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Tilly, Tilly en Tilly, The Rebellious Century, 108.1

De aanhangers van Mazzini werden, en worden nog steeds, met verschillende benamingen aangeduid:2

mazzinianen, republikeinen, democraten. Ofschoon er lichte verschillen bestonden tussen de geestver-
wanten, operereerden allen in dezelfde verenigingen en hingen ze allen Mazzini's ideeën aan. Het
oplossen van het nationale vraagstuk - de "bevrijding" van Rome en Venetië - overheerste alle andere
problemen.

Hoofdstuk III
De Bakoeninistische Internationale

Een apostel uit Rusland

Na de eenwording was Napels één van de meest verpauperde steden in Italië. Van de eens zo trotse
hoofdstad was niet meer dan een armzalige provinciestad overgebleven. De burgerij werd door deze
degredatie zeer zwaar getroffen. Napels was met 450.000 inwoners verreweg de grootste stad van
Italië, maar haar groeipercentage was, samen met dat van Palermo, het geringst.  In 1860 had de1

laatste Bourbonkoning de stad verlaten, maar de verdreven dynastie telde nog vele aanhangers
onder de bevolking. Een grote verscheidenheid aan groepen - variërend van reactionaire klerikalen,
aristocraten, Bourbon-aanhangers, Napolitaanse autonomisten, mazzinianen, democraten tot de
camorristi - bleef zich verzetten tegen het nieuwe Piemontese bestuur.
   De republikeinse democraten en mazzinianen in Napels hadden verschillende verenigingen onder
controle, waarvan de gematigde arbeidersverenigingen en de studentenverenigingen de belangrijkste
vormden.  Ze streefden voornamelijk naar de 'bevrijding' van het nabijgelegen Rome. De staat van2

beleg, die zich uitstrekte over heel Zuid-Italië wegens de poging van Garibaldi in de zomer van
1862 om Rome in te nemen, maakte elke oppositionele activiteit van hun zijde onmogelijk. De
democraten waren overwegend heren uit de burgerlijke klasse die vooral nationalistische belangen
nastreefden. Zij hadden nog geen aandacht voor de sociale kwestie. Mazzini, die bevreesd was om
de steun van de burgerij te verliezen, had aan zijn nationale eenheidsgedachte nauwelijks enige
sociale inhoud gegeven. Zijn sociale theorieën, die uitgingen van samenwerking tussen de klassen
en die morele en materiële verheffing van de arbeiders beoogden via opvoeding en besparingen,
vonden slechts volgelingen onder jonge intellectuelen die een politieke republikeinse revolutie
wilden ontketenen. De ideeën van de republikeinse verenigingen bereikten het volk niet. Arbeiders
die zich bij deze groeperingen aansloten, deden dat vanwege de legendarische uitstraling van
Garibaldi. Het wekt dus geen verbazing dat de bevolking, die zich meer zorgen maakte om het
dagelijkse bestaan, nogal lauw reageerde op de repressie van de democratische verenigingen tijdens
de staat van beleg.
   Na 1862 raakten de Napolitaanse democratische groep en de door Mazzini geïnspireerde Partito
d'Azione in een crisis als gevolg van scheuringen en polemieken. Door het permanente verbod op
vereniging kon men zich bovendien nauwelijks organiseren. Het lukte daarom ook niet een afdeling
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Scirocco, Democrazia e Socialismo, 115-117.3

De mazziniaanse krant Popolo d'Italia verscheen van 18 oktober 1860 tot 5 juli 1873. Mazzini had de4

krant in Napels gevestigd vanwege zijn grote verwachting van de democraten in deze stad. Geldgebrek en
onderlinge verdeeldheid na de dood van Mazzini maakte een einde aan de krant. 
Scirocco, Democrazia e Socialismo, 124.5

Ibidem, 167-170.6

In Italië heeft een uitgebreide discussie plaatsgevonden over de vraag wie het socialisme in Napels en7

Italië heeft geïntroduceerd en welke invloed Bakoenin daarbij heeft uitgeoefend. Momenteel zijn de
meeste historici van mening dat de rol van Bakoenin belangrijker was dan de historicus Aldo Romano in
zijn Storia del Movimento Socialista in Italia (3 dln; Bari, 1966-1967) beweerde. Ondanks de zeer
merkwaardige opstelling van Romano, die Bakoenin vrijwel elke invloed ontzegt - en dat de lezer ook
permanent inprent - is zijn publicatie van grote waarde als naslagwerk. Het debat was van belang voor het
onderzoek naar de wortels van het Italiaanse socialisme, maar het werd tevens gekenmerkt door
ideologische tegenstellingen. Over het algemeen kan men zeggen dat de marxistische historici het belang
van Pisacane benadrukten en de libertaire historici het belang van Bakoenin accentueerden. Duidelijk is
echter dat beide personen de inspirerende krachten waren voor de internationalisten en dat Bakoenins
ideeën grote overeenkomsten vertoonden met de ideeën van Pisacane zoals neergelegd in zijn Saggi.
Pisacane's invloed werd bovendien vergroot door zijn expeditie van Sapri in 1857, waarmee hij het
voorbeeld gaf aan de jonge democraten om hun doelen te bereiken via de insurrectionele actie (zie tevens:
hoofdstuk IV, pag. 147). Pisacane's werk werd herontdekt door de jonge internationalisten Cafiero en
Malatesta die er de ideeën voor het "anarchisme van de daad" aan ontleenden.
Monti Ottolenghi "Carmelo Palladino" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, IV, 38-40.8

Brief van Carmelo Palladino aan Andrea Costa (s.l., 1 oktober 1876): "Ik kan je zeer weinig vertellen9

over datgene wat Michail in Napels uitvoerde toen hij daar tussen 1866 en 1867 verbleef. Toen bestond
er nog geen socialisme in Napels ..." ASR, Tribunale, Processo 29969, B. 4157.

