorbeeld, had pas het imperialisme van de 
Romeinen de kiem gelegd ‘di quei sentimenti gelosi, che, trasmessi alle generazioni 
susseguenti, fecero considerare ciascuna come uno stato rivale: eredità funesta’. Naar zijn idee 
vormde Italië alleen onder de Etrusken ‘quell’unità tanto desiderata.’13 Zoals veel later zelfs in 
het Archivio storico italiano werd verkondigd, was het doel van het onderzoek naar de 
oorsprong van het volk dan ook ‘restituire alla nazione l’unità delle sue genti, ch’ebbero una 
civiltà sola, una sola lingua e le medesime speranze’.14 
 Andere auteurs situeerden het begin van de Italiaanse geschiedenis pas na de val van 
het Romeinse rijk.15 Terwijl het overige Europa nog in duisternis leefde, begon in Italië al 
rond het jaar 1000 de beschaving tot bloei te komen met de opkomst van de middeleeuwse 
stadstaten. Op het politieke en culturele primaat dat daaruit voortvloeide kon Italië blijvend 
aanspraak maken, ook nadat de onafhankelijkheid van de steden teloor was gegaan. Niet 
alleen de verworvenheden van kunst en wetenschappen in de vijftiende en zestiende eeuw 
moesten worden beschouwd als de vruchten van de vrije stadstaten, maar zelfs de hegemonie 
van de westerse nationale staten in de moderne tijd was debet aan deze Italiaanse erfenis. 
Anders dan voor dichters en kunstenaars gold de renaissance voor deze historici ‘van de grote 
greep’ als een relatief minder aantrekkelijke periode, hoezeer de afzonderlijke uitdrukkingen 
van het ‘genio italiano’ uit deze tijd hen ook met trots vervulden. Dit was immers het tijdvak 
geweest waarin de gehate verdeeldheid en de buitenlandse inmenging met Italië’s lot een 
aanvang hadden gehad.16 Alleen in de middeleeuwen dachten deze auteurs aan te treffen wat 
hun land in de negentiende eeuw zo nodig had: vrijheid, onafhankelijkheid, een collectieve 
geest en nationaal sentiment. Dit historische zelfbeeld van Italië als ‘het Engeland van de 
middeleeuwen’17 moest de moderne natie tot inspiratie dienen bij haar streven naar een staat. 
 Terwijl voor afzonderlijke episoden uit de middeleeuwen misschien gold dat ze ‘una 
musica propria pel nostro cuore tempestoso ed apparentemente muto’ maakten,18 leek dit 
tijdvak historici die zochten naar een breder verband voor grote problemen te stellen. Was 
Italië immers in de middeleeuwen niet meer verdeeld geweest dan ooit? Niet alleen was het 
in politiek opzicht versnipperd geweest, maar vaak hadden de vele autonome steden 
eeuwenlang met elkaar overhoop gelegen. Hierdoor waren ook hun afzonderlijke 
historiografische tradities alles behalve eensgezind, wat historici in de negentiende eeuw 
bijzonder frustreerde in hun streven naar een harmonieuze synthese.  

 

Ursprungsmythen zwischen Aufklärung und Romantik’ in: H. Berding (red.), Nationales Bewußtsein und kollektive 
Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins 2 (Frankfurt, Suhrkamp, 1994), 443-483. 
13 G. Micali, L’Italia avanti il dominio dei Romani [1810] (Turijn, Pomba, 1852), 2 vol. aldaar vol. I, 47. 
14 A. Fabretti, [recensie van] ‘Altre viste sugli antichi popoli Italiani di P.U. [Paolo Uccelli]’ in: Archivio storico 
italiano, nieuwe reeks I (1855), deel 2, 163-181, aldaar 169. 
15 Vgl. Cesare Balbo, Pensieri sulla storia d’Italia (Florence 1858), 17, waar in de Italiaanse geschiedenis vier 
tijdvakken worden onderscheiden, te beginnen bij ‘L’età de’ Barbari da Odoacre a Carlomagno’. 
16 M. Ciliberto, ‘Interpretazioni del Rinascimento: Balbo e Romagnosi’ in: Il Rinascimento nell’Ottocento, 67. 
17 De definitie is van Cesare Balbo in zijn recensie van Luigi Cibrario’s Della economia politica del Medio Evo 
(Turijn, G. Bocca, 1839), aangehaald door Bruyning, Europa in de Italiaanse geschiedschrijving, 41. 
18 Panfilo Serafini in het te Napels uitgegeven blad Il Progresso XXXV (1845), geciteerd door B. Croce, Storia 
della storiografia italiana, vol. I, 114. 



 

 53 

Een ‘storia generale’ leek daarom slechts tot stand te kunnen komen als historici zich niet 
alleen verzoenden met de ongelukkige verdeeldheid, maar deze tekortkoming tot een 
voordeel wisten om te buigen. Juist in zijn ongekende verscheidenheid moest het distinctieve 
karakter van Italië worden gezocht, zowel in het heden als in het verleden. Die premisse 
diende aan iedere geschiedenis van Italië ten grondslag te liggen, zoals ook Niccolò 
Tommaseo schreef, want: ‘Senza quest’avvertenza [...] la storia intera d’Italia riesce un 
enimma, una serie di fatti sconnessi, staccati, contraddicentisi, come parole di cui si trovano 
trasposti a caso gli elementi, o in nuova maniera accozzati a capriccio.’19 
 In dit streven naar eenheid in verscheidenheid zochten historici de grootste gemene 
deler van de Italiaanse geschiedenis in haar kleinste politieke en territoriale lichaam: de stad, 
hoeksteen van een beschaving die met de vrije comuni van de elfde tot en met de vijftiende 
eeuw tot een hoogtepunt was gekomen. Dit concept lijkt breed te zijn gedeeld onder de 
Italiaanse historici van het primo Ottocento. De meesten van hen formuleerden het zonder al te 
veel nadruk, sommigen echter bouwden er een heuse theorie op waarvan de implicaties tot in 
de eigen tijd reikten. Slechts een enkeling als de Siciliaanse patriot Giuseppe La Farina keerde 
zich tegen de steden, waarvan hij de zelfstandige koers zag als een anomalie in de geschiedenis 
van Italië, dat juist een natuurlijke neiging tot eenwording zou vertonen.20 Maar het 
leeuwendeel van de auteurs toonde meer realiteitszin door het stedelijke beginsel te erkennen 
en als een unieke kwaliteit te waarderen, te beginnen bij de middeleeuwse comuni van de 
elfde tot de vijftiende eeuw. Dat betekende overigens niet dat deze historici eensgezind waren 
in hun interpretaties. Integendeel: de (middeleeuwse) stad werd de spil in het historiografisch 
debat over tal van vragen, die aan de wortels van de Italiaanse identiteit raakten. Was de stad 
bij uitstek de bewaarplaats geweest van de klassieke tradities of juist van het preRomeinse 
erfgoed? Gold ze als hoedster van de latinità tegen de germanità van de barbaarse invasies of 
was ze juist de vruchtbare synthese van deze twee elementen? Hoe verhield de historische 
betekenis van de steden zich tot die van de paus en de kerk van Rome? Was de republikeinse 
staatsvorm van de stadstaten Italië eigen? En vooral: welke les diende Italië in de negentiende 
eeuw te leren uit de geschiedenis van zijn steden?  
 
Sismondi 
 
Het was geen Italiaan die de belangrijkste bijdrage zou leveren aan de idee van de stad in de 
Italiaanse historiografie, maar een Zwitser: de econoom en historicus Jean Charles Léonard 
Simonde, beter bekend als Sismondi. Zijn monumentale Histoire des républiques italiennes du 
moyen-âge (1807-1819) was als eerste, moderne overzichtswerk van de middeleeuwse 
geschiedenis van Italië lange tijd zeer invloedrijk. Het is wel beschouwd als Italiaans bewijs 
voor Herders bewering dat de middeleeuwen een Zwitserse (her)ontdekking waren. Het 

 
19 K.X.Y. [ps. voor N. Tommaseo], ‘Storia d’Italia, del conte Cesare Balbo’, 92. 
20 L. Bulferetti, La storiografia italiana dal Romanticismo ad oggi (Milaan, Marzorati, 1957), 47-50. Vgl. Croce, Storia 
della storiografia italiana, 159-172, vooral 171-172. Croce typeert de neoghibellijnen, waartoe hij La Farina rekent, 
als een anti-school en als inferieur en anachronistisch. Hij concludeert: ‘il principio guelfo era l’indipendenza 
municipale e quello ghibellino l’unità nazionale’. 
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politieke ideaal van de Kleinstaat, zoals eerder verwoord door Rousseau en D’Alembert, was 
bij zijn pionierswerk voor Sismondi een belangrijke drijfveer, niet in de laatste plaats uit 
verzet tegen het Napoleontische ideaal van een universeel imperium.21 De historiografische 
inspiratie voor zijn onderneming ontleende hij aan het oeuvre van zijn leermeester Johannes 
von Müller (1752-1809), die de ‘siècles de mérite ignoré’ aan de vergetelheid had 
onttrokken.22 In zijn essay Vue générale de l’Europe dans le moyen-âge (1781) had Von Müller 
opgemerkt hoe het ideaal van de onafhankelijke stadstaat bij uitstek werd belichaamd in de 
middeleeuwse comuni van Italië. Die toonden zijns inziens aan ‘qu’il ne faut aux Italiens que la 
liberté, pour que le climat et leur caractère les rendent supérieurs à toutes les nations, tant on 
trouve dans l’histoire de ces républiques d’inventions et de grandes entreprises; elles ont 
donné le branle à toutes les grandes révolutions des siècles suivants’.23 
 In grote lijnen keerden deze ideeën terug in Sismondi’s Histoire des républiques italiennes 
en in het latere Histoire de la Renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa 
chute (1832/1836), een ‘résumé des faits, et un rapprochement plus lumineux des idées qu’ils 
[de Républiques] font naître.’24 Ook Sismondi was overtuigd van de superioriteit van de 
Italiaanse beschaving en de stedelijke samenlevingsvorm, die hun hoogste graad van perfectie 
zouden hebben bereikt in de eeuwen tussen 1100 en 1500. Zijn breedperspectivische 
geschiedenis van de republieken wordt gestuurd door twee principes, die het werk een 
universele betekenis moesten geven. Ten eerste onderscheidde Sismondi als motor achter de 
menselijke vooruitgang in de geschiedenis het streven naar vrijheid. Ten tweede was hij ervan 
overtuigd dat die vooruitgang zich bij uitstek manifesteerde in wetten en instituties en ook 
bovenal daarin nagestreefd moest worden.25 In de Italiaanse stedelijke republieken van de 
middeleeuwen kwamen deze twee doorgaans zo tegenstrijdige uitgangspunten tot een uniek 
en vruchtbaar samenspel, aldus Sismondi. De Histoire was daarmee een bundeling van 
verschillende stadsgeschiedenissen die dezelfde gemeenschappelijke tendens naar vrij en 
democratisch zelfbestuur vertoonden, en bovendien een loflied op de stedelijke levensvorm in 
het algemeen.26 

