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Tot besluit: eenheid en verscheidenheid 
 
 
Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw stelden veel Italiaanse historici vast dat de 
geschiedbeoefening en de historische interesse in hun land er niet in slaagden de oogkleppen 
van een lokaal perspectief op het verleden af te werpen. Uitgaand van die diagnose is in dit 
boek getracht de romantische geschiedcultuur te beschouwen vanuit een stedelijk 
gezichtspunt. Deze benadering is in hoofdstuk 1 gerechtvaardigd door te wijzen op de 
dominantie van de stedelijke dimensie in de Italiaanse romantische historiografie, en in de 
daarop volgende hoofdstukken uitgewerkt in zes case-studies van de Milanese en Florentijnse 
geschiedcultuur. Ondanks de beperkingen die een dergelijke keuze onherroepelijk met zich 
meebrengt, geven de resultaten van deze studie aanleiding tot enkele algemene observaties 
over de historische cultuur van de Italiaanse romantiek en de plaats die het stedelijk 
perspectief daarin inneemt in het bijzonder. 
 Waren de zorgen en frustraties van een historicus als Cesare Balbo of een kunstcriticus 
als Pietro Estense Selvatico terecht? Was de historische interesse inderdaad even hopeloos 
verdeeld als de turbulente Italiaanse geschiedenis zelf? Werd ze werkelijk te zeer ingeperkt 
door de grenzen van oude vorstendommen en door de nog oudere stadsmuren? De stelligheid 
die aan de verontrusting van Balbo ten grondslag ligt, lijkt absurd. Het gaat hier immers over 
het tijdperk waarin de kruistochten, Ivanhoe, Mary Stuart, Faust en Graaf Wallenstein heel 
Europa veroverden, de Italiaanse steden inbegrepen. Bovendien bestond een belangrijk deel 
van deze ‘internationale’ romantische mode nu juist uit de navolging van auteurs die zich 
door de annalen van de Italiaanse steden hadden laten inspireren. De historische opera, 
misschien wel het genre bij uitstek waarin deze thema’s tot pan-Europees cultuurgoed 
werden verheven, bloeide nergens anders zoals in Italië. Het is van belang deze Europese 
dimensie in de Italiaanse historische cultuur te onderstrepen; ze heeft, zoals Giuseppe 
Niccolini al hoopte,1 ongetwijfeld een veel grotere rol gespeeld bij de totstandkoming van 
een modern en nationaal historisch besef dan zowel negentiende-eeuwse als de meeste 
hedendaagse Italiaanse historici zouden willen onderkennen.  
 De Europese interesse voor de Italiaanse geschiedenis is ook hier onvermijdelijk ter 
sprake gekomen, met name in verband met de Florentijnse geschiedenis. Het vormde echter 
slechts zijdelings het onderwerp van dit boek. Net als voor de negentiende-eeuwse Italiaanse 
historici stond hier veeleer de omgang met het eigen verleden centraal: de reflectie door 
Italiaanse geschiedkundigen op het verleden van het schiereiland en zijn delen, de artistieke 
representatie van episoden en taferelen door Italiaanse kunstenaars of schrijvers en ten slotte 
de receptie van die bespiegelingen en voorstellingen bij een Italiaans publiek. Natuurlijk 
waren de ‘Italiaanse’ geschiedenissen die werden verteld of verbeeld vrijwel altijd verbonden 
met de stad of streek waarin ze hun oorsprong vonden. Maar gold dat eveneens voor de 

 

1 Niccolini, ‘Fanatismo e tolleranza’, 124, hier eerder aangehaald in de inleiding. 
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representaties ervan, en voor hun publiek? En waren ook de functie, interpretatie en 
betekenis ervan door diezelfde context bepaald?  
 Zo gesteld zijn deze vragen veel minder vreemd. In het licht van het voorgaande 
moeten ze immers bevestigend beantwoord worden: in de meeste gevallen was ‘Italiaanse 
geschiedenis’ tijdens het primo Ottocento de geschiedenis van de eigen stad of streek, verteld of 
verbeeld door of in opdracht van stad- of streekgenoten, in de eerste plaats bedoeld voor een 
lokaal publiek, te lezen, te zien, of te horen in typisch stedelijke instituties. Uitzonderingen 
waren schaars en het werk van pioniers (zoals D’Azeglio’s Niccolò de’ Lapi of Niccolini’s 
Lodovico il Moro). Dat betekent enerzijds dat de romantische historische cultuur in sommige 
opzichten ‘traditioneler’ was dan vaak wordt beweerd. Veel van de hier behandelde thema’s 
kenden, zoals is gebleken, binnen de stedelijke traditie een vaak eeuwenlange 
voorgeschiedenis. Bestaande teksten over het stedelijk verleden drukten nog altijd een zwaar 
stempel op de romantische geschiedcultuur, zoals de geschriften van de Florentijnse historici 
van het Cinquecento of Verri’s Storia di Milano. Oude culturele praktijken, zoals dynastieke 
verheerlijking of het ‘klassieke’ mecenaat, bleken nog springlevend; de sporen van het 
achttiende-eeuwse eruditisme waren nog allerminst uitgewist en naast een nieuwe behoefte 
aan authenticiteit, accuratesse en – hoe pril ook – objectiviteit en wetenschappelijkheid, 
bleven vormen van ‘legendarische’ geschiedbeschouwing voortbestaan.  
 Maar tegelijkertijd was dat voortbestaan van die stedelijke context alles behalve strijdig 
met de culturele vernieuwingen van dit tijdvak. De negentiende-eeuwse, burgerlijke cultuur, 
waarin een groeiende maatschappelijke middenklasse historisch bewustzijn werd bijgebracht, 
was tenslotte bij uitstek een stadscultuur van nieuwe koffiehuizen, leeskabinetten, salons, 
sociëteiten, openbare tentoonstellingen, operahuizen en een stroom aan overwegend lokale 
kranten en tijdschriften. En bovendien – zoals ook verderop zal worden benadrukt – sloot de 
voorkeur voor onderwerpen uit de eigen lokale geschiedenis een radicale vernieuwing van de 
vorm waarin deze gegoten werden, niet uit – met uiteindelijk alle consequenties voor de 
duiding ervan.  
 Deze inzichten bieden alle reden om de verklaringsmodellen van historici die het 
succes van het nationalistische discours hebben gezocht in de continuïteit van premoderne 
waarden, mythen, symbolen en tradities, uit te breiden met de stedelijke trots en identiteit en 
de bijbehorende vormen van discours. Anders dan bij andere vormen van premodern discours 
die door auteurs als Alberto Banti naar voren zijn gebracht (christologie, adellijke erecode 
etc.) gaat het hier bovendien niet om de collectieve herinnering en symbolen van zomaar ‘a 
given cultural unit of population’,2 maar om een gemeenschap die behalve een culturele ook 
een politieke identiteit bezat. Voor het nationalisme, dat immers een ‘cultureel’ discours 
aangreep om politieke doelen na te streven, moet dit een bruikbaar gegeven zijn geweest. 
Zoveel blijkt ook uit dit boek. Niet alleen is de politieke dimensie van de stedelijke 
geschiedcultuur bij herhaling op de voorgrond getreden, maar bovendien is aangetoond hoe 
in enkele gevallen de erfenis aan stedelijke historische retoriek en symboliek rond het midden 