van Mazzini's geheime sekte Falange Sacra op te richten.  De voornaamste activiteiten werden3

ontwikkeld door de groep rond de krant Popolo d'Italia,  die zich richtte op liberale politieke4

doelen en op de 'ontzetting' van Rome en Venetië. Aangezien de heroprichting van de verenigingen
verboden was, moest men zich beperken tot meetings (volksvergaderingen in theaters).  Wegens de5

verdeeldheid onder de republikeinen en het ontbreken van enige sociale betrokkenheid onttrokken
de arbeidersverenigingen zich steeds meer aan hun invloed. Zij namen initiatieven tot onderlinge
hulpverlening en tot de oprichting van kredietbanken. 
   Op 12 februari 1865 kondigde Il Popolo d'Italia de oprichting van een nieuwe arbeidersvereni-
ging aan: Umanitaria (Menslievend). De kleermaker Stefano Caporusso werd tot voorzitter
gekozen en het erevoorzitterschap werd verleend aan de beide Giuseppes, Mazzini en Garibaldi. De
vereniging richtte zich op "de opvoeding en het onderricht van het volk" waarmee ze haar mazzini-
aanse karakter aangaf.  Enkele maanden later arriveerde de Russische revolutionair Michael6

Bakoenin in Napels. Tot diens komst was de Risorgimentoheld Carlo Pisacane de belangrijkste
socialistische inspirator van de democraten in Napels. Hij was echter reeds in 1857 gestorven en
slechts nog een enkeling kende zijn ideeën.  Van uitgewerkte socialistische ideeën was nog geen7

sprake in de zuidelijke havenstad. De internationalist Carmelo Palladino  schreef daarover aan8

Andrea Costa: "er was slechts een enkele onvolkomen socialist, die dat eerder instinctmatig was dan
door gedane studies."  9

   Bakoenin had in 1848 op de barricaden gestaan, was drie keer ter dood veroordeeld, had acht jaar
gevangenis en een ballingschap in Siberië achter de rug. De roem van deze démon de la révolte was
hem vooruit gesneld. Na talrijke omzwervingen was hij in januari 1864 in Florence aangekomen.
Florence was op dat moment de hoofdstad en regeringszetel van Italië, waar het openbare leven
rijker was aan mondaine burgers, emigranten en toeristen dan aan revolutionaire samenzweerders.
In dit milieu had Bakoenin geprobeerd een revolutionaire socialistische afdeling van zijn Internatio-
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In Florence probeerde Bakoenin zijn invloed te doen gelden binnen de vrijmetselaarsloge van grootmees-10

ter Giuseppe Dolfi en de democratische kringen. De sanskritist en universitaire docent Indiaanse
Letterkunde Angelo De Gubernatis gaf in de "Autobiografische Inleiding" van zijn Dizionario Biografico
degli Scrittori Contemporanei (Florence, 1879) een indruk van de wijze waarop Bakoenin nieuwe
"broeders" rekruteerde.
Nettlau (Bakunin e l'Internazionale, 44-45) hecht totaal geen waarde aan die indruk van deze "zwakke
man", dat wil zeggen De Gubernatis.
Ravindranathan, Bakunin, 21.11

De vraag of Bakoenin in Florence reeds anarchistisch was, kan alleen worden beantwoord als men de12

datum van zijn geschrift "Principes en Organisatie van de Internationale Broederschap", of de "Revolutio-
naire Catechismus" kan vaststellen. Guérin (Nè Dio nè Padrone, 141), Kaminski (Bakunin, 206-216) en
Skirda (Autonomie Individuelle, 22-23) plaatsen het geschrift in 1865, in Bakoenins "Florentijnse
Periode". Nettlau (Bakunin e l'Internazionale, 60 vlg.) geeft geen datum, maar plaatst het in Bakoenins
"Napolitaanse periode". Confino (Il Catechismo, 50-52) dateert de "Catechismus" in 1865 en plaatst het
geschrift in de "Napolitaanse periode". Ravindranathan (Bakunin, 49) noemt 1966 als jaartal. Rose ten
slotte (Bibliografia, 36) meldt de datum februari-maart 1866.
Carr, Bakunin, 293-294.13

Marx en Bakoenin hadden elkaar op 3 november 1864 voor het laatst ontmoet in Londen. Op 11 april14

1865 schreef Marx aan Engels: "Ondertussen plaats ik intriges tegen de heer Mazzini in Florence door
middel van Bakoenin." Geciteerd in: Nettlau, Bakunin e l'Internazionale in Italia, 40; Ravindranathan,
Bakunin, 27-28. Het is in dit verband merkwaardig dat Bakoenin pas in de zomer van 1868 tot de
Internationale toetrad. Lehning, "Michail Bakunin und die Geschichtsschreibung. Ein Abriß der Bakunin-
Forschung", in Michail Bakunin, Sozialpolitischer Briefwechsel, 31.
Ravindranathan, Bakunin, 34-37; Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 46.15

nale Broederschap, de Alliantie van de Sociale Democratie, op te richten.  De enige overeen-10

komsten tussen Bakoenin en de Florentijnse democraten waren het antiklerikalisme en positivisme
en hun achtergrond als vrijmetselaars. Bakoenin was echter ook naar Italië gekomen omdat hij in de
Italiaanse intellectuelen en het boerenproletariaat geweldige revolutionaire krachten meende te
bespeuren. Hij was tot deze visie gebracht door de gewelddadigheden van het brigantaggio. In
Garibaldi en diens vrijkorpsen meende hij medestanders te vinden voor de bevrijding der Slavische
volkeren van de Oostenrijks-Hongaarse overheersing. Tot de nederlaag van de Poolse opstan-
delingen in 1863 had Bakoenin de overtuiging dat Italië het voorhoedeland zou zijn dat heel Oost-
Europa zou bevrijden. Na het debâcle van de Poolse opstandelingen liet hij zijn nationalistische
aspiraties varen en richtte hij zich op internationale sociaal-revolutionaire activiteiten. Italië was in
Bakoenins ogen niet alleen het land van Mazzini en Garibaldi, van boerenbendes, samenzweringen
en opstanden, maar bovendien een land waar de regering zich tolerant toonde tegenover revolutio-
nairen.11