 
21 Zie W. Kaegi, ‘Der Kleinstaat im europäischen Denken’ in: Idem, Historische Meditationen, vol. I (Zürich, 
Fretz & Wasmuth, 1942), 249-314, vooral 273 e.v. 
22 J.C.L. Simonde de Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen-âge (Parijs, H. Nicolle en vervolgens 
Treuttel et Wurtz, 1807-1819), 16 vol., aldaar vol. 1, ‘Préface’, 8. Von Müller stond vooral bekend als de 
historicus van de Zwitserse federatie met werken als Der Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft (Leipzig, 
Weidmannische Buchhandlung, 1786-1805). Zijn faam in de vroege negentiende eeuw dankte hij niet in de 
laatste plaats aan Mme de Staël, die het hoofdstuk (29) over de Duitse historici in haar De l’Allemagne bijna 
geheel wijdde aan Müller, ‘le véritable historien classique de l’Allemagne’. 
23 J. von Müller, ‘Vue génerale de l’histoire politique de l’Europe dans le moyen âge’ [1781] in: Johannes von 
Müllers sämtliche Werke herausgegeben von Johann Georg Müller (Stuttgart und Tübingen, Cotta’schen 
Buchhandlung, 1833) vol. 25, 201-238, aldaar 213. 
24 J.C.L. Simonde de Sismondi, Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa 
chute [1832] (Brussel, N.-J. Gregoir, V. Wouters et C.o, 1841), 11. Sismondi schreef het werk op verzoek van de 
Britse Lardner’s Cabinet Cyclopaedia, waar het als deel 27 verscheen onder de titel History of the Italian Republics, 
being a view of the origin, progress, and fall of Italian freedom (Londen, Longman, Brown etc., 1832). 
25 Sismondi, Histoire des républiques italiennes, vol. 1, ‘Préface’, dat begint met de volgende woorden: ‘L’une des 
plus importantes conclusions que l’on puisse tirer de l’étude de l’histoire, c’est que le Gouvernement est la cause 
première du caractère des Peuples; que les vertus ou les vices des nations (…) ne sont presque jamais les effets du 
climat (…) mais l’ouvrage des loix’, aldaar, 1. Zie het verschil met de aangehaalde woorden van Von Müller. 
26 Vgl. resp. G. Tabacco, ‘La città italiana fra germanesimo e latinità nella medievistica ottocentesca’ in: R. Elze 
en P. Schiera (red.), Italia e Germania: immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: il Medioevo = Das 
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Een ‘geschiedenis van Italië’ mocht ze echter niet genoemd worden. Sismondi benadrukte dat 
‘c’est moins l’histoire de l’Italie que l’histoire des Républiques Italiennes que nous avons 
entrepris d’écrire’.27 Door in de laatste hoofdstukken de middeleeuwen te verbinden met de 
negentiende eeuw pretendeerde hij weliswaar dat zijn geschiedenis nu een nationale betekenis 
had, maar in het verleden wist hij als bindende factor tussen de steden niet meer dan een vage 
‘unité d’interêt’ te kunnen aanwijzen. Het duiden van die eenheid in de geschiedenis van 
honderd steden in dertig eeuwen stelde hem dan ook voor grote moeilijkheden. ‘[N]otre 
tâche la plus pénible a été presque toujours de découvrir le rapport, le point d’union entre des 
événements qui paroissoient tous isolés’, zo schreef hij halverwege de Histoire.28 Hoewel hij 
zelf geloofde die samenhang te hebben gevonden, betwijfelde hij of zijn lezers gemakkelijk 
hun weg zouden vinden in het labyrint van de Italiaanse geschiedenis. 
 Ondanks haar omvang en de grote aandacht voor het ’individu [...] l’épisode et 
l’anecdote’29 was de Histoire echter juist dankzij de consequente toepassing van het idee van 
de stad onmiskenbaar een eenheid. Van de stedenbonden van de Etrusken en andere Italische 
volkeren, tot de republikeinse kolonies van de Magna Grecia en het Romeinse municipium was 
het stedelijke principe in Italië voor Sismondi steeds de hoeksteen van de beschaving geweest. 
Toen het Romeinse rijk uiteenviel en de barbaarse horden het schiereiland binnenvielen, 
hadden alleen de steden deze beschaving voor een totale ondergang behoed:  
 

‘(…) le principe de la vie était demeuré dans les fragmens du colosse brisé. Les Italiens 

succombèrent comme nation, mais les parcelles de leur grande union sociale, les cités, les 

bourgades, les premiers éleméns en quelque sorte dont se formait la nation, se relevèrent et se 

défendirent pour leur propre compte.’30 

 
Dit relict van de oudheid, dat Italië onderscheidde van het overige Europa, bevatte in 
Sismondi‘s ogen de kiem voor een wederopleving. In zijn romantische, kosmopolitische visie 
kwam die echter pas tot stand doordat de latijnse ‘force sociale’ van de steden werd gevoed 
door de germaanse ‘force individuelle’, de vrijheidsgeest van de indringers uit het Noorden 
die in Italië tijdens de Romeinse keizertijd in vergetelheid was geraakt. Deze beide 
ingrediënten zorgden ervoor dat zich na de Longobardische overheersing vooral in Noord-
Italië een diepgeworteld ‘sentiment d’indépendance’ in de steden manifesteerde. Omdat de 
Duitse keizers op grote afstand hof hielden, nam het zelfbewustzijn van de steden alleen maar 
toe. Door hun strategische rol in de investituurstrijd gingen de comuni zich zelfs beschouwen 
en gedragen als onafhankelijke staten en koesterde ‘Chaque citoyen [...] pour sa cité seule, 

 

Mittelalter: Ansichten, Stereotypen und Mythen zweier Völker im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien 
(Bologna, Il Mulino, 1988), 23-42, aldaar 24; P. Ihring, ‘La città, principio ideale delle istorie italiane. Die 
italienische Historiografie im Zeitalter des Risorgimento und ihr Lob der städtischen Lebensform’ in: 
Germanisch-Romanische Monatschrift 45/1 (1995), 48-69, aldaar 48-50. 
27 Sismondi, Histoire des républiques italiennes, ‘Preface’, 10. De auteur wijst hier op de ‘unité d’interêt’ als 
bindende facor tussen de steden. 
28 Idem, boek VIII, 7. 
29 J.R. de Salis, Sismondi 1773-1842. La vie et l’oeuvre d’un cosmopolite philosophe (Parijs, Champion, 1932), 347. 
30 Sismondi, Histoire de la renaissance, 9.  
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non pour le royaume d’Italie ou l’Empire, un’ardent patriottisme.’31 Ten slotte werd ook het 
bestuur hiernaar ingericht en kreeg elk van de Lombardische steden een primitief parlement, 
consuls, een gonfaloniere, een volksmilitie en een carroccio of strijdkar.32 Het onbetwiste 
hoogtepunt van deze ontwikkeling is voor Sismondi de confrontatie in 1176 tussen de liga 
van Lombardische steden en hun souverein Frederik Barbarossa, ‘la première et la plus noble 
lutte que les peuples de l’Europe moderne aient soutenue contre le despotisme’. Met hun 
overwinning op het slagveld dwongen de steden niets minder dan een ‘charte 
constitutionelle’ af, waarmee hun autonomie volledig werd erkend.33 
 Nauwelijks een halve eeuw later gingen de zwaarbevochten verworvenheden in 
Lombardije echter alweer verloren, toen de Torriani en de Visconti de macht grepen in 
Milaan en hun tyrannieke heerschappij over heel het noorden uitbreidden. Vanaf dat moment 
richt Sismondi zijn aandacht vooral op Toscane, waar de vrijheid later tot bloei kwam, maar 
langer stand hield. Vooral Florence, modeldemocratie van de vijftiende eeuw en 
pleitbezorgster van het republikeinse zelfbeschikkingsrecht, beschouwde hij als de 
fakkeldraagster van de politieke deugdzaamheid: ‘La vertu italienne s’était donc toute entière 
réfugiée à Florence [...]‘le champion de tout ce qu’il y avait de bon et de noble’.34 De 
Florentijnse republiek had zijns inziens bovendien bij uitstek bewezen dat vrijheid ook de 
kunsten, letteren en wetenschap tot bloei kon brengen, zolang die zich maar binnen een 
stedelijk kader konden ontplooien. En hij recapituleerde hoe deze stedelijke cultuur de 
Italianen in zowel verleden als heden onderscheidde: 
 

‘Cette influence prépondérante des villes est la vraie origine du caractère distinctif des Italiens 

[…] La constitution républicaine des villes communique à toute la nation italienne un 

mouvement plus actif; elle la rendit propre à jouer un rôle plus important, elle développa plus 

de talens (…) elle fit plus tôt fleurir les arts, les lettres et les sciences.’35 

