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In het derde deel van zijn omvangrijke Quaderni del carcere, de geschriften die 
hij vervaardigde tijdens zijn fascistische gevangenschap (1927-1937), schrijft 

de Italiaanse politiek filosoof Antonio Gramsci uitvoerig over taal. Hij stelt 
daarin vast dat taal een belangrijk politiek instrument vormt, en dat zij juist 
daardoor telkens opnieuw ter discussie wordt gesteld. Wanneer het vraagstuk 
van de taal boven komt drijven, treedt, aldus Gramsci, ook een aantal andere 
verschijnselen aan het licht: de wijze waarop de heersende klasse vorm krijgt en 
zich uitbreidt, maar ook de manier waarop zij vervolgens de noodzakelijke rela-
ties aangaat met de massa. Taal is volgens Gramsci dus onlosmakelijk verbon-
den met voortdurende processen van de bevestiging, bekritisering en reorgani-
satie van hegemonieën.1  

 In de historiografie is het politieke belang van taal niet onopgemerkt 
gebleven. Er zijn talloze studies geschreven over de wijze waarop gedurende 
de negentiende eeuw taal een instrument vormde in een proces van politieke 
eenwording (Duitsland en Italië), of werkte als de bevestiging van een nationa-
le eenheid (Nederland).2 Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar de wijze waar-
op nationale overheden schoolsystemen aanpasten, het taalonderwijs mono-
poliseerden, leerstoelen initieerden, en de vervaardiging en publicatie van 
woordenboeken, gedichten, liederen en romans stimuleerden. De nadruk in 
het onderzoek lag lange tijd grotendeels op spreektaal en de taal van de litera-
tuur.3 Pas vrij recentelijk is er in het onderzoek meer aandacht gekomen voor 
de taal der wetenschap. In zijn omvangrijke studie Scientific Babel (2015) schetst 
de Amerikaanse historicus Michael Gordin bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
verscheidene wetenschapstalen. Hij neemt daarbij een pragmatisch standpunt 
in. Gordin stelt dat een taal twee kenmerken nodig heeft, wil zij door hem 
aangeduid worden als wetenschapstaal: zij moet flexibel genoeg zijn om nieu-
we ontdekkingen te kunnen beschrijven, en zij moet daadwerkelijk gebruikt 

1  A. Gramsci, Quaderni del carcere (Turijn, 1975), vol. III, 29, 2346. 
2  Zie onder meer: B. Richardson, ‘Questions of language’, in: Z. Barański & R. West 
(red.), The Cambridge Companion to Modern Italian Culture (Cambridge, 2001), pp. 63-80; J. 
Kloek & W. Mijnhardt, 1800. blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag, 2001), o.a. 436; 
D. Cherubin, S. Grosse & K. Mattheier, Sprache und bürgerliche Nation. Beiträge zur deut-
schen und europäischen Sprachgeschichte des 19. Jahrhunderts (Berlijn, 1998).
3  M.L. Altieri Biagi, ‘La lingua della scienza nell’Italia pre-unitaria’, in: V. Coletti 
(red.), L’italiano dalla nazione allo Stato (Florence, 2001), pp. 91-101, aldaar 92.
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worden door wetenschappers.4 Aan de hand daarvan beschrijft hij een ontwik-
keling die aanvangt bij het tijdens de late Middeleeuwen en de vroegmoder-
ne periode dominante Latijn, en via het triumviraat van Engels, Frans en Duits 
dat domineerde tijdens de negentiende en vroege twintigste eeuw, eindigt bij 
het Engels als global scientific language. Ondanks zijn pragmatische standpunt 
veronachtzaamt Gordin de Gramsciaanse aspecten van taal niet. Hij beschrijft 
de overgang van de ene wetenschapstaal naar de andere in verscheidene regio’s 
en legt daarbij de politieke belangen bloot.

Een van de meest interessante gebieden, het Italiaanse schiereiland, en 
meer in het bijzonder de stad Rome, laat Gordin echter buiten beschouwing, 
waarbij hij opvallend genoeg als oorzaak aandraagt de talen daartoe niet te 
beheersen. Wellicht wordt deze lacune eveneens veroorzaakt door Gordins 
keuze om zich volledig te richten op de natuurwetenschappen. Rome was 
echter wel degelijk een academisch centrum. Als hart van de Katholieke geloofs-
gemeenschap, als bewaarplaats van de kennis die door die Kerk eeuwenlang 
verzameld werd, en als plek bij uitstek waar de antieke traditie zichtbaar was, 
had Rome vanaf de vroegmoderne periode niet alleen een grote aantrekkings-
kracht op pelgrims en later ook toeristen, maar eveneens op wetenschappers, 
die allen hun eigen spreektaal hadden. Rome werd in de late negentiende eeuw 
echter ook de hoofdstad van het nieuwe Koninkrijk Italië, juist in een tijd waarin 
de wetenschap niet alleen specialiseerde maar ook nationaliseerde. Ongetwij-
feld werd dus nergens zoveel - en in zoveel verscheidene spraken - gedebatteerd 
over taal als in de Eeuwige Stad.

 In dit artikel onderzoek ik de relatie tussen wetenschap, taal en hegemo-
nie in de Eeuwige Stad. Gezien het bijzondere spanningsveld dat toen ontstond, 
gaat mijn aandacht vooral uit naar de late negentiende en vroege twintigste 
eeuw. Om die periode goed te kunnen duiden is het echter noodzakelijk om 
eveneens een voorgeschiedenis te schetsen. Ik richt me daarbij op de ontwikke-
ling van enkele Romeinse geesteswetenschappelijke academies. 

