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Tilly, Tilly en Tilly, The Rebellious Century, 93.1

Hoofdstuk I
De Politieke Strijd in Italië tot 1870 

De politieke krachten

Na de moeizame eenwording bestond de Italiaanse staat in 1870 amper tien jaar. Hij was voortge-
komen uit een cultureel en burgerlijk streven naar politieke eenheid. Dat streven, dat bekend werd
onder de term Risorgimento, werd gekenmerkt door politieke samenzweringen van republikeinen en
liberalen. De republikeinse leiders Giuseppe Mazzini en Giuseppe Garibaldi liepen voorop in de
politieke en gewapende strijd voor de nationale eenwording. Zij werden beschouwd als het 'hoofd en
het zwaard' van het Risorgimento en waren de meest vereerde voorvechters van de nationale staat.
Het koninkrijk Italië kwam in 1861 tot stand na de geslaagde invasie op Sicilië van een revolutio-
nair vrijkorps, de Mille, onder leiding van Garibaldi en dankzij het diplomatieke genie van graaf
Camillo Benso di Cavour. Deze staatsman in koninklijke dienst wist te voorkomen dat de eenwor-
ding alleen op het conto van de republikein Garibaldi kon worden geschreven, door het monarchisti-
sche leger op tijd in te zetten. De kroon op de unificatie werd gezet met de inname van de stad
Rome op 20 september 1870.
   De Italiaanse eenmaking was niet het gevolg van overwinningen op eigen kracht, maar werd sterk
bevorderd door zeer gunstige internationale omstandigheden, waarbij de steun van Frankrijk en
Engeland onontbeerlijk was. De eenmaking was een zuiver burgerlijke aangelegenheid waarin af en
toe een beroep werd gedaan op het volk dat vervolgens aan zijn lot werd overgelaten. Na elke
overwinning plukte een kleine minderheid de vruchten en werd een grote groep op afstand
gehouden. De antimonarchistische Mazzini moest zijn dagen in ballingschap doorbrengen, de
republikeinse volksheld Garibaldi werd ver van de politiek gehouden en zijn legers werden
gedemobiliseerd. De nationale strijd vertoonde een patroon van mobilisatie, manipulatie en
demobilisatie.  Toen de eenheid eenmaal was voltooid, leek niets een glorieuze herintrede van het1

monarchale Italië in de Europese politiek tegen te houden. Dat was slechts schijn: onder de
oppervlakte van politieke eenheid broeiden allerlei vormen van sociale onrust. 
   De grootste sociale beroering kwam voort uit regionale en historische verschillen. Het verlangen
naar nationale eenheid tijdens het Risorgimento was een breuk met de traditionele politiek van
steden en vorstendommen die voornamelijk op kleinschalig zelfbelang was gericht. Met name op
Sicilië was de onvrede met de nieuwe centralistische politiek dermate bedreigend voor de eenheid
dat het leger herhaaldelijk krachtig moest ingrijpen. De noodtoestand gold hier langere tijd en alleen
met militaire hand kon de rust enigszins hersteld worden. De onrust in het Zuiden was des te bedrei-
gender voor de monarchie omdat men veronderstelde dat deze werd aangewakkerd door de
rivaliserende Bourbons en door de Katholieke Kerk. De monarchie kampte bovendien met het
probleem dat Sicilië was veroverd door de republikein Garibaldi en dat deze een jaar lang Sicilië
dictatoriaal had bestuurd. Voor zover er op Sicilië al loyaliteit bestond tegenover 'Italië' ging deze
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Dit zijn de officiële cijfers, die bekend zijn geworden dankzij een parlementair onderzoek in 1863.2

Molfese, Storia del Brigantaggio, 361-364.
Conti, Le Origini del Socialismo, 23.3

Petacco, La Regina del Sud. Zie ook: pag. 218, noot 170; pag. 365, noot 158; pag. 406, noot 7.4

Conti, Le Origini del Socialismo, 26; Rosselli, Mazzini e Bakunin, 210.5

eerder uit naar Garibaldi dan naar het koninklijke huis. Een complicerende factor waren de bande
brigantesche (boeren-guerrilla-bendes) die voor niemand respect hadden. In 1862 werd de staat
van beleg afgekondigd voor het hele Zuiden waarbij de helft van het Italiaanse leger voor de
vernietiging van de bande brigantesche werd ingezet. In twee jaar tijd werden 1038 boeren
gefusilleerd, sneuvelden er 2413 tijdens de gevechten en werden er 2768 gevangen genomen.  De2

wijze waarop de regeringen van de Destra (Rechts) Sicilië onderdrukten, was tevens één van de
oorzaken voor verdeeldheid binnen de leidende politieke elite.
   Een andere bron van sociale onrust werd gevormd door de armoede, met name op het platteland.
De sterk verouderde landbouw voldeed totaal niet aan de eisen die er aan werden gesteld na de
eenwording. Lokale economieën werden geconfronteerd met een nationale markt; onteigeningen van
kerkelijke goederen betekenden het verlies van vele wankele bestaansevenwichten; de invoering van
de belasting op het korenmalen (tassa sul macinato) betekende voor vele boeren en landarbeiders
de economische genadeklap. Aan het einde van de jaren zestig kwamen hele streken in opstand,
waarbij de onteigende grond werd bezet en de woede zich richtte op staatsinstellingen. Ook achter
deze opstanden werd, ten onrechte, een sturende politieke hand vermoed. De grootste staatsvijanden
werden op deze wijze de Paus, Oostenrijk, de Bourbons en Mazzini. De opstanden waren echter
spontaan, ontstonden uit pure armoede en werden hooguit gesteund door individuele priesters of
gekanaliseerd door republikeinen.

