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2.  
 
Intra muros.  
Milanese geschiedschrijving in de eerste helft van de negentiende eeuw 
 
 
De historische interesse in Milaan en Florence gaf in het derde en vierde decennium van de 
negentiende eeuw dezelfde opleving te zien die Cantù, Libri en Mazzini voor het schiereiland 
als geheel hadden gesignaleerd. Opvallend genoeg bleef daarbij niet alleen de verwezenlijking 
van een nieuwe synthese van de nationale historie uit, maar werden ook maar weinig 
werkelijk nieuwe geschiedenissen van de eigen stad of streek tot stand gebracht. Het gros van 
de groeiende historiografische productie bestond uit populariserende geschiedwerkjes, 
compilaties of bloemlezingen van bestaande bronnen en bovenal uit heruitgaven van oudere 
stedelijke kronieken en geschiedenissen. De ‘annalista’ die iedere Italiaanse stad volgens 
Mazzini nodig had, was in de meeste gevallen al lang dood en zijn werk ontbeerde elke 
nationale pretentie. Daardoor ontstaat de indruk dat de geschiedbeoefening zich in tijden van 
een groeiend verlangen naar nationale eenheid naar binnen keerde en teruggreep op de eigen 
lokale tradities. In het onderstaande evenals in het volgende hoofdstuk wordt onderzocht of 
deze indruk juist is. 
 
Op enkele uitzonderingen na was Milaan gedurende de Repubblica Italiana (1802-1805) en 
het Regno d’Italia (1805-1814) relatief arm aan initiatieven op het vlak van de historische 
studies.1 Zoals ook door Cantù zou worden geconstateerd in zijn opstel uit 1874 over ‘Gli 
studi storici in Lombardia’,2 beleefde de geschiedbeoefening pas een zekere bloei vanaf 1820. 
Cantù doelt met dit jaartal zonder twijfel op de polemiek die ontstond naar aanleiding van de 
publicatie van de Istoria di Milano van Carlo De’ Rosmini.3  
 De’ Rosmini was afkomstig uit Rovereto maar woonde sinds 1802 in Milaan. Zijn 
oeuvre bestond in hoofdzaak uit geschiedwerken en biografieën over de Milanese 
geschiedenis, die hij schreef in opdracht van Milanese notabelen zoals Graaf Giacomo 
Mellerio, aan wie dit vierdelige werk is opgedragen. Reeds uit het voorwoord valt af te 
leiden waarom dit lijvige werk, dat de geschiedenis van Milaan vanaf de kroning van Frederik 
Barbarossa tot het einde van de Sforza-dynastie in 1535 beslaat, een relatief beperkt succes 

 
1 Het belangrijkste werk uit dit tijdvak over de geschiedenis van de stad was Memorie sulla storia dell’ex-ducato di 
Milano risguardanti il dominio dei Visconti, estratte dall’Archivio di quei Duchi e compilate dal cittadino Michele Daverio 
archivista nazionale (Milaan, Andrea Mainardi, 1804). 
2 C. Cantù, ‘Gli studi storici in Lombardia’ in: Archivio storico lombardo. Giornale della Società storica lombarda, eerste 
reeks, I (1874) 5-17. 
3 Dell’istoria di Milano del cavaliere Carlo de’ Rosmini roveretano (Milaan, Manini e Rivolta, 1820), 4 vol. Het boek 
werd onder meer aangekondigd door Pietro Borsieri in ‘Notizia letteraria – Cenni su varj storici’, Il Conciliatore 
103 (26 augustus 1819), herdrukt in: Il Conciliatore (Florence 1953-65), vol. 3, 240-244. De hier zonder auteur 
genoemde Storia di Milano van de hand van een in Milaan gevestigde ‘biografo’, wordt door de moderne editeurs 
abusievelijk geïdentificeerd als het Compendio della storia milanese (1830) van Conciliatore-medewerker Giovanni 
Battista De Cristoforis of Ambrogio Levati’s Storia di Milano (1827). Zie over deze beide werken ook het 
onderstaande. 
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zou genieten. De auteur excuseert zich bij voorbaat voor de ‘secchezza’ en ‘aridità’ van zijn 
tekst, die evenwel ‘non si debbe imputare all’autore moderno, ma ai cronisti contemporanei, i 
quali, contenti di registrare gli avvenimenti che giornalmente accadevano, non si davano 
impaccio, iddioti quali in gran parte erano, delle cagioni; ed uno storico che non sia 
romanziere non può dir niente più di quel ch’essi dicono’.4 Terwijl enkele recensenten De’ 
Rosmini prezen vanwege zijn zorgvuldigheid en zijn onpartijdigheid,5 laakten anderen deze 
nogal beperkte opvatting van taak van de historicus.  
 In de kolommen van het tijdschrift Biblioteca Italiana had Paride Zaiotti, openbaar 
aanklager van het Tribunale Criminale en gezaghebbend criticus,6 geen goed woord over 
voor De’ Rosmini’s werk. De auteur was niet meer dan een ‘freddo compilatore’ en zou zijn 
morele plicht hebben verzaakt de geschiedenis ‘filosofisch’ te duiden en haar daarmee te 
verheffen tot ‘spiegel van de toekomst’. Hij had zich bezondigd aan het ‘impicciolire’ van het 
verleden door voorbij te gaan aan de bredere betekenis van de beschreven gebeurtenissen en 
aan tal van nog immer actuele thema’s. De mogelijkheid om zijn eigen verbeelding te 
gebruiken ter aanvulling op en interpretatie van die bronnen had hij geheel onbenut gelaten. 
En dat terwijl juist de stedelijke kronieken daartoe bij uitstek de mogelijkheid boden: ‘Di 
rado si vede a rappresentare un dramma, senza che il cuore s’affezioni ad un personaggio 
piùcché ad un altro: e ciò si debba applicare ancor più a que’ nostri [cronisti] di allora, che 
dagli spaventi delle fazioni, dai consigli, dalla battaglie veniano a dettare una storia, di cui eran 
parte, e la quale alcuna volta era l’unica loro vendetta.’7 
 In het vernietigende derde deel van zijn bespreking8 mat Zaiotti de vele gebreken van 
De’ Rosmini’s werk nogmaals breed uit. Hij deed dat onder meer door een scherp contrast te 
schetsen met een werk waaruit de auteur schaamteloos zou hebben gekopieerd zonder het 
ook maar één keer te noemen: Pietro Verri’s Storia di Milano (1783-1798). Verri had alles wat 
De’ Rosmini ontbeerde: zijn kennis van zaken op het terrein van politiek, filosofie en 
economie boden hem de instrumenten om het universele belang van bepaalde aspecten uit de 
stedelijke geschiedenis voor het voetlicht te brengen, waar De’ Rosmini dat geheel had 
nagelaten. Tegelijkertijd had Verri slechts waar dat onontbeerlijk was aandacht geschonken 
aan de geschiedenis van het overige Italië en Europa; zijn navolger had daarentegen met 

 
4 Dell’istoria di Milano del cavaliere Carlo de’ Rosmini, vol. 1, I-XI. 
5 Met name: G.B.S. ‘Storia di Milano del cav. Carlo de’ Rosmini, Roveretano’ in: Il Ricoglitore XV (1821) 18-34 
en [G.B.] Zannoni, ‘Dell’istoria di Milano del cavalier Carlo de’ Rosmini roveretano. Tomi quattro in 4o. 
Milano 1820, dalla tipografia Manini e Rivolta’ in: Antologia 3 (1821), 485-500. 
6 Over Zaiotti, die in dit boek vaker zal terugkeren, zie vooral R. Turchi, Paride Zajotti e la «Biblioteca italiana» 
(Padova, Liviana, 1974); R. Bizzocchi, ‘La critica letteraria di Paride Zaiotti’ in: Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia, derde reeks, vol. 4/1 (1974), 299-325 en S. Benvenuti, Storia del 
Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina (Trento, Panorama, 1998), 119. 
7 ‘Dell’istoria di Milano del cavaliere Carlo de’ Rosmini’ in: Biblioteca Italiana 28 (oktober 1822), 3-19, aldaar 8-
9, en het tweede deel: ‘Dell’istoria di Milano del cavaliere Carlo de’ Rosmini’ in: Biblioteca Italiana 28 
(november 1822), 145-163. Zaiotti had juist in 1821 als openbaar aanklager de politieke processen tegen de 
liberale revolutionairen geleid. Vanaf 1824 zou hij voor zijn trouw aan het Oostenrijkse regime beloond worden 
met een benoeming tot Consigliere del Tribunale Criminale van Milaan, in welke hoedanigheid hij 
voornamelijk voor de censor werkte. Later leidde hij onder andere de processen tegen leden van Mazzini’s 
revolutionaire Giovine Italia en schreef hij een polemische reactie op Enrico Misley’s aanklacht tegen het 
Oostenrijkse regime, L’Italie sous la domination autrichienne (Parijs, Arnaud, 1832). 
8 ‘Dell’istoria di Milano del cavaliere Carlo de’ Rosmini’ in: Biblioteca Italiana 29 (januari 1823), 3-37. 
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dergelijke uitwijdingen ruim driekwart van zijn bladzijden gevuld, terwijl hij met geen woord 
repte over aspecten als het landschap, de taal, de zeden en gewoonten der Milanezen. Een 
stadsgeschiedenis gehoorzaamde kortom aan andere wetten dan een nationale of algemene 
geschiedenis, aldus Zaiotti, en die wetten waren door De’ Rosmini met voeten getreden.9 
Daar bleef het niet bij: de gewraakte auteur had het bovendien gewaagd Verri’s kritiek op de 
anarchie van de Ambrosiaanse Republiek (1447-1450) te diskwalificeren en die republiek te 
verdedigen. Dat was tegen het zere been van Zaiotti, die nog kort daarvoor was opgetreden 
als openbaar aanklager namens de Oostenrijkse autoriteiten in de politieke processen van 
1821. Zijn politieke bezwaren tegen dit ‘gevaarlijke boek’ gaan hier hand in hand met 
verontwaardiging over de aantasting van de goede naam en eer van Verri en diens Storia di 
Milano: ‘quando è morto un uomo come il Verri, il suo sepolcro è affidato alla custodia di 
tutti i buoni. Guai a chi vuol profanarlo!’10  
 Een veel milder oordeel over De’ Rosmini werd ruim een decennium later gegeven 
door Giovanni Campiglio in vijf handzame deeltjes van een ogenschijnlijk nieuwe Storia di 
Milano, scritta dietro la scorta particolarmente di quella del cavaliere Carlo De’ Rosmini (1831).11 
Anders dan de ondertitel deed vermoeden trad de auteur echter niet in de voetsporen van zijn 
voorganger. De’ Rosmini had zich – zo heette het in de inleiding – buitengewoon 
verdienstelijk gemaakt met diepgravend speurwerk in de Milanese archieven en was daarmee 
een waardig opvolger geweest van graaf Giorgio Giulini, die in 1779 door keizerin Maria 
Theresia persoonlijk als stadsgeschiedschrijver was aangesteld.12 Niettemin was De’ Rosmini’s 
droge en doorwrochte werk ongeschikt voor het publiek van ‘ogni classe di cittadini’. 
Campiglio stond een ‘storia compiuta sì ma nel tempo stesso eloquente, concisa, ben 
colorata’13 voor ogen, en daartoe had hij de geschiedenis van De’ Rosmini ingekort, 
vereenvoudigd en vooral verlevendigd, ‘bezield’. Voor die laatste aanpassing had de auteur op 
veler aansporing een ander model in ogenschouw genomen: de Storia di Milano van Pietro 
Verri. Ook daarop was volgens Campiglio echter het een en ander aan te merken: Verri had 
zich ten onrechte tot de stad Milaan beperkt, zijn geschiedenis zou vol tegenstrijdigheden 