   In zijn Florentijnse periode was Bakoenin nog niet expliciet anarchistisch, maar wel weerspiegel-
den zijn ideeën een federalistisch en antiautoritair (anti-jacobijns, antiblanquistisch) socialisme.  In12

de antiklerikale Toscaanse hoofdstad omarmde hij ook definitief het atheïsme.  Karl Marx dacht13

ondertussen in Bakoenin een agent van de Internationale tegen de invloed van Mazzini gevonden te
hebben.  Beide revolutionairen hadden er belang bij om een karaktermoord te plegen op Mazzini,14

die een bedreiging vormde voor de sociale revolutie. Later moest Marx ontdekken dat Bakoenin zijn
eigen geheime creaties belangrijker achtte dan de Internationale. Bakoenins invloed in Florence
bleef beperkt tot een zeer klein gezelschap.  Teleurgesteld in het gebrek aan revolutionair elan van15

de Florentijnen verruilde Bakoenin het dure salonleven voor het goedkope leven onder de Vesuvius.
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Tot deze kring behoorde ook de Russische vorstin Zoe Obolenski die zich in 1865 in Napels had16

gevestigd. In Napels en Ischia hield zij open huis voor democraten en revolutionairen. Ook de Poolse
minnaar van de vorstin, Valerian Mroczkowski, behoorde tot de sekte van Bakoenin. Vorstin Obolenski
en Mroczkowski vertrokken in 1867 naar Zwitserland. Daar werden zij in de gaten gehouden door de
Russische politiespion Karl Arved Roman. Deze genoot enige tijd later ook het vertrouwen van Bakoenin.
Zie over Roman: Carr, The Romantic Exiles, 311-329.
Garibaldi was grootmeester van de vrijmetselarij in Sicilië, Napels, Livorno en Turijn. Bakoenin was17

toegelaten tot de loge Il Progresso Sociale in Florence. Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 23; Jeanne-
Marie (Violette Gaffiot), Michel Bakounine, 198.
Cantarella "Giorgio Asproni" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, I, 94-97.18

Detti "Carlo Gambuzzi" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, II, 426-429.19

Detti, "Saverio Friscia" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, II, 391-395.20

Fanelli was één van de weinige overlevenden van de pisacaanse opstandspoging bij Sapri in 1857. Detti,21

"Giuseppe Fanelli" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, II, 284-288.
De artikelen van Bakoenin, in de vorm van brieven, verschenen op 22 en 30 september en op 4, 22 en 2622

oktober 1865. Tevens gepubliceerd in Romano, Storia del Movimento, III, 3-23.
Cerrito, "Il Movimento Anarchico", 109-138.23

Geciteerd naar Romano, Storia del Movimento, I, 153.24

Niet te verwarren met Sergej Netsjajevs amorele Catechismus van de Revolutionair (1869) die het25

terrorisme verkondigde en die vaak werd toegeschreven aan Bakoenin. Confino, Il Catechismo, 48-64.
Bakoenin noemde in de brief die zijn breuk met Netsjajev aankondigde (2 juni 1870), diens systeem
"jezuïtisch", "zonder enig menselijk en persoonlijk gevoel en zonder gevoel voor rechtvaardigheid", dat
de "leugen, het wantrouwen en het verraad" cultiveerde. Geciteerd naar Confino, Il Catechismo, 158. De
tekst van het geschrift is opgenomen in Guérin, Nè Dio nè Padrone, 142-165. Zie ook hierboven: pag.
72, noot 12. 

In Napels leefde Bakoenin temidden van familieleden en Russische vrienden.  Gewapend met een16

aanbevelingsbrief van vrijmetselaarsgrootmeester Garibaldi,  nam Bakoenin contact op met de17

democraat Giorgio Asproni,  hoofdredacteur van de Popolo d'Italia. Tot de groep rond deze18

mazziniaanse krant behoorden tevens de advocaat Carlo Gambuzzi,  de Siciliaanse afgevaardigde19

Saverio Friscia  en de afgevaardigde Giuseppe Fanelli.  Zij werden direct aangetrokken door het20 21

'magnetisme' van Bakoenin. Voor de Popolo d'Italia schreef Bakoenin vijf artikelen onder de naam
'Un francese'.  Deze artikelen kenmerkten zich door atheïstische en antiautoritaire opinies. Zijn22

opvattingen over de afschaffing van de staat kwamen er ook reeds in ter sprake. De belangrijkste
gedachte die Bakoenin echter ontvouwde, was die van de leidende minderheid, van de 'verlichte
democratie' die de revolutie zou moeten starten en bezielen. Dit idee zou een constante gedachte
blijven in de anarchistische beweging gedurende de negentiende eeuw.  Bakoenin kon niet voorko-23

men dat de Napolitaanse democraten zich bleven inzetten voor volgens hem "verwerpelijke
theorieën van burgerlijk patriottisme die door Mazzini en Garibaldi worden verspreid", namelijk de
'bevrijding' van Venetië en Rome.24

   Bakoenins hoofddoel in Napels was het opzetten van een geheime sekte waartoe hij in begin 1866
de Beginselen en Organisatie van de Internationale Broederschap of de Revolutionaire
Catechismus schreef.  Het anarchistische beginsel kwam duidelijk naar voren in de volgende25

passage:

[De revolutionaire broeder] moet, zoals wij, federalist zijn, zowel in zijn vaderland als in
het buitenland. Hij moet begrijpen dat de komst van de vrijheid onverenigbaar is met het
bestaan van Staten. Hij moet daarom de vernietiging van alle Staten en tegelijkertijd van
de religieuze, politieke en sociale instellingen willen: zowel van de officiële Kerken,
staande legers, gecentraliseerde machten, bureaucratie, regeringen, parlementen,
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Geciteerd naar Guérin, Nè Dio nè Padrone, 143.26

Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 58-59.27

Schromelijk overdreven schreef Bakoenin aan Herzen en Ogarev (Ischia, 19 juli 1866) dat zijn activitei-28

ten reeds sedert drie jaar uitsluitend bestonden uit de oprichting en organisatie van een geheime
internationale, revolutionair-socialistische vereniging. Bakunin, Sozialpolitischer Briefwechsel, 117.
Pernicone, Italian Anarchism, 21.29

Hostetter, The Italian Socialist Movement, 90.30

Ravindranathan, Bakunin, 250, noot 13.31

Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 66-75.32

staatsuniversiteiten en staatsbanken, alsmede van de aristocratische en burgerlijke
monopolies. Opdat op de puinhopen van dit alles zich de vrije humane maatschappij kan
oprichten, die zich niet langer, zoals nu, van boven naar beneden en van het centrum naar
de omtrekken organiseert door middel van gedwongen eenheid en concentratie, maar
vertrekkend vanuit het vrije individu, van de vrije vereniging en van de autonome
commune, van onderaf naar boven en van de omtrekken naar het centrum, door middel
van de vrije federatie.26