De oppositie

De activiteiten van de legitimisten, de Bourbonaanhangers, beperkten zich tot enkele salonintriges
en tot de verspreiding van wat pamfletten. De politie was goed op de hoogte van hun plannen en
vond ze niet schadelijk genoeg om in te grijpen.  Veel ophef werd er gemaakt over de intriges van3

Maria Sofia, de voormalige koningin van het koninkrijk Napels, en met name over haar banden met
de anarchisten. Tot enige concrete actie van haar kant is het echter nooit gekomen.4

   De Katholieke Kerk had reeds vanaf de unificatie van Italië laten weten de staat met alle middelen
te bestrijden. De intentie van de regering om Rome in te lijven en tot hoofdstad van Italië uit te roe-
pen was mede debet aan deze vijandige houding. Daarnaast was de uitgesproken liberale houding
van de Italiaanse regeringen voor de Kerk voldoende reden om een oorlogszuchtige positie in te
nemen. Ten slotte waren de antiklerikale wetten, hoewel ze vanwege het katholicisme van de
Italianen niet al te radicaal konden uitvallen, een constante ergernis voor het Vaticaan. Door zijn
verfijnde netwerk in het hele land en zijn internationale organisatie was de clerus een geduchte
tegenstander van de staat. De priesters hadden een bepalende invloed op de massa en zeker op de
boeren. De propaganda van de reactionaire geestelijkheid richtte zich zowel op het volk, om het op
te zetten tegen de nieuwe instellingen, als op vooraanstaande groepen, door ze te wijzen op de
gevaren van de kerkelijke politiek van de regering. Het belangrijkste doel van deze propaganda was
de onlustgevoelens van de massa's levend te houden om, als het niet mogelijk was de oude regimes
te herstellen, ze als wapen te gebruiken om zoveel mogelijk concessies van de staat te krijgen.
   De antiregeringsactiviteiten van de geestelijkheid droegen ontegenzeggelijk bij tot de fricties
tussen de verschillende maatschappelijke klassen.  Het is ook geen wonder dat de regering zich5

haastte te stellen dat ze streefde naar een vrije kerk in een vrije staat. De Kerk stelde zichzelf echter
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In 1871 verklaarde de Penitentiarie dat het "niet raadzaam" (non expedit) was voor katholieken deel te6

nemen aan politieke (in tegenstelling tot lokale en provinciale) verkiezingen. Dit principe werd drie jaar
later door paus Pius IX bekrachtigd. In 1886 veranderde het advies in een verbod. In 1904 werd het non
expedit afgezwakt en in 1918 werd het volledig afgeschaft.
De naam Zwarte Internationale werd gehanteerd ter aanduiding van de katholieke organisatie. Na het7

Revolutionaire Congres te Londen in 1881 werd de term tevens gebruikt voor de internationale
anarchistische beweging.
Hostetter, The Italian Socialist Movement, 3.8

Spadolini, I Repubblicani, 9.9

boven de burgerlijke wetgeving en zette de katholieken op tegen de Italiaanse overheid. De Kerk
ondervond op meerdere gebieden de nadelen van de liberale staat. Zo was ze totaal beroofd van
haar wereldlijke macht en bestuur, verloor ze een groot aantal kerklanden en belastingprivileges en
kreeg ze concurrentie in het onderwijs. Toen op 20 september 1870 de koninklijke troepen Rome
innamen, zocht de paus vrijwillig een 'ballingschap' op in het Vaticaan. Frappant is het feit dat na
1870, parallel aan de Italiaanse staat, de kerkelijke organisatie werd gecentraliseerd. Bovendien
ging de Kerk zich door middel van rechtse lekenorganisaties zeer driftig met de politiek bemoeien,
ofschoon ze formeel op het standpunt stond dat katholieken niet aan de politieke verkiezingen
mochten deelnemen (non expedit).  Het gevaar van de klerikale 'Zwarte Internationale' werd vooral6

door politici van de Sinistra benadrukt.7

   De felste politieke onruststokers, de republikeinen, waren echter geen vijand van de Italiaanse
staat, maar van de zegevierende monarchie. Zij waren, onder leiding van de nationalistische
republikein Mazzini en de vrijheidsstrijder Giuseppe Garibaldi, de drijvende krachten achter het
verenigde Italië en zij waren woedend over het resultaat van de eenheidsstrijd. Zij zagen de nieuwe
staat als een verraad aan de 'natie', als het produkt van de van bovenaf opgelegde revolutie in het
politieke belang van de monarchie. Tot de eenwording had de koning direct met de revolutionaire
mazzinianen onderhandeld en hen aangemoedigd om de nationale krachten te kanaliseren en te
bundelen. Na de totstandbrenging van de eenheidsstaat waren de mazzinianen zijn grootste vijand.
Zij hadden voor de eenheid van Italië gevochten, maar ook en vooral tegen de tirannie en de
buitenlandse en pauselijke overheersing. Verenigd in de Partito d'Azione (Actiepartij) richtten de
mazzinianen zich op de bevrijding. Daarbij organiseerden zij zich in gewapende bendes of
vrijkorpsen. Na de eenwording in 1861 toonde het merendeel van hen zich echter meer patriot dan
republikein en koos voor de liberale regering of voor de parlementaire oppositie. Deze bekeerde
republikeinen lieten hun revolutionaire verleden achter zich. De republikeinen die Mazzini trouw
bleven, volhardden in hun strijd tegen de monarchie. Zij waren daarin radicaler en resoluter dan hun
meester die bereid was om met het koninkrijk samen te werken voor de bevrijding van de Veneto en
van Rome. Deze radicale vleugel dwong Mazzini tot een overzoenlijke houding.
   Bij een groot deel van de republikeinen bleken de nationalistische gevoelens sterker te zijn dan de
afkeer van de monarchie. Herhaaldelijk lieten zij zich verleiden tot deelname aan oorlogen ter
'bevrijding van bezette gebieden.' De betrokkenheid van mazzinianen bij de oorlog van 1866 tegen
Oostenrijk - voor de verovering van de Veneto - veroorzaakte een scheuring in de gelederen van de
republikeinen. De intransigente of radicale vleugel veroordeelde de samenwerking tussen Mazzini
en de Italiaanse monarchie: deze 'monarchistische oorlog' zou in scherp contrast staan met de
mazziniaanse 'deugd van het volksinitiatief voor de verovering van de Italiaanse eenheid.' Van deze
kant kwam ook de kritiek dat Mazzini zijn republiek opvatte als 'een monarchie zonder monarch'.8