 

2 Smith, National identity, 29, eerder aangehaald in de inleiding van dit boek. 
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van de negentiende eeuw voor de nationale vrijheid en onafhankelijkheid werd ingezet, 
midden in de militaire of politieke arena.  
 De verhouding tussen de stedelijke en nationale geschiedcultuur krijgt extra reliëf in 
het licht van wat een ‘typologie’ van de stedelijke historische cultuur genoemd kan worden. 
De grondtrekken daarvan zijn te schetsen op basis van de hier gepresenteerde analyse, 
aangevuld met enkele elementaire gegevens. Een dergelijke typologie vertoont opvallende 
overeenkomsten met typologieën of morfologieën die vaak – en niet alleen in Italië – zijn 
aangewezen als de fundamenten van een nationaal historisch besef: de mythe van een illustere 
afkomst of oorsprong, een gemeenschappelijke taal, een afgebakend territorium, een gedeeld 
cultureel patrimonium en een gezamenlijke geschiedenis. Voor beide hier behandelde steden 
lijkt echter onmiskenbaar dat de ingrediënten van deze typologie niet zozeer vondsten van de 
romantische cultuur waren, maar wortelden in een oude stedelijke traditie – ook al hield die 
traditie de moderne cultuur in Florence veel steviger in haar greep dan in Milaan. 
 Zo speelde in de eerste plaats de stichting van de stad een rol, haar eerder mythische 
dan historische oorsprong – in Milaan toegeschreven aan Belloveso, in Florence aan de 
Etrusken, Pelasgen of aan Hercules. In de tweede plaats neemt de kwestie van de taal een 
centrale plaats in, als spiegel van de lokale identiteit en product van de geschiedenis. In 
sommige gevallen diende het lokale idioom bovendien ter versterking van de ‘couleur locale’ 
in de weergave van een stedelijke geschiedenis; in andere werden historische voorgangers in 
de eigen taal verheerlijkt en als model naar voren geschoven. Florence neemt in dit opzicht 
natuurlijk een uitzonderlijke positie in, waarvan de contouren zich al lang voor de 
negentiende eeuw hadden afgetekend. Een derde kenmerk van de stedelijke geschiedcultuur 
uit zich in de aandacht voor de historische dimensie van de ruimte, het territorium en de 
fysieke verschijningsvormen van het lokale verleden: de stedelijke monumenten. De 
omgeving van de stad – soms de staat of streek waarvan ze de hoofdstad vormt – wordt niet 
alleen in gidsen en atlassen ‘gehistoriseerd’, maar het landschap en de historische gebouwen 
erin dienen ook als decor van historische voorstellingen op schilderijen en in romans. Nog 
veel grotere waarde werd aan de stedelijke monumenten toegekend, die immers de dagelijkse 
herinnering vormden aan het gemeenschappelijk verleden en soms die gemeenschap zelfs 
letterlijk markeerden – zoals in het geval van de stadsmuren. Aan het behoud van dit 
patrimonium werd juist om die reden van oudsher grote waarde gehecht.3 Nu die stenen 
getuigen van het stedelijk verleden tot leven werden gewekt in een nieuwe narratieve 
benadering van de geschiedenis kreeg ook de traditie van conservering een nieuwe impuls. Er 
ontstond een nieuw soort stadsgidsen en er rezen plannen voor historische musea of 
inscripties om de stedelijke oudheden te illustreren.  
 In de vierde plaats valt in de inhoud van de historische representaties van de stedelijke 
geschiedenis een duidelijk patroon te ontdekken. Een vooraanstaande plaats neemt daarbij het 
thema van de oorlog in: de collectieve verdediging tegen een dreiging van buitenaf – zoals in 
het geval van Pier Capponi, het beleg van de Florentijnse republiek van 1530 of de Milanese 

 
3 Zie over deze sterke traditie in Italië: A. Emiliani (red.), Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e 
culturali negli antichi Stati italiani, 1571-1860 (Bologna, Alfa, 1978).  
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vete met Barbarossa. Even belangrijk is het thema van de interne strijd, soms in de vorm van 
een tegenstelling tussen rechtgeaarden en verraders, vaak in de hoedanigheid van een 
familievete of een factiestrijd tussen politieke opponenten: Torriani en Visconti, 
Buondelmonti en Amidei, Bianchi en Neri, Pazzi en Medici, republikeinen en monarchisten, 
Lampugnani en Sforza, Palleschi en Piagnoni. In het verlengde hiervan is er aandacht voor de 
representatie van de macht: van de rechtvaardige heerser, zijn goede werken en illustere 
hofleven of van de wrede tiran en zijn despotische driften. Ten slotte wordt een centraal 
thema gevormd door de ‘uomini illustri’. In een enkel geval figureren ook hier toonbeelden 
van militaire of politieke deugdzaamheid, maar meestal gaat het om de grote mannen (!) uit 
het kleine vaderland die zich onsterfelijk hebben gemaakt in de kunsten en wetenschappen. 
Ook hun werken en soms zelfs hun huizen kregen daarmee een bijzondere status.  
 Op het eerste gezicht lijkt dit beeld de verontrusting van de historici uit het eerste 
hoofdstuk van dit boek te bevestigen: de belangstelling voor Italiaanse geschiedenis ging in 
Milaan en Florence bovenal uit naar het verleden van de eigen stad of streek en leek daarmee 
hooguit een verheviging van een oude traditie. Tegelijkertijd kun je echter vaststellen dat 
patriottische kunstenaars en intellectuelen in de stedelijke geschiedcultuur een gebruiksklaar 
instrumentarium aantroffen waarop ze hun nationale aspiraties konden projecteren: ten minste 
gedeeltelijk leenden de thema’s uit de stedelijke traditie, zoals de cultus van grote mannen of 
de strijd tegen gemeenschappelijke vreemde veroveraars, zich immers goed voor een 
uitvergroting op nationale schaal. De vraag of de stedelijke oriëntatie van de historische 
cultuur werkelijk leidde tot de gevreesde ‘gefragmenteerde’ visie op het nationale verleden 
kan dan ook alleen worden beantwoord door te bezien hoe de lokale geschiedenis 
geïnterpreteerd werd, kortom of aan de representatie ervan een functie of betekenis werd 
toegekend die de stedelijke context ontsteeg. 
 De geschiedschrijving zelf kon hier amper soelaas bieden, zoals in het eerste hoofdstuk 
uitvoerig is betoogd. Ze slaagde er nauwelijks in zich los te maken van de plaatselijke 
historiografische traditie; haar belangrijkste prestaties bestonden uit het (opnieuw) uitgeven of 
navolgen van oude stadsgeschiedenissen die zelden de pretentie hadden de stadsmuren te 
ontstijgen.  
 Niettemin moet in dit verband een belangrijke precisering worden gemaakt, die volgt 
uit een frappant verschil tussen de historiografie van de twee hier behandelde steden. Terwijl 
het bereik van de Milanese geschiedschrijving zich strikt tot Milaan en Lombardije beperkte, 
bezat de oude Florentijnse historiografie van vooral de veertiende en zestiende eeuw al vanaf 
de late achttiende eeuw een nationale, zelfs Europese uitstraling. Daarmee nam ze een 
absolute uitzonderingspositie in die zelfs met de belangstelling voor de Venetiaanse traditie 
van geschiedschrijving niet te vergelijken valt. Deze uitzonderlijke populariteit van de 
Florentijnse historici volgde in de eerste plaats uit intrinsieke kwaliteiten, zoals hun 
opmerkelijke aantal en kwaliteit en de belangstelling die vooral enkele auteurs van het 
Cinquecento hadden getoond voor een breder, ‘nationaal’ geopolitiek kader. Maar het succes 
is ook te verklaren uit het belang van deze teksten voor de questione della lingua, uit de 
groeiende Europese belangstelling voor de Florentijnse cultuur en niet in de laatste plaats uit 