Vroegmoderne Romeinse academies

Rome’s eerste academies ontstonden gedurende de Renaissance, als imitaties 
van Plato’s Akademeia. Met name vanaf de zeventiende eeuw namen deze een 
vlucht. Sommige werden gesticht door kardinalen, zoals de Accademia degli 
Ordinati (1608), door Giambattista Dati. Andere werden gesticht door leken, 
maar stonden onder bescherming van een kardinaal, zoals de Accademia fisi-
co-matematica, die in 1677 gesticht werd door Giovanni Ciampini. Dergelijke 
academies waren veelal kleinschalige samenkomsten van vrienden en soms 
enkele internationale gasten.5 Daarmee onderscheidden zij zich van de Acadé-

4  M. Gordin, Scientific Babel: How science was done before and after global English (Chica-
go, 2015), 31. 
5  M.P. Donato, ‘Accademie e accademismi in una capitale particolare’, in: Mélanges 
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mie française, die in 1635 werd gesticht door de Franse kardinaal Richelieu, en 
die het voorbeeld zou worden voor de meeste academies ten noorden van de 
Alpen. Rome’s wetenschappelijke sociabiliteit was echter niet verbonden aan 
een vorstelijk hof, maar veeleer met edelen of geestelijken die een persoonlijke 
interesse hadden in wetenschap, letterkunde of kunst.6 

De belangstelling voor het klassieke verleden speelde sinds de vijftiende 
eeuw weliswaar een belangrijke rol in het Europese intellectuele en culturele 
leven, maar mede door de kerkelijke overheersing was Rome tijdens de zeven-
tiende eeuw zeker niet de Europese hoofdstad van de wetenschap, noch die van 
de geleerden.7 Wel groeiden enkele Romeinse academies gedurende deze peri-
ode in omvang, zoals de beroemde Accademia dell’Arcadia, die in 1690 gesticht 
was door enkele leden van de kring rondom Christina van Zweden, de in Rome 
woonachtige voormalige koningin van Zweden, die afstand had gedaan van 
haar troon en zich bekeerde tot het katholicisme. Net als veel andere academies 
was deze gericht op het in stand houden van een goede beheersing van de (loka-
le) Italiaanse taal. Doordat de Arcadia dependances had in Florence en Napels, 
zorgde zij ook voor een (gevoel van) nationale cohesie.8 

De sterke relatie tussen academies en taal was op het Italiaanse schierei-
land niet voorbehouden aan Rome. Al in de zestiende eeuw spanden de leden 
van verscheidene academies in Toscane, veelal voorname edellieden, zich in 
om hun lokale dialect de basis te maken van het moderne Italiaans. Natuurlijk 
speelden politieke overwegingen van de verscheidene machthebbers op het zo 
verdeelde Italiaanse schiereiland hierin een aanzienlijke rol. Zo verdedigde de 
wetenschapper Giulio del Bene, lid van de Florentijnse Accademia degli Alterati 
het gebruik van het Florentijns – al was het maar om de belangen van Floren-
ce, en van de heersende familie de’ Medici, te behartigen. Niet voor niets ook 
liet Cosimo I de’ Medici (1519-1574) de Accademia Fiorentina vanaf 1550 zitting 
nemen in de Salone dei Dugento in het Palazzo della Signoria, dat toen dienst 
deed als hertogelijk paleis.9 Dat veel debatten gericht waren op het creëren van 
een gemeenschappelijke taal moet in het kader worden geplaatst van de proble-
men die wetenschappers ondervonden bij het verspreiden van hun ideeën in 
het op taalkundig gebied zo gevarieerde Italië. Daarnaast waren er academies 

de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée 111:1 (1999), 415-430, aldaar 419-420.
6  Ibidem.
7  J. Black, Italy and the Grand Tour (New Haven, 2003). Cf. P. Rietbergen, Rome and the 
world. The world in Rome. The politics of international culture, 1911-2011 (Dordrecht, 2012), 
pp. 141-149 ; M. Díaz-Andreu & T. Champion, ‘Nationalism and archaeology in Europe: 
an introduction’, in: ibidem (red.), Nationalism and archaeology in Europe (Londen, 1996), 
pp. 1-23. 
8  Donato, ‘Accademie e accademismi’, 415-430.
9  M. Sherberg, ‘The Accademia Fiorentina and the question of the language: the poli-
tics of theory in ducal Florence’, in: Renaissance Quarterly 56:1 (2003), 26-55. 
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zoals de Accademia degli Intronati in Siena (1550), die besloten over te gaan tot 
het gebruik van ‘het’ Italiaans in plaats van het Latijn om vrouwen een grotere 
kans te geven om deel te nemen aan de wetenschapsbeoefening.10  

 Aan de Romeinse academies werd, behalve het Italiaans, juist ook de 
beheersing van het Latijn bevorderd. De zeventiende- en vroeg achttiende-
eeuwse kerkelijke genootschappen werden vooral bevolkt door – voornamelijk 
Italiaanse – jongeren die een carrière binnen de curie nastreefden. Vanwege de 
politiek-religieuze consequenties van het Cuius regio, eius religio van de Vrede 
van Westfalen (1648) werd academische vorming nog belangrijker voor func-
tionarissen van de Katholieke Kerk. Het onderwijs in en de bestudering van 
het Latijn werden daartoe gestimuleerd.11 Tijdens het Pontificaat van Clemens 
XI (1700-1720) kwam dit tot uitdrukking in de oprichting van nieuwe, en de 
hervorming van reeds bestaande kerkelijke academies en opleidingsinstituten. 
Zo stichtte kardinaal Giuseppe Renato Imperiali in 1701 de Accademia ecclesi-
astica – ook wel dei nobili ecclesiastici – die als doel had de jongeren nog beter 
op te leiden. In 1740 bekrachtigde Benedictus XIV ook de stichting van de vier 
academies dei Concili. Deze dienden eveneens om uitdrukking te geven aan 
de academische katholieke cultuur. De meeste (jonge) leden waren echter nog 
altijd afkomstig van het Italiaanse schiereiland, en zo gingen de universele aspi-
raties van de curie dus hand in hand met een zeker provincialisme. Toch had 
Rome’s achttiende-eeuwse geleerdencultuur wel degelijk invloed op andere 
katholieke academische centra, met name in haar nadruk op een goede beheer-
sing van het Latijn.12 

Romeinse academies op het snijvlak van de achttiende en negentiende eeuw

Ook veel niet-kerkelijke Romeinse academies droegen gedurende deze peri-
ode het predicaat ‘Pontificia’; in de praktijk kregen zij echter maar weinig of 
zelfs geen financiële ondersteuning van de curie. Deze steunden, net als de 
geheel zelfstandige academies, veelal nog altijd op rijke patronen en kunnen 
dus geenszins worden vergeleken met Europese instituten die gefinancierd 
werden uit overheidsgelden. Sommige Romeinse notabelen hadden zelf een 
bijzondere interesse voor wetenschap. Dat gold bijvoorbeeld voor Francesco 
Caetani (1738-1810), die thuis was in de Europese letteren, bekend stond om zijn 
academische kennis en zich weinig aantrok van het gedachtegoed van de Kerk. 
Hij stichtte zijn eigen Accademia Esquilina.13 Op de bovenste etage van zijn paleis 