De afschuw van deze oorlog werd versterkt door de hulp van de vijanden van het Italiaanse
revolutionaire republikanisme: het Frankrijk van Napoleon III en het keizerlijke Pruissen. Het
geweten, 'de vermetele en ascetische wil om bezoedelingen te vermijden,'  en het messianisme9
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De mazzinianen hadden reeds in 1866 besloten niet deel te nemen aan verkiezingen. Volgens Spadolini (I10

Repubblicani, 11) kozen ze daarmee voor: het lot van de ascetische afscheiding, van het bewuste
isolement, van de kloosterdiscipline, van de Domenicaanse onverzoenlijkheid, van het conventuele
rigorisme, en van de geheime of semi-geheime organisatie. De republikeinen verlaten de koers van
stemonthouding rond 1895.
Zie: Pavone, "Le Bande Insurrezionali", 42-108.11

waren binnen deze intransigente groep sterker dan het machiavellisme. Deze radicale republikeinen
belandden door hun principiële houding in een geïsoleerde positie. Ze kozen voor een positie buiten
de politiek en onthielden zich van stemming tijdens verkiezingen (republikeins non expedit).10

   Tot aan de inname van Rome ging de republikeinse strijd voornamelijk om de geforceerde
inlijving van de terre irredente, 'Italiaanse' gebieden onder buitenlands of pauselijk bestuur.
Garibaldi ondernam twee pogingen om deze gebieden te 'bevrijden': de expedities van Aspromonte
in 1862 en die van Mentana in 1867. Beide ondernemingen liepen stuk, maar bevestigden de roem
van de Generaal. Na de mislukking van deze militaire acties nam Mazzini openlijk afstand van elke
overeenkomst met de monarchie, die hij schuldig achtte aan het verraad van zijn nationale eenheids-
ideaal, en stelde hij zich op het standpunt van de intransigenten. Ter onderstreping van zijn
onverzoenlijke houding vormde hij in september 1866 de Alleanza Repubblicana Universale, die
samenzweringen en militaire operaties voorbereidde ter vernietiging van de monarchie. De
koninklijke regering vreesde het mazziniaanse gevaar vooral vanuit Zwitserland. In deze liberale,
federale, republikeinse buurstaat vormden zich Italiaanse bendes die de monarchistische staatsvorm
in Italië bedreigden. In het voorjaar van 1870 vonden er nog drie pogingen tot opstand plaats in
Italië. Mazzini's partij was voor alle drie verantwoordelijk. Het mislukken van deze opstanden
vergrootte enerzijds de afstand tussen Mazzini en de radicale burgerij en versnelde anderzijds de
groei van de Internationale Arbeiders-Associatie. Ook versterkte het de afkeer van zuiver 'politieke'
revoluties.11

   Mazzini's partij was voornamelijk burgerlijk, maar zijn grootste kracht ontleende hij aan de
omvangrijke aanhang onder de stedelijke arbeiders en handwerkslieden die in verenigingen waren
georganiseerd. Deze verenigingen, de società di mutuo soccorso (verenigingen van wederzijds
hulpbetoon), die vaak werden geleid door vooraanstaande republikeinen en door gematigde notabe-
len, hadden geen revolutionair karakter. Ze waren zuiver economisch en educatief van aard.
Mazzini's belangstelling voor de honderden arbeidersverenigingen kwam overwegend voort uit
tactische motieven: hij wilde ze scholen in zijn doctrine en ze vrijwaren van de invloed van de
Internationale Arbeiders-Associatie. De republikeinen kwamen niet op voor de materiële belangen
van de arbeiders, maar wilden hen hun eigen waarden van 'God, Patria, en Familie' bijbrengen.
Mazzini richtte zich daarbij alleen op de stedelijke arbeiders mede omdat hij bang was voor het
landarbeidersproletariaat: een opstand van de boerenmassa zou botsen met de belangen van de vele
landbezitters onder zijn aanhang. Anders dan de socialisten, verlangde Mazzini de verbetering van
de verhoudingen tussen arbeid en kapitaal, verwierp hij stakingen en wees hij het beginsel van de
klassenstrijd af. Mazzini's partij was voortdurend onderhevig aan interne verdeeldheid tussen
radicale democraten en formalistische, gematigde republikeinen. De eersten zouden zich steeds
meer van hem gaan verwijderen en zich al snel bij de Internationale Arbeiders-Associatie, de 'Rode
Internationale,' aansluiten.

De staat
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Het koninkrijk Sardinië ontstond na het congres van Wenen in 1815. Het bestond uit Piemonte, Savoye,12

Genua en Sardinië.
Het Statuto werd op 2 februari 1848 door koning Carlo Alberto afgekondigd in de overtuiging dat de13

kroon een actieve rol zou blijven spelen in de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De koning
zou niet alleen heersen maar tevens regeren. 
Na de legerhervormingen van 1873 bestond de landmacht uit 350.000 soldaten, verdeeld over tien14

regimenten. In 1882 werd het leger uitgebreid tot twaalf regimenten.