Bakoenin zette in het geschrift aan tot openlijke propaganda, geheime organisatievormen en gewa-
pende opstanden. Bij de creatie van zijn geheime organisaties maakte hij gebruik van de reeds
bestaande democratische organisaties en vrijmetselaarsloges.  Zijn genootschappen waren opgezet27

naar het organisatiemodel van de Carbonari en de vrijmetselaars.  Ze waren uiterst hiërarchisch en28

autoritair. Deze structuur die zo conflicteerde met zijn federalistische en libertaire beginselen, leek
Bakoenin nauwelijks te storen.  Hij hield zijn aanhangers voor dat, zoals de twaalf apostelen de29

wereld veroverden voor het christendom, een vastberaden elite met een rotsvast geloof in het
anarchistische ideaal de komst van het socialisme kon bewerkstelligen door de onwrikbaarheid van
haar overtuiging en door de spontane volksintuïtie in haar geldigheid.30

   In de zomer van 1866 konden Bakoenins medestanders Gambuzzi, Fanelli en Raffaele Mileti31

niet de verleiding weerstaan om weer actief deel te nemen aan de patriottistische strijd tegen
Oostenrijk-Hongarije voor de bevrijding van de Veneto.  Aan zijn vrienden Aleksander Herzen en32

Nikolaj Ogarev schreef Bakoenin uitvoerig over zijn strijd tegen deze "afschuwelijke patriot-
tistische bourgeois-retoriek":

In Zuid-Italië is het grootste deel van de mazziniaanse organisaties, de Heilige Falanx, in
onze handen overgegaan. Hierbij voeg ik een kort programma van onze Italiaanse
nationale organisatie. In een missive aan zijn vrienden in Napels en Sicilië heeft Mazzini
mij gewoonweg verraden, doordat hij mij il mio illustre amico Michele Bakunin noemde,
een voor mij behoorlijk ongemakkelijke verklikkerij, omdat zich in Mazzini's falanxen, en
in het bijzonder in Sicilië, vele agenten van de regering bevinden, en hij mij dus zeer
ernstig zou kunnen compromitteren. Tot mijn geluk begrijpt de huidige regering de
sociale beweging nog niet, en daarom vreest zij deze niet en bewijst ze daardoor haar niet
onaanzienlijke domheid, omdat na de volledige schipbreuk van alle andere partijen,
ideeën en motieven er in Italië slechts één levensvatbare kracht overgebleven is: de
sociale revolutie.
Het gehele volk, en vooral in Zuid-Italië, stroomt in massa's op ons toe, en onze armoede
ligt niet in het materiaal, maar in het aantal van ontwikkelden die voldoende oprecht en
kundig zijn om dit materiaal vorm te geven. Er is veel werk te doen, hindernissen zijn er
in overvloed, het gebrek aan geld is verschrikkelijk, en ondanks alles, ondanks de sterke
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Brief van Bakoenin aan Herzen en Ogarev, Ischia 19 juli 1866. Bakunin, Sozialpolitischer Briefwechsel,33

117-118.
Civolani "Alberto Tucci" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, V, 123-124. Ofschoon Tucci's naam34

veelvuldig in de Napolitaanse politiearchieven voorkomt, is er vrijwel niets over hem bekend.
La Situazione Italiana is volledig afgedrukt in Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 77-93.35

Pernicone, Italian Anarchism, 25; Zangheri, Storia, 162-163; Ravindranathan, Bakunin, 60-62.36

Navindranathan, Bakunin, 251, noot 16. De Lucca, een arme intellectueel, stierf in 1868.37

De vereniging bestond uit ongeveer veertig leden. Ravindranathan, Bakunin, 64; Zangheri (Storia, 164)38

en Scirocco (Democrazia e socialismo, 192-193) plaatsen ten onrechte de oprichtingsdatum in april
1867.
Ravindranathan, Bakunin, 249, noot 10.39

Het programma van de vereniging is volledig afgedrukt in Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 101-107.40

Pernicone, Italian Anarchism, Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 100-107; Scirocco, Democrazia e41

Socialismo, 336-337; Rosselli, Mazzini e Bakunin, 176-177.
Libertà e Giustizia, No. 1, 17 augustus 1867. Geciteerd naar Romano, Storia del Movimento, I, 198-199.42

Scirocco, Democrazia e Socialismo, 186; Ravindranathan, Bakunin, 68-70; Nettlau, Bakunin e43

l'Internazionale, 108-112.
Geciteerd naar Masini, Storia degli Anarchici (1969) 27.44

militaire tegenstand worden we niet moedeloos; we verliezen in geen geval het geduld,
maar men heeft veel geduld nodig, en we komen elke dag, hoe langzaam ook, een stap
vooruit.33

   In oktober 1866 verscheen het clandestiene pamflet La Situazione Italiana. Dit geschrift was
opgesteld door de advocaat Alberto Tucci  in nauwe samenwerking met Bakoenin, en ademde de34

teleurstelling van de Italiaanse democraten: de eenheid van het volk was verruild voor de centrali-
satie van het nationale leven en de conservering van de sociale privileges. Wat resteerde was het
vertrouwen in het ware Italiaanse volk. De aanstaande revolutie moest de drie eeuwig onderdruk-
kende tirannieën verslaan: de Kerk, de centralistische staat (monarchie, militarisme en bureaucratie)
en de sociale privileges. Zij zou moeten leiden tot de "vrije republiek, bestaande uit vrije gemeentes
binnen een vrije natie". Tucci en Bakoenin schreven vol respect over Mazzini en Garibaldi, maar
bekritiseerden de beide Risorgimentohelden wegens hun verouderde ideeën en actievormen.  Het35

pamflet was één van de eerste openlijke aanvallen op Mazzini en Garibaldi van democratische
zijde.  Bakoenin voldeed op dat punt volledig aan de wensen van Marx.36

   Vanaf 17 augustus 1867 verscheen, onder leiding van Pier Vincenzo De Luca,  het tijdschrift37

Libertà e Giustizia (Vrijheid en Gerechtigheid) dat de spreekbuis werd van de verschillende
democratische ideeën in het intellectuele centrum van het Zuiden. Een half jaar daarvoor was er
reeds op initiatief van Bakoenin een kleine democratische vereniging met dezelfde naam opge-
richt.  Saverio Friscia, Carlo Gambuzzi, Giuseppe Fanelli, Attanasio Dramis,  Stefano Caporusso,38 39