 

 347 

de (internationale) reputatie die Guicciardini en Machiavelli genoten, waardoor enerzijds de 
traditie van geschiedschrijving, anderzijds de cultuur van hun tijd onder de aandacht werd 
gebracht. De talloze heruitgaven van de storie fiorentine hebben zonder twijfel de namen van 
deze historici gevestigd en de bekendheid van de Florentijnse geschiedenis vergroot. Ze 
hebben er mede toe bijgedragen dat in het nationale pantheon van illustere vaderlanders grote 
Florentijnen (of Toscanen) oververtegenwoordigd zijn (Dante, Boccaccio, Machiavelli, 
Michelangelo, Galileo etc.). Maar een nationale duiding van de stedelijke geschiedenis of een 
nieuwe synthese boden ze net zo min als de Storia di Milano van Pietro Verri, waarvan de 
verbreiding tot 1851 beperkt bleef tot een almaar groeiend, maar niettemin exclusief Milanees 
publiek. 
 Hoe rijker de lokale traditie was, hoe zwaarder het historici en erudieten in het primo 
Ottocento lijkt te zijn gevallen er een eigentijds vervolg aan te geven: terwijl in Milaan nog 
enkele nieuwe geschiedenissen in de voetsporen van Pietro Verri het licht zagen, zou het in 
Florence tot 1875 duren voor een nieuwe geschiedenis van de stad verscheen. Pogingen om 
de lokale geschiedenis in een breder – ‘universeel’ of nationaal – verband te bezien, deden 
vooral denken aan compilaties. En – zo concludeerden ook de auteurs zelf – hoe kon het ook 
anders? Niet alleen bestond het gedroomde harmonieuze en doelgerichte Italiaanse verleden 
niet, maar ook ontbrak een hedendaags kader dat deze verdeelde geschiedenis alsnog de schijn 
van een nationale samenhang kon geven. De oprichting van de eerste leerstoel voor ‘Italiaanse 
geschiedenis’ in 1846 in Turijn kon in die behoefte nauwelijks voorzien. Pas in de eigentijdse 
geschiedenis van de eenwordingsbeweging, waarin elke stad of streek een aandeel kon 
claimen, vond de geschiedschrijving na het ontstaan van een verenigd Italië een waarlijk 
nationaal onderwerp. In de eerste helft van de negentiende eeuw lijkt zich eerder een 
omgekeerde ontwikkeling te hebben voltrokken: de geschiedbeoefening trok zich op haar 
lokale eiland terug en waagde zich niet of nauwelijks aan de grote synthese. Wellicht is die 
voorzichtigheid mede te verklaren vanuit de ook hier langzaam groeiende eisen van 
professionaliteit - de institutionalisering van de geschiedenis als discipline voltrok zich in elk 
geval eveneens langs lokale lijnen.4 
 Deze tendens in de geschiedbeoefening staat in helder contrast tot de ontwikkeling 
van de historische representatie in de kunsten. Veel sterker dan in de geschiedschrijving kon 
in artistieke representaties een beroep worden gedaan op verbeelding en sentiment om 
historische gebeurtenissen en figuren los te maken uit de lokale context en uit de traditie 
waarin ze waren ingebed. 
 Hoewel in de Italiaanse cultuur nooit dezelfde toenadering tussen geschiedschrijving 
en historische kunsten plaatsvond als in Frankrijk, lijken ook hier de ‘romantische’ historische 
genres – als eerste de schilderkunst, kort daarna ook de literatuur – in de eerste fase van hun 
bestaan een grotere zorg te hebben besteed aan de historische ‘juistheid’ van hun 
voorstellingen dan na pakweg 1840. De representaties bleven dichter bij hun onderwerpen; 
de authenticiteit ervan school in de minutieuze weergave van details en de verscheidenheid 

