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Voorwoord

Tijdens mijn studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen werd mijn belangstelling
gewekt voor de geschiedenis van politieke ideeën en bewegingen in Italië en met name voor die van
het Italiaanse anarchisme. Deze interesse mondde in 1988 uit in een doctoraal scriptie over de
Italiaanse anarchist Errico Malatesta.
   Drie jaar na de voltooiing van mijn studie werd mij de mogelijkheid geboden onderzoek te
verrichten in het kader van een tijdelijke aanstelling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben mijn
promotor, Prof.Dr A.H. Huussen, zeer dankbaar voor deze kans. Zijn stimulans en steun gedurende
het onderzoek waren onmisbaar voor een goed resultaat. Drs H.J. Wedman (RUG) en Drs R. de
Jong hebben mij deskundig begeleid, nuttige aanwijzingen gegeven en voor de nodige fouten
behoed. 
   Tevens ben ik dank verschuldigd aan Prof. Marc Vuilleumier (Genève), Prof. Franco Della Peruta
(Milaan), Prof.em. Pier Carlo Masini (Bergamo) en de onderzoeksgroep Biblioteca Franco
Serantini (Pisa) voor hun nuttige tips en adviezen. De leden van de promotiecommissie, Prof. Dr K.
van Berkel, Prof. Dr F.L. van Holthoon en Prof. Dr P.W.M. de Meijer, ben ik zeer erkentelijk voor
de bereidheid het proefschrift te beoordelen.
   In allerlei opzichten heb ik veel steun ondervonden van mijn vrienden en ouders. Een bijzonder
woord van dank gaat uit naar Dr Roelf Barkhuis die het manuscript kritisch heeft gelezen en mij op
diverse manieren heeft geholpen bij de totstandkoming van het boek. Anka Mulder en Richard
Holland hebben gezorgd voor de Engelse vertaling van de samenvatting. Speciale vermelding
verdienen ook de vele bezoekers van de tweede verdieping van het Nederlands Instituut te Rome.
Zij zorgden voor die sfeer die men in Nederland moet ontberen.
   Dit onderzoek heeft plaats kunnen vinden dankzij de logistieke steun van het Nederlands Instituut
te Rome, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis te Florence en dankzij de financiële steun
van de Vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen en de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
   Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor het personeel van de bibliotheken, instituten en
archieven die ik in de loop der jaren heb bezocht.



Ofschoon men moet erkennen dat in het heden enige vorm van bestuur en wetge-
ving noodzakelijk is, is het van belang eraan te herinneren dat elke wet en elke
regering op zich in bepaalde mate een kwaad zijn, en alleen te rechtvaardigen als
ze andere en ergere kwaden verhinderen. Elke gebruik van de staat moet daarom
zeer nauwlettend worden geanalyseerd en elke mogelijkheid om zijn macht te
verminderen, mits dat niet leidt tot de overheersing van een particuliere tirannie,
moet gunstig worden ontvangen.

Bertrand Russell, Socialismo, Anarchismo, Sindacalismo (Milaan, 1968) 130.

Waar het anarchisme zich het meest verspreidt en ordent, door zich in een partij te
vormen, zal de staat het meest op zijn hoede zijn, en des te meer zal de staat zich
centraliseren rond een persoon die de dictatuur onder representatieve schijn
verbergt.

Giovanni Bovio, Dottrina de' Partiti in Europa (Napels, 1886) 126-128.

Youkali, C'est le pays de nos désirs,
Youkali, C'est le bonheur, c'est le plaisir
Mais c'est un rêve, une folie,
il n'y a pas de Youkali!

Roger Fernay, Youkali: Tango Habanera (1935?)
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Het Risorgimento vormt geen vastomlijnde periode binnen de Italiaanse geschiedenis, maar de term1

wordt over het algemeen gehanteerd voor de periode tussen de Franse Revolutie en de voltooiing van de
Italiaanse staat.