10  V. Cox, ‘Members, Muses, Mascots. Women and the Italian Academies’, in: J. Ever-
son, D. Reidy & L. Sampson (red.), The Italian Academies 1525-1700. Networks of culture, 
innovation and dissent (Abingdon, 2016), 132-167, aldaar 151-152. 
11  Zie voor de ontwikkeling en het (vroeg)moderne gebruik van het Latijn: J. Bloe-
mendal, Latijn. Cultuurgeschiedenis van een wereldtaal (Amsterdam, 2016). 
12  Donato, ‘Accademie e accademismi’, 415-430, aldaar 421-425.
13  P. Ghione, ‘Leone Caetani: la politica e la cultura della democrazia’, in: Bonifacio 
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liet hij een observatorium bouwen, waar verschillende wetenschappers waarne-
mingen deden, die zij publiceerden in het door hem opgerichte en gefinancier-
de Italiaanstalige tijdschrift Effemeridi astronomiche calcolate al mezzogiorno tempo 
vero nel meridiano di Roma ad uso della Specola Caetani (1785).14 

Net als andere academies verleende Francesco Caetani, om het prestige 
ervan te verhogen, ‘buitenlandse’ geleerden, schrijvers en kunstenaars, onder 
wie Voltaire en D’Alembert, lidmaatschappen van zijn academie.15 Hoewel het 
bij de meeste genootschappen in eerste instantie veelal ging om bevriende en 
dus enkel ‘corresponderende’ externe leden, groeide het aantal daarvan dat de 
Eeuwige Stad en haar academies daadwerkelijk bezocht gestaag. Dat gold ook 
voor de meer gevestigde instituten, zoals de Accademia di San Luca (gesticht in 
1577) en de reeds genoemde Arcadia.16 

De groei van het aantal buitenlandse geleerden dat de Eeuwige Stad 
bezocht moet grotendeels worden toegeschreven aan de Verlichting, die met 
haar verwijzingen naar het Griekse en Romeinse cultuurgoed van Rome een 
nog aantrekkelijker bestemming maakte. Rond 1760-1770 kwam het aan de 
Universiteit van Göttingen bovendien tot een eerste wetenschappelijke bena-
dering van de antieke beschaving; daarin was de filologie weliswaar overheer-
send, maar werden tevens pogingen ondernomen om antieke teksten te verge-
lijken met materiële vondsten.17 Iets soortgelijks deed Johann Joachim Winc-
kelmann (1717-1768), een geleerde die in 1755 in Rome arriveerde en daar als 
‘prefetto delle antichità’ leiding gaf aan de pauselijke collecties van oudheden. 
Om te komen tot een (kunst)historische reconstructie bestudeerde hij de kunst-
werken in relatie tot de klassieke auteurs.18 Toenemende transportmogelijkhe-
den zorgden er tegelijkertijd voor dat Rome gemakkelijker te bereizen was. In 
het kielzog van Winckelmann trokken talloze andere (amateur-)geleerden dus 

VIII, i Caetani e la storia del Lazio. Atti del Convegno di studi storici (Rome, 2004), pp. 273-288, 
aldaar 275; C. Fiorani, ‘I Caetani e l’Accademia dei Lincei dal Settecento al primo Nove-
cento’, L. Fiorani (red.), Palazzo Caetani: storia, arte e cultura (Rome, 2007), pp. 331-345.
14  L. Fiorani, ‘Caetani, Francesco’, in: Dizionario Biografico degli Italiani (Rome, 1973), 
pp. 168-170.
15  L. Fiorani, ‘Filippo Caetani: l’ironia nella Roma papale dell’Ottocento’, in: G. 
Gorgone & C. Cannelli (red.), Il salotto delle caricature. Acquerelli di Filippo Caetani 1830-
1860 (Rome, 1999), pp. 13-28, aldaar p. 14.
16  P. Musitelli, ‘Artisti e letterati stranieri a Roma nell’Ottocento. Strutture, pratiche e 
descrizioni della sociabilità’, in: Memorie e Ricerca 46 (2014), pp. 27-44.
17  S. Dyson, In pursuit of Ancient pasts: a history of Classical Archaeology in the nineteenth 
and twentieth centuries (Yale, 2006), 1-20; 30.
18  Voor Winckelmann: D. Carter (red.), Johann Joachim Winckelmann on art, architec-
ture and archaeology (Rochester, 2013); W. Leppmann, Winckelmann: ein Leben für Apollo 
(Frankfurt am Main, 1986); H. van Dolen & E. Moormann, Johann Joachim Winckelmann. 
Een portret in brieven (Baarn, 1993).
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naar Italië om daar al gravend, soms in de grond, maar vaker nog in bibliothe-
ken en archieven, hun geluk te beproeven. Zij bezochten, behalve de acade-
mies, ook de Vaticaanse bibliotheek en de pauselijke universiteit La Sapienza.19 
Sommigen verbleven slechts tijdelijk in de stad, als onderdeel van hun Grand 
Tour. Voor anderen groeide Rome uit tot hun tweede, of zelfs eerste thuishaven. 
De verschillende bezoekers hadden hun eigen kwartieren en ontmoetingsplaat-
sen die veelal gelegen waren tussen Piazza del Popolo en Piazza di Spagna.20 

Er was, gedurende de achttiende eeuw, dus sprake van een secularisatie 
van en een toenemende diversiteit onder Romegangers.21 Juist dankzij deze 
variëteit kon het Frans er, net als elders in Europa, uitgroeien tot een belang-
rijke wetenschapstaal.22 De verspreiding en de toename van het gebruik van 
het Frans was een gevolg van de herroeping van het Edict van Nantes in 1685, 
waarna talloze hugenoten al vluchtend naar alle uithoeken van Europa de taal 
verspreidden. Bovendien werd het Frans vanaf het Verdrag van Rastatt (1714) 
ook de taal van de internationale diplomatie, zelfs in Duitstalige gebieden.23 
Veelzeggend is dat de Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften het Frans 
als de gangbare wetenschapstaal hanteerde en verdedigde.24 