Pier Vincenzo De Lucca en Raffaele Mileti vormden de kern van deze vereniging.  De vereniging40

richtte zich op de "religieuze, politieke en sociale emancipatie van het volk en de verwerkelijking
van hun morele en materiële welzijn".  In het openingsnummer wendde de redactie van het nieuwe41

blad zich tot het volk en verklaarde dat de eenheid zich ten koste hiervan had ontwikkeld en zich
"zuiver geografisch had gerealiseerd ten gunste van de centralistische, bureaucratische en militaire
staat."  De krant keerde zich tegen deze centralistische staat en bepleitte de vrije vereniging van42

gemeenten en gemeenschappen. Bakoenin was nauw betrokken bij het blad  waarin hij voor het43

eerst zijn libertaire gedaante vertoonde: "ik ben anarchist en ... ik ben, van top tot teen, federalist."44

   In de Libertà e Giustizia werden de republikeinse stromingen van Mazzini en Garibaldi bekriti-
seerd en verschenen documenten van de Algemene Raad van de Internationale. De kritiek op
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Op 4 september 1867 schreef Marx aan Engels: "Nummer 2 [van Libertà e Giustizia], dat ik je stuur,45

bevat een uitstekende aanval op Mazzini. Ik veronderstel dat Bakoenin bij deze krant betrokken is."
Geciteerd naar Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 110.
Pernicone, Italian Anarchism, 26; Ravindranathan, Bakunin, 73. Bakoenin werd, volgens hem door de46

Russische politie, beschuldigd van valsemunterij en, volgens hem door de Napolitaanse prefect, van het
aanstichten van opstanden in Sicilië. Brief aan Herzen, Ischia 23 mei 1867 en 22 juni 1867. Bakunin,
Sozialpolitischer Briefwechsel, 152, 155-156; Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 113-116.
Brief van Carmelo Palladino aan Andrea Costa, 1 oktober 1876. ASR, Tribunale, Processo 29969, B.47

4157.
Mazzini had zich altijd op de stedelijke bevolking gericht. Een revolte op het platteland zou ernstige48

gevolgen kunnen hebben binnen de gelederen van zijn Partito d'Azione wegens het gewicht van de
landbezittende burgerlijke belangen binnen de partij. Della Peruta, "La Banda del Matese", 364.
Malatesta, "Il mio Primo Incontro con Bakunin", in: Malatesta, Scritti (3 dln; Carrara, 1975) III, 244-248.49

Mazzini richtte zich tegen zijn geringe belangstelling voor het volk en zijn samenzweringen. Deze
aanvallen op Mazzini werden met instemming door Marx ontvangen.  Eind augustus of begin45

september verliet Bakoenin Napels. Hij vertrok naar Genève waar zijn vrienden Herzen en Ogarev
het tijdschrift Kolokol (De Klok) hadden voortgezet en waar hij een veiliger omgeving vond dan in
Napels.  Hij had niet alleen een geweldige indruk gemaakt, maar was er tevens in geslaagd de46

kleine Napolitaanse groep te verbinden met de grote Europese socialistische en democratische
stromingen. Het was hem gelukt zijn geheime socialistische vereniging te laten penetreren in de
mazziniaanse bewegingen in het Zuiden en in Sicilië. Hij zette de Napolitanen vooral aan tot het
bestuderen van de werken van Pierre-Joseph Proudhon.  De belangrijkste boodschap die Bakoenin47

achterliet was dat de revolutionairen zich tot de boerenmassa's moesten richten.  Het behoort tot de48

ironie van de geschiedenis dat juist een stadsrevolte zijn ideeën definitief deed doordringen in Italië
en dat zijn propaganda voornamelijk in de steden aansloeg. Malatesta gaf de volgende getuigenis
over Bakoenins verblijf in Napels:

Bakoenin was gekomen om alle tradities, alle sociale, politieke en patriottistische dogma's
aan het wankelen te brengen [...]; hij was de man die een frisse wind had doen waaien
door de afgestorven moerassen van de Napolitaanse tradities, die de ogen van de jeugd
die hem had benaderd, had geopend en had gericht op nieuwe en verre horizonten: en zij,
de Fanelli's, de DeLuca's, de Gambuzzi's, de Tucci's, de Palladino's, enzovoort, waren de
eerste socialisten, de eerste internationalisten, de eerste anarchisten van Napels en Italië.49

De afdeling van de Internationale in Napels

In 1867 ondernam Garibaldi voor de tweede keer een poging om Rome gewapenderhand te
bevrijden. Dit streven leidde opnieuw de aandacht af van de sociale problematiek en zorgde ervoor
dat de republikeinse jongeren zich weer naar het front begaven. De Napolitaanse groep rond
Bakoenin verviel daarmee weer in de fout die zij Mazzini juist verweet: de Napolitanen lieten het
nationalisme prevaleren, en de sociale kwestie en de verheffing van de massa raakten op een lager
plan. De poging tot bevrijding van Rome eindigde bij Mentana in een fiasco. Nog enige tijd kon de
Libertà e Giustizia verschijnen, maar wegens gebrek aan financiële middelen moest de publicatie al
spoedig gestaakt worden. Het blad had verscheidene artikelen van Bakoenin, Marx en Proudhon
gepubliceerd, maar geen enkel artikel of citaat van Pisacane. Dat duidt erop dat Bakoenin een
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Scirocco, Democrazia e Socialismo, 207-208. Valiani ("Prefazione" in Rosselli, Mazzini e Bakunin, 7-50

14) is van mening dat het federalistische socialisme van het tijdschrift toe te schrijven was aan de invloed
van Pisacane en Proudhon, en aan de aanwezigheid van Bakoenin. Zangheri (Storia, 164) bespeurt wel
degelijk de ideeën van Pisacane in het tijdschrift.
Rosselli, Mazzini e Bakunin, 201-217. Zie hierboven: hoofdstuk I, pag. 14-15.51