 
Die culturele bloei is in Sismondi’s Histoire echter beslist niet het doel van de historische 
ontwikkeling, maar eerder het bijproduct van de vrijwording van de publieke, 
vertegenwoordigende instituties. De ‘renaissance’ was voor hem in de eerste plaats de 
wederopleving van de geest van vrijheid en onafhankelijkheid in politieke zin, zoals die zich 
vanaf het jaar 1000 in Noord-Italië had gemanifesteerd.36 In het beeld van de ‘renaissance’ als 
‘Wiederentdeckung der Welt und des Menschen’, als emancipatie uit de middeleeuwse geest 
en bakermat van de moderne mens, zoals Burckhardt haar zou voorstellen, zou Sismondi zich 
niet herkend hebben.37 Het floreren van kunsten, letteren en wetenschap van de veertiende 

 
31 Idem, 26. 
32 Idem, 27. Dit carroccio was een grote kar op vier wielen, waar omheen de volksmilitie van de stad opgesteld 
was. Zie over de beeldvorming over het carroccio door de eeuwen heen: E. Voltmer, Il carroccio (Turijn, 
Einaudi, 1994), en voor zijn betekenis in de beeldvorming over de Lega Lombarda, alhier hoofdstuk 7. 
33 Sismondi, Histoire de la renaissance, 53-54. 
34 Idem, 186. 
35 Sismondi, Histoire des républiques italiennes, boek V, 3-4. 
36 Vgl. de titel van de gecondenseerde versie van zijn hoofdwerk, zie boven. 
37 Opvallend genoeg maakt Sismondi wel van de term ‘renaissance’ gebruik en schrijft haar zelfs met een 
hoofdletter, zie Histoire des républiques italiennes, boek V, 3. 
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tot de zestiende eeuw was juist te danken aan het voortleven van een veel oudere ‘geest van 
de vrijheid’, ook waar de vrije, vertegenwoordigende instituties al ter ziele waren. Bovendien 
stond voor Sismondi deze hele periode, en daarmee het leeuwendeel van de Histoire, in het 
teken van een politiek en zedelijk verval dat al in de dertiende eeuw was ingezet en waarvan 
de ondergang van de republiek Florence in 1530 de nekslag was geweest. In dat perspectief 
boden de culturele hoogtepunten niet eens een schrale troost, maar waren zelf zo goed als de 
symptomen van de decadentie. De herontdekking van de klassieken is voor Sismondi wat dat 
betreft veelbetekenend: ‘Au quatorzième siècle, en effet, les Italiens retrouvèrent en quelque 
sorte l’antiquité […] et la pédanterie étouffa l’originalité nationale.’38  
 Sinds de zestiende eeuw hadden de West-Europese naties hun macht en rijkdom 
gegrondvest op de erfenis van de stadstaten, terwijl het schiereiland was verworden tot één 
groot openluchtmuseum van vergane glorie, een ‘Terre, où les fils n’ont plus le sang de leurs 
aïeux’ of zelfs terre des morts, zoals Lamartine zou zeggen.39 Maar er was hoop, zag Sismondi. 
Met hun revolutie hadden de Fransen de geest van de vrijheid weer teruggebracht naar het 
land dat ze ervan hadden beroofd.40 Italië zinderde daarom weer van vrijheidsliefde en van 
een onstuitbare geldingsdrang om zijn rechtmatige erfdeel in de Europese beschaving op te 
eisen:  
 

‘elle est insultée par ceux à qui elle a ouvert la carrière de tous les progrès, mais elle sent 

qu’elle est faite pour les devancer de nouveau, et l’Europe n’aura de repos que quand la nation 

qui a allumé au moyen âge le flambeau de la civilisation avec celui de la liberté, pourra jouir 

elle-même de la lumière qu’elle a crée.’41  

 
Als adoptieve Italiaan wilde Sismondi met zijn boek het nationale eergevoel aanwakkeren en 
de geest van de middeleeuwen verbreiden door een monument op te richten voor de 
Lombardische en Toscaanse voorouders waarop hij zich beroemde en voor de Italiaanse stad 
in het algemeen.42 
 
De ‘neowelfen’ 
 
Ondanks haar grote verdiensten slaagde de Histoire er niet in de behoefte aan een 
samenbindend nationaal geschiedverhaal te bevredigen. Dat kwam allereerst omdat de 
federalist Sismondi meer de nadruk had gelegd op de verdeeldheid en verscheidenheid in de 
Italiaanse geschiedenis dan de meeste historici lief was; hij hield zelfs vol dat een voortijdige 

 
38 Sismondi, Histoire de la renaissance, 143. 
39 A. de Lamartine, Le Dernier Chant du pèlerinage d'Harold [1825] in: Idem, Oeuvres poétiques complètes (Parijs, 
Gallimard, 1963). Zie over de rel en nasleep van dit gedicht in Italië: L. Foscolo Benedetto, ‘Come nacque la 
"Terra dei morti" del Giusti’ in: Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa, Classe di lettere, storia e filosofia, 
tweede reeks, nr. 9 (1940), 227–40 en A. O’ Connor, ‘L’Italia: La Terra dei Morti?’ in: Italian culture 23 (2005), 
31-50. 
40 Sismondi, Histoire de la renaissance, 264. 
41 Idem, 268. 
42 Vgl. Sismondi’s opmerking in een brief aan Vincenzo Monti, aangehaald in: G.C.L. Sismondi, Epistolario 
(Florence, La Nuova Italia, 1933), C. Pellegrini ed., 145 en Ihring, ‘La città principio ideale’, 34. 
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eenheid onder de steden noodlottig zou zijn geweest voor de Italiaanse beschaving. Zeker na 
1830, toen de roep om een nieuwe algemene geschiedenis van Italië steeds luider klonk,43 
werd deze opvatting problematisch. Een ander bezwaar was de enorme omvang van het 
werk, die de toegankelijkheid niet ten goede kwam. En voor Balbo had Sismondi nog een 
tekortkoming, waarop al eerder gewezen is: als buitenlander ontbeerde hij de vereiste 
empathie.44 
 Sismondi was niet alleen geen Italiaan, hij was bovendien niet katholiek. Zijn 
protestantse, antiklerikale ideeën strookten bepaald niet met de opvattingen over de rol van 
de kerk in de Italiaanse geschiedenis van een grote groep katholieke historici als Balbo en 
Carlo Troya. Hun geestverwant Alessandro Manzoni bijvoorbeeld, was in 1819 meteen in het 
geweer gekomen tegen Sismondi’s stellingname dat het pausdom en de kerkelijke instituties 
de bron waren geweest van het morele verval in de Italiaanse geschiedenis sinds de 
middeleeuwen.45 In Manzoni’s ogen speelden de pausen daarentegen een historische rol als 
hoeders van zowel de Italiaanse zeden als het territorium. Juist voor de opkomst van de 
middeleeuwse comuni, die Sismondi zo hoog had geacht, was deze rol van doorslaggevende 
betekenis geweest. Dat bleek wel uit het oordeel dat Manzoni en enkele van zijn tijdgenoten 
velden over de overheersing van de Longobarden.46 Anders dan Duitse rechtshistorici als 
Friedrich von Savigny en Heinrich Leo beweerden,47 kon dit volk van veroveraars geen 
enkele historische aanspraak maken op de latere bloei van de stadstaten. Het had zich niet 
vermengd met de natie van de overwonnen Italianen en zijn eigen rechtsstelsel had geen 
precedent geschapen voor de republikeinse statuten. Bovendien was ten tijde van de 
Longobarden ook het Romeinse publiekrecht geheel in onbruik geraakt, zo beweerde de 
historicus Carlo Troya. In zijn visie had alleen het sacerdozio in deze donkere eeuwen de 
continuïteit van de latijnse traditie kunnen waarborgen. Door bekering en verbreiding van 
het christelijke gelijkheidsprincipe had het de longobardische macht uitgehold en uiteindelijk 
geheel geabsorbeerd. Daarnaast had het priesterambt door zijn ‘democratische’ karakter en 
natuurlijke band met de bevolkingscentra de weg bereid voor de eerste Italiaanse 
stadsrepublieken, ‘vividi fari e validi castelli contro la barbarie’.48 Die barbarij werd 