 
4 Zie hierover: G. Clemens, Sanctus amor patriae. Eine vergleichende Studie zu deutschen und italienischen 
Geschichtsvereinen im 19. Jahrhundert (Tübingen, Niemeyer, 2004). 
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aan kleuren van het verleden. Die verscheidenheid kwam ook tot uitdrukking in de rijke 
schakering aan historische onderwerpen op lokaal niveau, waardoor de Italiaanse 
geschiedcultuur als geheel zo’n bonte aanblik bood. Behalve aan het eigen verleden laafde de 
historische interesse zich in deze fase aan de modieuze thema’s van de Europese romantiek, 
en stond ze nog altijd open voor de verheven esthetische moraal van het classicisme.  
 Deze diversiteit werd weerspiegeld in de uiteenlopende, soms zelfs tegenstrijdige, 
manieren waarop het verleden kon worden geduid en de functies die het vervulde, zoals de 
verheerlijking van de macht, het appel aan de lokale trots of het voorhouden van burgerlijke 
deugden. Een nationaal-patriottische lezing van de stedelijke geschiedenis was daarbij 
aanvankelijk niet meer dan een van de mogelijkheden, al drong ze zich steeds nadrukkelijker 
op. Maar een eenduidig corpus aan vaderlandslievende historische thema’s of een eenduidige 
blik op het collectieve verleden bestond aanvankelijk bepaald nog niet.  
 Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beeldvorming over de renaissance, verpersoonlijkt in 
Ludovico il Moro en Lorenzo il Magnifico. Anders dan vaak is beweerd was die 
beeldvorming niet overwegend negatief, maar eerder veelkleurig. Bij tal van traditionele 
motieven in de historische representatie (verheerlijking van familie of het eigen mecenaat, het 
kunstenaarschap, lokale machtspolitiek) voegde zich inderdaad het beeld van de renaissance 
als tijdperk van moreel verval, maar tegelijkertijd dat van een gouden tijd voor kunst en 
wetenschap waaraan een cultureel primaat kon worden ontleend. De gedachte van de 
politieke en sociale decadentie rond 1500 werd vooral gevoed door de nationale droom van 
vrijheid en onafhankelijkheid; het idee van een bloeitijd door zowel de nostalgie van de 
lokale traditie, de cultus rond de uomini illustri als de groeiende Europese belangstelling voor 
de Italiaanse renaissance. Hoewel Ludovico il Moro meer de incarnatie van het Italiaanse 
renaissancebeeld was en Lorenzo il Magnifico eerder de ‘Europese’ renaissancevorst lijkt te 
zijn geweest, bleef de representatie van beide figuren pluriform en meerduidig.  
 De diversiteit van de romantische geschiedcultuur had ook een ideologisch karakter. 
Naast conservatieve visies op het verleden die het bestaande gezag moesten legitimeren en tot 
matiging en volgzaamheid moesten aansporen, bestond bijvoorbeeld enerzijds de verzoenende 
katholieke geschiedvisie van een moderato als Manzoni, maar anderzijds ook de radicaal 
democratische optiek van sympathisanten van de carboneria, die historische moordcomplotten 
en samenzweringen (Lampugnani, Pazzi) verheerlijkten. Na ca. 1840 groeide echter algemeen 
het besef dat het patriottisme als breed gedragen beweging veel effectiever kon zijn dan als 
radicale agenda van een elite of factie. Die ontwikkeling had, ondanks het voortbestaan van 
ideologische verschillen, een toenemende uniformiteit in de keuze van onderwerpen en in de 
duiding van het verleden tot gevolg.  
 Parallel daaraan was, vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw, ook in de vorm 
van de historische representatie een ontwikkeling naar grotere gelijksoortigheid opgetreden. 
Terwijl aanvankelijk de aandacht vooral uitging naar de historische accuratesse en de 
minutieuze zorg voor details werd de authenticiteit later steeds meer gezocht in het 
levensechte van de voorstelling van het verleden, op de emoties en sentimenten die ze wist 
op te roepen. In plaats van specifieke, historische eigenschappen kregen algemene, universele 
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kwaliteiten van historische figuren en gebeurtenissen de overhand. De aantrekkingskracht van 
het verleden school steeds minder in het vreemde en steeds meer in het herkenbare ervan: de 
makers van historische representaties en hun publiek wilden er hun eigen deugden, angsten 
en hartstochten in weerspiegeld zien. 
 In de schilderkunst werd deze verschuiving van het perspectief naar het heden 
belichaamd door de toenemende overheersing van de bewogen stijl van Francesco Hayez, 
terwijl de antiquarische manier à la Pelagio Palagi naar de achtergrond verschoof. In de 
literatuur was de historische roman het genre bij uitstek dat deze toenadering tussen het 
verleden en de belevingswereld van een hedendaags publiek tot stand kon brengen. Iemand 
als Manzoni signaleerde al vroeg haarfijn dat de historische werkelijkheid daarbij 
onvermijdelijk het onderspit moest delven en daarom beter plaats kon maken voor openlijk 
contemporaine thema’s. Maar weinigen deelden Manzoni’s scrupules, en dat was des te 
minder het geval naarmate de actualiteit steeds sterkere aanspraken op het verleden ging 
maken. Door deze ontwikkelingen vertoonden de voorstellingen van het verleden in kunst 
en literatuur steeds meer gelijkenis met een genre waarin historiciteit nooit de inzet was 
geweest en waarin juist het bespelen van het gemoed altijd voorop had gestaan: de 
(historische) opera.5  
 Net als in de opera leidde de nadruk op emotie en sentiment ook in de andere 
kunstvormen tot het verheffen van vorm boven inhoud. Het was immers in de eerste plaats 
de artistieke vorm die dit sentiment kon uitdrukken en opwekken. In een ‘melodramatische’ 
historische representatie was bovendien de afstand tussen verleden en heden veel kleiner; 
zowel de kunstenaar als zijn publiek waren veel vatbaarder voor wat Mazzini ‘analogie di 
situazione’ had genoemd.6 Naarmate de emoties buiten de kunst hoger opliepen, had men 
minder oog voor de historische context van het voorgestelde; authenticiteit raakte 
ondergeschikt aan het sentiment van de actualiteit. 
 De totstandkoming van een nationaal historisch besef uit verschillende stedelijke 
tradities kan, als slotsom van deze studie, worden omschreven als een proces waarin traditie 
en actualiteit hand in hand gingen. Enerzijds werd het gedicteerd door de eigentijdse 
nationaal-patriottische aspiraties, die werden geprojecteerd op gebeurtenissen en figuren uit 
het verleden die zich gemakkelijk lieten plooien tot een compacte boodschap voor het heden. 
Doel was daarbij niet zozeer het verbreiden van historische kennis, maar veeleer het 
opwekken van gevoelens en deugden die de nationale zaak op dat moment volgens de maker 
of opdrachtgever de beste dienst bewezen: eensgezindheid, eergevoel, vaderlandsliefde, trots, 
wraak, moed of strijdlust.  
 De keuze voor die figuren en gebeurtenissen werd anderzijds echter ook duidelijk 
door de verschillende stedelijke tradities beïnvloed. Historische helden en episoden die 
werden ingezet voor de idealen van het Risorgimento waren in veel gevallen in het verleden 