Reeds op 7 mei 1868 schreef Bakoenin aan Herzen en Ogarev over dit nieuwe pamflet. Bakoenin stelde52

in deze brief dat de richtingen van Garibaldi en Mazzini nog sterker en duidelijker afgewezen zouden
worden, waarbij "vanzelfsprekend de passende eerbied voor deze beide beroemde, maar nu voor Italië
fatale Italianen zal worden betoond." Bakunin, Sozialpolitischer Briefwechsel, 141. De tekst van La
Situazione-2 is afgedrukt in Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 132-142.
Pernicone, Italian Anarchism, 31.53

De prefect van Napels aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Napels 6 september 1869. ASN, Pref.54

Gab., Fascio 57.

grotere invloed uitoefende op de Napolitaanse democraten dan Pisacane's denkbeelden.50

   De verbittering over de nederlaag bij Mentana deed het oude patriottische ideaal weer ontvlam-
men en leidde tot herleving van de geheime republikeinse sektes. De aandacht voor het volk
verdween opnieuw. Het generatieverschil onder de republikeinen kwam daarbij steeds duidelijker
naar voren. Terwijl de 'ouderen', zij die al voor de eenwording hadden gevochten, slechts nog hun
naam verleenden aan de republikeinse sektes, geloofden de 'jongeren', die nog geen oorlogservaring
hadden, oprecht in de mogelijkheid van een revolutie. Het waren vooral deze jongeren en studenten
die zich van Mazzini verwijderden wegens diens gebrek aan revolutionair elan tijdens de volksop-
standen die naar aanleiding van de invoering van de tassa sul macinato in 1868 waren
uitgebroken.  In het voorjaar van 1869 werden vele republikeinse leiders gearresteerd wegens de51

verspreiding van clandestien propagandamateriaal onder soldaten en het voorbereiden van een
opstand. Na deze arrestaties waren de mazziniaanse organisaties ernstig verzwakt. De demo-
cratische verenigingen in Napels werden vanaf dat moment voornamelijk aangevoerd door studen-
ten.
   Na het gedwongen vertrek van Bakoenin in de zomer van 1868, de nederlaag van de garibaldisti-
sche troepen bij Mentana en het verdwijnen van het orgaan Libertà e Giustizia, leidde de socialisti-
sche groep in Napels een kwijnend bestaan. Bakoenins oude vrienden Gambuzzi, Fanelli, Friscia en
Tucci troffen de Russische revolutionair opnieuw tijdens het tweede Congres voor de Vrede in Bern
in september 1868. Bakoenin had zich in de zomer van 1868 in Genève gevestigd, waar hij werkte
aan het dubbele doel een openlijke afdeling van de Internationale te vormen en tegelijk leiding te
geven aan de geheime Alliantie van de Socialistische Democratie. In oktober publiceerden de
Italianen samen met Bakoenin het pamflet La Situazione-2. Hierin werden Garibaldi en Mazzini
opnieuw aangevallen.  Het pamflet eindigde met de stelling dat de aanstaande sociale revolutie52

berustte op de drie pijlers van atheïsme, socialisme en federalisme. Na de publicatie van dit pamflet
raakte Tucci in ongenade bij Bakoenin omdat hij had geweigerd een propagandatour door Spanje te
maken.  Tucci bleef echter wel actief binnen de Italiaanse afdeling van de Internationale. 53

   Vanaf eind januari 1869 namen de activiteiten van de Napolitaanse socialisten serieuze vormen
aan. Tijdens een arbeidersbijeenkomst splitste een groep voortkomend uit de kern rond Libertà e
Giustizia zich af van de gematigde Arbeidersvereniging  en richtte de 'Internationale Arbeiders-54

Associatie, Italiaanse Afdeling van Napels, Voorlopig Centrale Afdeling voor Italië' op. Het was de
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In een brief van Luigi Felicò [Filicò] aan Antonio Murgo (Napels, s.d. maar 1882) meldt deze dat de55

Internationale in 1868 in Napels werd opgericht door Michele Bagunin (sic) en dat hij er in die periode
vice-secretaris van was. Voorts meldt hij dat de Internationale destijds 20.000 arbeiders omvatte
waaronder echter ook enkele republikeinen die zich verzetten tegen de sociale beginselen en de stelling
dat eigendom gelijk staat aan diefstal. ASR, Tribunale, Processo 29969, B. 4157.
Questura, onderprefect van Napels aan de prefect, Napels 5 december 1869. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.56

Ravindranathan, Bakunin, 85.57

Volgens het Bollettino dell'Internazionale. Organo dell'Associazione Internazionale degli Operai58

(Napels, april 1869) zou de afdeling in april 1869 reeds 1200 leden hebben. De questore van Napels
schreef op 16 mei 1869 aan de prefect: "de Internationale Vereniging van Werklieden ... heeft meer dan
1100 aangesloten arbeiders." Op 5 december 1869 rapporteerde de questore dat de vereniging in april
1200 leden had. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.
Prefect van Napels aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Napels 6 september 1869. ASN, Pref.59

Gab., Fascio 57; Demarco "La Fondation de la Première Internationale a Naples: 1869-1870", 285-295.
De prefect van Napels aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Napels 6 september 1869. ASN, Pref.60

Gab., Fascio 57. Caporusso was de enige Italiaanse afgevaardigde op dit congres.
Palladino aan Engels. Romano, Storia del Movimento, III, 167.61

Questura, onderprefect van Napels aan de prefect, Napels 6 februari 1870. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.62

Questura, onderprefect van Napels aan de prefect, Napels 13 oktober 1869. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.63

De aantallen werden gegeven door de onderprefect. Questura, onderprefect van Napels aan de prefect,64

Napels 5 december 1869. ASN, Pref. Gab., Fascio 57. Het tijdschrift verscheen van 5 november 1869 tot
14 januari 1870. De krant droeg het mazziniaanse en internationalistische onderschrift: "Geen rechten

eerste afdeling van de Internationale in Italië.  Stefano Caporusso, die banden onderhield met55

vertegenwoordigers van de Partito d'Azione, waaronder de latere minister van Binnenlandse Zaken,
Giovanni Nicotera,  werd de voorzitter van deze afdeling van de Internationale. Carlo Gambuzzi56

was, als afgezant van het Comitato Socialista di Ginevra en als hechte vriend van Bakoenin, één
van de belangrijkste gangmakers binnen de Napolitaanse afdeling. Hij werd door Bakoenin
voortdurend aangespoord om activiteiten voor de geheime Alliantie en de Internationale te onderne-
men.  Andere prominente leden waren Cristiano Tucci, Antonio Giustiniani en Francesco Cirma.57