 
43 Zie E. Sestan, ‘Per la storia di un’idea storiografica’, 174 en Croce, Storia della storiografia italiana, vol I, 104-
106. 
44 C. Balbo, Pensieri, 36. De betreffende frase is aan het begin van dit hoofdstuk aangehaald. 
45 Nl. met zijn Osservazioni sulla morale cattolica (1819), vooral gericht tegen hetgeen Sismondi had beweerd in het 
laatste deel (16) van de Histoire. 
46 Zie het Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia (1822) in: A. Manzoni, Tutte le opere, vol. IV: 
Saggi storici e politici, 179-254 en 717-734 (‘Note’). Het discorso was een historische uiteenzetting die de tragedie 
Adelchi (1821) moest begeleiden. Voor Manzoni was ‘la distinzione importantissima fra i conquistatori e gli 
indigeni [...] il vero filo per seguire la storia del medio evo’, aldaar 730. Zie over dit thema ook: A.M. Banti, ‘Le 
invasioni barbariche e le origini delle nazioni’ in: A.M. Banti en R. Bizzocchi (red.), Immagini della nazione 
nell’Italia del Risorgimento (Rome, Carrocci, 2002), 21-44 en E. Artifoni, ‘Il medioevo nel romanticismo. 
Forme della storiografia tra Sette e Ottocento’ in: G. Cavallo, C. Leonardi en E. Menestò (red.), Lo spazio 
letterario del medioevo 1: Il medioevo latino, vol. IV, L'attualizzazione del testo (Roma, Salerno, 1997), 175-221, 
aldaar vooral 209-218. 
47 Vgl. F. C. von Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter (Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1815-
1831) en H. Leo, Entwicklung der Verfassung der lombardischen Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I in Italien 
(Hamburg, Friedrich Perthes, 1824). 
48 C. Troya, Storia d’Italia nel Medio evo (Napels, Stamperia Reale en Tipografia del Tasso, 1839-1855) 4 delen in 
17 vol., aldaar deel II, vol. 1, 368. Zie ook G. Tabacco, ‘La città italiana fra germanistica e latinità’, 30. 
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uiteindelijk overwonnen toen de stedelijke republieken in de late twaalfde eeuw tot volle 
wasdom kwamen en een natuurlijke alliantie aangingen met de allerhoogste sacerdote, de paus. 
 Het idee dat dit verbond tussen pausdom en vrije steden de Italiaanse historie een 
unieke kracht en vruchtbaarheid zou hebben verleend, werd onder katholieke historici breed 
gedeeld, van een militante auteur als Troya tot een een moderato als Balbo of een liberaal als de 
Florentijnse erudiet Gino Capponi.49 Dit historische pact tussen het ware Italiaanse volk van 
de ‘latijnse’ steden en de paus had een nieuwe ‘Romeins-christelijke’ beschaving tot stand 
gebracht. Italië ontleende daaraan niet alleen religieuze deugdzaamheid maar ook burgerlijke 
vrijheden, zodat Cesare Balbo zelfs sprak van een ‘vero metodo di libertà italiana’. De band 
tussen de steden en het papato was voor Balbo zo heilig, dat iedere Italiaanse historicus hem 
tot de grondslag van zijn werk diende te maken. De nationale geschiedschrijving gold dan 
ook als erfgenaam van de middeleeuwse ‘Welfen’, de benaming, afgeleid van het gelijknamige 
geslacht, die werd gebruikt voor de Italiaanse facties en steden die de kant van de paus hadden 
gekozen in diens machtsstrijd met de keizers van het Heilige Roomse Rijk. ‘Niuno storico 
d’Italia sarà buono mai se non è guelfo: dico guelfo, più guelfo che non fu niun guelfo mai,’ 
aldus Balbo.50 
 Deze woorden verraden al dat de geschiedvisie van deze ‘neowelfische’ historici 
onlosmakelijk verbonden was met het eigentijdse politieke ideaal om de paus tot geestelijk en 
wereldlijk leider te maken van het Italiaanse eenwordingsstreven. Ook de vertolker bij uitstek 
van dit standpunt, Vincenzo Gioberti, had in Del primato morale e civile degli italiani (1842-
1843) geschreven hoe de geschiedenis bewees dat ‘il principio cattolico è inseparabile dal 
genio nazionale d’Italia’.51 Dat principe bracht hem echter geenszins tot een pleidooi voor een 
centralistische eenheidsstaat onder gezag van de paus, want een dergelijke staatsvorm ‘non è 
conforme all’indole nativa del nostro paese’.52 Juist de grote diversiteit van de verschillende 
stedelijke tradities diende aan de basis te staan van zo’n nieuwe staat en daarom was een 
federatie in Gioberti’s ogen voor Italië het enig juiste model. Zonder een overkoepelend 
lichaam zouden de steden onherroepelijk vervallen in een verachtelijk municipalismo;53 alleen 
dankzij dit bredere verband werd de verscheidenheid vruchtbaar. De stedenbonden uit de 

 
49 Zie hiervoor bijv. Capponi’s Lettere sulla dominazione dei Longobardi, verschenen in: Archivio storico italiano, 
Appendice I (1844), 183-238 en Archivio storico italiano, nieuwe serie, X (1859) deel 2, 1-59 en Balbo’s, Sommario 
della storia d’Italia dalle origini fino ai nostri giorni [1846] (Bari, Laterza, 1913), 175-291, een gecondenseerde versie 
van de ideeën die de auteur presenteerde in de Storia d’Italia sotto i Barbari (Turijn, Pomba, 1830). Over de grote 
invloed die het Sommario vooral als schoolboek zou hebben zie: I. Porciani, ‘Il Medioevo nella costituzione 
dell’Italia unita: la proposta di un mito’ in: Italia e Germania: immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento, 
163-191, aldaar 177-183. 
50 Balbo, Pensieri, resp. 22 en 42. 
51 V. Gioberti, Del primato morale e civile degli italiani [1843] (Turijn, UTET, 1920), 54. 
52 Idem, 102. 
53 Zie hierover Gioberti’s opmerkingen in hoofdstuk negen, ‘Dei municipali e dei conservatori’ in: Del 
rinnovamento civile d’Italia [1851] (Bari, Laterza, 1911), 211-283 e.v. (ook hoofdstuk tien). Welke ongunstige 
bijklank het bijvoeglijk naamwoord ‘municipale’ had, blijkt ook uit een van de betekenissen die Niccolò 
Tommaseo er in 1865 in zijn Dizionario della lingua italiana van gaf: ‘In senso non di lode, per denotare angustia 
di mente e d’animo. Gare, gelosie municipali, degli uomini d’un municipio tra sè e d’uno con altro municipio. 
Ambizioni, odii, più che affetti, municipali. (...) Troppo municipali; o anche ass. municipali furono e sono in 
certi rispetti gl’Italiani.’ Uit: Dizionario della lingua italiana [1865] (Turijn, UTET, 1929), N. Tommaseo en B. 
Bellini (red.), vol. 4, ad vocem. 
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bloeiperioden van de Italiaanse historie bewezen dit als de meest natuurlijke en profijtelijke 
weg:  
 

‘L’Italia, che vide fiorire la confederazione etrusca […] la società latina, la fratellanza cittadina 

e ieratica dei Pitagorici, la lega italica e in fine le due leghe lombarde, ha is se tutti i principi 

richiesti per condurre a perfezione il concetto federativo.’54 

 
Hoewel het nationale ‘corpo di municipii’ zich binnen deze nieuwe staat zou onderwerpen 
aan het principe van de ‘aristocratische monarchie’ van de paus, moest de vrijheid van elke 
afzonderlijke stad gewaarborgd blijven, opdat de ‘gara utilissima di molti seggi di cultura’ kon 
voortduren. De twee elementen die ten grondslag lagen aan het morele en burgerlijke 
primaat moesten daarmee ook worden verankerd in de nieuwe nationale eenheidsstaat. Sinds 
mensenheugenis waren hier immers ‘il trono e i municipio [...] i due estremi annelli della vita 
civile’.55  
 Na de deceptie over de stellingname van Pius IX tijdens het revolutionaire biennio 
namen veel neowelfische auteurs afstand van de opvatting dat de paus in de 
onafhankelijkheidsstrijd voorop zou moeten gaan.56 Maar de ideeën over de prominente rol 
van de steden bleven bestaan. Behalve de voornoemde historische en religieuze 
bewijsgronden werden daarbij nu ook ‘sociologische’ argumenten te berde gebracht. Hoewel 
hij verbitterd fulmineerde tegen de recente excessen van lokaalpatriottisme, stond voor 
Gioberti voorop dat het nationaal bewustzijn alleen in de leerschool van het municipio kon 
worden onderwezen, want ‘solo per mezzo di esso si appartiene alla nazione e alla patria, 
quasi comune stanza e famiglia.’57 Ook in de ogen van Balbo speelde de liefde voor de eigen 
stad een cruciale rol in de totstandkoming van een nationale, collectieve identiteit. Hij zag de 
opkomst van de steden, in het machtsvacuüm dat de Gothen, Longobarden en Karolingers 
achterlieten, als het begin van een proces van ‘concentrazione’, een verdichting van het 
territorium waardoor de bewoners in de loop der eeuwen een steeds grotere, onderlinge 
loyaliteit ontwikkelden. Na de familie, waarvoor ieder mens een natuurlijke liefde voelt, was 
de stad volgens Balbo het eerste voorwerp van de publieke affectie en identificatie geweest. 
Ze zou worden gevolgd door de staat en vervolgens door de natie, en ook de gedachte van 
een Europese familie van volkeren was Balbo ten slotte niet vreemd.58 Deze vrije 
ontwikkeling van de collectieve identiteit, in territoriale eenheden van klein naar groot 
volgens de logica van de menselijke affectie, was bij uitstek kenmerkend voor Italië, waar de 
afgedwongen loyaliteit van de vroegmoderne nationale staten had ontbroken. Nu het land 

 
54 Gioberti, ‘Dei municipali e dei conservatori’, 104. 
55 Idem, 108. 
56 Vgl. bijv. C. Balbo, Delle speranze d’Italia (Florence, Le Monnier, 1855) 53, die vond: ‘che le confederazioni 
sono senza dubbio il miglior mezzo per conquistare l’indipendenza; ma che senza indipendenza compiuta non si 
sogliono né si possono conservare confederazioni; e che i papi, grandi aiutatori, non possono essere buoni capi a 
tali imprese.’ 
57 Gioberti, ‘Dei municipali e dei conservatori’, 211. 
58 Bruyning, Europa in de Italiaanse geschiedschrijving, 61-79. 
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zijn onafhankelijkheid opeiste, zo betoogde Balbo ten slotte, was daarom voor de eerste 
bouwstenen van de collectieve identiteit een cruciale rol weggelegd: 
 

‘la città è in ogni nazione, ma principalmente in Italia, l’ultima unità politica; a quel modo, se 

sia lecito il paragone, che in un esercito i battaglioni sono l’ultime unità militari, le quali 

finché stanno, si può da esse ed intorno ad esse ricostituire gli eserciti.’59 

 
‘La scuola elementare di patria’: Romagnosi, Ricci, Cattaneo 
 
In zijn betoog voor een burgerlijke vernieuwing als grondslag voor een Nieuw Risorgimento 
had Gioberti onder meer gewezen op het gevaar van bepaalde ‘dottrine politiche che [...] 
possono indurre gli spiriti superficiali a esagerar l’importanza del municipio’.60 Het soort 
theorieën waar hij op doelde, zou vooral in de jaren nadat Del rinnovamento verschenen was 
op overtuigende wijze worden verwoord, toen republikanisme en federalisme 
minderheidsstandpunten waren geworden. Maar deze ‘wereldlijke’ apologieën van de 
verdeeldheid en van de rol van de stad in de Italiaanse geschiedenis hadden al in de eerste 
helft van de eeuw hun wortels.  
 Vooral de Milanese jurist Giandomenico Romagnosi was in dit opzicht invloedrijk. In 
zijn late geschrift Dell’indole e dei fattori dell’incivilmento con esempio del suo risorgimento in Italia 
(1829) bezag hij de geschiedenis van de Italiaanse beschaving als ‘un continuo avvicinamento 
alla migliore sociale convivenza, la quale si effettua solamente colla maggiore potenza politica 
di uno stato’.61 Een sleutelrol in die ontwikkeling was weggelegd voor twee elementen die uit 
de Romeinse oudheid waren overgeërfd: ‘Il sistema municipale ed il civile diritto’. In de late 
keizertijd en vroege middeleeuwen hadden respectievelijk de senaat en het prille christendom 
deze erfenis bewaakt en overgedragen, totdat zich in de Frankische tijd de ‘primi sintomi di 
un risorgimento ascendente’ manifesteerden. Rond het jaar 1000 was deze herrijzenis van de 
Italiaanse beschaving een nieuwe fase ingegaan met de opkomst van de ‘CITTÀ’ (de 
hoofdletters zijn van Romagnosi). 
 Romagnosi’s ‘organische’ politieke theorie, volgens welke iedere menselijke 
organisatievorm ‘procede incominciando al piccolo e progredendo al grande’62 doet 
vermoeden dat de bloeitijd van de comuni in de twaalfde en dertiende eeuw zou worden 
gevolgd door een nieuwe fase in de politieke ontwikkeling van Italië. De steden waren 
doordrongen van een ‘spirito di socialità’ en de geboren Italiaan keizer Frederik de Tweede 
leek de aangewezen figuur om een nationale eenheid tot stand te brengen.63 Maar het 
momentum bleef onbenut. Dat het sindsdien nooit meer zover was gekomen, schreef 
Romagnosi toe aan een soort Sonderweg, de ‘ordine inverso dell’italico incivilmento’.64 