 
5 Vgl. o.a. Rosa, Il romanzo melodrammatico, cit.; F. Mazzocca, ‘Pittura storica e melo dramma: il caso di Hayez’ 
in: Scritti in onore di Nicola Mangini (Rome 1994), 55-60 en A. Bianchini, ‘L’intreccio italiano tra romanzo, 
melodramma e pittura storica’in: La luce a gas e il feuilleton: due invenzioni dell’Ottocento (Napels, Liguori 1988), 
123-161. 
6 Zie voor treffende voorbeelden hiervan: Sorba, Teatri (2001), 209-225. 
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even bruikbaar gebleken bij het propageren van andere, oudere idealen. Vaak hadden ze 
eerder, weliswaar met beperkter middelen en op kleinere schaal, gevoelens van 
saamhorigheid, trouw, trots of eer aangewakkerd. In het bovenstaande is reeds vermeld hoe 
de ‘typologie’ van de stedelijke historische cultuur kan worden opgevat als voorafspiegeling 
van de nationale. De gewenste nationale duiding van de Italiaanse geschiedenis vond daarmee 
in elke stad aanknopingspunten in de plaatselijke traditie. Dankzij de artistieke verbeelding 
werden deze lokale geschiedenissen als ‘Italiaans’ verleden gepresenteerd en opgevat, al 
voordat de eenwording de verschillende lokale tradities met terugwerkende kracht zou 
sanctioneren als één nationale verzameling.  
 Niet alle thema’s uit de stedelijke geschiedenis kwamen voor een nationale duiding in 
aanmerking. Terwijl hun heerschappij door velen werd bewonderd als een bloeitijd van de 
‘nationale’ Italiaanse cultuur, waren de figuren van de heersers Ludovico il Moro en Lorenzo 
il Magnifico te ambivalent of te omstreden om voor iconen van de gedroomde natie te 
kunnen doorgaan. Verhalen over oude interstedelijke twisten, zoals tussen Milaan en Lodi of 
Pavia, en tussen Florence en Fiesole of Siena, werden - op een uitzondering als Manzoni’s 
Carmagnola na – evenmin voor het grote vaderland ingezet. Episoden over de factiestrijd 
binnen de steden daarentegen waren meer in trek, als verwerpelijke voorbeelden van de 
verdeeldheid die Italië aan buitenlandse machten had overgeleverd en als aansporing tot 
nationale eensgezindheid.  
 De cultus van de uomini illustri wortelde in Milaan en vooral Florence, zoals in veel 
andere steden, in een oude lokale traditie van woord en beeld. Bij de stedentrots die deze 
eregalerijen uitdrukten, voegde zich nu de nationale trots. Desondanks eerden monumenten 
in de openbare of semi-openbare ruimte nog vrijwel uitsluitend historische helden uit de 
eigen stad, met als belangrijkste uitzondering Canova’s Pantheon in Rome. Dat neemt niet 
weg dat ideeën over een nationaal ‘pantheon’ dankzij de oudere gedachte van Italië als 
Kulturnation al sinds de vroege negentiende eeuw in vrijwel alle Italiaanse windstreken 
bestonden, zij het uitsluitend op papier of, iets later, binnen het privédomein van een 
mecenas als Niccolò Puccini. Tot slot ontstond, naast de ‘traditionele’ verering van 
collectieven aan uomini illustri, in sommige gevallen een ‘romantische’ persoonscultus rond 
één figuur (Michelangelo, Machiavelli, Leonardo), die niet langer alleen om zijn kwaliteiten 
als kunstenaar, wetenschapper of condottiere werd bewonderd, maar om heel zijn superieure 
wezen als grote vaderlander. 
 Onmiskenbaar manifesteerde het nationaal-patriottisch vrijheidssentiment zich ook in 
representaties van samenzweringen en complotten tegen tirannieke heersers. Maar zoals 
gezegd was dit thema vooral verbonden met een vroege fase van het Italiaans patriottisme 
waarin een radicale elite, vaak gelieerd aan geheime genootschappen als de carboneria, het 
voortouw nam. Nadat rond 1840 de rol van de geheime genootschappen was uitgespeeld en 
de patriottische ideologie geleidelijk transformeerde tot een streven naar een nationale 
opstand met een brede sociale basis, verschoven deze ‘elitaire’ thema’s naar het tweede plan. 
Hetzelfde gold voor de representatie van de ‘intestine discordie’, want er bestond nu veeleer 
behoefte om in het verleden juist te zoeken naar voorbeelden van eensgezindheid en 
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gemeenschappelijkheid. Toen ten slotte vanaf circa 1846-1847 het patriottische streven 
onafwendbaar leek af te stevenen op een politieke en militaire confrontatie, raakten ook 
culturele thema’s op de achtergrond. De voornoemde patriottische thema’s die in de loop van 
de jaren veertig van de negentiende eeuw als minder ‘urgent’ werden ervaren, vonden 
uiteindelijk hun weg naar Italiaanse geschiedenisboekjes en bloemlezingen. Ze bleven echter 
vooral verbonden met het domein van de letteren en de kunsten, en waren daarom weliswaar 
vaak een spiegel voor het heden, maar gingen zelf niet in de actualiteit op. 
 Die incorporatie in het heden voltrok zich rond het midden van de negentiende eeuw 
wél bij een select corpus aan historische thema’s en figuren, die zo een waarlijk nationale 
status verwierven. Het ging daarbij om gebeurtenissen die de collectieve strijd tegen een 
gemeenschappelijke buitenlandse vijand in herinnering riepen en die reeds in de verschillende 
lokale tradities waren verheerlijkt: in dit boek de strijd van het twaalfde-eeuwse Milaan tegen 
keizer Frederik Barbarossa en het beleg van Florence van 1529-30. Deze vrijheidsoorlogen 
ontleenden hun impact en hun plaats in de patriottische historische canon niet alleen aan de 
effectiviteit waarmee schrijvers, schilders en musici ze tot nationale schaal wisten uit te 
vergroten, door vooral op de emoties en sentimenten van hun publiek in te spelen. Ze 
werden ook tot zulke krachtige symbolen omdat de verheerlijking van een heldhaftige 
bevrijdingsoorlog tegen een buitenlandse agressor haast een self-fulfilling prophecy bleek: in 
het biennio rivoluzionario werden de ‘analogie di situazione’ waarop Mazzini had gezinspeeld 
maar al te tastbaar, te meer omdat de makers van deze historische mythen (Balbo, Guerrazzi, 
D’Azeglio, Verdi, Tommaseo etc.) zelf aan de onafhankelijkheidsoorlog deelnamen, vaak met 
in hun kielzog hun eigen creaties.  
 Hier manifesteert zich het onderscheid tussen de ‘grote’ patriottische historische 
mythen en de overige historische representaties, zoals die uit de hoofdstukken vijf en zes: 
terwijl Ludovico en Lorenzo, de Pazzi, Lampugnani, Beatrice di Tenda, Leonardo en vele 
andere historische figuren nog altijd de salons, academies en bladzijden van romans en 
tijdschriften bevolkten, besteeg Francesco Ferrucci haast even letterlijk de barricaden als het 
carroccio werd meegevoerd over de slagvelden van de pianura padana. Niet voor niets duiken 
verwijzingen naar deze beide historische episoden op in het latere volkslied: 
 