Inleiding

Nadat in september 1870 de paus was teruggedrongen tot zijn Vaticaanse 'gevangenis' en Rome tot
hoofdstad van de jonge Italiaanse monarchie was uitgeroepen, kon men verwachten dat Italië een
zelfverzekerde natie zou zijn. Niets was minder waar. De eenheidsstaat was hoofdzakelijk tot stand
gebracht dankzij externe factoren en het koninklijke leger kon nauwelijks bogen op roemrijke zeges.
De weinige heroïek tijdens de vrijheidsoorlog straalde af op de republikeinse revolutionair
Giuseppe Garibaldi. De bijdrage van de monarchie aan de nationale strijd was voornamelijk van
diplomatieke aard. 
   De arme en zwakke Italiaanse staat kampte met een bonte verzameling van oppositiegroepen die
de nieuwe situatie zo spoedig mogelijk wilden terugdraaien of juist radicaal wilden veranderen.
Klerikalen, regionale autonomisten en verdreven vorsten wensten niets liever dan een terugkeer naar
de oude regimes. Republikeinen, democraten, socialisten en anarchisten wilden de bestaande
regeringsvorm vernietigen en de revolutie, elk naar eigen inzicht, 'voltooien.' Het volk kwam
herhaaldelijk in opstand en kon ternauwernood met geweld in bedwang worden gehouden. In deze
situatie ontwikkelde zich de illusie dat een simpele opstand de ineenstorting van de staat zou
kunnen bewerkstelligen. Deze gedachte werd gevoed door de overtuiging dat de staat geen
fundament in de samenleving had en dat de sociaal-economische omstandigheden de tijd rijp
hadden gemaakt voor een succesvolle revolutie.
   De grootste dreiging voor de monarchie vormde de Italiaanse afdeling van de Internationale
Arbeiders-Associatie. De Italiaanse internationalisten waren anarchisten: revolutionairen die de
staat frontaal aanvielen. Zij wilden geen verandering van bestuur maar een volledige vernietiging
van de staatsmacht, de liquidazione sociale, om op de rokende puinhopen een nieuwe, vrije
maatschappij te laten bloeien. Hun strategie was, in navolging van die van de republikeinen,
gebaseerd op de revolte: de door een verlichte minderheid ontketende opstand die zou resulteren in
een sociale revolutie.
  De heersende politieke klasse nam deze bedreigingen serieus en beraadde zich op haar verdedi-
ging. Haar uitgangspunten waren: de traditie van het Risorgimento - de periode van het nationale
eenheidsstreven - bewaren,  de gevestigde monarchale constitutie beschermen, de bestaande1

burgerlijke cultuur verdedigen en de liberale economie ongehinderd laten functioneren. Staatsvor-
ming werd door de politieke elite opgevat als de uitbreiding van de overheidsinstrumenten en het
samensmeden van de bevolking tot een natie. Politieke integratie en uitbreiding van de politieke
rechten wezen de politieke machthebbers resoluut van de hand. De staatsmacht moest beperkt
blijven tot het netwerk van de 'good old boys' van het Risorgimento.   



Inleiding2

Cavours geestverwanten, de gematigde liberalen, werden na 1861 aangeduid als de Destra (Rechts); hun2

parlementaire tegenstanders, veelal democraten, stonden bekend als de Sinistra (Links). Deze categorieën
stemmen niet overeen met het onderscheid tussen 'conservatieven' en 'progressieven'. Zie hieronder: pag.
20-22.
Malatesta, "Prefazione", xxiv.3