 
9 Idem, 6-7: ‘Altri confini ha lo storico d’una nazione, altri quello d’una città; e molte cose che al Guicciardini 
son concedute, sarebbero negate allo stesso Machiavello.’ [...] quando uno scrittore ha da narrare i casi d’un gran 
popolo, tutti aspettano e vogliono ch’egli manifesta come le altre nazioni ne abbiano giovata o impedita la civiltà 
[etc.] il che dallo storico d’una città né si vuole, né s’aspetta, perché i lettori di simili scritti amano sentire gli 
avvenimenti interni, e i costumi, e le altre cose che non ponno entrare nella storia di un’intera nazione [waar in 
een nationale geschiedenis geen ruimte voor is]; e contenti di poche parole per que’ fatti che avvennero al di 
fuori, cercano il resto nelle storie di più ampio argomento.’ 
10 Idem, 33. 
11 Storia di Milano, scritta dietro la scorta particolarmente di quella del cavaliere Carlo de’ Rosmini, da Giovanni Campiglio 
(Milaan, Felice Rusoni, 1831) 5 vol. Over Giovanni Campiglio, die ook in hoofdstuk 5 van deze studie 
terugkeert, zie E. Filippini, ‘Giovanni Campiglio ed i suoi scritti editi ed inediti’ in: Archivio storico lombardo 
XLVI (1919) vol. VI, vijfde serie, 507-563 en Idem, ‘Ancora della parentela e della patria del letterato Giovanni 
Campiglio’ in: Archivio storico lombardo XLIX (1922) vol. XXX-XXXI, vijfde serie, 190-200. 
12 Giorgio Giulini (1714-1780) schreef onder meer Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla descrizione della 
città e della Campagna di Milano ne’ secoli bassi (Milaan, G. Bianchi, 1760-65) 9 vol., en een Continuazione delle 
Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città, e della campagna di Milano ne' secoli bassi (Milaan, 
Giambattista Bianchi, 1771-1774), die in 1854-57 bij Francesco Colombo in zeven delen werden herdrukt 
omdat er – zoals de uitgever in zijn opdracht aan de lezer schreef – nog altijd veel vraag naar was, waardoor de 
prijs van de oorspronkelijke editie inmiddels meer dan tweemaal die van de nieuwe bedroeg. 
13 ‘Al lettore’, Storia di Milano, scritta dietro la scorta [etc.], IV-V. 
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zitten, fragmentarisch of lacuneus zijn en vooral een te anekdotisch karakter hebben. Zijn 
eigen werk lijkt Campiglio daarmee tussen dat van De’ Rosmini en Verri te hebben willen 
positioneren. 
 Anders dan de boeken van De’ Rosmini en Campiglio zou de Milanese geschiedenis 
van Verri echter ook dankzij dit anekdotische karakter in de eerste helft van de negentiende 
eeuw zo succesvol zijn. De vermeende tegenstrijdigheden en het fragmentarische karakter 
stonden dit succes net zo min in de weg als de beperking van het onderwerp tot de stad 
Milaan alleen. Dankzij de rijkdom aan levendige beschrijvingen, de eenvoudige stijl en de 
bescheiden omvang was Verri’s werk een handzaam hulpmiddel voor schrijvers en 
kunstenaars en een toegankelijke introductie in de geschiedenis van hun vaderstad voor 
Milanezen van alle standen. Die criteria lijken in dit tijdvak zwaarder te hebben gewogen dan 
de doorwrochte vorsing van iemand als De’ Rosmini. 
 De aantrekkelijkheid van de Storia di Milano van Verri ontsnapte niet aan de aandacht 
van een Fransman die tijdens zijn verblijf in Milaan een bijzondere fascinatie voor Italiaanse 
kronieken begon te ontwikkelen. In het najaar van 1816 wist Marie-Henri Beyle, beter 
bekend als Stendhal, de hand te leggen op Verri’s boek, en de lectuur ervan vervulde hem 
met groot enthousiasme. Het was ‘écrite avec toute la bonhomie du pays, mais avec toute la 
méfiance d’un Italien’; Verri ‘a le grand sens de nos historiens de 1550; sa manière est pleine 
d’audace et de naturel’. Met name de vertellingen uit het tijdvak van 1063 tot 1515 
beoordeelt hij als ‘palpitants d’intérêt’ en ‘pittoresques’, als een bewogen ‘Introduction à la 
connaissance du coeur humain’, ‘intéressante comme Walter Scott’. Stendhal beval de twee 
delen van Verri’s Storia dan ook nadrukkelijk aan bij de samenstellers van historische 
bloemlezingen en compendia.14 Zoals zal blijken, zou die oproep niet onbeantwoord blijven.  
 In 1783, toen Verri het eerste deel van zijn geschiedenis publiceerde, had nog niets op 
dit succes gewezen.15 Integendeel: er werd van de eerste oplage van dit deel vrijwel niets 
verkocht, tot grote teleurstelling van de auteur. Verri had zijn werk nadrukkelijk niet bedoeld 
als droge kroniek of bronnenverzameling voor ‘pochi eruditi di mestiere’, zoals hij het werk 
van al zijn voorgangers tot en met Giulini kwalificeerde. Hij wilde als eerste ‘consegnare una 
storia leggibile nelle mani de’ Milanesi’ om de ‘generale oscurità’ omtrent het stedelijk 
verleden weg te nemen die onder zijn medeburgers bestond.16  

 
14 H. Beyle de Stendhal, ‘Rome, Naples et Florence’ [1826] in: Idem, Voyages en Italie (Parijs, Gallimard, 1973), 
V. del Litto ed., Pléiade nr. 249, 334, d.d. 18 november 1816. 
15 Storia di Milano, tomo primo, in cui si narrano le vicende della città incominciando dai più remoti principj sino alla fine del 
dominio dei Visconti (Milaan, Giuseppe Marelli, 1783). 
16 ‘Abbiamo un buon numero di scrittori della storia e della erudizione patria; eppure pochi sono i Milanesi, 
anche scegliendo gli uomini del loro paese, i quali abbiano un’idea della storia del loro paese. Questa generale 
oscurità ci dispiace e talvolta ancor ci pregiudica; ma gli ostacoli che dovremmo superare per acquistarne la 
notizia sono tanti e difficili, che affrontati appena ci sgomentano, e trattine alcuni pochi eruditi per mestiere, i 
quali si appiattano a vivere fra i codici e le pergamene, non vi è chi ardisca di vincerli (...).’ Uit: Storia di Milano 
di Pietro Verri, a cura di Pietro Custodi, con la continuazione del medesimo (Milano 1834), ‘Prefazione’, XII-XIII en 
VII-IX. Over de achttiende-eeuwse stadshistoriografie in Milaan, zie L. Venturini, Milano nei suoi storici 
settecenteschi (Palermo, Remo Sandron, 1921); over de receptie van oudere stadsgeschiedenissen en kronieken in 
Verri’s tijd, zie: I. Scaravelli, ‘Gli “historici antiqui Mediolanenses” nella ricezione del ‘600 e del ‘700’ in: P. 
Chiesa (red.), Le cronache medievali di Milano (Milaan, Vita e pensiero, 2001), 175-192. 
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Bij nadere beschouwing ging achter dat streven een ambitieuze agenda schuil. Verri zag, heel 
anders dan de erudiet Giulini,17 zijn Storia als een ‘mezzo per la condensazione della identità 
di Milano’, het Milaan van álle Milanezen, die sinds de afschaffing van het hertogdom (1797) 
inwoners waren geworden van wat weinig meer dan een provinciestad in Oostenrijks 
Lombardije was.18 Hij bracht daartoe enerzijds de trotse, onafhankelijke geschiedenis van de 
stad voor het voetlicht, de gemeenschappelijke verdiensten van haar inwoners en hun 
vermogen om met voortschrijdende ‘lumi, l’urbanità e la felicità’ de kwalen en misstanden 
van het verleden te overwinnen. Anderzijds richtte hij zich tot de vorst – zijn werk is 
opgedragen aan de aartshertog Ferdinand van Habsburg, zoon van keizer Leopold II en de 
latere groothertog van Toscane. Door de geschiedenis van de Milanese heersers, van 
Theodorik en Barbarossa tot de hertogen consequent te beoordelen vanuit een verlicht 
eigentijds perspectief, was de Storia een rechtvaardiging en een aansporing tegelijk van de 
hervormingspolitiek van de Habsburgers onder Maria Theresia (1740-1780) en vooral Jozef II 
(1780-1790). 
 Verri ontving voor zijn werk wél een hoge onderscheiding van de aartshertog,19 maar 
niet de gezochte waardering van de Milanezen, die van zijn revisionistische steunbetuiging 
aan de Habsburgers niets moesten hebben.20 Later zou zelfs worden beweerd dat Verri in 
1783 slechts één exemplaar van zijn boek had weten te slijten, en ten slotte uit ergernis de 
hele oplage zou hebben opgekocht en verbrand.21 Aan dit volkomen gebrek aan waardering 
was niets veranderd toen in 1798 het vervolg op deel I van de Storia verscheen, door Verri na 
jaren van verbittering uitgebreid tot en met de Slag bij Pavia (1525) maar – na diens 
plotselinge overlijden op 26 juni 1797 – tot de dagen van Carlo Borromeo voortgezet door 
de kanunnik Anton-Francesco Frisi. 
 In het licht van deze voorgeschiedenis valt wel te begrijpen waarom een fanatieke 
overheidsdienaar als Paride Zaiotti zich sterk maakte voor de erfenis van Verri. Maar in de 
loop van de negentiende eeuw zou ook het Milanese publiek de Storia di Milano in 
toenemende mate gaan waarderen. In de periode van 1824 tot 1851 verschenen liefst veertien 
verschillende uitgaven van het werk, zodat het vrijwel voortdurend door boekhandels moet 
zijn aangeboden.22  
 Dit succes kan in de eerste plaats worden geduid in het licht van de nieuwe 
belangstelling voor een gedetailleerde schildering van het verleden en voor de historische 