Dall’Alpi a Sicilia 

Dovunque è Legnano, 

Ogn’uom di Ferruccio  

Ha il core, la mano, 

I bimbi d’Italia 

Si chiaman Balilla, 

Il suon d’ogni squilla 

I Vespri suonò. 
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Il Canto degli Italiani verraadt, ten slotte, twee mechanismen die een rol lijken te hebben 
gespeeld bij de overdracht van het historisch besef ‘dalla città alla nazione’.7 Het eerste 
mechanisme is dat van de verzameling: de suggestie van een nationale cultuur en een 
collectieve geschiedenis wordt gewekt door in één verband uiteenlopende historische figuren 
en gebeurtenissen bijeen te brengen, die hun gezamenlijke betekenis enkel aan dit 
gemeenschappelijk verband moeten ontlenen, en veel minder (of helemaal niet) aan 
onderlinge inhoudelijke affiniteit. Deze strategie treedt op in bloemlezingen als Esempi di virtù 
italiana (1843-44) en Cento rimembranze italiane (1847-1851) maar ook in Parravicini’s 
Giannetto (1837), in publicatiereeksen met pan-Italiaanse koepeltitels, te beginnen bij de 
fundamentele ‘Classici Italiani’, maar ook in reële of virtuele pantheons voor uomini illustri, 
van Bettoni’s Vite e ritratti d’illustri italiani (1812-20) en Benedetti’s Vite d’illustri italiani (ca. 
1821) tot de stenen pantheons van Palermo, Rome, Florence of Pistoia. Feitelijk beroept ook 
de ‘nationale’ Italiaanse geschiedbeoefening zich op deze strategie, door het aanleggen van 
bronnenreeksen als de ‘Documenti di storia italiana’ en het scheppen van een landelijk 
netwerk en een nationaal platform voor de geschiedvorsing, het Archivio storico italiano.  
 Het tweede mechanisme is dat van de verbeelding, zoals in het voorgaande 
besproken. Dat maakte het mogelijk een samenhang te creëren tussen historische figuren en 
episoden van heel uiteenlopende herkomst en betekenis, door de aandacht te verleggen van 
het verleden zelf naar het effect of sentiment dat ten bate van het heden moest worden 
opgeroepen. Daarmee wordt een, zij het oppervlakkige, inhoudelijke verwantschap 
gesuggereerd tussen verschillende fragmenten uit het verleden die hetzelfde doel dienen. 
Gebeurtenissen die zowel op de tijdbalk als in geografisch opzicht ver uiteen liggen, kunnen 
in één adem worden genoemd omdat ze alle als prefiguraties (Auerbach’s ‘figuren’) van een 
gemeenschappelijke toekomst worden gezien en gezamenlijk voor het beoogde doel worden 
ingezet. Tegen het einde van de jaren veertig en met name rond het biennio komen deze twee 
mechanismen bijeen in een krachtige patriottische canon, waarvan Mameli’s strijdlied nu het 
beroemdste maar bepaald niet het enige voorbeeld vormt.8 Een bonte verzameling 
geschiedenissen uit de verschillende Italiaanse windstreken passeert daarin de revue, niet als 
een historische keten van onderscheiden gebeurtenissen die elkaar in logisch verband 
opvolgen, maar als een symbolische herhaling van steeds hetzelfde credo van strijd en 
onverzettelijkheid.  
  
Het was dus dankzij het artistieke voorstellingsvermogen dat de fonkelendste fragmenten van 
de gebroken spiegel, waarmee de verstedelijkte Italiaanse historische cultuur van het primo 
Ottocento in navolging van Mazzini is vergeleken, tot een nieuw beeld konden worden 
geassembleerd. De politieke actualiteit vormde de motor achter dat proces en bracht een 
mechanisme in werking dat doet denken aan onze omgang met het ‘klassieke’ erfgoed: onder 
druk van de verlangens en verwachtingen in het heden wordt de geschiedenis tot een 

 
7 De verwijzing is naar de gelijknamige bundel onder redactie van M. Meriggi en P. Schiera (1993), cit. 
8 Zie hierover Banti, La nazione del Risorgimento, met name 73-78. Het invloedrijke artikel van E. Auerbach, 
‘Figura’, verscheen in: Idem, Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie (Bern, Francke, 1967), 55-92. 
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reservoir van exempla, die los van hun oorspronkelijke context steeds opnieuw kunnen 
worden gebruikt in de meest uiteenlopende nieuwe verbanden.9 
 De instrumentalisatie van fragmenten uit het verleden voor contemporaine doeleinden 
is geen privilege van de negentiende eeuw maar is van alle tijden. Uit de hier behandelde 
voorbeelden blijkt dat ze evengoed plaatsvond in de middeleeuwen, de renaissance en onder 
het ancien régime. In de romantische geschiedcultuur werden de schatkamers van het 
verleden echter op een uitzonderlijk grote schaal ontsloten, en kwam een nieuw arsenaal aan 
overtuigingsmiddelen beschikbaar om de geschiedenis tot leven te wekken. Met die middelen 
werd, in het negentiende-eeuwse Italië, het verleden voor het eerst ingezet voor een nationaal 
streven, en daarmee werden fragmenten ervan in de Italiaanse collectieve herinnering 
ingeprent.  
 Dat verhinderde echter niet dat dezelfde historische fragmenten sindsdien zijn 
aangewend voor weer heel andere doelen. Voorbeelden uit de actualiteit van de afgelopen 
jaren maken enerzijds duidelijk dat enkele van de hier behandelde thema’s nog altijd stevig in 
het nationale geheugen verankerd zijn, anderzijds hoe gemakkelijk ze ook nu naar een 
hedendaagse agenda worden geplooid. Behalve in folkloristische festiviteiten, zoals het 
Florentijnse calcio storico of de jaarlijkse palio’s van Vigevano en Legnano, maken exempla uit 
de geschiedenissen van Florence en Milaan met enige regelmaat hun opwachting in het 
Italiaanse openbare leven. 
 In februari 2007 was de top van het Italiaanse bankenconglomeraat Capitalia in een 
hevige discussie verwikkeld over de toekomst van het bedrijf. Terwijl de president van de 
bank de deuren opende voor een buitenlandse deel- of overname (door onder meer ABN 