 
59 Balbo, Pensieri, 129-135. 
60 Gioberti, ‘Dei municipali e dei conservatori’, 214. 
61 G. Romagnosi, Dell’indole e dei fattori dell’incivilmento italiano, in: Opere di Giandomenico Romagnosi, Carlo 
Cattaneo e Giuseppe Ferrari (Milaan/Napels, Ricciardi, 1957) E. Sestan (red.), 139-290, aldaar 246. 
62 Romagnosi, Dell’indole e dei fattori, 217 en 196.  
63 Idem, 234. 
64 Idem, hoofdstuk VII, 237 e.v. 
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Terwijl elders in Europa de vestiging van een territoriale macht voorafging aan de 
totstandkoming van wetten en instituties, had de Italiaanse beschaving zich in omgekeerde 
volgorde ontwikkeld. Het Romeins recht en het stelsel van municipii waren haar in de schoot 
geworpen en in die vruchtbare bodem had ze de handel, landbouw, wetenschap en kunsten 
gezaaid en tot bloei gebracht, hetgeen haar een cultureel primaat verschafte ten opzichte van 
de andere Europese naties. Van de vorming van een nationale staat met een centraal gezag en 
een sterk leger was het echter nooit gekomen. Daarom stond Italië machteloos tegenover de 
buitenlandse mogendheden die het schiereiland sinds het einde van de vijftiende eeuw in 
bezit hadden genomen. Hoewel Romagnosi bepleitte dat de tijd voor ‘consolidazione 
nazionale’ gekomen was, wees hij er tegelijkertijd op hoeveel de verdeeldheid de Italiaanse 
cultuur had opgeleverd.65 De onafhankelijkheid en verscheidenheid van de middeleeuwse 
republieken konden voor zijn generatie een grote inspiratiebron zijn bij het streven naar een 
nationale federatie, waarin de stad opnieuw de hoeksteen van de Italiaanse beschaving moest 
zijn.66 
 In het weinig bekende boek Del municipio considerato unità elementare della città e della 
nazione italiana (1847) kwam de Livornese advocaat Giuliano Ricci tot conclusies die nog 
verder gingen. Ricci, voorheen recensent van de contemporaine Duitse en Franse filosofie 
voor het Florentijnse tijdschrift Antologia,67 ging ervan uit dat de Italiaanse nationaliteit in de 
loop van de geschiedenis altijd een ‘persona identica’ was gebleven met hetzelfde ‘Io’. Hij 
vroeg zich af welke oorzaak hieraan ten grondslag kon liggen. Uit het landschap of door 
ethnische factoren was de continuïteit van de Italiaanse geschiedenis niet te verklaren. 
Hetzelfde gold volgens Ricci voor politieke en juridische instituties, zoals Sismondi en 
Romagnosi hadden beweerd, of voor religieuze en morele aspecten, zoals de neowelfische 
historici dachten. De verklaring voor het behoud van de ‘ideeën’ die de Italiaanse nationaliteit 
droegen, moest worden gezocht in de meest elementaire sociale nucleus van de Italiaanse 
beschaving: het Municipium, ‘perpetuamente base e forma della Nazionalità d’Italia e dei suoi 
varii corpi politici’.68  
 Anders dan bij Romagnosi stond het Municipium voor Ricci los van het Romeinse 
publieke recht. Het was een sociale institutie, die tot stand kwam ‘allorquando gli abitanti 
d’una porzione definita del territorio si associano per conseguire lo scopo della vita civile in 
relazione al luogo di lor convivenza’.69 Ze bestond in Italië in honderd- of duizendtallen, 
sinds de tijd van de Etrusken en de Sabijnen tot op de huidige dag. Het Municipium ging aan 
de geboorte van politieke lichamen vooraf en was in principe met iedere staatsvorm 

 
65 Idem, 243: ‘La sua stessa divisione giovò a questa coltura.’ 
66 Idem, resp. 215 en 243: ‘io credo essere indispensabile alla civile filosofia di richiamare l’attenzione sulla 
medesima [la città] e di invitare gli italiani ad illustrarla’, Idem, 215. 
67 Over Giuliano Ricci (1803-1848), zie G. Merli, ‘Giuliano Ricci collaboratore dell'Antologia’ in: Rivista di 
Livorno 1 (1951), 67–72 en recentelijk de inleiding bij M. Baglini (red.), Livorno 1848. Le memorie di Giuliano 
Ricci (Livorno, Books & Company, 2009). 
68 G. Ricci, Del municipio considerato unità elementare della città e della nazione italiana. Saggio dell’avv. Giuliano Ricci 
da Livorno (Livorno, Tipografia di F. e G. Meucci, 1847), 27-28. De zes andere ‘elementaire associaties’ die 
Ricci in andere beschavingen aanwees, waren: Casta, Corporazione, Patriziato, Feudo, Tribù en Distretto, 27. 
69 Ricci, Del municipio, 28. 
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verenigbaar.70 Om die reden was het steeds onaangetast gebleven onder de vele ‘rivoluzioni 
politiche’ van barbaarse veroveraars of interne woelingen, hetgeen voor Ricci gold als ‘Il 
fenomeno più meraviglioso della storia d’Italia’.71 De vele oorlogen tussen de Municipii 
waarvan vooral de middeleeuwse geschiedenis bol stond, waren zonder meer verwerpelijk, 
maar hadden het systeem als geheel alleen maar sterker gemaakt. Campanilismo en onderlinge 
rivaliteit waren voor de Italiaanse beschaving tot op de huidige dag een zegen geweest: 
 

‘Se fosse stato possibile […] di spegnere nei cuori italiani le passioncelle municipali, sarebbe 

stato al certo meravigliosamente infiacchita la individualità e la forza interna di ciascun 

Municipio, con incalcolabil discapito della vitalità italiana, che aveavi preso stanza, e con fatale 

accrescimento della potenza dei singoli Stati.’72 

 
Terwijl ze enerzijds de culturele diversiteit bevorderden, hielden de Municipii anderzijds het 
gemeenschappelijke, nationale patrimonium in stand. Door iedere politieke verandering te 
overleven, boden ze de Italiaanse taal en cultuur door de eeuwen heen steeds een veilig ‘asilo 
municipale’. 
 Die gemeenschappelijke taal en cultuur lieten onverlet dat de Italianen nog altijd 
‘prima di tutto cittadini del loro Municipio’ waren, aldus Ricci.73 Een verbond tussen de 
verschillende Municipii zou alleen maar ontstaan als elk Municipium afzonderlijk daarbij 
gebaat was; de ‘unità elementari’ van de Italiaanse natie vertoonden geen natuurlijke neiging 
tot samenwerking. Niettemin signaleerde Ricci in zijn eigen tijd een groeiend besef dat 
eenheid noodzakelijk was om een evenwicht te vinden tussen een ‘massima indipendenza 
interna’ en een ‘massima possibile protezione esterna’.74 Hij droeg dat eenheidsstreven een 
warm hart toe. Maar voor het welslagen ervan was cruciaal dat de Municipii alle ruimte 
kregen, zowel omwille van de culturele diversiteit, als om een politiek policentrisme mogelijk 
te maken. Vanwege het ‘vita politica in communanza’ achtte Ricci daarom zelfs een federatie 
onwenselijk en dacht hij veeleer aan een liga. De strijd voor de Italiaanse eenheid moest dan 
ook van binnenuit gevoerd worden, in de ‘scuola elementare di patria’ van elk afzonderlijk 
Municipio. Na de opstand van 1831 in Romagna bevestigden de revolutionaire 
gebeurtenissen van 1848 hem opnieuw de juistheid van dit uitgangspunt, zoals hij aan Gino 
Capponi schreef.75 In de geest van zijn ideeën zou Ricci zich ten slotte tot kort voor zijn 
dood inspannen voor de zogenaamde ‘riforma municipale’ in Toscane.76 
 Het ideaal van een Italiaanse nationale staat had Ricci er niet van weerhouden om 
met grote nuchterheid te wijzen op het versplinterde en lokaal georiënteerde karakter van de 