Hostetter, The Italian Socialist Movement, 292.4

Probleemstelling

Elke onderzoeker van de geschiedenis van het Italiaanse anarchisme wordt geconfronteerd met de
overweldigende belangstelling van Italiaanse politici en autoriteiten in de negentiende eeuw voor de
anarchistische beweging. Deze aandacht is zo opvallend omdat het anarchisme niet de enige
bedreiging voor de Italiaanse staat was: troonpretendenten, reactionairen, klerikalen, boerenbendes,
maffia en camorra en republikeinen vormden allen een gevaar voor de openbare veiligheid en de
regeringsvorm. In de politierapporten en in de dossiers van het ministerie van Binnenlandse Zaken
is de aandacht voor de internationalisten en anarchisten echter overheersend. Na de dood van de
republikeinse revolutionair Giuseppe Mazzini in 1872 werd het republikanisme nauwelijks als een
serieuze bedreiging meer beschouwd en na de Wet van Garanties in 1871 maakte de staat eenzijdig
een einde aan de strijd met de Kerk. De politie hield de klerikalen en de republikeinen nog wel
nauwlettend in het oog, maar deze interesse was niets vergeleken met die voor de anarchisten.
   De staat en de anarchisten waren de volmaakte antagonisten. De jonge anarchistische beweging
was de grootste uitdager van de evenzeer jonge Italiaanse staat en deze was op zijn beurt één van de
raisons d'être van het anarchisme. Van enige verzoening zou geen sprake kunnen zijn. In de
wederzijdse confrontatie beïnvloedden ze elkaar en reageerden ze op elkaar. De centrale vraag van
dit onderzoek luidt daarom: wie beïnvloedde wie? Welke uitwerking had de aanwezigheid van
anarchisten op de staatsopbouw van Italië en welk effect had de reactie van de staat op de anarchis-
tische beweging? Het was een gevecht van moraal tegen moraal en van ideologie tegen ideologie.
Het was een strijd waarin beide partijen zich opwierpen als geneesheren die de besmetting door de
andere partij wilden uitbannen.
   De anarchistische voorman Errico Malatesta schreef in 1928 dat de vervolgingen aan het begin
van de ontwikkeling van de Internationale in Italië "lachwekkend" waren in vergelijking met die van
latere tijden. Hij verklaarde deze milde aanpak van de gematigde liberale machthebbers (de Destra)
niet uit principiële of morele gronden maar uit politieke overwegingen.  Volgens hem was het2

bewind van de Destra (1861-1876) voortgekomen uit een serie revoluties en hadden de autoriteiten
een zeker respect voor de vrijheid en een zekere schaamte om te zeer op de Bourbonse en Oosten-
rijkse reactie te lijken.  Het valt te bezien of de vervolgingen tijdens de Destra zo "lachwekkend"3

waren en indien dat het geval was, welke de oorzaken daarvan waren. We zullen tevens nagaan in
hoeverre de Destra zich hield aan zijn eigen dogma prevenire, non reprimere (preventie, geen
repressie) en aan welke regels de regeringen van de Sinistra (democraten en ex-republikeinen) zich
gebonden achtten.
   De historicus Richard Hostetter beweert dat de heersende klassen niet eerder dan in de jaren
tachtig de socialistische uitdaging serieus namen. De discussie over de houding van de regering
tegenover de socialistische beweging en de Internationale in de jaren zeventig zou, volgens hem,
moeten uitgaan van de vooronderstelling dat deze houding op geen enkele wijze voortvloeide uit het
gevoel van bedreiging van het burgerdom.  De visie van Hostetter wordt in brede kring gedeeld.4

Mijn onderzoek gaat niet in op de psychologische staat van de burgerlijke klasse, maar bekijkt wel
nauwkeurig de houding van de regering tegenover de socialistische beweging in de jaren zeventig.
Ik ga er daarbij vanuit dat de regering in belangrijke mate de belangen van de burgerlijke klasse



Inleiding 3

Hostetter, The Italian Socialist Movement, 294.5

Carlo Cafiero, "Una Rettifica Necessaria". Il Libero Pensiero, 19 oktober 1871, 256. Geciteerd naar6

Damiani, Carlo Cafiero, 42.