Het nieuwe Italië was de grootschalige opvolger van het oorspronkelijke koninkrijk Sardinië.  Het12

Statuto Albertino van 1848, gebaseerd op de Franse grondwet van 1830, was de enige constitutie
in Italië die de reactionaire golf na de mislukking van de revoluties van 1848-1849 had overleefd.13

Het vormde de basis voor de grondwet, krachtens welke Italië een constitutionele monarchie was.
De rechterlijke organisatie van Piemonte werd, samen met het Wetboek van Strafrecht, in 1861 in
heel Italië ingevoerd. Koning Vittorio Emanuele II behield in 1861 zijn naam om aan te geven dat
hij de voortzetting van zijn dynastie belangrijker vond dan de nieuwe situatie. De telling van de
regeringen begon ook niet in 1861, maar zette die van het koninkrijk Sardinië voort. De Sardijnse
staatsschuld werd door de Italiaanse staat overgenomen en de Sardijnse hoofdstad Turijn bleef de
hoofdstad van het nieuwe koninkrijk. Het bestuur en de bureaucratie werden geleid door de
gematigde liberalen uit Piemonte. Het was een centralistisch model dat geen uitzonderingen permi-
teerde op grond van regionale verschillen.
   De staat moest haar gezicht laten zien in het land en zo verscheen in elke stad en plaats de kazerne
van de carabinieri (militaire politie), de prefect, de kantonrechter en de questore (commissaris van
politie). De staat wilde niet alleen aanwezig zijn, maar tevens surveilleren en controleren. 
   Dat deed ze ook door de invoering van de dienstplicht die vanaf 1870 drie jaar duurde. Het
koninklijke leger, voortgekomen uit de Sardijnse strijdmacht, bleef echter altijd een 'kazerneleger'
dat wantrouwend stond tegenover de dienstplichtige troepen.  Het was zeer loyaal tegenover het14

koninklijke huis en tegenover de staat. De krijgsmacht werd beschouwd als een uitstekend
instrument voor de nazionalizzazione, als de 'school van de natie'. Daar leerden boerenarbeiders
hun land en de Italiaanse taal kennen en verwierven ze discipline en plicht tegenover koning en
vaderland. De regimenten bestonden uit soldaten afkomstig uit twee verschillende regio's die in een
derde regio werden gelegerd. Om te vermijden dat er banden zouden ontstaan tussen het leger en de
lokale bevolking werden de regimenten om de vier jaar verplaatst. De krijgsmacht was, meer dan de
politie, een belangrijk instrument in de bestrijding van binnenlandse sociale onrust. Zij werd ingezet
tegen het brigantaggio, tegen opstanden, onwettige vergaderingen, stakingen en demonstraties.
Haar repressieve optreden veroorzaakte herhaaldelijk haatgevoelens bij de bevolking die zich ook
keerden tegen de opperbevelhebber, de koning.
   De aanwezigheid van de staat in de vorm van belastingen wekte de meeste ergernis bij de
bevolking. Het grootste probleem van de Italiaanse regeringen bestond uit de enorme staatsschuld
die mede een gevolg was van de vele oorlogsinspanningen. De verkoop van staatsspoorlijnen en
kerkelijke gronden kon niet verhinderen dat deze bleef toenemen. Om de schuld te reduceren werd
Italië het zwaarst belaste land ter wereld waaronder vooral de agrarische sector leed. De meest
omstreden belastingmaatregel, de reeds genoemde tassa sul macinato, werd in 1868 ingevoerd.
   Italië speelde in internationaal opzicht nauwelijks een rol. Het was grotendeels afhankelijk van
Frankrijk dat ten tijde van Napoleon III een onmisbare rol had gespeeld tijdens de eenwording.
Frankrijk was bovendien de belangrijkste investeerder in Italië. In de periode 1860-1876 bedreven
de regeringen nauwelijks buitenlandse politiek. De afwezigheid van het internationale toneel werd
veroorzaakt door de onvoltooide eenwording, de afhankelijkheid van het buitenland en de binnen-
landse problemen. Minister van Buitenlandse Zaken, Emilio Visconti Venosta, weigerde stelling te
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Chabod, Storia della Politica Estera, 550-552; Lowe, en Marzari, Italian Foreign Policy, 3-12.15

De koning wees zelf vrijwel zonder uitzondering de minister van Defensie aan.16

Deze sarcastische bijnaam was afkomstig van minister-president Marco Minghetti toen deze in 186417

werd ontslagen. Vittorio Emanuele was, volgens hem, geen vorst zoals alle andere, hij was de Re
Galantuomo, de bevrijder van Italië, op wie de regels van het parlementaire bestuur, waaraan de
ministers waren gebonden, niet van toepassing waren. Men moest zijn humeuren verdragen omdat zijn
gezag en prestige noodzakelijk waren voor de redding van de natie. Geciteerd naar Mack Smith, I Savoia
Re d'Italia, 37.
Mack Smith, Italy and its Monarchy, 35.18

Geciteerd naar Mack Smith, Vittorio Emanuele II, 315.19

nemen in de rivaliteit tussen Duitsland en Frankrijk en wilde goede banden onderhouden met
aartsvijand Oostenrijk-Hongarije. Zijn opvolgers, maar met name de koning, zochten daarentegen
samenwerking met Duitsland. Deze wens werd ingegeven door de labiele binnenlandse situatie in de
Franse republiek en door de wens ooit de terre irredente (Trente en Triëste) te bemachtigen.
Ondanks de aansluiting bij de Driebond in 1882 bleef Italië niet meer dan 'het vijfde wiel aan de
wagen' en werd het alleen 'uit hoffelijkheid' door de grote mogendheden in hun midden geaccep-
teerd.15

De monarchie

In de periode 1870-1900 kende Italië twee koningen die meer dan een louter representatieve functie
hadden. Italië was formeel een constitutionele monarchie waarbinnen de koning uitgebreide
bevoegdheden bezat. Artikel V van het Statuto liet daar geen twijfel over bestaan:

De uitvoerende macht komt alleen aan de koning toe. Hij is het opperste hoofd van de
staat, hij is opperbevelhebber van leger en marine; hij verklaart de oorlog; hij sluit
vredesverdragen, verbonden, handelsovereenkomsten, etcetera en zal daarover het parle-
ment inlichten zodra de belangen en de veiligheid van de staat dat toelaten.