 In de Eeuwige Stad kreeg de verfransing van de wetenschapscultuur een 
politieke dimensie. De Franse inname van Rome in 1798, waarbij paus Pius 
VI werd ontvoerd, resulteerde in de stichting van de Romeinse Republiek, die 
echter een kort leven beschoren was. Tijdens de korte Tweede Coalitieoorlog 
(1799-1802) verdreven de Russen de Franse legers uit Rome en herstelden het 
pauselijk gezag. Tussen 1809 en 1814 kwam de stad echter wederom onder 
Franse zeggenschap. Verscheidene wetenschappers die zich nooit goed hadden 
kunnen vinden in de doelstellingen van de Kerk werden lid van de nieuwe 
academies die de Fransen oprichtten. Van groot belang waren vooral het Istitu-
to Nazionale della Repubblica Romana (1798) en de Accademia d’archeologia (1810). 
Opvallend is dat de statuten van beide organisaties geschreven werden in het 
Italiaans, vermoedelijk om tegemoet te komen aan zij die zich, hun lidmaat-
schap ten spijt, eveneens niet goed thuis voelden bij de Franse politiek-culture-

19  Black, Italy and the Grand Tour; Rietbergen, Rome and the world. The world in Rome, 
141-149 ; Díaz-Andreu & Champion, ‘Nationalism and archaeology in Europe: an intro-
duction’, pp. 1-23.
20  G. Montègre, ‘Parcours romains, parcours méditerranées. L’impact du voyage 
à Rome dans le construction des territoires au siècle des Lumières’, in: Rives méditerra-
néennes 34 (2009), 45-56.
21  A. Di Nola, ‘Dal pellegrinaggio alla gita turistica: un’analisi quantitativa delle guide 
di Roma’, in: Dimensioni e problemi della ricerca storica 1 (1989), 181-262.
22  Musitelli, ‘Artisti e letterati stranieri a Roma nell’Ottocento’, pp. 27-44, aldaar 32.
23  M. Fumaroli, When the World Spoke French (New York, 2001), xviii; Gordin, Scientific 
Babel, 16-17.
24  Gordin, Scientific Babel, 16-17; 167.
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le overheersing van de Eeuwige Stad.25 
 De komst van de Fransen betekende voor sommige particuliere dragers 

van Rome’s wetenschapscultuur weinig goeds. Francesco Caetani, bijvoor-
beeld, verloor tijdens de chaotische machtsovername een deel van zijn bezittin-
gen. Bovendien werd hij als vertegenwoordiger van de hoogste Romeinse adel 
hard getroffen door enkele Frans-revolutionaire maatregelen, waaronder de 
forse belastinginning. Caetani’s Accademia Esquilina werd in 1801 gesloten. Nog 
in datzelfde jaar zag de hertog, gesteund door enkele vermogende vrienden, 
kans om de in 1603 gestichte toonaangevende Accademia dei Lincei, nieuw leven 
in te blazen.26 De tweede Franse bezetting van Rome bleek Caetani beter gezind: 
Napoleon besloot de Nuovi Lincei te subsidiëren. Na de definitieve nederlaag 
van de Franse keizer en de terugkeer van het pauselijke gezag meende de curie 
echter dat de leden van de Lincei te zeer hun eigen belangen behartigden, waar-
na zij overging tot stopzetting van de financiering.27 

Rome als centrum van de (archeologische) wetenschap in de negentiende 
eeuw

De wetenschappen kwamen vanaf 1825 onder strenger kerkelijk toezicht te 
staan. De (cultuur)politieke kracht van de wetenschap was de curie niet onbe-
kend. In zijn bul Quod Divina Sapientia kondigde paus Leo XII (p. 1823-1829) 
aan dat scholen, universiteiten en wetenschappelijke academies verantwoor-
ding verschuldigd waren aan de Congregazione degli studi. Zo werd elk onder-
zoek dat tegen de kerkelijke leer inging welhaast onmogelijk.28 Ook promootte 
de Kerk het Latijn actief als alternatief voor het Frans en Italiaans. Op het liceo, 
dat werd bestierd door het Collegio romano, was het niet alleen vanzelfsprekend 
om Latijnse teksten te vertalen, maar werden de scholieren ook geacht het te 
spreken.29

 Een van de voornaamste wetenschappen waarmee de Kerk haar greep op 
het academische leven in Rome hoopte te verstevigen, was de archeologie. Op 
verscheidene plekken in en rondom Rome had Leo’s voorganger, Pius VII (p. 
1800-1823), opgravingen geïnitieerd, die de Kerk in staat moesten stellen om 
zichzelf te presenteren als de erfgenaam van de antieke beschaving. Daartoe 
was in 1816 bovendien de Pontificia Accademia Romana di Archeologia opgericht, 

25  Donato, ‘Accademie e accademismi’, 415-430, aldaar 426.
26  R. Bindman, The Accademia dei Lincei: Pedagogy and the natural sciences in counter-
reformation Rome (Ann Arbor, 2000), pp. 233-235; D. Carutti, Breve storia della Accademia 
dei Lincei (Rome, 1883), p. 111; G. Gabrieli, Contributi alla storia della Accademia dei Lincei 
(Rome, 1989), vol. II, pp.141-142; 1600; 1603; Fiorani, ‘I Caetani e l’Accademia dei Lincei’, 
pp. 331-345.
27  Donato, ‘Accademie e accademismi’, 415-430, aldaar 427-428.
28  Ibidem.
29  S. Negro, Seconda Roma, 1850-1870 (Milaan, 1943), 213.
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die toezicht hield op de opgravingen.30