vertegenwoordigde, niet zuiver en alleen als haar 'beschermende en uitvoerende wapen', maar als
zelfstandig opererende actor die, na overweging van eigen politieke belangen, zeer bewust de
belangen van de burgerlijke klasse behartigde.
   Hostetter stelt voorts dat de politici van de Destra nooit zouden zijn overgegaan tot uitzonde-
ringswetgeving en tot de schending van constitutionele vrijheden, omdat ze te zeer gehecht waren
aan de klassieke liberale beginselen.  We zullen nagaan in hoeverre de regeringen van de Destra5

zich aan deze uitgangspunten hielden toen ze geconfronteerd werden met daadwerkelijke acties van
de internationalisten.
   "De reactie bepaalt de revolutie", schreef de internationalist Carlo Cafiero in 1871 terecht.  Het is6

zonder meer aannemelijk dat de wijze waarop vervolgingen en repressie worden uitgevoerd een
grote invloed hebben op de onderdrukte groeperingen en personen. Maar bepaalt het dreigen met de
revolutie niet evenzeer de reactie?
   Een analyse van het repressieve apparaat van de liberale staat vereist aandacht voor veel
aspecten: de wetgeving, de politie en de politiespionnen, de politie-instrumenten van ammonizione
(vermaning) en domicilio coatto (gedwongen verblijf) en de mate waarin deze methoden en
instrumenten werden toegepast. Voor een juiste waardering van de onderdrukking van de anarchis-
ten moeten we tevens kijken naar de onderdrukking van andere regerings-vijandige organisaties en
bewegingen, naar de repressie in andere landen en naar de internationale samenwerking op het
terrein van de bestrijding van het anarchisme.

Opbouw van het boek

De structuur van dit boek heeft mij voor enige problemen gesteld. Ten eerste diende ik rekening te
houden met de kennis van de Nederlandse lezer van de Italiaanse geschiedenis. Ten tweede had ik te
maken met twee betooglijnen: die van de ontwikkeling van de staat en die van de ontwikkeling van
het anarchisme. Beide perspectieven komen in het boek naar voren waarbij de ontwikkeling van het
anarchisme als leidraad dient.
   Het boek begint met een verhandeling over de Italiaanse staat en maatschappij aan de vooravond
van het ontstaan van de anarchistische beweging. Vervolgens ga ik uitvoerig in op de structuur van
de staat en op de instrumenten die tot haar beschikking stonden - of die ze ontwikkelde - om het
probleem van de anarchisten te pareren. Ten slotte behandel ik de strijd tussen de Italiaanse
anarchisten en de Italiaanse staat.
  

Geschiedschrijving

De Italiaanse geschiedschrijving na de Tweede Wereldoorlog - of in Italiaanse termen vanaf de
partizanenstrijd en de val van het fascisme - is sterk ideologisch gekleurd en uiterst partijdig. De
overheersing van de marxistische historici in Italië sinds 1945 heeft ertoe geleid dat de historiogra-
fie van de periode van de liberale staat (1870-1900) zich concentreerde op twee vragen: wat waren
de wortels van het socialisme en wat waren de wortels van het fascisme. Deze vragen dwongen de
marxistische historici aandacht te besteden aan het anarchisme dat in Italië aan het socialisme en
het fascisme voorafging. Sindsdien is de geschiedenis van de Italiaanse anarchistische beweging een
speelbal geworden van marxistische en anarchistische historici. Die situatie heeft geresulteerd in
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boeken en artikelen. Opvallend is de aandacht van Angelsaksische historici voor het Italiaanse anarchis-
me. De meest recente publicaties in de Verenigde Staten zijn van de hand van Richard Bach Jensen
(1991) en Nunzio Pernicone (1993).
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een groot aantal publicaties die veel licht hebben geworpen op de ontwikkeling van de anarchisti-
sche beweging in Italië. Dankzij een stroom van biografieën, regionale studies en deelstudies is de
kennis van de ontwikkeling van het anarchisme in Italië zeer groot. Niemand zal nog kunnen
beweren dat ze een onderbelicht onderdeel vormt van de Italiaanse geschiedschrijving.  Dat kan wel7