Vier maanden na de oprichting beschikte de Napolitaanse sectie reeds over meer dan duizend
leden.  Al snel ontstond er een machtsconflict tussen de advocaat Gambuzzi en de kleermaker58

Caporusso, dat in juni 1869 eindigde met een zege voor de laatste.  De Napolitaanse arbeiders59

hadden een diepgewortelde afkeer van intellectuelen. De latere 'intellectuele' internationalisten
probeerden hun verschil met de arbeiders op te vangen door zich 'hoofdarbeiders' te noemen, maar
ze konden daarmee de feitelijke afstand niet overbruggen. De internationalisten verstonden onder
arbeiders bovendien "een ieder die werkt aan de vernietiging van de burgerlijke orde". Op deze
wijze konden ook burgers, of leden uit de adelstand, lid zijn van de Internationale Arbeiders-
Associatie.
   In augustus 1869 werd Caporusso door de leden aangewezen als hun afgevaardigde op het
Algemene Congres van de Internationale in Basel.  Bij zijn terugkomst in Napels was Caporusso,60

volgens Carmelo Palladino, in de ban van zijn eigen invloed en hield hij er bovendien vreemde en
anti-internationalistische ideeën op na.  Hij werkte nu sterk toe naar werkstakingen waarvoor kas-61

sen aangelegd moesten worden.  Tegelijkertijd werd hij ervan verdacht geld aan te nemen van62

'kapitalisten' en de politie. Hij erkende dat hij onder druk was gezet, maar ontkende eraan te hebben
toegegeven. De verdenkingen van 'verraad' konden niet worden waargemaakt. In oktober groeide de
afdeling gestaag naar 1800 leden, waarvan de arbeiders in de scheepsbouw de belangrijkste aanwas
vormden. Tevens hadden de arbeiders van Sorrento, Castellammare, Avellino en Benevento
verzocht afdelingen van de Internationale te mogen vormen.  In november verscheen voor het eerst63

het afdelingsorgaan L'Eguaglianza (De Gelijkheid) in een oplage van 600 à 700 exemplaren.64
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zonder plichten, geen plichten zonder rechten."
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Napels, Florence 7 april 1868. ASN, Pref. Gab.,65

Fascio 57.
Questura, onderprefect aan prefect, Napels 5 december 1869. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.66

De prefect van Napels aan de questore, Napels 30 november 1869. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.67

Questura, onderprefect van Napels aan de prefect, Napels 5 december 1869. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.68

Minister-president Lanza vermeldde in een rapport dat de Internationale in Napels in december 1869
over 25.000 leden, voornamelijk arbeiders, beschikte. Dit aantal is totaal ongeloofwaardig. Minister van
Binnenlandse Zaken, Lanza, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. ASDMAE, Fondo Moscati,
Svizzera, VI, B. 1434.
Questura, onderprefect van Napels aan de prefect, Napels 5 december 1869. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.69

De prefect van Napels aan de questore, Napels 8 december 1869. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.70

In Castellammare di Stabia was met name Luigi Maresca zeer actief. Hij werkte voor de marine en werd71

door de commandant telkens naar Venetië gestuurd om te voorkomen dat hij havenarbeiders voor de
Internationale zou werven. Onderprefect van Castellammare di Stabia aan de prefect van Napels,
Castellammare di Stabia 7 mei 1870; ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Napels,
Florence 16 mei 1870; de prefect van Napels aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Napels 17
november 1871. ASN, Pref. Gab., Fascio 61.
Questura, onderprefect van Napels aan de prefect, Napels 14 januari 1870. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.72

In februari 1870 bedroeg het aantal leden 3710 waarvan 693 leerlooiers. Ledenlijst van de afdeling van
de Internationale in Napels. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.

Anders dan de mazziniaanse verenigingen zette de Napolitaanse afdeling de arbeiders aan tot de
economische strijd. In november en december ondersteunde ze diverse stakingen en inspireerde ze
de arbeiders van Castellammare tot de oprichting van een afdeling van de Internationale.
   De gestage ontwikkeling van de Internationale in Napels bleef niet onopgemerkt. Op 7 april 1868
wees het ministerie van Binnenlandse Zaken de prefect van Napels op het gevaar van de Internati-
onale, met name in verband met stakingen. De prefect kreeg de opdracht elk contact tussen de
Geneefse Internationale en de arbeiders van Napels te verijdelen teneinde de te vrezen onlusten te
voorkomen.  De prefectuur omschreef daarop de Internationale als een 'sociale plaag' die als65

zodanig bestreden moest worden.66

   De per 1 november 1869 benoemde prefect van Napels, Rodolfo d'Afflitto, liet de Internationale
scherp in de gaten houden en wilde van alle ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. Hij
wilde voorkomen dat de arbeidersverenigingen in handen zouden komen van 'beroepsagitatoren' die
de passies van het volk zouden uitbuiten en daarmee de regering in verlegenheid zouden kunnen
brengen. Het belangrijkste middel daartoe was de verenigingen te laten leiden door gezagsgetrouwe
personen.  Op 5 december beschikte de Napolitaanse afdeling van de Internationale volgens de67

questore over 5.000 leden, voornamelijk bestaande uit: schrijnwerkers, koperslagers, ijzervijlers,
reparateurs, scheepstimmerlieden, kleermakers, schoenmakers, schilders, spinners, leerlooiers,
kruiers, enzovoort.  De meest invloedrijke leden waren voorzitter Caporusso en Gambuzzi die68

inmiddels hun meningsverschillen hadden bijgelegd.  De prefect betreurde de ontwikkeling van de69

Internationale in Napels en was van mening dat die voorkomen had moeten worden. Hij vond het
vooral onbegrijpelijk dat deze vereniging zo had kunnen groeien zonder dat ze gesteund werd door
de regering of door een beroemd persoon en zonder dat ze zich verdienstelijk had gemaakt. Hij eiste
van de questore een volledig onderzoek naar de vereniging, de leiders, de redacteuren van
L'Eguaglianza en het exacte aantal leden, aangezien het aantal van 5.000 hem ongeloofwaardig
voorkwam. Dit onderzoek moest gebeuren door naspeuringen in de archieven van de 'oude
(Bourbon)politie' en door geheime agenten.  Een maand later liet de onderprefect hem weten dat70

het aantal leden van de afdeling, samen met die van Sciacca en Castellammare di Stabia,  3.00071

bedroeg.  72
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Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect van Napels, Florence 29 januari 1870. ASN, Pref.73