Deze pauselijke archeologische academie ondervond echter al snel concur-
rentie van verscheidene (amateur)geleerden uit het buitenland. In de Duitsta-
lige gebieden ontwikkelde de archeologie zich vanaf de vroege negentiende 
eeuw tot zelfstandige wetenschap.31 Samen met hun Franse en Deense colle-
ga’s domineerden de Duitsers ook in Rome, waar zij in de vroege negentiende 
eeuw vaak nog werkzaam waren als diplomaat, maar steeds vaker als (profes-
sioneel) archeoloog. Dat gold bijvoorbeeld voor Barthold Niebuhr (1776-1831) 
en zijn opvolger Christian von Bunsen (1791-1860) die hun vrije tijd doorbrach-
ten in geleerde kringen en betrokken waren bij opgravingsprojecten. Belang-
rijk was ook Eduard Gerhard (1795-1867), een student van de classicus en anti-
quair August Böckh (1785-1867); hij richtte met enkele enthousiaste vrienden 
in 1829 het Instituto di corrispondenza archeologica op, een transnationale orga-
nisatie waarin geleerden en verzamelaars uit alle landen hun passie voor en 
kennis van het klassieke verleden deelden. Opvallend is natuurlijk wel de ‘n’ 
in het woord Instituto, die de Duitse overmacht erbinnen symboliseerde. Drie 
tijdschriften zorgden ervoor dat de doelen van de organisatie, het publiceren 
van nieuwe vondsten en/of interpretaties, werden verwezenlijkt. Het orgaan 
voorzag hiermee zeker in een behoefte: veel vondsten werden nog particulier 
gedaan en waren daardoor een anoniem leven beschoren.32 Het ledenbestand 
van het Instituto was opgedeeld in verschillende rangen met Italiaanse aandui-
dingen: de soci onorari en effettivi woonden de wekelijkse bijeenkomsten bij, de 
associati waren verplicht geabonneerd op de publicaties, en de soci corrisponden-
ti, vaak lokale liefhebbers en kenners van de oudheid, moesten in het Italiaans, 
Frans of Latijn – het Duits gold in Rome zeker nog niet als een taal van geleer-
den – bijdragen inzenden.33 De oprichters van het instituut hechtten er kenne-
lijk weinig belang aan dat het Frans door enkele Italianen al te zeer werd geas-
socieerd met de Napoleontische overheersing van het Italiaanse schiereiland.34

Niet alleen op wetenschappelijk gebied zag de Kerk haar positie in Rome 
bedreigd. Het Risorgimento, de strijd voor een verenigd Italiaans schiereiland 
die na 1815 losbarstte, leidde in 1848 tot een revolutie in de Eeuwige Stad, die 

30  Voor de geschiedenis van de Pontificia Accademia Romana di Archeologia, zie: C. 
Pietrangeli (red.), Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Note storiche (Rome, 1983). 
31  S. Marchand, Down from Olympus. Archaeology and Philhellenism in Germany, 1750-
1970 (Princeton, 1996), pp. 42-43.
32  G. Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen. Chronik eines absehbaren Sturzes. Die 
Geschichte des Deutschen Kapitols 1817-1918 (Regensburg, 2005), pp. 67-77.
33  H. Blanck, ‘The Instituto di Corrispondenza Archeologica’, in: N. de Haan, M. Eick-
hoff & M. Schwegman (red.), ‘Archaeology and national identity in Italy and Europe 1800-
1950’ in: Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute Rome (2008), pp. 63-78.
34  L. Formigari, Signs, science and politics. Philosophies of language in Europe, 1700-1830 
(Amsterdam, 1993), 125.
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slechts door inmenging van Franse troepen kon worden neergeslagen. Na 1848 
probeerde de curie het culturele leven te herstellen, inclusief de wetenschaps-
beoefening. In 1853 werd de Sapienza heropend, hoewel er pas vanaf 1859 echt 
sprake was van een hernieuwd succes, toen er ca. 1000 studenten ingeschreven 
stonden.35 De nieuwe paus Pius IX (p. 1846-1878) had zelf een groot hart voor 
de wetenschap. De niet-profane wetenschappen kregen, net als niet-kerkelijke 
academici, meer speelruimte. Pius voerde de financiering van de Pontificia Acca-
demia Romana di Archeologia verder op.36 De christelijke archeologie groeide zo 
nog verder uit tot een belangrijke discipline, met boegbeelden als Carlo Ludo-
vico Visconti (1818-1894) en Giovanni Battista De Rossi (1822-1894).37 Boven-
dien besloot de paus in 1847 al tot de heroprichting van de Pontificia Accade-
mia dei Nuovi Lincei, waarbinnen het Italiaans en het Latijn als de voornaamste 
talen golden.38 

Rome en de laatnegentiende-eeuwse nationalisering van de (archeologische) 
wetenschap 

De kerkelijke wetenschapscultuur kreeg eind negentiende eeuw echter met 
nieuwe politieke veranderingen te maken. In 1870 werd het doel van de Itali-
aanse eenheidsstrijders verwezenlijkt: de Eeuwige Stad werd ‘bevrijd’ van het 
pauselijke gezag. Het jaar daarna werd Rome geïnaugureerd als hoofdstad van 
het jonge Koninkrijk Italië. Onder druk van de minister van Financiën, Quinti-
no Sella, maakte het rechtse kabinet van Giovanni Lanza (r. 1869-1873) geld vrij 
voor een cultuur- en wetenschapsbeleid waarmee Italië zichzelf ondanks zijn 
jeugdigheid toch kon presenteren als Europese grootmacht.39 Toen de Duitse 
oudhistoricus Theodor Mommsen zijn zorg uitsprak dat Rome met het einde 
van de pauselijke heerschappij ook zijn universaliteit zou verliezen, diende 
Sella hem scherp van repliek. De Eeuwige Stad zou het universele centrum 

35  G. Macaulay Trevelyan & H. Zimmern, The last days of Papal Rome, 1850-1870 
(Londen, 1909), 249-254.
36  C. Pietrangeli, ‘La Pontificia Accademia Romana di Archeologia’, in: P. Vian 
(red.), Speculum Mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche (Rome, 1992), pp. 
427-444; J. Erenstoft, Controlling the sacred past: Rome, Pius IX and Christian Archaeology 
(Ann Arbour, 2008). 
37  Voor de vroegchristelijke archeologie in deze periode: W. Frend, The Archaeology of 
Early Christianity (Londen, 1996), met name hoofdstuk 6: ‘Archaeology and Catholicism: 
Lavigerie, de Vogüé and De Rossi, 1869-1894’, pp. 65-90. Zie voor De Rossi bovendien: P. 
Foro, ‘Giovanni Battista De Rossi, entre archéologie chrétienne et fidélité catholique dans 
l’Italie de l’Unité’, in: Historiographie et identités culturelles 9 (2009), pp. 101-112; A. Baruf-
fa, Giovanni Battista De Rossi. L’archeologo esploratore delle catacombe (Vaticaanstad, 1994).  
38  Donato, ‘Accademie e accademismi’, 415-430, aldaar 427-428.
39  L. Pepe, ‘L’Istituto Nazionale della Repubblica Romana’, in: Mélanges de l’École 
française de Rome. Italie et Méditerranée 108:2 (1996), pp. 703-730, aldaar 730.
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worden van de wetenschap, niet zozeer vanuit Italiaans eigenbelang, als wel 
vanuit hetgeen Sella aanduidde als de ereschuld ten opzichte van de mens-
heid.40 Het is frappant hoe snel na de nederlaag van de paus de nieuwe macht-
hebbers tot actie overgingen. Een van hun eerste besluiten, op 8 november 1870, 
was dat de kerkelijke Commissione di Antichità e Belle Arti geen enkele autoriteit 
zou bezitten in het nieuwe Italië. Hoewel er een kerkelijke academie zou blij-
ven bestaan onder dezelfde naam, werd ook de Accademia dei Lincei genationa-
liseerd, en droeg zij nu het koninklijke predicaat Reale. 