 
17 Venturini, Milano nei suoi storici settecenteschi, 116. 
18 C. Mozzarelli, ‘Del buon uso della storia. Pietro Verri e la sua “Storia di Milano”’ in: Società e storia, 10/37 
(1987), 581-605, aldaar 588. 
19 I. Bianchi, Elogio storico di Pietro Verri (Cremona, Manini, 1803), 213, namelijk het Kruis in de Koninklijke 
Orde van de H. Stefanus van Hongarije, op 10 november 1783. 
20 Mozzarelli, ‘De buon uso’, 599. 
21 Bianchi, Elogio storico, 11. Zulke onbevestigde geruchten dienden vanaf de jaren twintig van de negentiende 
eeuw in vrijwel alle populaire werkjes over de Milanese geschiedenis als aansporing deze schande met ijverige 
studie van de vaderstedelijke geschiedenis uit te wissen. 
22 In het onderstaande worden de belangrijkste van deze edities besproken. Volledigheidshalve worden hier ook 
de andere vermeld: 1824-25 (Milaan, De Stefanis), 1830 (Milaan, Ed. Indicatore lombardo), 1834-35 (Milaan, 
Classici Italiani), 1836 (Milaan, Gatti Cairo), 1837 (Capolago, Tipografia Elvetica), 1840-41 (Milaan, Lampato), 
1844 (Milaan, Fanfani), 1848 (Milaan, Reina), 1850 (3 edities in Milaan, resp. verschenen bij Riva, Classici 
Italiani en Ernesto Oliva), 1851 (2 edities: Florence, Le Monnier en Milaan, Reina). 
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anekdote, kwaliteiten van de Storia waar Stendhal al op wees. Zoals Mazzini in zijn essay ‘On 
Italian literature since 1830’ opmerkte, werden deze kwaliteiten onder het universalistisch 
gesternte van de late achttiende eeuw miskend en werden ze pas tijdens de restauratie op 
waarde geschat, met een bloei van de historische studies op lokaal niveau tot gevolg. Niet 
voor niets noemt Mazzini juist Verri’s boek als voorbeeld van de stam van de lokale 
historische interesse waarop uiteindelijk een nationaal historisch besef geënt moest worden,23 
ook al kon hij weten dat deze nationale dimensie in het oorspronkelijke werk ontbrak. Verri 
had immers uitdrukkelijk verklaard dat ‘Non avendo [...] preso a scrivere una storia generale, 
ma unicamente quella di Milano, né per ora né in seguito mi stenderò mai sugli avvenimenti 
d’Italia se non di volo’.24 
 Een stedelijke geschiedenis als die van Verri bezat het unieke vermogen om empathie 
op te wekken en de lezers ontvankelijk te maken voor de lessen van het verleden, zoals hier 
eerder door Zaiotti werd opgemerkt. Als magister vitae kon de storia muncipale zich volgens de 
recensent van een heruitgave van Verri’s werk uit 1836 zelfs meten met het genre dat bij 
uitstek werd beschouwd als burgerlijke leerschool in de geschiedenis, de historische roman:  
 

‘sono […] di credere che, se si giudica opportuno il romanzo storico perché, 
coll’allettamento della finzione, insinua le cognizioni de’ fatti e dei tempi, tengo più 
deve darsi lode alla storia municipale, che estenda le sue vedute sulla generale; se non 
che parmi che questo non debba farsi, come all’ordinario, per racconti, ma in via di 
riflessi. [...] Mostratemi invece l’uomo che move le cose, il pensiero che si agita sotto i 
fatti, l’idea che cozza colla materia, e allora le azioni generali, non solo saranno 
compatibili colle municipali, ma necessarie, ma essenziali; poiché in quelle e in queste 
è sempre lo stesso attore che compare, l’uomo’.25 

 
Compendia van Milanese geschiedenis 
 
Nog nadrukkelijker dan het oorspronkelijke werk zouden de verschillende heruitgaven van 
Verri’s Storia er bovenal op gericht zijn het Milanese verleden voor de Milanese burgers te 
ontsluiten. Verri zou, aldus zijn biograaf Giulio Carcano in 1848, als eerste ‘una storia fatta 
per tutti, e pei non soli eruditi e cercatori del passato’ voor ogen hebben gehad.26 Ook Pietro 
Custodi, de eerste van de moderne editeurs van de Storia, prees Verri om zijn vermogen te 

 
23 Mazzini, ‘Moto letterario in Italia’ [1838] in: G. Mazzini, Scritti letterari, vol. 2, 177-212, aldaar 196. Mazzini’s 
opstel verscheen oorspronkelijk in de Westminster Review van oktober 1837. 
24 Geciteerd in: ‘Prefazione del continuatore’ in: Storia di Milano di Pietro Verri, a cura di Pietro Custodi, con la 
continuazione del medesimo (Milaan 1834) vol. III, XXIV. 
25 ‘Storia di Milano, del conte Pietro Verri, da’ suoi più remoti principii fino al 1525, e continuata fino alla 
presente età da Stefano Ticozzi – Milano dalla stereofeidotipia di Vittoria Gatti-Cairo, 1836’ in: Ricoglitore 
italiano e straniero III (1836, deel 2), 660-662, aldaar 660. Opvallend is dat ook deze recensent melding maakt van 
‘il voto che da gran tempo si fa, di poter vedere un racconto sincero, spassionato, ragionevole, erudito, 
instruttivo, e al tempo stesso dilettevole e bello dei casi di quest’insigne metropoli’ (662). 
26 G. Carcano, ‘Della vita e della opere di Pietro Verri’ [ondertekend: 1848] in: Storia di Milano di Pietro Verri 
continuatta fino al MDCCXCII da Pietro Custodi (Florence, Le Monnier, 1851) 2 vol, vol. 1, pp. I-LXXI, aldaar 
XXXV-XXXVII. Opvallend genoeg verving in deze uitgave de veel beknopter levensschets van Carcano die 
van Custodi. 
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‘ammaestrare dilettando’ en huldigde de overtuiging dat ‘il pretendere che la narrazione sia 
arida e circoscritta ai nudi fatti, è contrario al principale istituto dello storico, che è di istruire 
cogli esempi.’27 Volgens een recensie van de editie van de Storia die in 1836 door Stefano 
Ticozzi was bezorgd, was die zelfs bestemd voor ‘quelli cui garba acquistare cognizioni con 
poca fatica’;28 een latere uitgave van het werk door Egidio De Magri (1840-41) werd met 
reden door uitgever Lampato opgenomen in de reeks ‘Biblioteca di letteratura popolare’.  
 Deze aanwijzingen maken duidelijk in welke context de receptiegeschiedenis van 
Verri’s geschiedenis moet worden bezien. De ongekende bloei van het uitgeverswezen in 
Milaan tijdens het primo Ottocento was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de hoge 
vlucht die de uitgave van betaalbare, toegankelijke publicaties nam (oude en eigentijdse 
‘klassiekers’ uit binnen- en buitenlandse literatuur en wetenschap, handboekjes, gidsen, 
almanakken en nieuwe tijdschriften).29 Bij het streven naar verheffing van de burgerij dat in 
veel gevallen achter deze publicatiedrift schuilging, werd de geschiedenis niet vergeten. In de 
eerste plaats ging het daarbij om historische kalenders, almanakken, bloemlezingen, poëzie, 
teksten voor toneel en volkstheater (al dan niet in het dialect), historische romans en vele 
historische bijdragen in (geïllustreerde) tijdschriften. Een belangrijke bijdrage aan de 
‘emancipatie’ van de geschiedenis waren ook publicaties die de directe leefomgeving van het 
publiek in een historisch licht bezagen. Enkele belangrijke bijdragen aan deze ‘historisering 
van het territorium’ waren in Milaan onder meer de rijk geïllustreerde albums Lombardia 
pittoresca (1836-41) van Cesare Cantù en Michele Sartorio, Lorenzo Sonzogno’s Vicende di 
Milano rammentate dai nomi delle sue contrade (1835) en diens boek over het Castello Sforzesco 
of het werk van Michele Caffi over de kerken van de stad.30 Ten slotte verscheen ook een 
aanzienlijk aantal handzame geschiedenisboekjes. Bij de inwijding van dit nieuwe publiek in 
de historie stond het eigen, stedelijke verleden steeds voorop. 
 In geen andere Italiaanse stad verschenen in de periode van de restauratie tot de 
eenwording zoveel handboekjes over de stadsgeschiedenis, vrijwel altijd gericht op de 
eenvoudige burger, meestal op jeugdige lezers in het bijzonder. Een van de vroegste 
voorbeelden ervan was Delle cose milanesi dal tempo più noto della città fino al presente (1818) van 
de abt Onorato Olcese. Deze lessen over de Milanese geschiedenis van de tijden van de 
Gallische invasies tot die van de zittende aartsbisschop Gaysruck, verdeeld in zeven tijdvakken 
en geleerd aan de ‘gioventù studiosa’, werden liefst drie keer herdrukt. Ze moesten bovenal 

 
27 ‘Prefazione del continuatore’ [1825] in: P. Verri, Storia di Milano, con la continuazione di Pietro Custodi 
(Florence, Sansoni, 1963) 2 vol., vol. 2, 217-239, aldaar 220-222. 
28 ‘Storia di Milano, del conte Pietro Verri’ in: Ricoglitore italiano e straniero, 660. 
29 Zie hiervoor M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione (Turijn, Einaudi, 1980) passim; K. 
Roberts Greenfield, Economia e liberalismo nel Risorgimento. Il movimento nazionale in Lombardia (Rome/Bari, 
Laterza, 1985), 217-300 (‘Il giornalismo’); M.I. Palazzolo, ‘Geografia e dinamica degli insediamenti editoriali’, 
in: G. Turi (red.), Storia dell'editoria nell'Italia contemporanea (Florence, Giunti, 1997), 11-54, aldaar 22-27. 
30 Voor Lombardia pittoresca zie ook alhier, hoofdstuk 4. De andere titels waar naar wordt verwezen zijn: L. 
Sonzogno, Vicende di Milano rammentate dai nomi delle sue contrade ossia origini di questi nomi dedotte dalle più 
accreditate notizie patrie e ordinate sotto forma di medagliere (Milaan, Tip. Sonzogno, 1835); Idem, Il Castello di 
Milano. Cronaca di cinque secoli (Milaan, Tip. Sonzogno, 1837); een voorbeeld van de boeken van Caffi is Della 
chiesa di S. Eustorgio in Milano (Milaan, Pogliani, 1841). Cantù, ‘Degli studi storici in Lombardia’ (1874), 12-13 
noemt daarnaast een reeks andere werkjes over deelthema’s van het historisch patrimonium, als ook een reeks 
historische stadsgidsen. 
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compact zijn, want aan een eenvoudig publiek ‘la brevità piace generalmente, laddove una 
lunga e minuta narrazione [...] reca poi noja e mal umore alla maggior parte dei suoi 
leggitori’.31 De recensent die in 1822 in Biblioteca Italiana de tweede editie aankondigde, was 
ervan overtuigd dat de recente geschiedenis van Milaan door De’ Rosmini het tegen dit 
bondige werkje zou moeten afleggen, en ‘dorme e dormirà lungo tempo fra le polvere degli 
scaffali de’ nostri librai’.32 Dat het nog beknopter kon, bewees een ‘succinto compendio’ van 
de Milanese geschiedenis in het tijdschrift Il Raccoglitore, waar in 1824 in niet meer dan zes 
bladzijden de geschiedenis van de stichting van Mediolanum door de legendarische Gallische 
koning Bellovesus tot de Franse invasie van 1796 wordt verteld.33 Gedurende de jaren twintig 
van de negentiende eeuw verscheen een aantal ‘historisch-vaderlandse almanakken’ in 
zakformaat, speciaal gericht op de jeugd waarin, vaak in de eerste persoon meervoud, 
historische plaatsen in de stad en haar omgeving werden beschreven of anekdotes en illustere 
feiten uit de geschiedenis van de stad werden verteld, zoals de strijd met keizer Barbarossa.34  
 Vanaf 1830 volgden de handboeken van de Milanese geschiedenis elkaar met een 
zekere regelmaat op: eerst verscheen het Compendio van Giovanni-Battista De Cristoforis 
(1830) en vervolgens dat van Giovanni Luca Cavazzi graaf Della Somaglia (1834), daarna de 
Elementi della storia di Milano van Giovanni Imberti (1836), de Storia di Milano in compendio van 
Vincenzo Brambilla (1838-1845 en 1851) en ten slotte de Storia di Milano dall’origine ai nostri 
giorni van Francesco Cusani (1861).35 De term ‘compendium’ blijkt vrijwel expliciet 
voorbehouden aan de geschiedenis van de eigen stad, die vooral voor de jeugd bij uitstek gold 
als ‘patrimonio di sperienza, di disinganno, di assennatezza’ zoals een recensent opmerkte.36 