 
De 'koning van Italië bij de gratie Gods en de wil van de natie' was samen met het parlement
verantwoordelijk voor de wetgevende macht; hij benoemde de ministers, de senatoren en de rechters
die in zijn naam de, van hem afkomstige, wetten handhaafden. De belangen van de Italiaanse
vorsten lagen primair bij het leger, vervolgens bij de buitenlandse politiek en in laatste instantie bij
het binnenlandse bestuur.16

   Vittorio Emanuele II was sinds 1849 koning van het koninkrijk Sardinië. Deze Re Galantuomo
(Koning van Eer)  en Padre della Patria wilde niet alleen heersen, maar ook regeren. Hij noemde17

zichzelf hoofd van de regering en wilde zijn eigen politiek voeren. Zijn ministers moesten zich aan
zijn eisen onderwerpen of ontslag nemen.  Hij kwam vooral in aanvaring met zijn regeringen als er18

een bezuiniging dreigde op de begroting van het koninklijk hof of het leger. Bovendien bracht hij
herhaaldelijk zijn regeringen in verlegenheid door zijn plotselinge invallen op het gebied van de
buitenlandse politiek waarvan hij zijn ministers in het ongewisse liet. De koning beschikte daarbij
over eigen ambassadeurs en spionnen die hem het idee gaven dat hij ook werkelijk regeerde. Het
parlement werd door de koning gerespecteerd in zoverre dat het de schuld kreeg als zijn politiek
faalde, en werd ontbonden als het vertrouwen in een marionet van hem werd opgezegd. Hij toonde
een grote minachting voor de Italiaanse politici: "Er zijn slechts twee manieren om Italië te
besturen, met bajonetten en met corruptie; dat hebben zij [de politici] niet begrepen en ze zijn totaal
ongeschikt voor een constitutioneel bewind."  De eigengereide politiek van Vittorio Emanuele was19
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Discorso della Corona per l'Apertura del Parlamento Nazionale in Roma nel 27 novembre 1871.20

ASParma, Pref. Gab., B. 63.
Op aanraden van minister van Binnenlandse Zaken Francesco Crispi, liet Umberto de dynastieke telling,21

volgens welke hij Umberto IV zou moeten heten, vallen. Zijn opvolger, Vittorio Emanuele III, zette de
dynastieke telling echter weer voort.
Margherita was de dochter van Ferdinand, graaf van Genua en broer van Vittorio Emanuele II, en vorstin22

Elizabeth van Saxen,
Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 119.23

Deze bijnamen werden hem verleend door monarchistische historici.24

Benamingen die de anarchisten hem gaven. Galzerano, Gaetano Bresci, 13.25

Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 256. De radicalen, republikeinen en anarchisten daarentegen waren26

hoofdzakelijk gericht op (revolutionair) Frankrijk.

alleen mogelijk wegens de loyaliteit van zijn ministers, die hem beschouwden als het meest
effectieve symbool van de nationale eenheid. Het was vooral aan de diplomatieke vaardigheden van
minister-president Giovanni Lanza (1869-1873) te danken dat de almacht van de koning binnen de
perken bleef en dat zijn eigenzinnige optreden niet tot onherstelbare ongelukken leidde. Tijdens zijn
toespraak bij de opening van het nationale parlement in Rome in november 1871 drukte hij de
senatoren en afgevaardigden het volgende op het hart:

Vandaag, nu de nationale eenheid voltooid is en er een nieuw tijdperk aanbreekt in de
geschiedenis van Italië, zullen we onze beginselen niet loslaten (applaus). Herrezen in
naam van de vrijheid, moeten we in de vrijheid en in het gezag het geheim van de kracht
en van de verzoening zoeken (applaus).20

Vrijheid en gezag moesten dus zijn regime kenmerken. Een goede balans tussen deze twee
beginselen was echter moeilijk te vinden, zoals zal blijken. 
   Na de dood van Vittorio Emanuele II in 1878 volgde zijn zoon Umberto I hem op. In vergelijking
met zijn vader was Umberto I een onuitgesproken, bleke persoonlijkheid.  Zijn grootste verdien-21

sten waren zijn fysieke moed, die hij ten toon spreidde tijdens de oorlog van 1866 en bij enkele
aanslagen op zijn leven, en het huwelijk met zijn nicht Margherita van Savoye-Genua die al snel het
symbool van het Italiaanse patriottisme werd.  Umberto eerbiedigde de constitutie, had nauwelijks22

autocratische ambities en stond open voor liberale en democratische hervormingen.  Hij was23

minder oorlogzuchtig dan zijn vader, maar weigerde evenals hem elke verlaging van de uitgaven
voor het leger. Hij deed zijn invloed gelden op de militaire, buitenlandse en koloniale politiek.
Regelmatig liet hij het parlement in onwetendheid over internationale verdragen en koloniale
expedities. Deze Re Buono (Goede Koning), Re Martire (Koning Martelaar)  of Re Mitraglia24

(Koning Mitrailleur), Umberto Sporcamano (Umberto met de Vuile Handen)  werd aan het einde25

van de eeuw door zijn conservatieve omgeving onder druk gezet om eigenmachtiger op te treden en
het parlement te negeren.
   Net als velen van zijn onderdanen, was Umberto een groot bewonderaar van Duitsland: zoals de
burgerij naar de Duitse industrie, techniek en wetenschap opzag, en de Italiaanse socialisten de
Duitse sociaal-democratie bewonderden, zo keek de politicus Francesco Crispi naar het voorbeeld
van Bismarck, en keek Umberto, met verbazing en met jaloezie, naar keizer Wilhelm II.  Hij miste26

echter de zekerheid, de vastberadenheid en de zelfovertuiging om het Duitse staatshoofd te kunnen
imiteren. Umberto was geen voorbeeld van een parlementair monarch, maar hij was evenmin een
autocraat. Hij miste simpelweg de kwaliteiten en de wil om te regeren. Het politieke bedrijf vond hij
saai en vervelend en kranten las hij niet. De meeste tijd bracht hij door in zijn jachtgebieden, in de
conservatieve en antidemocratische kringen van zijn vrouw Margherita en in de ultraconservatieve
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Haar eigenlijke naam was Eugenia Attendolo Bolognini, gravin Litta. Zij was tevens de minnares van27