AMRO), verzette bestuursvoorzitter Matteo Arpe zich hevig tegen elke buitenlandse 
inmenging. In een toespraak aan de Romeinse universiteit Roma 3 pleitte hij voor 
verzoening en toenadering tussen de ruziënde Italiaanse banken; alleen op die manier zou het 
rijke bankwezen voor zijn land behouden kunnen blijven. Arpe’s waarschuwing ging 
vergezeld van een opvallende historische parallel: ‘Quanto sta succedendo in questi giorni 
somiglia a quanto accaduto in Italia tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500 con le signorie che 
litigavano tra loro e, per risolvere la situazione, chiamarono i francesi, come Ludovico il 
Moro.’10  
 Als verwijt van een gebrek aan eensgezindheid duikt de vergelijking met Ludovico il 
Moro ook in een politiek verband op. In een uitermate kritisch artikel in La Repubblica van 
30 december 2002 maakte Franco Cordero de balans op van ‘I dieci anni dell’impero di 
Arcore’.11 Het onvermogen van de oppositie om Berlusconi’s hegemonie te breken schrijft hij 
daarin toe aan haar naïeve, tweeslachtige opportunisme, dat wordt vergeleken met de 
egoïstische misrekeningen en het landverraad van de Milanese hertog. Hetzelfde beeld 
illustreert precies het tegendeel voor een van Berlusconi’s grootste sympathisanten, de 
president van Mediaset Fedele Confalonieri. In een interview met de Corriere della Sera 
 
9 Zie voor dit verschijnsel, ten aanzien van de klassieke cultuur: S. Settis, Futuro del “classico” (Turijn, Einaudi, 
2004), 8-9. 
10 L. Iezzi, ‘Capitalia, duello Geronzi-Arpe’, La Repubblica, 8 februari 2007. 
11 F. Cordero, ‘I dieci anni dell’impero di Arcore’, in: La Repubblica, 30 december 2002. 
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hekelde hij de kritische houding van televisiejournalisten die tijdens Berlusconi’s tweede 
ambtstermijn waren weggestuurd bij staatsomroep RAI. Die deed hem denken aan wat al door 
Guicciardini was beschreven als ‘il nichilismo degli Italiani. Ludovico il Moro che chiama 
Carlo VIII. Siamo sempre pronti a denigrare il nostro avversario politico senza renderci conto 
che danneggiamo il nostro Paese.’12 
 Hoewel Berlusconi als icoon voor zijn zakenimperium dezelfde biscione koos waarmee 
eerder de Visconti’s en Sforza’s hun wapens hadden getooid, lag een zelfgekozen parallel 
tussen zijn persoon en Ludovico il Moro vanwege de negatieve bijklank van diens naam niet 
voor de hand. Toch had en heeft ook Berlusconi aspiraties die aan een renaissancevorst doen 
denken. In zijn villa in Arcore omringt hij zich met kunstschatten en verzamelt hij als een 
ware mecenas een kring van kunstenaars om zich heen. Een van deze bevoorrechten is de 
beeldhouwer Pietro Cascella, die voor zijn patroon in Arcore alvast een heus mausoleum 
heeft vervaardigd. Niet zo lang geleden redde Berlusconi met zijn eigen vermogen de 
kunstcollectie Torlonia voor de Italiaanse staat, hetgeen hij in de media vervolgens breed liet 
uitmeten. Er is wel op gewezen dat Berlusconi, heel anders dan zijn grijze voorgangers, met 
grote zorgvuldigheid de decors kiest voor persconferenties en regeringsverklaringen: steevast 
zijn dat schilderingen of tapijten uit de renaissance of barok. Als gastheer van staatshoofden en 
regeringsleiders omringt hij zich graag met de pronkstukken uit de Italiaanse schatkamers: bij 
recente topontmoetingen van de G8 bijvoorbeeld wilde hij de Bronzen van Riace naar 
Sardinië laten overbrengen en even later maakte hij voor het oog van de wereld goede sier 
met een kwetsbare tekening van Leonardo en met de telescoop van Galileo, die voor de 
gelegenheid naar l’Aquila waren verhuisd. Zijn werkpaleis Palazzo Chigi en zijn ambtswoning 
Palazzo Grazioli in Rome heeft hij geheel opnieuw gedecoreerd en ingericht volgens de 
hoogste eisen van de goede smaak. Het verwondert dan ook nauwelijks meer dat een 
‘archeoloog en journalist’ van het tijdschrift Chi, dat de premier doorgaans trouw volgt, de 
volgende parallel waagde te trekken: 
 

 ‘Come non paragonare le feste di Palazzo Grazioli ai convivi alla Corte di Lorenzo il 

Magnifico, nella Firenze del ‘400? Anche allora convergevano personalità della cultura, come 

Pico della Mirandola, Poliziano e il giovane Michelangelo, per fruire della magnificenza di un 

mecenate, Lorenzo de’ Medici, illuminati moderatore della politica italiana. Il bel mondo, 

giovani e splendide fanciulle, festeggiava in un clima familiare un’esistenza serena, perché chi 

vuol esser lieto sia, di doman non c’è certezza.’13 

 
Twee andere hier behandelde historische thema’s die in de negentiende eeuw eenzelfde 
nationaal-patriottische betekenis kregen, lijken van dit postmoderne gelegenheidsgebruik 
gevrijwaard: de geschiedenissen van de Lombardische Liga en het beleg van Florence. Ook 
deze episodes werden in de negentiende eeuw opgetild uit de oorspronkelijke, stedelijke 