 Al gauw merkten de Italiaanse machthebbers dat het proces van nationa-
lisering van de wetenschap ook in andere landen plaatshad. Overal in Europa 
werden academies opgericht en gefinancierd door nationale overheden. Dat 
gold zeker in het jonge Duitse keizerrijk, dat de onderwijs-, taal- en weten-
schapspolitiek voorzette die was ingezet door de Pruisische minister Wilhelm 
von Humboldt (1767-1835). Vrijwel alle wetenschappers hadden inmiddels 
bovendien het besef dat academische kennis niet verbonden was aan één taal. 
Het Duits kon zich daardoor ook vrij snel als wetenschapstaal vestigen. Waar 
tijdens de zestiende eeuw slechts 10% van de publicaties in de Duitstalige gebie-
den geschreven was in het Duits, lag dit aantal in de vroege negentiende eeuw 
al rond de 95%. Dat de kennis van het Latijn daardoor minder vanzelfsprekend 
werd blijkt ook uit de stijging van het aantal woordenboeken Latijn-Duits dat 
werd uitgegeven.41

 Het Romeinse wetenschapsleven werd door deze nationalistische tendens 
beïnvloed. In zijn dagboeken memoreert de Duitse historicus Ferdinand 
Gregorovius bijvoorbeeld Theodor Mommsens verblijf van twee maanden in 
de Eeuwige Stad in 1876. Tijdens een diner bij de Reale Accademia di Lincei, waar-
bij niet alleen talloze Italiaanse wetenschappers aanwezig waren maar ook de 
directeur van de Franse archeologische school in Rome, Auguste Geffroy, verge-
leek Momssen de wetenschappelijke verdiensten van verscheidene Europese 
landen met elkaar. Hij stelde dat het primaat van de wetenschap nu aan Duits-
land toebehoorde, en dat Frankrijk en Italië in verval waren. Gregorovius wees 
deze vergelijking van de hand door te stellen dat Mommsen zich wel vaker arro-
gant toonde.42

Toch vormde diens uitspraak de opstap naar een periode waarin de 
Romeinse wetenschappelijke cultuur inderdaad aan nationalistische tenden-
sen onderhevig zou worden. De stad had door haar antieke resten een bijzon-
dere aantrekkingskracht op alle Europese naties, die nog versterkt werd door 
de openstelling van de Vaticaanse archieven in 1880-1881: daar bevonden zich 
bronnen die hun eigen verledens blootlegden. Aan het einde van de negentien-

40  Negra, Seconda Roma, pp. 6-7.
41  Gordin, Scientific Babel, 166 e.v. 
42  F. Gregorovius, Römische Tagebücher 1852-1889 (geredigeerd en van voetnoten voor-
zien door Hanno-Walter Kruft en Markus Völkel) (München, 1991), 370.
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de eeuw werd in veel natiestaten dan ook de behoefte gevoeld aan een nationa-
le Romeinse thuishaven van waaruit het (geestes)wetenschappelijk onderzoek 
plaats kon vinden.43 

Het supranationaal opgezette Instituto di corrispondenza archeologica werd 
steeds meer een Duits-nationale aangelegenheid. Golo Maurer geeft in zijn 
studie naar de Duitse aanwezigheid in het negentiende-eeuwse Rome terecht 
aan dat het streven van het Instituto om financieel onafhankelijk en natie over-
stijgend te blijven, in een tijd waarin het cultureel nationalisme om zich heen 
greep te ambitieus was.44 De regering in Berlijn begon het instituut dus geheel 
te financieren en doopte het in 1874 na de Duitse eenwording om in Deutsches 
Archäologisches Institut. Bovendien werd in 1885 door Bismarck besloten dat 
tijdens bijeenkomsten voortaan alleen nog Duits mocht worden gesproken, of 
Latijn. Italiaans en Frans, talen die op het Instituto veel werden gebruikt, waren 
nu plotsklaps expliciet verboden.45 Pas na de Eerste Wereldoorlog werd de blik 
weer meer internationaal gericht: in Band 40 (1926) van het instituutstijdschrift, 
dat inmiddels de Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts / Römische 
Abteilung heette, werden – hoewel nog altijd enkel in het Duits – de grote arche-
ologen van alle naties herdacht die inmiddels waren gestorven.46

Het succes dat de Duitsers hadden met hun archeologische activiteiten in 
Rome en elders in Italië, lokte reacties uit van andere Europese landen. In 1873 
al antwoordde de Franse regering op de Duitse bemoeienis binnen het Instituto 
met de inhuldiging van de École française, naast de eigen ambassade gezeteld in 
het Palazzo Farnese.47 De Franse regering besloot bovendien dat lidmaatschap 
enkel voorbehouden zou zijn aan studenten of onderzoekers met de Franse 
nationaliteit, en dat het Frans de dominante wetenschapstaal zou worden. De 
verhoudingen met andere nationaliteiten stonden, onder meer vanwege de 
Frans-Duitse oorlog (1870-1871) en de inname van Rome door de Italiaanse 
troepen (1870), op scherp. Hoewel op het gebied van archeologisch en historisch 
onderzoek veel minder succesvol dan de Duitse evenknie, had ook de Franse 