Napoleon III en van koning Vittorio Emanuele II geweest. Een andere amoureuze verhouding onderhield
Umberto met de "fatale gravin" Vincenza di Santafiora die ook de radicale afgevaardigde Felice Cavallotti
ontving.
Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 51.28

en antiparlementaire kringen van zijn minnares Eugenia Litta.27

   Ondanks de negatieve houding van de clerus, republikeinen en anarchisten en ondanks het
ontbreken van de steun van de oude aristocratie, stond de monarchie in Italië niet ter discussie. Het
constitutionele koningschap herbergde echter enkele gevaren waardoor de persoon van de koning
risico's liep. Niet alleen straalden de glans en glorie van overwinningen af op de persoon van de
koning als opperbevelhebber van het leger, maar ook brachten nederlagen hem in diskrediet: het
Italiaanse leger kon niet bogen op militaire overwinningen en noteerde slechts nederlagen.
Bovendien werd de vaak buitensporige onderdrukking van volksopstanden, de 'proletarische
bloedbaden,' de koning persoonlijk aangerekend. Een sterke koning of een sterke regering zou aan
deze problemen het hoofd kunnen bieden, maar de combinatie van een zwakke koning en een
zwakke regering was desastreus voor het imago van de monarchie.

De bevolking

Met de vorming van de eenheidsstaat was het politieke vraagstuk grotendeels opgelost, maar al
spoedig diende zich de sociale kwestie aan, waarvan het brigantaggio de eerste en meest luidruchti-
ge manifestatie was. De sociale problemen werden echter door de liberale regeringen totaal
verwaarloosd en de geuite frustraties werden bloedig onderdrukt. Het sociale vraagstuk bestond
voornamelijk uit de zeer slechte materiële en sociale omstandigheden van de agrarische massa en
van de stedelijke werklieden. Italië was een agrarisch, pre-industrieel land met feodale karaktertrek-
ken. Meer dan de helft van de bevolking werkte in de landbouw en zeventig procent van de
bevolking woonde op het land. De landbouw was verouderd, zeer arbeidsintensief en vertoonde
geen ontwikkeling. Er bestonden nauwelijks onderlinge contacten tussen de dorpen. Veelzeggend is
de enorme fragmentatie van de taal als gevolg van de geïsoleerde leefvormen. De boerenmassa
leefde onder ellendige omstandigheden, die na de eenmaking erger werden door de centralistische
staatspolitiek, de liberalisering van de economie en de verkoop van kerkelijke bezittingen. Het is
ook niet toevallig dat de grote boerenopstanden juist na de eenwording uitbraken. Tussen 26
december 1868 en 15 januari 1869, na de invoering van de genoemde tassa sul macinato, gingen
hele massa's boeren met geweld tekeer tegen molens, telmachines en de nationale garde. Ze gaven
zich alleen gewonnen als gevolg van de militaire bezetting door generaal Raffaele Cadorna.
Volgens de officiële cijfers vielen er tijdens deze opstanden 257 doden en 1100 gewonden; 3800
personen werden gearresteerd.  De boeren profiteerden niet alleen niet van de eenmaking, maar28

raakten in een nog diepere ellende en onzekerheid. Hun haatgevoelens tegen de staat werden
diepgeworteld. Veelzeggend waren de opmerkingen van de Oostenrijkse kolonel A. von Haymerle
in 1879:

Hoe kon de agrarische bevolking, wier blikveld zich niet verder uitstrekte dan het
dagelijkse werk, tevreden zijn met het nieuwe systeem, dat op brute wijze haar besparing-
en afnam en de zonen afpakte voor de dienst aan een koning, van wie men in alle toonaar-
den beweerde dat hij de paus gevangen had gehouden, de kerken had geplunderd, en de
haat van alle katholieken over zich had afgeroepen? Welk belang had de boer bij de
eenheid van een hem onbekend vaderland, waarvan hij niet kon leven, dat misschien zijn
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Geciteerd naar Ragionieri, Italia Giudicata, I, 182. 29

Gramsci, Il Risorgimento, 98.30

zonen naar een vreemd land stuurde om te sterven, en dat hem op allerlei wijzen het
bestaan nog zwaarder maakte?29

   De stedelijke burgerij maakte in Italië maar een zeer gering deel uit van de bevolking. Ze was
echter de drijvende kracht geweest van de nationale eenwording en van de bevrijding van de
vreemde overheersing. De politiek en het bestuur werden volledig door haar gedicteerd en zelfs
zodanig dat men kan spreken van een burgerlijke oligarchie. 
   Op economisch gebied was er een duidelijk onderscheid tussen het Noorden en het Zuiden. Het
Zuiden was uitsluitend agrarisch en men werkte er veelal nog onder semi-feodale verhoudingen.
Deelpacht en grootgrondbezit vormden er de regel. De gentiluomini met hun immense landerijen
waren de absolute machthebbers die het echter geleidelijk aan tegen de rijke burgerlijke investeer-
ders uit het Noorden moesten afleggen. Negentig procent van de Zuidelijke boeren bezat niets en
nam een positie in die weinig verschilde van die van een horige. De meeste boeren waren werkzaam
als dagloners (de braccianti) of als kleine pachtboeren (de mezzadri). In het Zuiden was er
nauwelijks sprake van een stedelijke burgerij. Alleen Napels beschikte over een burgerij maar deze
bestond voornamelijk uit 'gedeklasseerde intellectuelen': advocaten, artsen, bureaucraten, onderwij-
zers, enzovoort. De problematiek van het Zuiden - de ondergeschikte economische, sociale en
politieke positie ten opzichte van het Noorden - werd samengebracht onder de noemer questione
meridionale. Zoals Gramsci die omschreef: "Het Noorden was in wezen een piovra [inktvis of
uitzuiger] die zich verrijkte ten koste van het Zuiden en wiens economische en industriële groei in
direct verband stond met de verarming van de Zuidelijke economie en landbouw."  De maffia, de30