beweerd worden van die van de ontwikkeling van de staat in dezelfde periode.
   In hun beschrijving van het socialisme en anarchisme tonen de marxistische en anarchistische
historici een zeer eenzijdige visie op de staat. Die wordt neergezet als de hoofdschuldige aan het
'onvoltooide' Risorgimento, als de rem op de vooruitgang, als het 'wettige Italië' dat geen rekening
hield met het 'werkelijke Italië', kortom als de verantwoordelijke voor al het sociale onrecht. Deze
schematisering klopt echter maar gedeeltelijk en gaat voorbij aan de problemen waarmee de
regeringen te kampen hadden. De overheid moest immers niet alleen oog hebben voor het progres-
sieve deel van de natie maar tevens voor reactionaire krachten als de Kerk, het koninklijke hof en
buitenlandse mogendheden. Liberalisering en democratisering waren daarom in het begin moeilijk
te verwezenlijken idealen. Daarentegen hanteerde de Italiaanse politieke toplaag dit argument maar
al te graag om die wensen te dwarsbomen en om de politieke macht tot haar eigen cliëntèle te
beperken. 
   In 1910 merkte de nationalist Vincenzo Morello op

In Italië is er iets zeer buitengewoons gebeurd. Er bestaat geen religieus gevoel, en toch is
er een klerikale partij gevormd; er is geen klassenhaat, en toch is er een grote socialisti-
sche partij georganiseerd; maar ofschoon er een volwassen Staat is, uitgerust met Leger,
Marine, Bureaucratie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, is niemand erin geslaagd om
ook maar een glimp van een Staatspartij te creëren. In de strijd om het bestaan, heeft
alleen de Staat geen ledenbestand, geen ideologie, geen strategie, geen tactiek. De heden-
daagse geschiedenis gaat uitsluitend over Staatsvijanden; maar de Staat zelf bestaat niet.  8

Deze constatering van de situatie aan het begin van de twintigste eeuw geldt in gelijke mate voor de
geschiedschrijving. Er is onveranderd een enorm gebrek aan onderzoek naar de centrale staat en zijn
instellingen in de negentiende eeuw.  De Italiaanse historiografie blinkt uit door een sterke9

verwaarlozing van aandachtsterreinen als de staatsopbouw, de rechtspraak, de bureaucratie, de
ministeries, het leger en de openbare veiligheid. De meeste publicaties op deze terreinen zijn van de
hand van archivarissen - die nadrukkelijk vele onderwerpen en archivalia voor zich reserveren - of
van buitenlandse historici. De onevenredige aandacht voor de periode van het fascisme, de nadruk
op de sociaal-economische geschiedenis, de ondervertegenwoordiging van liberale historici en het
lacuneuze bronnenmateriaal hebben geresulteerd in een uiterst marginale kennis van de institutione-
le geschiedenis van de negentiende eeuw. De liberale periode is vaak beschouwd als Postrisorgi-
mento of als Prefascismo: in de eerste interpretatie overheerste de teleurstelling en de tweede
uitlegging zocht men naar de wortels van het kwaad. Liberale historici die zich met de liberale
periode hebben bezig gehouden, deden dat voornamelijk als antwoord op de aanvallen van
marxistische historici en ook zij hebben zich bijgevolg vaak op de sociaal-economische kwesties
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gericht. 
   De grote belangstelling in de jaren zeventig voor de lokale en regionale geschiedenis hield de
aandacht voor de centrale staat in de schaduw.  Pas in het laatste decennium is er enige interesse10

voor de staat en zijn instrumenten ontstaan. Het gaat daarbij voornamelijk om onderzoeken naar
ministeries, ambtenaren, staatslieden en het vorstenhuis. Deze 'traditionele geschiedschrijving' is
echter niet populair in Italië. In dit type historiografie vormt het veel geroemde - maar kwalitatief
zelden nagevolgde - boek van de historicus Federico Chabod, Storia della Politica Estera Italiana
dal 1870 al 1896 (1951) een gunstige uitzondering. 
   Het was daarentegen juist Chabod die een mythe heeft gecreëerd. Hij poneerde de stelling dat de
regeringen van de Destra geen politiek van systematische onderdrukking van de internationalisten
voerden omdat de leiders van de Destra, Giovanni Lanza en Marco Minghetti, in de liberale geest
van Cavour waren opgegroeid en daarom nooit bepaalde wettelijke grenzen zouden overschrijden.11

Het is echter als gezegd de vraag of de Destra zich anders opstelde tegenover de Internationale en
de anarchisten dan de Sinistra.
   In de Italiaanse geschiedschrijving ontbreekt de aandacht voor de politieke politie of de
politiespionage in de liberale periode. Gezien de omvang van deze diensten valt deze leemte alleen
te verklaren door de schaarste aan bronnen op centraal niveau. Omdat politiespionage zo'n
wezenlijk onderdeel vormde van de reactie van de staat op de anarchisten is één hoofdstuk volledig
aan dit onderwerp gewijd.