 
70 Idem, resp. 417 en 17. 
71 Idem, 411. Het Municipium staat dus boven de partijen, hetgeen Ricci elders, met verwijzing naar de 
socialistische en communistische theorieën, omschrijft als ‘Concordia fra le classi’, 434. 
72 Idem, 431. 
73 Idem, resp. 430 en 433. 
74 Idem, 413. 
75 G. Ricci aan G. Capponi, 11 juni 1848, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Carteggio Capponi XI.54, 
nr. 1. 
76 Bijvoorbeeld met zijn Cenni sopra le basi del sistema municipale toscano per occasione della legge del 30 maggio 1847 
(Livorno, Tip. F. e G. Meucci, 1847). Vgl. Merli, ‘Giuliano Ricci collaboratore dell'Antologia’, 70. 
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Italiaanse cultuur, in het verleden en in het heden. Diezelfde heldere blik kenmerkte ook de 
geschiedvisie van enkele leerlingen van Romagnosi. De historicus en romancier Cesare Cantù 
bijvoorbeeld constateerde sceptisch dat men eeuwenlang in Italië ‘di unità, di patria estesa non 
s’aveva concetto, e dire italiani era poco diverso dal dire oggi Europei, non avendo né origine 
né ordinamenti comuni: le loro guerre erano funeste, non fratricide più che quelle del 
Francese contro il Tedesco.’77  
 Terwijl Cantù deze conclusie met tegenzin trok, was ze voor de filosoof en 
natuurwetenschapper Carlo Cattaneo minder problematisch. Het was voor hem een logisch 
gegeven dat de Italiaanse steden, zoals alle aan elkaar grenzende staten, elkaar bevochten 
hadden en hij gaf even ruiterlijk toe dat de meeste Italianen in zijn tijd nog altijd geen ander 
vaderland kenden dan hun eigen stad.78 Tot deze inzichten kwam Cattaneo vanuit een 
historisch perspectief, dat sterk doet denken aan dat van de veel minder bekende Ricci: de 
overtuiging dat de stedelijke levensvorm de enige bindende factor was in de dertig eeuwen 
van de Italiaanse geschiedenis. Cattaneo formuleerde die gedachte het meest expliciet in 
reactie op Giuseppe Ferrari’s Histoire des révolutions d’Italie (1858), eerst in twee recensies en 
vervolgens in een essay dat in het tijdschrift Il Crepuscolo verscheen: La città considerata principio 
ideale delle istorie italiane (1858). De hierin gepresenteerde ideeën kunnen grotendeels op 
Cattaneo’s publicaties van de voorgaande twee decennia worden teruggevoerd.79 Nieuw was 
echter de consequente, conceptuele aanpak van het essay. Terwijl een auteur als Sismondi de 
historie van Italië beschreven had in die van zijn steden, bezag Cattaneo net als Ricci de 
Italiaanse geschiedenis als die van de (Italiaanse) stad. De samenhang in het verleden zelf was 
hier dus onderwerp van het geschiedverhaal. 
 In de uitwerking van zijn theorie beperkte Cattaneo zich tot de periode van het 
ontstaan van de steden in Italië tot het moment waarop ze hun grootste bloei bereikten. Het 
is opmerkelijk dat de auteur de stedelijke levensvorm niet als een inheemse traditie 
beschouwde, maar aannam dat ze door zeevaarders uit Noord-Afrika en het Nabije Oosten 
op het schiereiland zou zijn geïntroduceerd. De handelsposten van Feniciërs, Egyptenaren en 
Colchidiërs zouden de oudste Italiërs het voorbeeld hebben gegeven zich gezamenlijk binnen 
een afgebakende ruimte – urbs – te vestigen. Vanaf dat moment ging collectiviteit boven 
individualisme: ‘Prima essi facevano le mura; e poi le case’.80 Voor de historicus en geograaf 
Cattaneo was de stad daarmee de perfecte synthese van een fysieke leefgemeenschap (città) en 
mentale gemeenschapszin, die hij net als Ricci aanduidde met de term municipio. Deze 
stedelijke levensvorm had van oudsher blijk gegeven van een grote ‘nativa elasticità’. Sinds de 
stichting van de steden waren de fysieke grenzen van het territorium ondanks tal van rampen 

 
77 Geciteerd uit: E. Sestan, ‘Per la storia di un’idea’, 176. Het citaat komt uit Cantù’s Storia degli Italiani (1857-
1859). 
78 C. Cattaneo, La città come principio ideale delle istorie italiane [1858] (Venezia/Padova, Marsilio, 1972), M. 
Brusatin (red.), resp. 9 en 34. 
79 Vgl. F. Livorsi, ‘La città di Milano nel pensiero di Carlo Cattaneo’ in: R. Ghiringhelli (red.), Città e pensiero 
politico italiano dal Risorgimento alla Repubblica. Atti del convegno di studi, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 
16-18 febbraio 2006 (Milaan, Vita e Pensiero, 2007), 71-95, aldaar 75. 
80 Cattaneo, La città come principio ideale, 8. 
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net zo onverwoestbaar en onuitroeibaar gebleken als de onderliggende mental maps, het 
‘tessuto municipale’.  
 Tegelijk met de drang om het eigen territorium en de eigen identiteit te beschermen, 
ontstond tussen de steden de behoefte aan samenwerking, aldus Cattaneo. Al in de tijd van de 
Etrusken, Latijnen en Sabijnen onderscheidde hij drie ‘naties’ van stedenbonden. Het 
Romeinse Rijk had in eerste instantie het onderlinge saamhorigheidsgevoel tussen de steden 
door uniformiteit versterkt met instituties als het municipium81 en de militia. De bloei van het 
rijk dat op één stad was gebouwd, bewees bovendien wat het ‘principio municipale’ 
vermocht. Maar de eenheid van het rijk en de macht van Rome gingen ten koste van de 
vrijheid en zelfbeschikking van de andere steden. Onder de Romeinen was Italië daarom 
weliswaar ‘una sola nazione, unificata e rappresentata in una sola città [...] ma le sue città sono 
tutte inermi’.82 Door het despotische gezag van de keizers raakte het schiereiland zelfs geheel 
van zijn traditie van stedelijk zelfbestuur vervreemd, ook tot schade van het nationaal gevoel, 
dat met de afschaffing van de dienstplicht en het burgerrecht (212 n. Chr.) ten slotte geheel 
verdween.83 Cattaneo ziet in de late keizertijd daarom het begin van een periode van barbarij, 
die zeven eeuwen zou duren. 
 Cruciaal daarin was de introductie van het feodale stelsel door de Gothische en 
Longobardische veroveraars op het Italiaanse platteland. Doordat de typisch Italiaanse ‘intimo 
vincolo morale’84 tussen de stad en haar omgeving werd verstoord, raakten de steden 
geïsoleerd. Zo vestigde de barbaarse cultuur zich op het platteland, met haar eigen taal en 
religie, en overleefde in de steden het ‘rituale latino’, waarin latijnse tradities en de christelijke 
religie waren samengevloeid. In Cattaneo’s visie werd de natie van overwonnenen daarmee 
niet aangetast door die van de overwinnaars, omdat die laatsten ‘non avevano radice nei 
popoli, perché si erano grettamente appresi alla glebe dei feudi e alle chiuse delle Alpi, e non 
all’antica forza municipale, al comizio, al tribunato, al foro; non si erano assimilate le città 
come i Romani’.85 Ook de Franken vestigden hun macht aanvankelijk buiten de steden, ook 
al hadden ze de christelijke religie omarmd en de clerus, van oudsher een bondgenoot van de 
steden, in hun feodale stelsel opgenomen. Maar onder diezelfde Franken herstelde zich het 
stedelijke zelfbewustzijn, toen de keizers de steden toestonden zich te bewapenen tegen 
lokale edellieden en de invallen van Noormannen en Saracenen. Met de herwonnen militaire 
macht groeiden ook de handel en de ambachten. De definitieve overwinning van de steden 
op de barbarij was de opheffing van het feodalisme van de geestelijkheid en later de adel, die 
ten slotte allebei geheel door de steden zouden worden geassimileerd. Zo werd de band 
tussen stad en ommeland hersteld. Hierin onderscheidde zich volgens Cattaneo de Italiaanse 
stad: ‘mentre la feudalitè oltralpe si conservò regia, qui divenne municipale’.86  

 
81 Niet te verwarren met het veel oudere ‘municipio’, de gemeenschapszin. 
82 Idem, 13. 
83 Idem, 14. 
84 C. Cattaneo, ‘Città e popoli d’Italia’ in: Idem, Stati uniti d’Italia. Il federalismo, le leghe (Milaan, Sugarco, 1991), 
D. Vimercati (red.), 43-56, aldaar 43; de tekst is ontleend aan Cattaneo’s eerste brief ‘Sulla legge comunale e 
provinciale’ (juni 1864). 
85 Cattaneo, La città, 22. 
86 Idem, 33. 
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Daarmee waren de voorwaarden geschapen voor de grote bloeitijd van de Italiaanse steden in 
de elfde en twaalfde eeuw. De vrijheid die ze genoten was nog niet volgroeid en werd door 
tal van oorlogen bedreigd, maar er heerste een nooit meer geëvenaarde politieke autonomie. 
Ook toen die vanaf de dertiende eeuw langzamerhand teloor ging, bleef het ‘vita municipale’ 
voor de kunsten en wetenschap in Italië steeds een vruchtbare voedingsbodem. Cattaneo 
beschrijft dan ook in één adem de verworvenheden van deze stedelijke cultuur, van de op 
Romeinse leest geschoeide statuten van Milaan (1216) tot de barometer van Evangelista 
Torricelli (1643). Daaruit blijkt dat hij die successen allereerst met de stedelijke levensvorm 
associeerde en niet met het politieke stelsel of de dominante ideologie waaronder ze tot stand 
kwamen. De facties van de welfen en ghibellijnen bijvoorbeeld ‘erano forze perturbatrici e 
modificanti; non erano il principio della vita municipale, come sui mari il vento e la corrente 
non sono il principio pel quale il naviglio galleggia e fende l’onda, né sono la ragione del suo 
viaggo’.87  
 De principes waarop de erfgenamen in historicis van de welfen en ghibellijnen hun 
geschiedvisie baseerden, boden voor Cattaneo onvoldoende rechtvaardiging voor deze of 
gene vorm van de gedroomde nationale staat. Het eenheidsstreven had in zijn ogen maar met 
één beginsel rekening te houden: de autonome kracht en de invidualiteit van de steden. Het 
moest niet proberen uniform te maken wat nooit uniform was geweest, maar diversiteit 
respecteren en lokale politieke autonomie herstellen. Tot na 1860 bleef Cattaneo daarom 
ijveren voor een federatie en voor vergaande gemeentelijke hervormingen, onder het motto: 
‘I comuni sono la nazione: sono la nazione nel più intimo asilo della sua libertà.’ Hij beriep 
zich daarbij voortdurend op het argument dat hij in zijn essay had geformuleerd als het 
historiografisch ideaal:  
 