43  Rietbergen, Rome and the world, hfst. 4: ‘A villa of academies. Memory palaces in the 
Valle Giulia’, pp. 141-266, aldaar vooral pp. 141-154.
44  Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen, p. 78.
45  Voor de transformatie van het Instituto di corrispondenza archeologica in het Deut-
sches Archäologisches Institut zie: C. Jansen, ‘The German Archaeological Institute between 
transnational scholarship and foreign cultural policy’, in: De Haan, Eickhoff & Schweg-
man (red.), Archaeology and national identity, pp. 151-181, aldaar vooral pp. 151-154.
46  L. Wickert, Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts 1879 bis 
1929 (Mainz, 1979), p. 47.
47  P. Foro en S. Rey, ‘Archaeology without identity? Antiquity and French archaeo-
logical research around the Mediterranean (1850-1945)’, in: De Haan, Eickhoff & Schwe-
gman (eds.), Archaeology and national identity, pp. 95-107, aldaar p. 100.
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school in Rome een duidelijk politieke functie.48  
Ook andere regeringen gingen over tot actie en drongen bij de Italiaanse 

overheid en de Romeinse gemeente aan op hun eigen Romeinse onderkomen. 
Deze zagen hierin een kans om Rome te presenteren als de stad der universe-
le wetenschap, precies zoals Quintino Sella dat wenste. Juist daarom ook werd, 
in tegenspraak met alle pogingen om de Italianen middels een door het onder-
wijs geüniformeerde taal te binden aan hun eigen natiestaat, aan Italiaanse 
academies vastgehouden aan voordrachten in verschillende moderne Europe-
se talen.49 Zo hield de zojuist genoemde Ferdinand Gregorovius bijvoorbeeld 
geregeld Duitstalige lezingen aan de Lincei en de Accademia di San Luca.50 Om 
Sella’s doel te verwezenlijken verschafte de Italiaanse overheid aan andere 
natiestaten de mogelijkheid tot een Romeins onderkomen. Hun eigen Romein-
se instituten lagen verspreid door de hele stad, maar vooral rondom de Valle 
Giulia. Daar hadden de Britten (1901), de Oostenrijkers (1883) en, vanaf het 
midden van de twintigste eeuw, ook de Nederlanders (1933) en Belgen (1939) – 
die echter ongeveer vanaf de eeuwwende al in Rome huisden - hun eigen onder-
komen.51 Deze instituten volgden het Duitse en Franse voorbeeld en hielden, 
naast het Italiaans, zoveel mogelijk vast aan het gebruik van de eigen taal. De 
keuze tegen bepaalde wetenschapstalen was tijdens deze periode dus minstens 
even betekenisvol als de keuze voor.

Wat was nu het gevolg van deze nationalisering van de Romeinse weten-
schapscultuur? In zijn monografie stelt Michael Gordin vast dat het gebruik van 
een bepaalde wetenschapstaal soms wordt bepaald vanuit onze eigen behoef-
te onszelf zo goed mogelijk te kunnen uitdrukken. Hij noemt dit identity. Daar-
naast, en in sommige gevallen daartegenover staat onze behoefte om onze idee-
en, inzichten en emoties te delen met een publiek. Gordin noemt dit communi-
cation.52 Hoewel het twijfelachtig is of laatnegentiende-eeuwse nationale over-
heden met het beklemtonen van hun eigen landstaal academici in staat wilden 
stellen om zich zo nauwkeurig mogelijk uit te drukken, is het zeker dat dit 
beleid ten koste ging van de communicatieve kant van de wetenschap. 

Dat sommigen niet gelukkig waren met het dominante wij-zij denken in 
Rome’s academische leven blijkt uit de brieven van de Italiaan Rodolfo Lanci-
ani (1845-1929). Hoewel zijn eigen opgravingen een belangrijke functie hadden 
voor de nieuwe Italiaanse cultuurnatie, veroordeelde hij de Duitse inmenging 
in het Instituto di corrispondenza archeologica: 

48  Foro en Rey, ‘Archaeology without identity?’, pp. 95-107.
49  Zie o.a.: B. Richardson, ‘Questions of language’, in: Z. Barański & R. West (red.), 
The Cambridge Companion to Modern Italian Culture (Cambridge, 2001), pp. 63-80.
50  Gregorovius, Römische Tagebücher, 416.
51  Rietbergen, Rome and the world, p. 149; H. Cools & H. de Valk, Institutum Neerlandi-
cum MCMIV-MMIV: honderd jaar Nederlands Instituut te Rome (Hilversum, 2004).
52  Gordin, Scientific Babel, 4-5.
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‘I have no intention to enter into a controversy on this sad affair of 
the transformation of the Instituto. No doubt the Berlin authorities 
have acted for the best. Certainly the official abolition of the Italian 
language in the sittings, and in the publications of the Instituto 
(however tempered by a later compromise), and the substitution 
of some Mitteilungen and of a Jahrbuch in place of the old Bulletino 
and Annali, have been keenly felt and regretted by us Italians, who 
have shown the greatest partiality, affection, and devotion to our 
welcome German guests since 1825, supplying them most liberally 
with the materia prima for their scientific work; in fact, supplying 
them with the very primizia of our discoveries. However, as the 
greatest living statesman [Bismarck, F.M.] has remarked, gratitude 
does not exist as an international virtue. What we mostly and, I 
dare say, exclusively regret in this affair is the disappearance of 
our faithful and beloved friend and master, Wilhelm Henzen. He 
died of grief on January 27th.’53 

Inderdaad waren de Duitse archeologen Henzen en, hoewel in mindere mate, 
Wolfgang Helbig, binnen het Instituto altijd voorvechters geweest van interna-
tionale samenwerking.54 Zij zagen een open geest en een onafhankelijke posi-
tie als wezenlijk voor het bedrijven van wetenschap. Met afgrijzen hoorden 
zij dus de besluiten van de centrale directie in Berlijn. Zelfs Theodor Momm-
sen, die eerder nog de wetenschappelijke capaciteiten van de Europese naties 
had vergeleken, schreef aan Henzen dat dit het einde betekende van het Insti-
tuto als een wetenschappelijke thuishaven die gevrijwaard was van nationale 
invloeden.55 Mommsen besloot zich te distantiëren van het instituut, Henzen 
vervroegde zijn pensionering. Helbig, die altijd gezien werd en zichzelf gezien 
had als diens ideale opvolger, werd gepasseerd en dreigde nu over te lopen 
naar een nieuw op te richten Italiaans instituut, dat er overigens niet kwam.56 

 De hoop van de teleurgestelde, op internationale samenwerking gerich-
te academici was nu gevestigd op particuliere initiatieven. Het aantal priva-
te academies in Rome was gedurende de negentiende eeuw onder invloed van 
de om zich heen grijpende natiestaten echter geslonken. Enkel de internati-
onale salons van Nadine Helbig-Šchakowskoy (1847-1922), Henriette Hertz 
(1846-1913), en, vooral, Ersilia Caetani-Lovatelli (1840-1925) boden nu uitkomst. 
Caetani-Lovatelli, de kleindochter van de eerder genoemde Francesco Caetani, 