 
31 Storia di Milano dal tempo più noto al 1818, di Onorato Olcese prete, già P.P. d’Eloquenza, Filosofia, Storia e lingua 
santa ed ultimamente d’Istruz.e Rel. nel Liceo di S. Alessandro, tweede editie (Milaan, Vincenzo Ferrario 1822). Een 
derde editie verscheen in 1849. De eerste uitgave droeg de titel: Delle cose milanesi dal tempo più noto della città fino 
al presente. Comentarj dell’abate Onorato Olcese, professore di storia e di lingua santa (Milaan, Tipografia di Vincenzo 
Ferrario, 1818) 3 vol.  
32 ‘Storia di Milano dal tempo più noto fino al 1818, di Onorato Olcese’ in: Biblioteca Italiana 27 (1822), 111-
112. 
33 ‘Succinto compendio dell’Istoria di Milano’ in: Il Raccoglitore 24 (1824), 215-224. 
34 Respectievelijk: Il Leone di Porta Orientale. Almanacco storico-critico per l’anno 1822 (Milaan, P. Agnelli, 1821); 
Milano e sue vicinanze. Almanacco storico-patrio per l’anno bisestile 1824. Anno IV (Milaan, Bernardoni, 1823); 
Federico Barbarossa in Italia. Almanacco storico-patrio per l’anno 1825. Anno V (Milaan, Bernardoni, 1824); Federico 
Barbarossa in Italia. Almanacco storico-patrio per l’anno 1826. Anno VI (Milaan, Bernardoni, 1825); G.B.B. [G. B. 
Bazzoni], Milano nei secoli passati ossia descreizioni, feste, avvenimenti, usi, leggi, costumi antichi di questa città, tratti da 
cronache dei tempi. Almanacco per l’anno bisestile 1828 (Milaan, Bernardoni 1827). Zie over de almanakken over 
Barbarossa ook alhier hoofdstuk 7. Een uitzondering was Le bellezze della storia ossia quadro delle virtù e de’ vizj. 
Almanacco per l’anno 1822 (Milaan, Sonzogno, 1825) 3e ed., vol. VIII in de ‘Biblioteca economico-portatile di 
educazione’, waarin de jeugd aan de hand van deugden en ondeugden historische lessen geleerd kreeg die in niet 
één geval uit de ‘eigen’ – Milanese of Italiaanse – geschiedenis waren ontleend, maar vooral aan klassieke en 
buitenlandse voorbeelden. 
35 Compendio della storia Milanese considerata da G.B. de Cristoforis, prof. di storia e di filologia latina nell’Imp. Regio 
liceo di S. Alessandro, per uso dei giovani (Milaan, A. Stella e Figli, 1830); G. L. Cavazzi Della Somaglia, Compendio 
della Storia di Milano (Milaan, Tipografia Pogliani, 1834); Elementi della storia di Milano ridotti a dialogo pe’ giovanetti 
dall’abate Giovanni Imberti con 4 tavole genealogico-cronologiche per più facile istruzione (Milaan, Placido Maria Visaj, 
1836); anoniem [maar V. Brambilla], Storia di Milano in compendio dalla sua origine fino all’anno 1840 divisa in varj 
volumetti il primo de’ quali contenente Cenni sulla storia di Milano può fare da sè (Milaan, Tinelli, 1838-1845); V. 
Brambilla, Storia di Milano in compendio [...] ad uso principalmente della gioventù (Milaan, Tinelli, z.j. [maar 1851]), 
dezelfde als de eerder genoemde tekst, nu teruggebracht tot één band; F. Cusani, Storia di Milano dall’origine ai 
nostri giorni e cenni storico-statistici sulle città e provincie lombarde (Milaan, Pirotta, 1861). 
36 G. Sacchi, ‘Compendio della Storia Milanese considerata da G.B. de Cristoforis’ in: Il nuovo ricolgitore 6 (1830), 
590-598, alwaar de recensent de volgende omschrijving geeft: ‘La parola compendio storico è una di quelle poche 
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Dat uitgangspunt is te vinden bij alle auteurs van deze werkjes, die meestal waren verbonden 
aan stedelijke colleges en lycea en in de eerste plaats voor hun eigen leerlingen en hun 
leeftijdgenoten schreven.37 De achterliggende gedachte van hun werk werd door De 
Cristoforis als volgt verwoord: ‘Le dottrine morali mano mano direttamente cavate dai fatti 
potranno forse più facile trovare l’accesso agli animi giovanili allettati dalle curiosità delle cose 
patrie, e lasciarvi più rigida e più salutevole impronta.’38 Het doel om uit de geschiedenis 
universele lessen te trekken over de menselijke natuur – in dit geval vooral brave lessen in 
deugdzaamheid en trouw aan God en gezag – bracht de kleinpatriottische geschiedschrijving 
dicht bij de algemene geschiedenis, hiervoor sinds de verlichting het aangewezen terrein: ‘Il 
Compendio [...] è storia particolare diretta a fornire dovizia di giudizi generali’.39 Voor 
Vincenzo Brambilla maakte deze ‘universele’ lezing van de stedelijke geschiedenis het 
mogelijk te ‘ravvicinare la Storia di Milano a quella di tutta la Umanità, o per lo manco alla 
Storia d’Italia’.40  
 Anders dan de distantie van de algemene geschiedenis bracht de nabijheid van de 
eigen stadsgeschiedenis echter ook de gevaren van het verleden dichtbij. Juist de ‘teneri cuori 
al vivere non ancora ben confermati’41 waarvoor deze compendiatori schreven, mochten niet 
zomaar worden blootgesteld aan allerlei gruwelijkheden uit het verleden. De recensenten van 
met name de conservatieve Biblioteca Italiana hielden dat aspect dan ook scherp in de gaten. 
De Cristoforis bijvoorbeeld kreeg een berisping omdat hij in zijn ‘miniatuurgeschiedenis’ van 
Milaan ‘i vizj più che le virtù de’ principi e popoli antichi’ leek te hebben afgeschilderd. 
Daarmee was de geschiedenis niet langer ‘maestra della vita’, maar dreigde ze ‘consigliatrice 
d’ogni scelleratezza’ te worden.42 Deze kritiek lijkt overigens vooral als een waarschuwing 
bedoeld, want de compendia waren over het algemeen zeer behoudende, brave werkjes, 

 