‘che la città sia l’unico principio per cui si possano i trenta secoli delle istorie italiane ridursi a 

esposizione evidente e continua. Senza questi filo ideale, la memoria si smarrisce nel labirinto 

delle conquiste, delle fazioni, delle guerre civili e nell’assidua composizione e scomposizione 

degli stati; la ragione non può veder lume in una rapida alternativa di potenza e debolezza, di 

virtù e corruttela, di senno e imbecilità, d’eleganza e barbarie, d’opulenza e desolazione; e 

l’animo ricade contristato e oppresso dal sentimento d’una tetra fatalità.’88 

 
‘Udir nell’istorie i nomi che noi stessi portiamo’ 
 
Bespiegelingen als die van Cattaneo boden misschien een theoretische uitweg uit het labyrint 
van de Italiaanse geschiedenis, maar uit het oogpunt van de ‘pubblica utilità’ die van de 
letteren werd gevraagd hadden ze weinig te bieden. Tegenover de abstractie en 
afstandelijkheid van deze conceptuele benadering stond een heel concrete, haast materiële 
benadering van de Italiaanse historie, die eveneens de stad als uitgangspunt nam. Ze streefde 
echter het einddoel van een nationale geschiedenis vanuit tegengestelde richting na. Terwijl 

 
87 Idem, 42. 
88 Idem, 7.  
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iemand als Balbo een algemene geschiedenis van Italië vooropstelde in de overtuiging dat 
daaruit vanzelf haar toepassing op de ‘storie particolari’ zou volgen,89 werd in deze 
alternatieve benadering gepleit voor het omgekeerde: ‘far conoscere prima un caso particolare 
e poi far risalire all’astrazione’. Dit ‘caso particolare’ was de tastbare geschiedenis van de eigen 
stad, de ideale leerschool om de ‘unità morale’ van de nationale geschiedenis bij te brengen. 
 Prominent pleitbezorger van deze zienswijze was de Toscaanse publicist en jurist 
Francesco Forti. In het tijdschrift Antologia verwoordde hij in januari 1832 zijn visie als volgt: 
 

‘Una storia municipale ben fatta contiene la spiegazione dei termini che si incontrano nella 

storia generale d’Italia, e, ponendo sott’occhio quasi materialmente le rivoluzioni di un 

popolo, facilita all’immaginazione il poter concepire le grandi rivoluzioni di tutta la nazione 

che non possono esser mai narrate dallo storico con tal minuzia da ridur le cose quasi 

materiali. […] 

Leggendo una storia generale d’Italia, la maggior parte de’lettori si forma delle idee vaghe su 

tutti questi punti capitalissimi, difficilmente o malamente riducendo al concreto le 

enunciazioni più astratte dello storico.’90 
 
Later dat jaar verscheen in het Milanese tijdschrift Biblioteca Italiana een artikel met dezelfde 
strekking over de vraag ‘Come debbansi scrivere le istorie italiane’.91 Ook hier werd een 
tegenstelling gesuggereerd tussen de ene storia van Italië, die nog goeddeels onbrak, en de 
overvloed aan istorie van de verschillende steden en streken. Het artikel zette overtuigend 
uiteen waarom het aankweken van de historische interesse in het algemeen en van een 
nationaal geschiedbesef in het bijzonder moest beginnen bij de ‘luoghi nativi’, want ‘ne havvi 
gentile armonia che si gradita ci giunga, ne narrazione favolosa che tanto ci alletti e ci rapisca 
come l’udire ricordati con onore nelle istorie i nomi che noi stessi portiamo’.92 
 De aantrekkings- en overtuigingskracht die van de lokale geschiedenissen kon uitgaan 
ontsnapte niet aan de aandacht van Giuseppe Mazzini. Als balling in Londen hield hij de 
ontwikkelingen op het Italisch schiereiland in de kunsten en letteren nauwlettend in de gaten 
en hij constateerde sinds 1830 een hoopgevende bloei in de historische studies op lokaal 
niveau. Behalve heruitgaven van oude stadskronieken verschenen nieuwe werken zoals 
Cantù’s Storia della città e delle diocesi di Como (1829) en Federico Sclopis Storia della antica 
legislazione del Piemonte (1833), of compilaties van bronnen uit één of verschillende 

 
89 ‘Imperciòcché non è né di ragione è in fatto ciò che va dicendosi da taluni a’ nostri di, che debbano precedere 
le storie particolari alla generale; dovendo anzi precedere la intelligenza, e precedendo sempre la curiosità delle 
condizioni generali alla intelligenza ed alla curiosità delle applicazioni particolari.’ Balbo, Pensieri, 474. 
90 F. Forti, ‘Dell’utile riordinemento delle Storie Municipali’ in: Antologia 45 (januari 1832), 77-89, aldaar 86. 
91 ‘Pei monumenti storici del Friuli. Discorso tenuto nell’accademia di udine il dì 3 giugno 1832 dal 
vicesegretario prof. Jacopo Pirona [...] Come debbansi scrivere le storie particolari delle città e delle provincie 
d’Italia’, in: Biblioteca Italiana 68 (1832, tomo 4), 18-28. Vgl. ook een artikel met een soortgelijke teneur: [C. 
Troya], ‘Delle Collezioni Istoriche più necessarie a chi scrive Storie d’Italia’ in: Annali universali di statistica 34 
(1832), 6-13 (oorspronkelijk verschenen in het tijdschrift Il Progresso). 
92 Vgl. aldaar ‘Come l’occhio si apre disioso alla vista dei luoghi nativi e saluta con uno sguardo festivo il suo 
sole, le sue stelle, i suoi campi, cosi l’anima accoglie avidamente la voce de’ preveriti tempi ed il racconto delle 
gesta degli avi,’ uit: ‘Pei monumenti storici del Friuli’, 20-21. 
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windstreken, zoals in Turijn de Historiae Patriae Monumenta (1836-1898) in Turijn en 
Giuseppe Molini’s Documenti di Storia Italiana (1836-1840) in Florence. 
 De opkomst van het historisch bewustzijn waarvan deze initiatieven getuigden, hield 
in Mazzini’s visie nauw verband met het nationaal ontwaken: ‘Gli Italiani cominciano a 
intendere che una nazionalità ha per basi principali la Storia e la lingua, e s’adoperano coi loro 
lavori a fondarla.’ De opgebloeide historische studies waren dan ook uiteindelijk dienstbaar 
aan een nieuw te schrijven nationale historie. De verdeelde geschiedenissen van de 
verschillende delen en facties van het schiereiland zouden daarin worden gepresenteerd in een 
nieuwe samenhang en in het licht van een onafwendbaar gemeenschappelijk doel: 
 

‘Malgrado gli storici più che altrove numerosi in Italia e le recenti opere di Sismondi, la storia 

del nostro popolo non fu scritta mai. I nostri scrittori dipinsero con vera potenza d’ingegno le 

vicende dei diversi Stati nei quali si parte l’Italia: indicarono con acume i fini particolari delle 

azioni degli individui, le consequenze di quelle azioni e l’influenza che esercitarono sulle loro 

città e sui loro tempi; ma non segnarono mai lo svolgersi regolare e continuo di quel principio 

popolare che invigorì quando ogni altro periva e l’intelletto del quale può solo dare unità alla 

nostra Storia. Or, quel difetto è, non foss’altro, sentito in oggi da quanti in Itaia s’affaccendano 

intorno a ricerche storiche; […] i loro lavori, più o meno copertamente, vi tendono e 

preparano, col trionfo del popolo la fusione di tutte le provincie in una sola Unità 

nazionale.’93 

 
Voor de tijd rijp was om de Italiaanse geschiedenis haar eenheid terug te geven, konden 
historici volgens Mazzini niets anders doen dan het verzamelen en ordenen van materialen die 
tot een dergelijke gedeelde geschiedenis zouden bijdragen, ‘e questo si sta facendo 
alacremente in Italia. Ogni provincia, ogni città ha o sta per avere il proprio annalista’.94 
Mazzini’s constatering werd gedeeld door Cesare Cantù, die zich in de kolommen van de 
Rivista europea eveneens verheugde over de recente opleving in de geschiedbeoefening.95 Hij 
stelde opgelucht vast dat historici van eigen bodem de studie en publicatie van bronnen voor 
de Italiaanse geschiedenis niet langer overlieten aan buitenlandse geschiedvorsers, maar het 
initiatief naar zich toetrokken.96 Ter aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan, hield 
hij hun voor niet zozeer inspiratie te zoeken bij de trends van de contemporaine Europese 
historiografie, maar bij een veel oudere, inheemse traditie van historiografische eruditie. Die 
begon bij de stadsgeschiedschrijving van de renaissance, ‘giàcche poche città si troverebbero 
dove nel secolo XV e XVI non siensi pubblicate cronache o nel latino barbaro, o nell’incerto 
volgare del medio evo’ die ‘aveano mostrato come in Italia si sapessero mettere a profitto i 
documenti, anzi in ciò diedero esempio alle altre nazioni’.97  