53  A. Cubberley (red.), Rodolfo Lanciani, notes from Rome (Londen, 1988), 195.
54  Wickert, Beiträge zur Geschichte, 47-50.
55  Brief van Theodor Mommsen aan Wilhelm Henzen, gedateerd 30 maart 1885, geci-
teerd uit: Wickert, Beiträge zur Geschichte, p. 30.
56  Ibidem, pp. 40-42.
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was zelf archeologe en wist haar salon tot de belangrijkste ontmoetingsplaats 
van de Romeinse archeologische scene te maken. Niet alleen wisselden 
talloze academici bij haar hun laatste vondsten en ideeën uit, zij kwamen, 
dankzij bemiddeling van de gastvrouw, ook tot oplossing van hun conflicten, 
die meestal betrekking hadden op de vraag wie waar mocht opgraven.57 De 
gesprekken in deze op een academie gelijkende salon werden gevoerd in de 
belangrijkste moderne Europese talen (naast het Italiaans natuurlijk het Duits 
en Frans, maar in toenemende mate ook het Engels en Spaans). Tegelijkertijd 
correspondeerde Caetani-Lovatelli met de geleerden die verbonden waren aan 
het Vaticaan, onder wie De Rossi, in het Latijn, dat dus nog altijd betekenis 
had in deze genationaliseerde, maar tevens stedelijk-universele Romeinse 
wetenschapscultuur. Voor haar verdiensten werd Caetani-Lovatelli in 1903 
beloond, toen het organiserend comité van het Congresso Internazionale di scien-
ze storiche besloot zittingen te plannen in haar salon.58 In 1910 organiseerde 
zij bovendien, als erelid van de Accademia dei Lincei, haar eigen ‘serata Lincea’, 
waar gasten van over de hele wereld aanwezig waren, onder meer afgevaardig-
den van wetenschappelijke academies in Japan en de Verenigde Staten. In 1911 
droeg ze mede zorg voor het grote, eveneens meertalige archeologische congres 
dat onderdeel was van de viering van het vijftigjarig bestaan van het Italiaan-
se koninkrijk, waarbij haar activiteiten op nationaal en internationaal niveau 
samenkwamen.59

Conclusie

De Eerste Wereldoorlog veranderde de Europese wetenschapscultuur ingrij-
pend. Niet alleen kregen verscheidene vakgebieden een impuls, ook verander-
den de talen waarin wetenschappers hun werk presenteerden. Het Duits, dat 
vanaf 1870 aan een sterke opmars bezig was, en tussen 1880 en 2015 zelfs de 
enige taal zou zijn die het Engels kon verslaan qua aantallen publicaties, verloor 
door het verloop van de oorlog en de opkomst van het nazisme zijn positie.60 
Het Engels groeide uit tot de academische lingua franca. Dat was ook in Rome 
het geval, waar zowel na de Eerste als de Tweede Wereldoorlog bij academi-
ci het besef groeide van de noodzaak tot samenwerking.61 Wie thans in Rome 

57  Voor deze gesprekken en bemiddeling: F. Meens, Archeologe en muze. Ersilia Caetani-
Lovatelli en het culturele leven in Rome tijdens het Fin de siècle (proefschrift, Radboud Univer-
siteit, 2015), 241-258.
58  Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 aprile 1903) (Rome 1904), 
V.
59  Meens, Archeologe en muze, 162.
60  Gordin, Scientific Babel, 7.
61  M. Pallottino, ‘Introduzione. Un centro mondiale di cultura umanistica: L’Unione 
Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’arte in Roma’, in: P. Vian 
(red.), Speculum Mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche (Rome, 1993), 9-15.
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verblijft, staat enerzijds versteld van het aantal nationale wetenschappelijke 
instituten dat er nog altijd gevestigd is, maar is anderzijds onder de indruk van 
de vele samenwerkingsprojecten. De lezingen en congressen op deze academies 
worden gehouden in verschillende talen; het Engels domineert er weliswaar, 
maar ook het Italiaans, Frans en Duits zijn goed vertegenwoordigd.

 Uit dit artikel blijkt dat dit het resultaat is van een complex proces dat 
sterk beïnvloed werd door de bijzondere positie die Rome altijd heeft inge-
nomen binnen de Europese (geleerden)cultuur. Opvallend genoeg maakte het 
Italiaans zelf daardoor tegelijkertijd een vrij atypische ontwikkeling door als 
wetenschapstaal. Waar de taal aan vroegmoderne academies, overal op het Itali-
aanse schiereiland en dus ook in de Eeuwige Stad, in zwang was, verslechter-
de haar positie gedurende de negentiende eeuw.62 Omdat de Italiaanse politie-
ke eenheid pas relatief laat tot stand kwam, werd de wetenschapscultuur van 
Rome in de negentiende eeuw vooral bepaald door het kerkelijke beleid en de 
nationalistische cultuurpolitiek van andere natiestaten, die hun eigen taal tot de 
academische lingua franca trachtten te verheffen.

Dat brengt me terug bij de centrale vraag naar de relatie tussen weten-
schap, taal en hegemonie. In zijn overzichtsgeschiedenis stelt Michael Gordin 
vast dat ‘knowledge and power are bedfellows, they are not twins. The story of 
scientific language correlates with, but does not slavishly follow, the trajecto-
ry of globalization.’63 Mijn analyse van Rome’s laatnegentiende-eeuwse acade-
mische cultuur bevestigt zijn these. De voltooiing van de politieke eenwording 
van het schiereiland bracht de nieuwe Italiaanse machthebbers in 1871 in Rome 
zeggenschap over de wetenschap en de daaraan verbonden taal. Hoewel het 
propageren van het Italiaans in lijn zou zijn geweest met het negentiende-eeuws 
nationalistisch beleid dat door de meeste natiestaten werd gevoerd, besloten 
de Italianen tot een andere cultuurpolitiek, die erop gericht was om Rome tot 
universeel centrum van de wetenschap te maken. Daartoe stimuleerden zij de 
stichting van buitenlandse instituten, en promootten zij het gebruik van meer-
dere moderne Europese talen, zelfs aan de Italiaanse academies. Daarvan profi-
teerden niet alleen zijzelf, maar, paradoxaal genoeg, juist ook de andere Euro-
pese natiestaten.

62  Gordin, Scientific Babel, 10.
63  Ibidem, 7.