[...] cui tutti fanno uso a’ di nostri, perché in tutti si diffuse il desiderio di pur saper qualche cosa dei cinquemila 
ed ottocento anni che ne precedettero al mondo [...] Questa parola ha poi in sè un senso di riverenza e di affetto, 
allorché ne avverte che viene trascelta a narrare le vicende della nostra terra’, 590-591. 
37 G.B. de’ Cristoforis schreef zijn boekje bijvoorbeeld voor het I.R. Liceo di S. Alessandro, L. Cavazzi Della 
Somaglia schreef het zijne voor het I.R. Collegio di S. Filippo, beide in Milaan.  
38 G.B. de Cristoforis, Compendio della storia Milanese, (voorwoord), V-VIII. Een vergelijkbare formulering is te 
vinden bij Brambilla, die in zijn compendium, in een Topografia storica di Milano o sia prospetto delle cose principali 
[...] della metropoli Milanese (Milaan, Tinelli en Bernardoni, 1844-1846) 2 vol., en in Nozioni preliminari per lo 
studio della Storia (Milaan, Tinelli, 1842) naar eigen zeggen heeft gehamerd op de ‘bisogno di bene applicarci allo 
studio della Storia patria, onde meglio far tesoro dell’altrui esperienza, commoverci a nobili affetti, sospingerci 
più di proposito alla fraterna emulazione per li esempj di virtù e di sapere, lasciatici, anche di mezzo alle loro 
debolezze, dagli Avi nostri’, Brambilla, Storia di Milano in compendio (1838/1851), ‘Prefazione’, derde pagina 
(ongenummerd). 
39 ‘Compendio della storia Milanese considerata da G.B. De Cristoforis’ in: Il nuovo ricoglitore 6 (1830), 523 
(signalement, de recensie door Sacchi volgde later in dezelfde aflevering). De Cristoforis leerde aan zijn lyceum 
dan ook ‘Istoria Universale’. Ook de recensent in Biblioteca Italiana merkte dit op, al vond hij de 
stadsgeschiedenis niet de aangewezen plaats voor de vele ‘pie esclamazioni’ van De Cristoforis, zie: ‘Compendio 
della Storia milanese considerata da G.B. De Cristoforis’ in: Biblioteca Italiana 59 (juli 1830), 165-185 (niet 
ondertekend). 
40 Brambilla, Storia di Milano in compendio (1838/1851), ‘Prefazione’, tweede pagina. Na de Italiaanse eenwording 
was Francesco Cusani in 1861 nog precies dezelfde opvatting toegedaan: lessen voor de toekomst konden nog 
altijd het beste worden getrokken uit de ‘storie parziali’ en niet uit de complexe ‘algemene geschiedenis van 
Italië’, Cusani, Storia di Milano (1861), VI-VII. 
41 ‘Compendio della Storia di Milano – Milano, 1834, dalla tipografia Pogliani’ (recensie van het Compendio van 
Cavazzi Della Somaglia), in: Biblioteca Italiana 76 (oktober 1834), 367-369. 
42 ‘Compendio della Storia milanese considerata da G.B. De Cristoforis’ in: Biblioteca Italiana 59 (juli 1830), 165-
185, aldaar 184-185. 
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waarin geen plaats was voor ‘Le fole da romanzo, che furono spacciate da storici bizzarri o 
malamente coscienziosi’.43 Dat wil echter niet zeggen dat ze niet vernieuwend waren, 
integendeel. Mede dankzij de mogelijkheden die de reproductie en verspreiding boden 
openden ze voor een nieuw publiek de deuren naar de leerschool van de (stedelijke) 
geschiedenis en maakten het vertrouwd met thema’s die het elders in andere, wellicht minder 
onschuldige vormen zou terugzien.  
 Tegen deze achtergrond is de populariteit van de Storia van Verri, die door al deze 
auteurs als een onvermijdelijk referentiepunt wordt genoemd, goed te begrijpen. Wat de 
compendia waren voor de jeugd, kon Verri’s werk zijn voor de burgerij: een toegankelijk, 
handzaam overzichtswerk van de geschiedenis van haar geboortestad, dat behalve feiten en 
anekdotes ook voldoende stof tot bespiegelingen bood over de lessen en actuele betekenis die 
aan het verleden ontleend konden worden. Het feit dat de auteur ervan zijn werk slechts tot 
in de zestiende eeuw had weten te brengen en zelf weliswaar ‘modern’ maar niet hedendaags 
was, schiep in de ogen van de doorgaans strenge censor precies de gewenste distantie, terwijl 
het voor liberale geesten om dezelfde reden voldoende mogelijkheden openliet. Dat verklaart 
mede hoe er al vroeg in de negentiende eeuw rond de historicus Verri in Milaan een ‘cultus’ 
ontstond die voortduurde tot na de Italiaanse eenwording.44 
 Niet alleen met de vele heruitgaven van zijn werk werd getracht de schande uit te 
wissen van de ondankbare ontvangst die de Storia di Milano in 1783 ten deel was gevallen. 
Ook verschenen er tal van publicaties waarin zijn naam werd geprezen, niet alleen als 
stadshistoricus maar evenzeer als een van de verlichte wegbereiders van de economische 
voorspoed en sociale emancipatie die de huidige generatie genoot (samen met onder meer 
Alessandro Verri, Bonaventura Cavalieri, Paolo Frisi, Rinaldo Carli en Cesare Beccaria).45  
In 1844 kwam de herwaardering van Verri tot een voorlopig hoogtepunt. Ter gelegenheid 
van het zesde Congresso Nazionale degli Scienziati verenigden zich in Milaan wetenschappers 
uit alle delen van het Italisch schiereiland. Deze congressen stonden sinds 1839 met name in 
het teken van de jongste inzichten in de economie en de toegepaste exacte en 
natuurwetenschappen. De geschiedbeoefening - toen nog nauwelijks een academische 
discipline, laat staan een ‘wetenschap’ - speelde een ondergeschikte rol en kwam vooral in de 
marge van het congres aan bod, in de verschillende manieren waarop de ontvangende stad 
zich aan haar gasten presenteerde. De president-generaal van het congres, graaf Vitaliano 
Borromeo, wees in zijn openingsrede bijvoorbeeld op het primaat dat Milaan zou hebben 
gehad in het geschiedenisonderwijs, met de eerste ‘universitaire’ lezingen in de Geschiedenis 
die de erudiet Giulio Emilio Ferrari al aan het einde van de vijftiende eeuw hield. Het eerste, 
gedrukte historische werk dat in Italië verscheen, kwam eveneens van een Milanese drukpers: 

 
43 Brambilla, Storia di Milano in compendio (1838/1851), ‘Alle giovanette milanesi’, IV. De delen van Brambilla’s 
boek waren – zoals uit de titel van het voorwoord blijkt – exclusief voor de Milanese jongedames bedoeld. 
44 ‘una specie di culto verso il suo nome’, ‘Storia di Milano del conte Pietro Verri. Milano, De Stefanis 1825, 
tomo quarto in 8o’ in: Antologia 24 (1826), 245. Vgl. over het beeld van Verri na de eenwording bijvoorbeeld de 
opmerkingen van Cusani, Storia di Milano, XVI-XVIII en Cantù, ‘Gli studi storici in Lombardia’ (1874), 11-12. 
45 Behalve de levensschetsen van Custodi en Carcano, de reeds genoemde I. Bianchi, Elogio storico di Pietro Verri 
(1803) en de ondergenoemde publicaties uit 1844, met name I. Cantù, Influenza che Cesare Beccaria e Pietro Verri 
esercitarono sulla condizione economica e morale del loro paese (Milaan, Giuseppe Redaelli, 1846).  
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de Historia Augusta (1465).46 De geschiedenis van de stad werd de aanwezige geleerden 
diezelfde avond ook voorgehouden in een spektakel op het Piazza dell’Anfiteatro. Kroon op 
de trotse presentatie van de vroegere en hedendaagse verworvenheden van de stad was een 
gids, die speciaal voor die gelegenheid door een Milanees geleerde zou worden geschreven, 
naar het voorbeeld van de eerste Descrizione istorica e artistica di Pisa e de’ suoi contorni (1839), 
verschenen bij het eerste congres in Pisa. Uiteindelijk verschenen er liefst twee gidsen: Carlo 
Cattaneo’s Notizie naturali e civili sulla Lombardia en Cesare Cantù’s Milano e il suo territorio.  
 Hoewel deze gidsen feitelijk geen historische werken waren, kunnen ze beide op hun 
eigen manier als een afgeleide van de Storia di Milano van Verri worden beschouwd. Het 
belangrijkste verschil tussen beide boeken schuilt in het spanningsveld dat door Zaiotti was 
beschreven in zijn eerder aangehaalde bespreking van de nieuwe geschiedenis van Milaan van 
De’ Rosmini: de keuze om de stadsgeschiedenis op zichzelf te beschouwen - zoals het 
volgens Zaiotti gepast was -, of haar juist in een breder, nationaal of universeel verband te 
bezien.  
 De filosoof, jurist, econoom, geograaf en historicus Cattaneo, die in meer dan één 
opzicht een intellectueel erfgenaam van Verri genoemd kan worden, pleitte bij het Milanese 
stadsbestuur voor een gids, die ‘descrivesse con la maggior estensione e esatezza possibile la 
condizione fisica, intellettuale e morale del Milanese’.47 Hij streefde naar een uitvoerige 
beschrijving van het landschap van Lombardije, de eeuwenlange sociale en economische 
ontwikkeling van die regio en de politieke verhoudingen tussen steden en zelfs staten. Die 
zou uiteindelijk het model moeten zijn voor een nieuw soort wetenschappelijke gidsen van 
de verschillende delen van Italië, die tezamen een nieuw, homogeen naslagwerk van het 
gehele schiereiland moesten vormen, geheel in overeenstemming met zijn federalistische 
denkbeelden. Al gauw bleek echter dat de Municipalità niets voor dit plan voelde en 
Cattaneo geen andere mogelijkheid liet dan het op eigen houtje en voor eigen rekening uit te 
voeren. Wellicht heeft de onenigheid rondom de vorm die deze ‘stadsgids’ zou krijgen ertoe 
bijgedragen dat een plan van het stadsbestuur om het ambt van ‘pubblico storiografo milanese’ 
– waarin als laatste Giorgio Giulini was benoemd (1767) – in ere te herstellen, weer werd 
ingetrokken.48 Cattaneo’s Notizie verschenen uiteindelijk aan de vooravond van het congres.49 
De officiële gids van het evenement was echter een ander boek, dat op voorschrift van de 

 
46 Atti della sesta riunione degli scienziati italiani tenuta in Milano nel settembre del MDCCCLIV (Milaan, Pirola, 
1845), 2. 
47 Geciteerd in: A. Galbani en A. Silvestri, ‘1844: il congresso degli Scienziati a Milano’ in: F. della Peruta, C.G. 
Lacaita en F. Mazzocca (red.), I volti di Cattaneo (180-1869). Un grande italiano del Risorgimento (Milaan, Skira, 
2001), tentoonstellingscatalogus van de tentoonstelling in het Museo del Risorgimento te Milaan, 19 april – 16 
september 2001, aldaar 76. 
48 Vgl. C. Cantù, ‘Gli studi storici in Lombardia’, 11, waar de auteur beweert dat het plan werd ingetrokken 
‘perché troppi potevano aspirare a quell’onore’. De uitweiding van Cantù in 1844 over de voorgeschiedenis van 
dit ambt in Milaan en de verschillende honoraria die het stadsbestuur ervoor uittrok, doen vermoeden dat hij 
zelf op deze post aasde: C. Cantù, Milano e il suo territorio [1844] herdruk in facsimile (Milaan, Istituto editoriale 
Cisalpino-La goliardica, 1975), 49, noot 2. In 1857 publiceerde Cantù een uitgebreide versie van dit werk onder 
de titel: Grande illustrazione del Lombardo-Veneto, ossia Storia delle città, dei borghi, comuni, castelli, ecc. fino ai tempi 
moderni (Milaan 1857), waarvan in 1997 een facsimile-editie verscheen: Storia di Milano e sua provincia (Pavia, G. 
Iuculano, 1997). 
49 Het boek staat vermeld onder de geschriften die naar het congres werden gestuurd, zie: Diario della sesta 
riunione degli scienziati italiani (Milaan, Pirola, 1844) fasc. 1, 20 september 1844. 
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autoriteiten – en ogenschijnlijk in de geest van Verri – een ‘Guida di Milano intra muros’ 
was: Milano e il suo territorio, onder redactie van Cantù. Deze opende met een ‘historische 
schets’ van honderd pagina’s over de geschiedenis van Milaan vanaf de legendarische stichting 
van de stad door Bellovesus, zes eeuwen voor Christus, tot de troonsbestijging van keizer 
Ferdinand I.50 Het boek, beslist niet alleen bestemd voor de verzamelde scienziati, was vlot 
geschreven en bood een evenwichtige indruk van de stadsgeschiedenis, maar was – anders dan 
de auteur zich zelf later graag herinnerde – geen noviteit, integendeel: het deed in veel 
opzichten denken aan de Storia van Verri en de compendia uit de decennia ervoor. Hun 
debet aan Pietro Verri hadden Cantù en Cattaneo aan de vooravond van het congres van 
1844 ten slotte nog op een andere, meer expliciete wijze tot uitdrukking gebracht. In hun 
bijzijn en dat van de bezoekende wetenschappers was door een delegatie Milanese notabelen 
op de binnenplaats van het Palazzo di Brera eindelijk de schande uitgewist van de 
vergetelheid waarin de auteur van de Storia di Milano was geraakt, door de onthulling van een 
monument te zijner nagedachtenis (afb. 2).51 
 De inauguratie van het monument maakte echter geen deel uit van het officiële 
programma van het congres. De oprichting ervan was een particulier initiatief geweest op 
basis van intekening, ontplooid door een groep vooraanstaande burgers. Niet alleen stond het 
stadsbestuur buiten deze plannen, het had zelfs angstvallig getracht het initiatief te 
ontmoedigen.52 Dat is op zijn zachtst gezegd opvallend, want was het eerder niet de fanatieke 
overheidsdienaar Paride Zaiotti geweest die niet alleen de kwaliteiten van Verri had geprezen 
maar zich bovendien had opgeworpen als verdediger van diens erfenis, als wachter bij diens 
tombe? Wat was er veranderd aan de reputatie van Verri, sinds die twintig jaar eerder door 
De’ Rosmini zonder enig succes ter discussie was gesteld? 
 