camorra en het brigantaggio waren van deze problematiek de meest opvallende en criminele
uitingsvormen, waaruit vooral een diepe verachting voor recht en bestuur spraken. Later in de eeuw
zou de bevolking van het Zuiden in toenemende mate haar redding zoeken in massale emigratie.
   In het Noorden waren de vele stedelijke centra in hoge mate beïnvloed door de burgerlijke cultuur
en economie. De burgerij vormde daar het overheersende sociale en politieke element. De burgers
richtten zich op de handel, maar manifesteerden zich ook steeds meer als grootgrondbezitters op het
platteland. Velen hadden geprofiteerd van de verkoop van de kerkelijke gebieden die mogelijk was
gemaakt door de wet van Urbano Rattazzi op 15 augustus 1867. Mede door het absenteïsme van de
grondbezitters kwamen er grote problemen voor de afhankelijke boerenbevolking, die aan de
willekeur van tussenpersonen was overgeleverd. Na 1870 waren er enige industriële activiteiten te
bespeuren, maar de industriële omwenteling vond niet eerder plaats dan rond 1896-1900. Van
fabrieksproletariaat was daarom, mede door de overheersing van het kleinbedrijf en het handwerk,
voor het einde van de eeuw nergens sprake.
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Het boek geeft een gedetailleerd verslag van de samenzwering, de methoden die daarbij aangewend31

werden, de revolutionaire dictatuur en haar streven naar gelijkheid. Buonarotti liet in het boek Babeuf aan
het woord die voor het eerst in de geschiedenis van het Europese socialisme de ideologie van het
staatscommunisme en de revolutionaire dictatuur introduceerde.
De historicus Peter Marshall (Demanding the Impossible, 255) stelt dat Proudhon Mazzini's centralisti-32

sche natie veroordeelde omdat hij bang was dat een sterk verenigd Italië de rol van Frankrijk als
katholieke mogendheid zou bedreigen. Marshall legt de nadruk op de nationalistische en reactionaire
tendenzen in Proudhons politieke ideeën. Zijn collega's George Woodcock (Pierre-Joseph Proudhon,
245-247) en K. Steven Vincent (Pierre-Joseph Proudhon, 213-215) zien Proudhons opvattingen over
het federalisme als oorzaak van diens kritiek op Mazzini.

Socialistische tradities

Giuseppe Mazzini was de bepalende ideoloog van het Risorgimento, maar niet iedereen was het
eens met zijn ideeën. Vanaf het mislukken van de revolutionaire bewegingen in de jaren dertig werd
het streven naar nationale eenheid gekenmerkt door tegenstellingen en fricties. In grove trekken
bestonden er contrasten tussen republikeinen die het nationale moment van de eenheid en de
onafhankelijkheid benadrukten, en zij die een diepere inhoud aan het Risorgimento wilden geven en
het land radicaal wilden veranderen in democratische of socialistische zin. Deze socialistische
tendenties bleven echter beperkt tot een kleine groep en drongen niet door tot de massa.
   De eerste socialistische ideeën werden, onder invloed van de Franse Revolutie, sterk bepaald door
een streng egalitarisme. Dit gelijkheidsideaal stond in scherp contrast met de elitaire samenzwering-
en die het moesten verwezenlijken. Filippo Buonarrotti (1761-1837) was van dit conspiratieve
socialisme de belangrijkste vertegenwoordiger in Italië. Hij was sterk beïnvloed door Robespierre
en door het communisme van Babeuf. Zijn streven was gericht op volkssoevereiniteit en op
afschaffing van de privé-eigendom. Buonarotti kwam voort uit de Carbonari en dientengevolge
speelden samenzweringen een centrale rol in zijn ideeën over de revolutie. Deze zou dictatoriaal en
gewelddadig zijn.
   Zijn belangrijkste publicatie was Conspiration pour l'Egalité dite de Babeuf, suivie du Procés
auquel Elle donna Lieu et des Piéces Justificatives (Brussel, 1828),  maar voor het Italiaanse31

socialisme was zijn Riflessioni sul Governo Federativo applicato all'Italia (1831) minstens even
belangrijk. Mazzini, die enige tijd diep onder de indruk was van Buonarotti, nam na 1833 steeds
meer afstand van hem wegens diens nadruk op de dicatoriale revolutionaire overgangsperiode, op
de strijd tussen armen en rijken en uit hoofde van diens opvatting dat Frankrijk het voortouw zou
(moeten) nemen in de revolutie.
   De Franse revolutionaire filosofen hadden een grote invloed op de Italiaanse vrijheidsgedachte.
Vooral de ideeën van Claude-Henri Saint-Simon, Charles Fourier en Pierre-Joseph Proudhon
hadden effect op de exponenten van de Italiaanse democratische beweging. Het ging daarbij echter
voornamelijk om echo's van de oorspronkelijke ideeën die ontdaan waren van de meest extreme
tonen. Saint-Simon's ideeën over het primaat van de productieve krachten, de afschaffing van het
erfrecht en de vorming van een 'sociaal fonds' vonden vooral gehoor in Toscane en bij met name
Mazzini en Garibaldi.
   Proudhon viel op door zijn ideeën over het federalisme en zijn stellingname tegen het nationalisti-
sche centralisme van Mazzini. Proudhon zag in het verdeelde Italië een ideaal oefenterrein voor zijn
federalistische beginselen. Tussen 1862 en 1865 verscheen een aantal artikelen, waarin hij zowel de
monarchistische als de mazziniaanse opvattingen van de eenwording van Italië veroordeelde.  De32