 
93 Mazzini, ‘Moto letterario in Italia’, 372. 
94 Idem. 
95 C. Cantù, ‘Lavori di storica erudizione’ in: Rivista europea II (1839) deel 2, 485-527, aldaar 485. 
96 Een verwijt in dit opzicht was eerder geuit door Niccolò Tommaseo in diens bronneneditie van de Relazioni 
degli ambasciatori veneti sugli affari in Francia, vgl. Cantù, ‘Lavori di storica erudizione’, 509. 
97 Cantù, ‘Lavori di storica erudizione’ in: Rivista europea II (1839) deel 3, 333-355, aldaar 334. 
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De Florentijnse graaf Guglielmo Libri, een patriottische wetenschapper, journalist en dief van 
zeldzaamheden die vanuit Parijs de herboren historische interesse in zijn land gadesloeg,98 
wees zijn Franse lezers er eveneens op dat ‘On n’a pas commencé de bonne heure à s’occuper 
en Italie du moyen âge, et à etudier les écrits et les monuments originaux des siècles 
barbares.’99 Libri beschrijft hoe het zwaartepunt van de aandacht tijdens de renaissance al 
verschoof van de Griekse en Romeinse geschiedenis naar de middeleeuwen en vroegmoderne 
tijd. Met de opkomst van de laatmiddeleeuwse vrije steden nam ook het aantal 
kroniekschrijvers explosief toe, een ontwikkeling die ertoe leidde dat bijvoorbeeld Toscane 
zich aan het begin van de negentiende eeuw kon laten voorstaan op een corpus van ruim 
vierduizend kronieken en geschiedenissen.  
 Deze rijke erfenis uit de verschillende landsdelen wachtte erop te worden verzameld 
in een nieuwe, op nationale leest geschoeide bronnencollectie. Hét voorbeeld daarvoor was 
voor zowel Cantù als Libri niet een buitenlands initiatief als de Monumenta Germaniae 
Historica, maar Ludovico Antonio Muratori’s Rerum Italicarum Scriptores, het onvermijdelijke 
‘punto da cui pigliar le mosse’.100 Cruciaal punt was dan ook dat zo’n verzameling een 
evenwichtige nationale afspiegeling was van de verschillende lokale tradities.101 Het 
Piemontese initiatief voor een bronnencollectie van Monumenta historiae patria dat Libri 
recenseerde, schoot op dit punt bepaald tekort, ‘Car à Turin le mot patrie de devrait pas être 
appliqué seulement à Piemont.’102  
 Uit een episode die door Mazzini naar aanleiding van de Monumentae wordt 
aangehaald blijkt echter hoe problematisch het kon zijn om historische documenten van 
uiteenlopende herkomst onder een bevredigende gemeenschappelijke noemer te verenigen. 
In de bronnencollectie uit Turijn was ook een forse sectie opgenomen betreffende de 
geschiedenis van de republiek en stad Genua, anno 1830 deel van het koninkrijk Savoia. 
Gerolamo Serra, afkomstig uit Genua en anno 1814 nog president van de voorlopige regering 
ten tijde van het kortstondige zelfbestuur van die stad, reageerde in 1834 op het initiatief dat 
een jaar daarvoor in Turijn was ontstaan. In zijn Storia di Genova maakte hij bezwaar tegen de 
manier waarop de geschiedenis van zijn stad in die van Piemonte was ‘geïncorporeerd’ en 
schetst vervolgens een trotse, onafhankelijke geschiedenis van zijn stad, een campanilistisch 
protest dat geheel gespeend was van ‘quel sentimento largamente nazionale dal quale ogni 
scrittore italiano dovrebbe in oggi prender le mosse’.103  
 
98 Zie over Libri: P. A. Maccioni Ruju en M. Mostert, The life and times of Guglielmo Libri (1802-1869): scientist, 
patriot, scholar, journalist and thief: a nineteenth century story (Hilversum, Verloren, 1995). 
99 G. Libri, (recensie van) ‘Documenti e sigilli appartenenti alla storia della monarchia di Savoia, di Luigi 
Cibrario (Torino 1833), Sigilli de’ principi di Savoia, di Luigi Cibrario (Torino 1834), Historiae patriae 
monumenta (Torino 1837), Traités publiques de la royale maison de Savoie (Torino 1836)’ in: Journal des savans 
1838, 481-495 en 600-624. Het citaat komt van p. 482. 
100 Cantù, ‘Lavori di storica erudizione’, 336. Vgl. C. Calcaterra, ‘L’azione ideale del Muratori nel Risorgimento 
italiano’ in: Miscellanea di studi muratoriani, atti e memorie del convegno di studi storici in onore di L. A. Muratori nel 
bicentenario della morte (Modena, Aedes Muratoriana, 1951), 44-56; I. Porciani, L’“Archivio Storico Italiano”: 
organizzazione della ricerca ed egemonia moderata nel Risorgimento (Florence, Olschki, 1979), 36, 112-116. 
101 Libri, ‘Documenti e sigilli, 490: ‘C’est l’ensemble, ce sont des collections générales qui réunissent des pièces 
disséminés dans les milliers de volumes. Tant qu’on ne satisfera pas à ce besoin impérieux de l’erudition, l’étude 
de l’histoire italienne sera toujours difficile.’ 
102 Idem, 491-492. 
103 Mazzini, ‘Moto letterario’, 375. 
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Het einddoel van een algemene geschiedenis van Italië moesten zowel de auteurs van nieuwe 
geschiedenissen van steden of streken als de editeurs van bronnen dus scherp voor ogen 
houden, aldus Mazzini en Forti. De vele afzonderlijke documenten moesten niet op zichzelf 
worden beschouwd maar kregen pas door hun veelheid betekenis.104 Auteurs van nieuwe 
lokale geschiedenissen dienden zichzelf te beschermen tegen de ‘natuurlijke neiging’ om hun 
eigen stad ten koste van andere op een voetstuk te plaatsen, door de hoogste standaarden van 
objectiviteit en zorgvuldigheid in acht te nemen.105 Het gevaar te vervallen in het 
eeuwenoude municipalismo lag altijd op de loer. Het was juist daarom zo imminent omdat de 
nieuwe ‘nationale’ benadering die Mazzini, Forti, Libri, Cantù, Tommaseo, Molini en 
anderen voorstonden, zich nestelde naast een eeuwenoude en nog immer levende traditie 
waarin de geschiedbeoefening vrijwel altijd een lokaal belang diende en soms zelfs in contrast 
stond tot de geschiedschrijving van andere steden of streken. Maar wee de auteur die de 
geschiedenis van zijn eigen stad schreef en daarbij ‘tendesse a tener vive le antipatie municipali 
de’ suoi maggiori’! De moderne letteren moesten al hun krachten aanwenden om dit 
hardnekkige kwaad uit te roeien. ‘Se alla letteratura civile non riesce gli uomini a considerare 
l’umanità, e non la semplice qualità accidentale di conmunicipale (…) sarà sempre disperata la 
causa della civiltà italiana,’ aldus Francesco Forti.106  
 De auteur van deze laatste woorden, oomzegger van Sismondi, jurist van opleiding 
maar tot 1832 de officieuze historicus van het Florentijnse tijdschrift Antologia,107 wordt wel 
beschouwd als een van de wegbereiders van Italië’s eerste nationale historische periodiek, het 
Archivio storico italiano (1841). Het tijdschrift zou, met name in de eerste fase van zijn bestaan 
(eerste reeks, 1841-1854) precies doen wat Forti had voorgesteld: een monument oprichten 
voor het gemeenschappelijke vaderland in de vorm van een verzameling bronnen uit 
archieven en bibliotheken van over het hele schiereiland. De redacteuren en correspondenten 
deelden een ‘concept van de eenheid van de Italiaanse geschiedenis’108 en hielden zich verre 
van elke vorm van historisch municipalisme, een verschijnsel dat ze met vuur zeiden te 
bestrijden. Hun wapen ertegen was veel minder een ‘nationale’ duiding van de afzonderlijke 
bronnen an sich dan de nationale ‘organisatie’ van het onderzoek: de oprichting van een 
landelijk platform in de vorm van een tijdschrift en het aanleggen van een waarlijk Italiaans 
netwerk van geschiedvorsers.109 In het ‘Programma’ van 20 maart 1841 werden 
letterkundigen en historici uit alle windstreken tot deelname opgeroepen, in de eerste plaats 
door de bronnen voor de geschiedenis van hun eigen stad of streek te ontsluiten. Daarmee kan 
niet worden ontkend dat het Archivio in deze eerste fase hoofdzakelijk een verzameling 

 
104 ‘Sono piccoli fatti che acquistano importanza per la loro moltiplicità.’ Forti, ‘Dell’utile riordinamento’, p. 86. 
105 ‘porsi in guardia contro se stesso’, uit: ‘Pei monumenti storici del Friuli’, 26.  
106 Forti, ‘Dell’utile riordinamento delle storie municipali’, p. 89. 
107 Over Francesco Forti (1806-1838), zie V. Papini, La figura di Francesco Forti nel primo periodo del Risorgimento 
italiano (Turijn, Deputazione subalpina di storia patria, 1967) en, meer recentelijk, het lemma door L. Rossi in 
het Dizionario biografico degli italiani (Rome, Treccani, 1925-), ook online te raadplegen via www.treccani.it, ad 
vocem. 
108 R. Ciampini, Gian Pietro Vieusseux, i suoi viaggi, i suoi giornali, i suoi amici (Turijn, Einaudi, 1953), 305. 
109 Dit is ook de these van Porciani, L’”Archivio Storico Italiano”, zoals ook blijkt uit de ondertitel: organizzazione 
della ricerca. 
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‘cronache municipali’110 was, waarin bovendien aanvankelijk een onevenredig grote plaats 
werd toegekend aan de bronnen over de geschiedenis van Toscane en de standplaats 
Florence.111 Mede onder invloed van de ontwikkelingen in de Europese historiografie raakte 
vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw de opvatting verbreid dat de Italiaanse 
geschiedbeoefening zich tevreden moest stellen met de aanleg en studie van een 
bronnencorpus.  
 Een van de weinige sceptici was Cesare Balbo, die zich dan ook afzijdig hield van het 
Archivio en zich sterk bleef maken voor een top down-benadering, die begon met het schetsen 
van een nationaal historisch kader.112 Aan het einde van zijn leven constateerde hij verbitterd 
dat de grote synthese van de vaderlandse geschiedenis nog altijd niet tot stand was gebracht; 
en dat – aldus Balbo - ‘è vergogna, ma principalmente danno nostro non piccolo’.113 

 
110 M. Berengo, ‘Intellettuali e centri di cultura nell’Ottocento italiano’ in: Rivista storica italiana 87 (1985), 132-
66, aldaar 136, later opgenomen in: M. Berengo, Cultura e istituzioni nell’Ottocento italiano (Bologna, Il Mulino, 
2004), R. Pertici (red.). 
111 Porciani, L’”Archivio Storico Italiano”, 111-112. 
112 C. Balbo, ‘Dell’utilità presente di una storia generale d’Italia’, 92. Om dezelfde reden hield Balbo zich afzijdig 
van het Piemontese Monumenta. 
113 Balbo, Pensieri, 17. 
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