 

 
50 De schets werd gevolgd door een reeks appendices (a-h) over verwante onderwerpen: lijsten van namen van 
straten, dorpen, wijken, met de signori di Milano, bisschoppen, vicarissen, podestà, gouverneurs, presidenten 
van de senaat en ten slotte een appendix over het dialect. 
51 Zie G. Sacchi, ‘Monumento a Pietro Verri’ in: Annali universali di statistica economia pubblica, storia, viaggi e 
commercio 77, afl. 229 (juli 1843), 98 en Idem, ‘Monumenti eretti in Milano a Bonaventura Cavalieri, a Pietro 
Verri ed a Giandomenico Romagnosi’ in: Annali universali di statistica, 2, afl. 245 (nov. 1844), 185 en C.L. Bixio, 
Sulla statua di Pietro Verri eretta in Milani in Brera (Genua, Ferrando, 1844). Op dezelfde dag werden inderdaad op 
deze plaats ook de monumenten voor de wiskundige en ‘insigne dotto lombardo’ Bonaventura Cavalieri en 
Giandomenico Romagnosi onthuld. De beelden waren ontstaan in reactie op het eerste wetenschapscongres van 
1839 in Pisa, waar toen een monument was onthuld voor Galileo Galilei, die in diezelfde stad geboren was. 
Zoals eerder opgemerkt, waren de verwijten over deze vergetelheid een topos in alle teksten over Verri’s Storia 
di Milano uit deze periode, bijv. in G.B. Carta, ‘Storia di Milano’ in: Annali universali di statistica 8 (1826), 158: 
‘se doloroso torna il vedere, che in vita la sciagura è sovente il guiderone del vero merito, di sprone e conforto 
essere dee ai buoni la certezza, che presto o tardi le corone del trionfo sorgono su la tomba degli uomini illustri’, 
of Mazzini, ‘Moto letterario in Italia’, die meldt dat de Storia ‘non trovò al suo primo apparire un solo 
compratore’. Meer in algemene zin weerklinkt in deze woorden ook het verwijt dat Foscolo de Milanezen 
maakte, in tegenstelling tot zijn jubelzang op Florence, vgl. de opm. van Cantù: ‘Ma se Foscolo avea accusato la 
nostra città di lasciva perché allettava evirati cantori mentre negligeva le tombe de’ suoi grandi, ora potrà dirsi 
l’opposto, giàcché, non paghi di erigere nel palazzo di Brera monumenti a Parini, a Orian, a Beccaria, a 
Cavalieri, nomi consacrati dal tempo, sembrammo volere acclissarli fra una plejade di altri, cari agli amici, lodati 
la quindena delle essequie, ma ignorabili alla posterità’, C. Cantù, Storia di Milano (Milaan 1857), 287-288. 
52 Bixio, Sulla statua di Pietro Verri (1844), XI; Mozzarelli, ‘Del buon uso’, 605. 
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La storia continuata: Verri’s geschiedenis in een eigentijds licht 
 

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet worden gewezen op een aanvullende verklaring 
voor het succes van de Storia van Verri. Die moet worden gezocht in de mogelijkheid die het 
boek bood om de Milanese geschiedenis van een eigentijdse betekenis te voorzien. Het feit 
dat de auteur al lang dood was en zijn onvoltooide werk bij lange na niet tot in het heden 
reikte, vormden daarbij het belangrijkste aanknopingspunt. Dit gegeven schiep 
mogelijkheden, te meer nu – zoals Pietro Borsieri in 1819 schreef – dankzij ‘i progressi del 
sapere politico’ de eigen tijd niet langer ongunstig afstak bij eerder beschreven eeuwen.53 De 
roep ‘che si andasse più oltre che Verri da chiunque volesse imprendere o continuare la stessa 
storia’ werd luider, ook al waarschuwde Borsieri, wellicht het werk van Frisi indachtig, dat 
‘un nuovo volume dippiù è non di rado una nuova disgrazia’.54 
 Het heeft er alle schijn van dat Carlo De’ Rosmini’s geschiedenis van Milaan de 
directe aanleiding vormde voor de eerste heruitgave van Verri’s Storia. Baron Pietro Custodi, 
‘jakobijns’ patriot, bureaucraat en publicist van het eerste uur en een vriend van de familie 
Verri,55 had in 1804 reeds een editie van Verri’s Opere Economiche bezorgd in de reeks Scrittori 
classici italiani di economia politica (1803-1805) en in zijn inleidende ‘Notizie sulla vita del conte 
Pietro Verri’ opgemerkt hoe jammer, schandelijk zelfs het was dat de Storia di Milano niet de 
bekendheid had gekregen die ze verdiende en nog altijd niet integraal beschikbaar was. In 
1820 zou hij die opmerking herhalen in zijn vermeerderde biografie van Verri in de reeks 
Vite e ritratti d’illustri italiani van uitgever Niccolò Bettoni.56 Dat Custodi ten slotte in 1824 
een nieuwe editie van Verri’s geschiedwerk het licht deed zien, leek, zoals een aankondiging 
ervan suggereert, het directe gevolg van ‘I tentativi in questi ultimi anni sopra lo stesso 
argomento (la Storia di Milano)’, die ‘anziché scemare la fama e il pregio del lavoro del conte 
Pietro Verri, l’hanno meglio confermato e accresciuto’.57 De nieuwe editie bewees dat ‘Verri 
è riuscito a primeggiare fra il popolo degli Storici particolari dell’Italia’.58 Het grootste gevaar 
voor auteurs in dat genre was vanuit het bastion van de stedelijke geschiedenis nodeloos uit te 
zien over de vlakten van het universele of nationale verleden, een verleiding waartegen ook 
Frisi en Carlo De’ Rosmini niet bestand waren gebleken.59 Custodi’s opmerking dat met deze 

 
53 Hier had Verri ook al een punt van gemaakt, door zich sterk te maken voor de ‘progresso della ragione’ en het 
‘accrescimento dei lumi’ en zich af te zetten tegen ‘Coloro che esclamano contri i costumi del nostro secolo’, 
Verri, Storia di Milano, vol. I, 431. 
54 Borsieri, ‘Notizia letteraria – Cenni su varj storici’, 241. 
55 Over Custodi, zie het lemma door L. Antonielli in: Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem en V. 
Criscuolo, Il giacobino Pietro Custodi, con un’appendice di documenti inediti (Rome, Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea, 1987). 
56 ‘Vita del conte Pietro Verri scritta da Pietro Custodi’ in: Vite e ritratti d’illustri italiani (Milaan, Bettoni, 1820), 
vol. II, nr. LIX, aldaar pf VII (niet gepagineerd). 
57 De opmerking zou, behalve naar De’ Rosmini, eveneens kunnen verwijzen naar Onorato Olcese, Storia di 
Milano (1818), over wie eerder in dit hoofdstuk. 
58 ‘Prefazione del continuatore’ in: Storia di Milano di Pietro Verri, 222. Custodi doelt met dit ‘popolo’ op de 
auteurs van ‘storie particolari’ die waren verzameld door de Veneziaanse broers Giovanni Antonio en Niccolò 
Coleti in hun Catalogo delle storie particolari civili ed ecclesiastiche delle città e de’ luoghi d’Italia, le quali si trovano nella 
domestica libreria dei Fratelli Coleti in Vinegia (Venetië, Stamperia Coleti, 1779). 
59 Custodi zou zogezegd hebben gewaakt voor ‘il comune difetto degli scrittori di storie particolari’ [di] 
‘innestare nel mio lavoro i fattio della storia generale’, ‘Prefazione’, XXIX-XXX. 
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noodzakelijke beperking ook het nationale belang van de feiten uit de Storia gering was, moet 
evenwel worden gerelativeerd en misschien zelfs worden opgevat als een handreiking naar de 
censor. Juist dankzij de Continuazione die hij schreef en in 1826 publiceerde, bracht Custodi 
de geschiedenis van Milaan op de drempel van een tijdvak waarin de stad de spil werd van 
patriottische woelingen, waarvan Custodi zelf met zowel journalistieke als geleerde publicaties 
een belangrijke aanjager was geweest. Sinds de terugkeer van de Oostenrijkers was hij 
bovendien in een voortdurende strijd verwikkeld met de Milanese censor vanwege de 
openlijk Italiaanse teneur van zijn geschriften, een houding die evenzeer bleek uit zijn plan 
voor een reeks biografieën van illustere Italianen, ontstaan in polemische reactie op de recente 
Franse verzameling levensbeschrijvingen van de gebroeders Michaud.60 
 De publicatiegeschiedenis van Verri’s geschiedenis en haar voortzettingen illustreert 
dan ook behalve een groeiende interesse voor de lokale geschiedenis tevens de toenemende 
eigentijdse duiding ervan.61 Daarbij bleef de spanning bestaan tussen een strikt lokaal 
perspectief op het verleden en een breder blikveld. In 1824 waren reeds de bestaande drie 
delen van de Storia di Milano verschenen, door Custodi ingeleid met zijn levensbeschrijving 
van Verri uit 1804, ontdaan van de opdracht aan aarthertog Ferdinando en grondig gekuist 
van de ‘gravissimi arbitrj’ waarmee kanunnik Frisi het werk had voltooid.62 Het verwachte 
vierde deel met de ‘Continuazione’ werd na verschijning in januari 1826 in de Milanese pers 
onmiddellijk gesignaleerd. In zijn Almanacco dei letterati oogstte Custodi de lof van Francesco 
Splitz, een pseudoniem voor de schrijver en criticus Vincenzo Lancetti, omdat hij, in 
tegenstelling tot De’ Rosmini, de ‘punti più controversi e più dubbi’ van de Milanese 
geschiedenis niet uit de weg was gegaan. Dat compliment gold met name de uitbreiding van 
het geschiedverhaal tot ‘l’epoca più importante, che è quella che arriva sin verso la fine del 
secolo XVIII’. In de kolommen van de Annali universali di statistica prees Giovanni Battista 
Carta het werk als ‘uno dei più belli e più perenni monumenti [...] delle patrie istorie’, [...] 
‘sul cui modello sarebbe desiderabile che foggiate fossero le storie generali di alcune grandi 
nazioni’.63 De enige - naar zal blijken omineuze - kritiek op zowel Verri als diens navolger 
kwam van de jonge Niccolò Tommaseo, die het met terugwerkende kracht opnam voor 