Bronnen

Dit boek is grotendeels gebaseerd op onderzoek in de archieven in Italië, Frankrijk, Nederland,
Oostenrijk, en Zwitserland. Voor een compleet overzicht van de gebruikte bronnen verwijs ik naar
de bijlagen. Hier beperk ik mij tot enkele signaleringen. 
   Toen ik aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig het Archivio Centrale
dello Stato in Rome bezocht, was archiefonderzoek in Italië nog een 'heroïsche' bezigheid. Dat is
gelukkig veranderd. Momenteel staat er een modern archief dat goed toegankelijk is. Het Archivio
Centrale dello Stato is voor dit type onderzoek van groot belang in verband met de aanwezigheid
van de archieven van de diverse ministeries (uitgezonderd Buitenlandse Zaken) en van vele
particuliere archieven.
   Het Archivio Storico Diplomatico van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome is voor dit
onderzoek van grote waarde geweest met name door de beschikbaarheid van de dossiers van de
Polizia Internazionale, de Serie Politica P en het Fondo Moscati. Deze archieven bleken
essentieel voor de bestudering van de Italiaanse politie-activiteiten in het buitenland en van de
Internationale Antianarchistische Conferentie van 1898.
   De tientallen staatsarchieven in de Italiaanse provinciehoofdsteden bieden waardevol materiaal
over de regionale anarchistische bewegingen. Voor zover ze niet tijdens het fascisme of de oorlog
zijn vernietigd, zijn in deze instellingen de archieven van de Prefettura en van de Questura de
belangrijkste sleutels tot de geschiedenis van de subversieve bewegingen. Van grote waarde zijn
tevens de talrijke Processi Politici waarvan de dossiers echter in een deplorabele staat verkeren. De
belangrijkste regionale staatsarchieven bevinden zich in Bologna, Florence en Napels.
   In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag heb ik met name het archief van het ministerie van
Justitie geconsulteerd. Dankzij de correspondentie tussen de minister en de procureurs-generaal heb
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ik nog enkele ontbrekende aanwijzingen kunnen vinden over de Internationale Antianarchistische
Conferentie. Dat geldt ook voor het Politisches Archiv van het Haus-, Hof- und Staatsarchiv in
Wenen.
   Het Schweizerisches Bundesarchiv - Archiv Fédéral in Bern en de Archives de la Préfecture de
Police in Parijs herbergen een schat aan informatie over de Italiaanse anarchisten in het buitenland.
De Serie F 7 (Police Générale) van de Archives Nationales in Parijs heb ik helaas niet in het
onderzoek kunnen betrekken als gevolg van werkonderbrekingen van het dienstverlenend personeel.
De dossiers van deze serie hadden een duidelijker beeld kunnen geven van de contacten tussen de
Franse en Italiaanse politie over het toezicht van de anarchisten.
   Ten slotte wil ik nog wijzen op enkele particuliere en overheidsbibliotheken en studiecentra
waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt ter oriëntering en verdieping van het verzamelde
materiaal: het Istituto Basso in Rome, de Biblioteca Nazionale Centrale in Florence, de Biblioteca
dell'Archiginnasio in Bologna, de Biblioteca Comunale (Carte Andrea Costa) in Imola, de
Biblioteca Franco Serantini in Pisa, het Istituto Feltrinelli en de Biblioteca Braidense in Milaan,
de Bibliothèque Publique et Universitaire in Genève, de Landesbibliothek en de Stadt- und
Universitätsbibliothek in Bern en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in
Amsterdam.