idealist Mazzini had een grote afkeer van Proudhon, die in zijn ogen de socialistische idee had
bedorven met het gif van het materialisme. Michael Bakoenin zette later zijn Napolitaanse vrienden
aan om de federalistische ideeën van Proudhon goed te bestuderen.
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   De federalist en democraat Giuseppe Ferrari (1812-1876) was één van de duidelijkste tegenstan-
ders van Mazzini. Hij wees voornamelijk op het pausdom en de religie als grootste obstakels voor
de nationale eenheid. Hij pleitte voor het rationalisme (irreligione): de zege van de rede en van het
positivisme over de religieuze mythe, de zege van de vrijheid over het dogma. Daarnaast wees hij in
zijn La Federazione Repubblicana (1851) op de noodzaak dat er in Italië twee gelijktijdige
revoluties zouden plaatsvinden: een politieke en een sociale. Evenals Buonarotti, en in tegenstelling
tot Mazzini, legde hij het primaat van de sociale en politieke ideeën bij Frankrijk. Het Italiaanse
volk kon zich niet bevrijden zonder de hulp van de sociaal-revolutionaire krachten in Frankrijk.
Tegenover het mazziniaanse centralisme stelde hij een federalisme dat het bestaansrecht van de
afzonderlijke staten erkende. 
   De meest originele en invloedrijke socialist tijdens het Risorgimento was Carlo Pisacane (1818 -
1857). Na de mislukte revoluties van 1848-1849 uitte hij scherpe kritiek op de republikeinse partij
en Mazzini. Hij verweet hen dat ze een inhoudsloze revolutie wilden veroorzaken. Pisacane was van
mening dat de oude partijen, de gematigde en republikeinse, niet langer voldeden en dat er een
nieuwe socialistische partij nodig was om een sociale revolutie te starten. Deze partij kwam echter
nooit van de grond. In tegenstelling tot Ferrari vertrouwde Pisacane op het revolutionaire vermogen
van het Italiaanse volk. De Franse burgerij was reeds te decadent geworden om nog als revolutio-
naire gids te kunnen optreden. Italië moest zelf zijn revolutionaire oorlog voeren: fare da sé.
   Zijn belangrijkste ideeën werden gepubliceerd in Saggio su la Rivoluzione (1856) en Testamento
Politico (1857). Beide publicaties hadden in de jaren zeventig een grote invloed op de Italiaanse
internationalisten. In Pisacane's socialistische ideeën stond het vrijheidsbegrip centraal. Evenals
Ferrari stelde hij dat de nationale revolutie gepaard moest gaan met een sociale revolutie, en evenals
Ferrari ging hij uit van een federale republiek. In zijn ogen bestond er geen natie zonder soevereini-
teit en vrijheid van het volk, en stond het socialisme gelijk aan de vrijheid van de individuen en de
naties. Vrijheid kon niet bestaan zolang er geen gelijkheid was en beide waren noodzakelijk voor de
vorming van de natie. De natie was vervolgens op te vatten als de vrije vereniging van gemeenten
die vertegenwoordigers afvaardigden die herroepbaar waren.
   Meer dan welke andere Italiaanse socialist had Pisacane oog voor de klassedeling in Italië en voor
het probleem van het kapitaal. De Italiaanse maatschappij was volgens hem opgedeeld in twee
klassen: enerzijds de kapitalisten en de grondbezitters, anderzijds de arbeiders en de boerenmassa.
Evenals Proudhon, zag Pisacane de regering en het recht op privé-eigendom als de grote obstakels
voor het menselijke geluk. Het meest extreem was Pisacane in zijn anti-jacobijnse ideeën over de
revolutionaire actie. Hij was een fel tegenstander van de republikeinse idee van de (tijdelijke)
revolutionaire dictatuur. Hij wilde een totale revolutie die socialistisch en collectivistisch zou zijn.
Deze opvattingen brachten hem in conflict met Mazzini en Garibaldi. 
   Pisacane's belangrijkste bijdrage aan het anarchisme was zijn idee over de 'propaganda van de
daad'. Volgens hem hadden revolutionaire pogingen, ook indien ze mislukten, meer propagandis-
tisch effect dan "duizenden" pamfletten: "de ideeën komen voort uit de daden en niet andersom".
Het was ook vanuit deze gedachte dat hij in 1857 zijn invasie in Zuid-Italië, de expeditie van Sapri,
ondernam tijdens welke hij werd gedood. De Italiaanse internationalisten beschouwden, naast
Bakoenin, Pisacane als hun grootste voorbeeld en belangrijkste inspiratiebron. Zijn ideeën bleven in
hun ogen van kracht doordat de sociaal-economische omstandigheden in Italië, en met name in het
Zuiden, nauwelijks waren veranderd. 
   De socialistische traditie in Italië was voornamelijk beperkt tot de middenklasse en vond nooit
brede navolging. Het politieke vraagstuk van de natievorming was daarvoor nog te nadrukkelijk
aanwezig. In een land dat zich voorbereidde op de nationale eenwording, moest het sociale
probleem wijken voor de suprematie van de politiek. Bovendien was het voornamelijk een literair
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socialisme dat slechts tot een beperkte bovenlaag doordrong. De massale opstanden van 1848-1849
en met name de boerenopstanden vormden één van de grootste mythes voor de democraten en
socialisten. Zij hadden niet begrepen dat de boeren in opstand waren gekomen door honger, maar
zagen hen als de potentiële revolutionaire kracht: de boeren waren 'natuurlijke socialisten.'
   In 1870 was Italië een zeer verscheurd land. Het veel geciteerde verschil tussen "wettig Italië" en
"werkelijk Italië" was geen retoriek maar realiteit. Tijdens het Risorgimento werden er diverse
oplossingen aangedragen hoe men het verenigde Italië inhoud zou moeten geven: met de paus of
met de koning; federatief, republikeins, democratisch of socialistisch. Toen Italië uiteindelijk een
eenheid was, kozen vele Risorgimento-helden voor de wettige staatsvorm, maar een felle minder-
heid bleef zich verzetten tegen de monarchistische constellatie. Zij werd daarin gesteund door de
omstandigheid dat grote bevolkingsgroepen niet profiteerden van de nieuwe situatie, dat de staat
zich zeer onpopulair had gemaakt door de wijze waarop het Zuiden was gepacificeerd, en dat de
Kerk het politieke isolement had gekozen. Daardoor leek de staat bedriegelijk zwak. Vrijwel alle
politieke opposanten van Italia legale waren volgelingen van Mazzini. Hij was de nagenoeg
onaantastbare messias van de republikeinse patriotten. De schaarse socialistische ideeën sloegen bij
hen nauwelijks aan. Dat veranderde na de stichting en val van de Commune van Parijs. Inmiddels
legde de regering met geweld het land haar liberale ideologie op. Met dat doel en uit angst voor
revolutionaire en reactionaire bewegingen ontwikkelde ze een machtig repressief apparaat.