 
60 Vgl. Antonielli, ‘Custodi, Pietro’, idem. Het gaat om de Biographie universelle, ancienne et moderne. Histoire, par 
ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, 
leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. (Parijs, Michaud, 1811-1862). 
61 Zie voor enkele aspecten van deze publicatiegeschiedenis: G. Albergoni, Il mestiere delle lettere tra istituzioni e 
mercato. Vivere e scrivere a Milano nella prima metà dell’Ottocento (Milaan, Franco Angeli Editore, 2006), 281-283; G. 
Rastelli, ‘Censura, autocensura e sequestro di un libro scomodo: Pietro Custodi e il IV volume della “Storia di 
Milano” di Pietro Verri’ in: Rassega storica del Risorgimento LXIV, afl. IV (1977), 387-408; C. Mozzarelli, ‘Del 
buon uso’; L. Negri, ‘Saggio bibliografico su Pietro Verri’ in: Archivio storico lombardo, vijfde serie, deel I (1926), 
136-151, 337-351 en 499-521. 
62 Storia di Milano del conte Pietro Verri, continuata del barone Pietro Custodi, fino alla morte di Leopoldo II, e co’ testi 
latini tradotti del conte Bossi (Milaan, De Stefanis, 1824-25[sic]) 4 vol. De kritiek op Frisi was reeds geuit in de 
genoemde levensbeschrijving uit 1804, de ‘Prefazione’ bij vol. XV van de door Custodi bezorgde Raccolta di 
Economisti italiani (Milaan, 1803-1805), aldaar LIII-LIV. 
63 F. Splitz [Vincenzo Lancetti], Almanacco dei letterati del Regno Lombardo-Veneto (Milaan 1824-1825, 89-91; G.B. 
Carta, ‘Storia di Milano del conte Pietro Verri, continuata del barone Pietro Custodi’ in: Annali universali di 
statistica 8 (1826), 153-159. Zie verder o.a. het artikel (zonder titel) van G.B.C. [Giovanni Battista de’ Cristoforis 
of G.B. Carta?] in de Gazzetta di Milano 82 (23 maart 1826), 325-327; ‘Storia di Milano del conte Pietro Verri’ 
in: Antologia 16 (1824), 60-61 en het eerder aangehaalde vervolg naar aanleiding van het vierde deel in: Antologia 
24 (1826), 242-245.  
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Carlo De’ Rosmini.64 Behalve de ‘goffo’ stijl en de willekeur in de selectie van episoden 
laakte hij de keuze van Verri en Custodi voor een geschiedenis intra muros: ‘Se lo smozzicare i 
fatti e divellerli dalle loro cagioni chiamasi scriver bene la storia d’una città, Pietro Verri ben 
fece a divider la storia di Milano dalle vicende d’Italia, che nullo (per ciò che da lui pare) 
hanno legame con quella.’65 
 Juist deze inperking van de stedelijke geschiedenis was nog kort daarvoor door Zaiotti 
in de Biblioteca Italiana zo geprezen en het viel dus te verwachten dat hij nu tegen deze kritiek 
in het geweer zou komen. Maar het tijdschrift, doorgaans beschouwd als spreekbuis van de 
autoriteiten, deelde niet in het onthaal, ook al had het kort daarvoor nog hoopvol uitgezien 
naar de ‘Continuazione’ en zijn lezers expliciet een bespreking ervan in het vooruitzicht 
gesteld.66 Spoedig zou blijken waarom: zes maanden nadat het vierde deel in omloop was 
gebracht, werd het op last van Wenen uit de handel gehaald. Custodi was hoogst 
onaangenaam verrast: zowel op eigen initiatief als op verzoek van de censor had hij immers 
de nodige aanpassingen aan zijn tekst gedaan om goedkeuring voor de druk en verspreiding te 
krijgen. Zijn tekst was weliswaar niet geheel gespeend van kritische noten over het 
Oostenrijkse gezag in Milaan onder Maria Theresia en daarmee van verhulde verwijzingen 
naar de actualiteit, maar de baron was ervan overtuigd daar voldoende huldeblijken tegenover 
te hebben gesteld en had zich in die indruk bevestigd gezien door het fiat van het hoofd van 
de censor, kanunnik Bellisomi.67 Het centrale gezag in Wenen oordeelde echter anders dan de 
Milanese bureaucraten.68  
 Door zijn vrijzinnige levensbeschrijving uit 1804 toe te voegen, de oospronkelijke 
opdracht aan aartshertog Ferdinando te verwijderen en in zijn ‘Continuazione’ enkele 
kritische noten over de Oostenrijkse ministers Firmian en Wilczek te kraken, had Custodi de 
oorspronkelijke intenties van Verri op hun kop gezet. In plaats van de Milanezen een 
(historische) vorstenspiegel voor te houden, werd nu het Habsburgse bestuur van de 

 
64 Het ontbreken onder de Milanese progressieven van steun aan De’ Rosmini, wiens werk door Zaiotti met 
succes was weggezet als een ‘opera avversa alla monarchia assoluta’ werd, zij het pas achteraf, ook vastgesteld 
door Cantù: ‘i nostri Liberali non se ne accorgevano’, C. Cantù, Romanzo autobiografico (Milaan/Napels, 
Ricciardi, 1969) A. Bozzoli (ed.), 234. 
65 N. Tommaseo, ‘Storia di Milano del conte Pietro Verri continuata dal Barone Custodi’ in: Il nuovo ricoglitore 2 
(1826), 276-293, aldaar 276-277. V. Lancetti diende Tommaseo van repliek in: Rivisitazione de’ libri usciti in luce 
nell’anno scolastico 1826 (Milaan, Manini, 1827), 42-44 en 223; Custodi koos ervoor ‘di lasciar abbajar solo un 
uomo, che nuovo producevasi nell’arena letteraria con la petulanza di Tersite’, P. Custodi, Notizie del conte Pietro 
Verri rivedute dall’autore (Milaan 1835), XXX, noot 2. 
66 ‘Storia di Milano del conte Pietro Verri’ in: Biblioteca Italiana 37 (1825), 114-115, onder ‘Bibliografia’. 
67 Met name uit het slot van de Continuazione blijkt de knieval van Custodi naar het Weense gezag. Over de 
dood van keizer Leopold II schreef Custodi: ‘Egli lasciò i popoli più tranquilli, ma angustiati dalle esigenze dei 
preparativi guerreschi, e agitati per la prospettiva di un procelloso e sinistro avvenire. E non s’ingannarono: 
menter l’eredità che da lui conseguirono il successore e i sudditi, furono ventidue anni di guerra distruttrici e di 
calamità senza fine e senza esempio’. Pietro Verri, Storia di Milano con la continuazione di Pietro Custodi, vol. II, 
477. De betekenis van dit compromis is opvallend uit de pen van iemand die aan het gewelddadige interregnum 
een actieve bijdrage leverde. Het moet dan ook niet gezien worden als een teken van blinde volgzaamheid aan 
het regime, maar juist als bewijs voor de kritische strekking van de Continuazione: Custodi had deze opmerking 
nodig om tegenwicht te bieden aan zijn eerdere kritiek. 
68 De redenen voor de ingreep werden aan Custodi nooit echt uitgelegd, ondanks diens herhaalde verzoeken. 
Hij moest het doen met de summiere toelichting dat ‘spiacque il modo, con cui si parlò dei Ministri Firmian e 
Wilzeck, e spiacque pure il motto del Re di Prussia, che soleva chiamare l’Imperatore Giuseppe “mio fratello il 
sagrista”’, zie Rastelli, ‘Censura, autocensura e sequestro’, 395. 
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restauratie om rekenschap van zijn huidige beleid gevraagd en opgeroepen tot dezelfde 
‘ragionevole’ samenwerking voor een betere maatschappij die Verri eerder juist van de 
Milanezen had gevraagd.69 Daarmee was van Verri feitelijk een gematigde liberaal van de 
restauratie gemaakt. In het licht van de voorgaande uiteenzetting over de popularisering van 
de Milanese geschiedenis, waarbij het boek van Verri zelf een prominente rol speelde, en het 
appeal en de ‘cultus’ die al in de jaren twintig rond zijn figuur bestonden,70 is de opmerkelijke 
omslag in de houding van de autoriteiten goed te begrijpen. Als de stedelijke geschiedenis 
zich immers als geen andere leende als moralistische magister vitae, dan liep ze ook bij uitstek 
het gevaar een vehikel te worden dat onder brede lagen van de bevolking ongewenste ideeën 
verspreidde. 
 Het verbod op de verspreiding van Custodi’s Continuazione hield de vraag naar 
nieuwe edities van de Storia di Milano met een eigentijdse dimensie in stand. De nieuwe druk 
die Luigi Nervetti in 1830 uitbracht van de drie delen uit respectievelijk 1783 en 1798 
voorzag niet in die behoefte, want de voortzetting van Frisi reikte niet verder dan de tijd van 
Carlo Borromeo.71 In 1834 nam daarom uitgever Paolo Lampato de kans waar om Custodi te 
benaderen met het verzoek diens ‘Continuazione’ alsnog zo aan te passen dat ze de toets der 
censuur zou doorstaan. Maar de baron weigerde resoluut en zag zijn vrees voor 
onaanvaardbare compromissen weldra bevestigd in de nieuwe aantijgingen aan zijn adres door 
Paride Zaiotti, die destijds als recensent van de Biblioteca Italiana zijn pen moest laten rusten 
maar nu in een pamflet tegen alle critici van het Oostenrijkse gezag in Noord-Italië fel tegen 
Custodi van leer trok.72 Drie jaar later haalde Custodi toch nog zijn gelijk, toen bij de 
Zwitserse Tipografia Elvetica in Capolago zijn volledige, vierdelige editie van 1824-1825 
werd gedrukt en clandestien in Italië werd verspreid. Uitgever Lampato moest intussen voor 
zijn uitgave in de prestigieuze reeks van de Classici italiani genoegen nemen met een herdruk 
van de gebrekkige editie die in 1798 door Frisi was bezorgd en die ophield bij het jaar 1565.73 
Desondanks, en in tegenspraak met Verri’s oorspronkelijke intenties, werd het boek 