 
12 D. Manca, ‘“Il Tg5 non sarà di parte o addio ascolti”’, interview met Fedele Confalonieri, in: Corriere della 
Sera, 13 november 2004. 
13 Chi, 7 oktober 2009. 
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traditie en in een nationaal kader ingepast. Maar in sterkere mate dan de andere hier 
besproken gebeurtenissen vonden ze in de nationale canon een nieuwe context, waaruit ze 
onvervreemdbaar leken. Niet voor niets nemen sinds het ontstaan van de Italiaanse Republiek 
in 1946 zowel Francesco Ferrucci als de Slag bij Legnano een prominente plaats in het 
Italiaanse volkslied in. 
 In de late negentiende eeuw en met name onder het fascisme groeide de figuur van 
Ferrucci uit tot icoon van de Italiaanse soldaat of zelfs van de duce.14 Tot in de verste 
uithoeken van het Italiaanse rijk (zoals op een postzegel met een opdruk van het Italiaanse 
Somalië, afb. 81) werd hij daarbij begeleid door zijn opponent Fabrizio Maramaldo, de laffe 
Napolitaanse huurling van Karel V die bij Gavinana op de weerloze, stervende Florentijn een 
broedermoord zou hebben begaan. Van de diensten van Ferrucci – verdediger van Italië’s 
‘laatste’ vrije republiek – maakte na de Tweede Wereldoorlog ook de Italiaanse Republiek 
graag gebruik, en tot en met de vorige generatie prijkte zijn naam in alle schoolboekjes. Nu 
er sindsdien echter steeds minder ruimte is voor de pompeuze heroïek van negentiende-
eeuwse snit lijkt de roem van Ferrucci tanende. Bij voetbalwedstrijden weerklinkt niet langer 
zijn naam, want - tot ergernis van sommigen en tot vermaak van anderen – niemand kent het 
volkslied meer. En ook bij het calcio storico in Florence lijkt de herinnering aan het beleg van 
1529-30 steeds verder weg. In het voetbalcommentaar duikt ironisch genoeg wel nog altijd 
een andere naam op: die van Maramaldo. Volgens het woordenboek van Garzanti staat zijn 
naam als zelfstandig naamwoord in de Italiaanse taal gelijk aan ‘persona vile, che infierisce su 
chi non può più difendersi’ en kent het bovendien de afgeleiden ‘maramaldesco’ en 
‘maramaldeggiare’. Met die betekenis vinden de termen ook in een politieke context grif aftrek: 
zo is er sprake van ‘giornalismo maramaldo’ of ‘maramaldi in toga’ en noemt de 
rechtspopulistische leider Umberto Bossi de linkse kandidaat-burgermeester van Milaan ‘un 
maramaldo che vuole trasformare Milano nella capitale dell’accoglienza per gli 
extracomunitari’.15 Juist dankzij de universele betekenis die hij aanneemt, heeft de 
aartsverrader in de algemene Italiaanse cultuur een langere adem dan de beladen held, en in 
dat mechanisme verraadt zich de overlevingsstrategie van historische figuren of 
gebeurtenissen.  
 Tot slot een laatste voorbeeld. Op 2 oktober 2009 ging in het Milanese Castello 
Sforzesco een film in première waar in heel Italië gespannen naar was uitgezien. In Barbarossa 
(afb. 82), een van de grootste en duurste producties van de laatste jaren, zou de glorieuze 
strijd van Milaan en de Lombardische steden tegen keizer Frederik Barbarossa in epische 
dimensies worden uitgemeten. Aan de film werd een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd 
door de staatsomroep RAI; een lange versie ervan zou dan ook op de nationale televisie 
worden uitgezonden. Alles wees er dus op dat het een initiatief van nationaal belang betrof, in 

 
14 Gotor, ‘“Tu ammazzi un uomo morto”’, 101. 
15 Garzanti dizionario della lingua italiana, online te raadplegen op: www.garzantilinguistica.it, gebaseerd op de 
papieren editie van 2003. De twee verwijzingen naar een politiek gebruik van ‘maramaldo’ komen uit: E. 
Mauro, ‘Il Cavaliere e il suo labirinto’ in: La Repubblica, 25 september 1997 en B. Jerkov, ‘Quei maramaldi in 
toga’, in: La Repubblica, 15 september 2003. Het citaat komt uit: R. Sala, ‘Bossi minaccia sflilate ‘con in mitri in 
spalla’, in: La Repubblica, 24 maart 1997. 
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de beste Italiaanse traditie van Verdi en D’Azeglio. Maar niets bleek minder waar. Op de 
avond van de première nam de regisseur, Renzo Martinelli, de gelegenheid ten baat zijn dank 
te betuigen aan de geestelijke vader van de film. Deze man, uit wiens naam tevens het 
begeleidende boek bij de film16 werd gepresenteerd en die in een sleutelscène werd geëerd 
met een rol als figurant, was niemand minder dan Umberto Bossi, leider van de politieke 
partij Lega Nord, die al jarenlang streefde naar autonomie en onafhankelijkheid voor Noord-
Italië.  
 Bossi’s betrokkenheid wierp een heel ander licht op de zaak. Sind hij in 1984 zijn 
beweging had opgericht, had hij haar doelbewust de historische symboliek van de twaalfde-
eeuwse Lega Lombarda aangemeten.17 Behalve de naam was ook de bijnaam van zijn partij 
een rechtstreekse verwijzing naar deze middeleeuwse ‘voorgeschiedenis’: Il Carroccio, de 
Milanese strijdkar die op het slagveld bij Legnano Barbarossa op de knieën zou hebben 
gekregen. Vanaf 1990 wordt de jaarlijkse partijdag van de Lega Nord in Pontida gehouden, 
als het ware om de eed van de Noord-Italiaanse steden te hernieuwen; als embleem voor de 
partij koos Bossi het monument dat in 1876 in Legnano was opgericht en de figuur van 
Alberto da Giussano voorstelde. Diezelfde Alberto da Giussano was nu een van de 
hoofdfiguren in de nieuwe film. Bossi maakte publiekelijk bekend zich in deze Padaanse 
variant op Braveheart met juist dit personage te vereenzelvigen. De andere hoofdfiguur, keizer 
Barbarossa – in de film vertolkt door Rutger Hauer - beschouwde hij als ‘de vaandeldrager 
van het middeleeuws centralisme’, dat met hetzelfde vuur was bestreden waarmee hijzelf nu 
het centralisme van Roma ladrona bevocht. Dat het retorisch arsenaal waarvan zowel Bossi als 
de film zich bedienden in het Risorgimento was geschapen om Italië te verenigen in plaats 
van te verdelen, leek niet ter zake te doen, net zo min als het gegeven dat de episode 
daarvóór had gediend om een Milanees primaat ten opzichte van andere Noord-Italiaanse 
steden te illustreren. De grenzen aan de veelzijdigheid en ironie van de Italiaanse geschiedenis 
lijken nog niet in zicht. 

 
16 Barbarossa. La libertà non si dona. Si conquista (Milaan, Vallardi, 2009), E. Martinelli en C. Vallardi (red.). Bij de 
film verscheen ook een boek dat de historische claims van de productie moest onderbouwen: F.A. Rossi di 
Marignano, Federico Barbarossa e Beatrice di Borgogna. Re e regina d’Italia (Milaan, Mondadori, 2009). 
17 Zie over het hedendaagse politieke gebruik van de mythe van de Lega onder meer: E. Coleman, ‘The 
Lombard League: history and myth’ in: J. Devlin en H.B. Clarke (red.), European encounters: essays in memory of 
Albert Lovett (University College Dublin Press, 2003), 22-45. 



 

 

 
81. Postzegel (1930) uitgegeven ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van Ferrucci. 

 

 
82. Affiche van de film Barbarossa (2009), regie R. Martinelli. 