 
69 Mozzarelli, ‘Del buon uso’, 602. 
70 Vgl. de opm. in noot 43 over de ‘cultus’ rond Verri, genoemd in de Florentijnse Antologia (1826). 
71 Storia di Milano del conte Pietro Verri, in cui si narrano le vicende della citta di Milano cominciando da suoi piu remoti 
principii fino ai primi anni del Pontificato di S. Carlo Borromeo (Milaan, Ed. Indicatore Lombardo, 1830) 4 vol. 
72 Nl. het anoniem verschenen Semplice verità opposta alle menzogne di Enrico Misley (Parijs [maar Milaan] 1834), op 
grote schaal gepropageerd en verspreid door de autoriteiten in reactie op het geschrift van de balling en carbonaro 
Enrico Misley, L’Italie sous la domination autrichienne (Parijs, 1832). Custodi kwam in 1835 in het geweer tegen de 
aantijgingen van Zaiotti dat zijn Continuazione de heersende religie, moraal en openbare orde zou aantasten, met 
een ‘Prima Memoria’ aan het adres van de regering van Lombardije, zie Rastelli, ‘Censura, autocensura e 
sequestro’, 395 en 399. Het werd Custodi niet toegestaan zich hiertegen te verdedigen; in zijn Notizie del conte 
Pietro Verri, waarin hij de ophef in de pers rond de publicatie van de Storia in 1824-1825 memoreert, beperkt hij 
zich dan ook tot een verweer tegen de kritiek aan het adres van Verri (‘nulla dico di me’), aldaar XXXV, noot 
2. 
73 De titel luidde dan ook simpelweg: Storia di Milano del conte Pietro Verri (Milaan, Società dei Classici Italiani, 
1834-1835) 2 vol., en daarmee was het ‘la seconda volta esca in luce questo libro’, en niet de derde. In deze 
editie ontbrak zelfs de biografische schets van Verri die door Custodi was geschreven ter inleiding op diens Opere 
economiche (1804) en die in 1824, weliswaar in gecensureerde vorm, het eerste deel van de nieuwe editie van de 
Storia had geopend. Zie voor het signalement van deze publicatie: ‘Storia di Milano del conte Pietro Verri’ in: 
Biblioteca Italiana 76 (dec. 1834), 366-367. Custodi’s levensbeschrijving van Verri verscheen een jaar later wél, 
ingekort, als inleiding op de Opere filosofiche e d'economia politica del conte Pietro Verri van de Società dei Classici 
Italiani (Milaan, Lampato, 1835) en in 1843 als separate uitgave bij dezelfde uitgever: Notizie sulla vita del conte 
Pietro Verri. 
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aangeprezen ‘non solamente ai nostri concittadini, ma anche a tutti coloro che fuori del 
nostro paese amano e coltivano questo genere di studj’ als een ‘lavoro di alta e più che 
municipale importanza’.74 
 Een andere Milanese uitgever, Vittoria Gatti-Cairo, had eveneens begrepen dat aan de 
vraag naar een voortzetting van de Storia te verdienen viel. Ze wendde zich tot de 
kunsthistoricus Stefano Ticozzi met de opdracht aan de bestaande tekst van Verri een vervolg 
te geven, hetgeen resulteerde in een nieuwe zesdelige geschiedenis van de stad.75 Daarin werd 
de historie van Milaan vanaf de Slag bij Pavia (1525) tot en met de late achttiende eeuw 
nadrukkelijk verder ‘allargato dai confini della storia patria’ dan Verri in zijn inmiddels 
‘klassiek’ geworden werk had gedaan. De ‘grandi mutazioni politiche’ die Milaan in dit 
tijdvak had ondergaan, waren immers onontwarbaar vervlochten met de geschiedenis van 
andere Italiaanse staten.  
 Door de onverwachte concurrentie van een nieuwe editie van Verri’s werk die wél 
een eigentijds vervolg had, verloor Lampato zijn geduld met Custodi en gaf een ander de 
opdracht de Storia voort te zetten. Deze eer viel te beurt aan Egidio De Magri, ‘historicus en 
literator’ en leraar aan het Milanese Collegio Boselli.76 Deze uitgave, die eveneens vijf delen 
zou tellen (de drie oorspronkelijke delen en twee voor het nieuwe vervolg) zou uiteindelijk 
pas in 1851 worden voltooid, toen De Magri met hulp van de gewezen Napoleontische 
officier en militair historicus Antonio Lissoni het laatste deel uitbracht, dat de geschiedenis 
van Milaan tot aan de vooravond van de Cinque Giornate van maart 1848 bracht.77  
 De recente turbulentie van het biennio rivoluzionario hadden de auteurs in deze uitgave 
begrijpelijkerwijze buiten beschouwing gelaten, hoewel ze – als we Giuseppe Rovani mogen 
geloven – waarschijnlijk wel werden beschreven, maar nooit aan de censor werden 

 
74 Idem, aldaar vol I, ‘Avvertimento degli editori’. 
75 Storia di Milano del conte Pietro Verri da suoi più remoti principii fino al 1525, e continuata fino alla presente età da 
Stefano Ticozzi (Milaan, V. Gatti-Cairo, 1836) 6 vol. De uitgave is voorzien van een levensbeschrijving van Verri 
door Ticozzi. Het boekdeel dat eerder door Frisi was geschreven (de Milanese geschiedenis tussen 1525 en 
1565) en in de uitgave bij de Società dei Classici Italiani nog was overgenomen, werd hier door Ticozzi 
herschreven. Stefano Ticozzi (1762-1836) verwierf vooral bekendheid met zijn vertaling van het beroemde 
werk van J.B.L.G. Seroux d’Agincourt, verschenen als Storia dell'arte dimostrata coi monumenti dalla sua decadenza 
nel 4. secolo fino al suo risorgimento nel 16. (Prato, Fratelli Giachetti, 1826-1829) 3 vol. en zijn eigen Dizionario degli 
architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame, in pietre preziose, in acciajo per medaglie e per caratteri, niellatori, intarsiatori, 
musaicisti d'ogni eta e d'ogni nazione (Milaan, Nervetti, 1830-1833). 
76 Zie over Egidio De Magri (1806-1856) onder andere de necrologische bijdragen in: Commemorazione biografica 
del chiarissimo professore Egidio De Magri (Milaan, Lombardi, 1856) en Albergoni, Il Mestiere delle lettere, 270-273. 
De ‘memoria critica intorno agli scrittori di cose milanesi’ die De Magri aan zijn voortzetting van de Storia zou 
toevoegen, verscheen alleen in de Rivista Europea, nieuwe serie, jg. 1 (1842) nr. 2, 93-111, bij wijze van recensie 
van Manzoni’s Storia della Colonna infame (1842); in 1855-1857 verscheen onder zijn redactie de Storia di Milano 
van Bernardino Corio (Milaan, F. Colombo, 1855-1857) 3 vol. Antonio Ghislanzoni zou in 1879 in het 
voorwoord van zijn autobiografische Storia di Milano dal 1836 al 1848 met ironie terugblikken op de wedloop 
tussen uitgevers in de jaren veertig om de nieuwste Storia di Milano: ‘Voi tosto comprenderete che io scrivo 
dietro incarico di un editore, al quale preme, se non m’inganno, di aggiungere due nuovi volumi alle opere del 
Verri e del De-Magri, oggimai screditate completamente,’ Antonio Ghislanzoni, Storia di Milano dal 1836 al 
1848 [1879] in: Memoralisti dell’Ottocento, vol. II (Milaan/Napels, 1958), 259-277, aldaar 259. 
77 Storia di Milano del conte Pietro Verri continuata fino ai nostri giorni da Emilio De Magri co’ testi latini tradotti dal conte 
L. Bossi (Milaan, Lampato, 1840-1841) vol. I-IV, waarvan de ‘Continuazione’ begint met het laatste deel. 
Vervolgens verscheen tien jaar later het vijfde, afsluitende deel: Storia di Milano del conte Pietro Verri continuata fino 
al 1848 dai signori Egidio De Magri ed Antonio Lissoni (Milaan, Reina, 1851). Voor een signalement van het vierde 
deel, zie: G. Sacchi, ‘Storia di Pietro Verri continuata da Egidio De Magri’ in: Annali universali di statistica, eerste 
reeks, vol. 71, afl. 212 (februari 1842), 150-151. 
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voorgelegd. De actualisering van de Storia di Milano was niettemin mogelijk geweest dankzij 
een versoepeling van de regels. De Magri en Lissoni hadden zich daardoor bijvoorbeeld 
kunnen permitteren om de intocht op 5 september 1847 van de nieuwe aartsbisschop van 
Milaan – de Italiaan Carlo Bartolomeo Romilli die de Oostenrijker Von Gaysruck opvolgde - 
te beschrijven als een triomf voor het Italiaanse volk, zoals die gebeurtenis overigens ook 
gevierd was.78 Dankzij deze actualisering, die kon verschijnen dankzij de ommezwaai in het 
beleid van de Milanese censor, moest De Magri volgens de patriot en eigentijse chroniqueur 
Giuseppe Rovani worden gehuldigd als ‘il più degno continuatore di Verri’ en had hij zijn 
voorgangers onder meer overtroffen dankzij de ‘ampiezza di vedute’, zijn brede perspectief op 
de stadsgeschiedenis.79  
 Geheel in strijd met Verri’s oorspronkelijke intenties was de waardering voor deze 
laatste kwaliteit sinds de eerste heruitgave van 1824 steeds vaker te horen geweest. Ze laat 
zich duiden als het toenemende verlangen om de Storia di Milano niet alleen als modern en 
liberaal maar ook als ‘Italiaans’ werk te beschouwen. Zoveel blijkt bijvoorbeeld uit de twee 
uitgaven uit 1850 van de Storia mét het vervolg van Custodi, de ene door de boekhandelaar 
Ernesto Oliva, de andere door Lampato, die daarmee naar eigen zeggen alsnog voorzag in een 
dringende behoefte aan een werk dat ‘divenuto rarissimo, e tanto desiderato dai nostri 
concittadini non solo, ma da tutta Italia’.80 Een jaar later verscheen voor het eerst buiten 
Milaan, bij de Florentijnse uitgever Felice Le Monnier, deze ‘storia ordinata e compiuta di 
codesta nobilissima italiana provincia’, geschreven ‘con penna libera [per] dipingere i tempi 
quali furono, la gloria e l’avvilimento del popolo, l’oscurità e la possanza, i vizi e le virtù’. Een 
werk – zo hield de auteur van de begeleidende biografie van Verri vol – ‘più grande e più 
bella di quante avessero fino ad allora racomandato il suo nome agli italiani’.81 

 
78 Storia di Milano [...] continuata fino al 1848 dai signori Egidio De Magri ed Antonio Lissoni, vol. V, 369 e.v. Vgl. P. 
Lorenzetti, Catene d’oro e libertas ecclesiae. I cattolici nel Risorgimento Milanese (Milaan, Jaca Book, 1992), 45-70. 
79 [G.] Rovani, ‘Necrologia. Egidio De Magri’ in: Annali universali di statistica vol. 9, afl. 27 (maart 1856), 332-
334, aldaar 334. Rovani pleit hier voor een nieuwe, integrale editie van de Storia di Milano van Verri en De 
Magri, maar die lijkt nooit meer te zijn uitgegeven. 
80 Continuazione di Pietro Custodi alla Storia di Milano di Pietro Verri (1850), vol. III van de Storia di Milano del conte 
Pietro Verri (Milaan, Classici Italiani, 1850), aldaar het voorwoord van de uitgevers. De andere genoemde editie 
uit 1850 verscheen in 3 delen bij Ernesto Oliva te Milaan. 
81 G. Carcano, ‘Della vita e della opere di Pietro Verri’ [ondertekend: 1848] in: Storia di Milano di Pietro Verri 
continuata fino al MDCCXCII da Pietro Custodi (Florence, Le Monnier, 1851) 2 vol, vol. 1, I-LXXI, aldaar 
XXXV-XXXVII. De veel beknopter levensschets van Carcano verving in deze uitgave die van Custodi. 