Gab., Fascio 57.
Conti, Le Origine del Socialismo, 131.74

Tucci wordt ook regelmatig in de correspondentie tussen de questore, de prefect en de procureur van de75

koning aangeduid als Carmine Fucci. In de literatuur is hij alleen bekend als Cristiano Tucci. Palladino,
die hem heeft gekend, noemt hem Cristiano Fucci. In de jaren zestig was Tucci actief betrokken bij de
onderdrukking van het brigantaggio in de provincie Avellino. Questura, onderprefect van Napels aan de
prefect, Napels 30 november 1869. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.
De prefect van Napels aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Napels 12 februari 1870. ASN, Pref.76

Gab., Fascio 57. Tevens: "Rapport van Carmelo Palladino aan Friedrich Engels, Napels 13 november
1871" in: Romano, Storia del Movimento, III, 165-181.
Ravindranathan, Bakunin, 90-91.77

Uit het handschrift is met zekerheid vast te stellen dat dit niet de intrigant Carlo Terzaghi was. De78

confidente in Turijn was lid van de Lega Repubblicana.
Questura, onderprefect van Napels aan de prefect, Napels 20 januari 1870. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.79

Gambuzzi verklaarde in 1899 aan Nettlau dat de staking door de politie was uitgelokt om een excuus te
hebben om in te grijpen. Tucci verklaarde in hetzelfde jaar dat de staking was uitgeroepen tegen de wens
van de afdeling van de Internationale in. Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 171.
De prefect van Napels aan de questore, Napels 13 februari 1870. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.80

De prefect van Napels aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Napels 27 oktober 1870. ASN, Pref.81

Gab., Fascio 57. Caporusso werd door het gerechtshof veroordeeld tot één maand gevangenis; Gambuzzi
werd vrijgesproken.
De prefect van Napels aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Napels 27 oktober 1870. ASN, Pref.82

Gab., Fascio 57. De tekst van art. 386 luidde: "Elke overeenkomst tussen arbeiders die ertoe leidt om,
zonder redelijke aanleiding, het werk te onderbreken, te verhinderen of duurder te maken, zal worden
bestraft met gevangenhouding tot drie maanden, mits de overeenkomst een begin van uitvoering heeft
gehad." Art. 387 bestrafte het aanzetten tot stakingen. In 1889 werd de wetgeving met betrekking tot
stakingen vervangen door de Codice Zanardelli. Neppi Modena, Sciopero, Potere Politico, 3-70.

   In januari 1870 constateerde minister van Binnenlandse Zaken Giovanni Lanza dat er in de grote
steden, waaronder Napels, een nieuwe arbeidersvereniging was opgericht met de merkwaardige
naam 'Vereniging van Terugvordering en Staking tegen Kapitalisten met een Sterke Kas' (Società
di Revindicazione e di Sciopero contro i Capitalisti con Cassa Forte). Deze vereniging zou ten
doel hebben de arbeidersklasse de straat op te laten gaan, waarbij stakingen niet waren uitgesloten,
zich te verzetten tegen de wet en de gevestigde orde te bedreigen.  De regering beschouwde werk-73

staking als een schending van de "vrijheid van handel" en als een "bedreiging voor de openbare
orde".  Door het ingrijpen van de politie en dankzij een 'respectabel' burger, de politie-informant74

Cristiano Tucci,  scheidde een deel van de arbeiders zich van de Internationale af en vormde een75

vereniging tot onderlinge hulpverlening. Deze stond onder leiding van politiefunctionarissen.76

Tegelijkertijd verbood de politie de verdere publicatie van L'Eguaglianza.77

   De prefect kreeg ondertussen van verschillende kanten verontrustende berichten over de activitei-
ten van de afdeling der Internationale. Hij werd onder meer ingelicht door een confidente in Turijn78

over een complot tegen het leven van keizer Napoleon III dat door de Napolitaanse afdeling zou zijn
georganiseerd. Voor de prefect was de maat vol toen de leerlooiers in februari 1870, gesteund door
de Napolitaanse internationalisten, in staking gingen en nadat de fabriekseigenaren om
politiemaatregelen vroegen.  De prefect keurde loonsverhogingen af omdat die de indruk zouden79

geven dat de fabriekseigenaren voor de druk van de stakers zouden zwichten.  Caporusso, Gam-80

buzzi en drie andere leden werden op 6 februari tijdens een bijeenkomst door de politie en de
carabinieri gearresteerd.  Er volgde een nauwkeurige huiszoeking tijdens welke registers,81

drukwerken en geld door de politie in beslag werden genomen. Op basis van de artikelen 386 en
387 van het Wetboek van Strafrecht werd de vereniging ontbonden.  Het was de eerste keer dat de82
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Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, 171-172; Ravindranathan, Bakunin, 92.83

Er waren nog meer redenen om aan Caporusso's oprechtheid te twijfelen. Gedurende zijn gevangenschap84

liet hij zich door de vereniging aanzienlijke sommen geld uit de sociale fondsen sturen voor zijn
onderhoud. Dat geld behield hij voor zichzelf terwijl het bedoeld was om het met de andere gevangenen
te delen. Daarnaast twijfelde men aan de ware reden van Caporusso's steun voor de staking: was het
oprechte solidariteit met de ontslagen leerlooiers of was het bedoeld als een provocerende actie zodat de
politie over een argument kon beschikken om de vereniging te ontbinden? De archieven van de questura
en prefettura in Napels geven daarover geen uitsluitsel, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat Caporusso
een politieprovocateur was. Sole (Rivoluzionario e Spia, 27-28) is wel van mening dat Caporusso een
agent-provocateur was.
Questura van Napels aan de prefect, Napels 10 juli 1870. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.85

Questore van Napels aan de prefect, Napels 20 oktober 1870. ASN, Pref. Gab., Fascio 57.86

Toda, Errico Malatesta, 60.87

Geciteerd naar Damiani, Carlo Cafiero, 32-33.88

regering te kennen gaf dat zij de Internationale niet zou tolereren in Italië.
   De afdeling raakte enige tijd stuurloos mede omdat Caporusso vanuit de gevangenis aanwijzingen
gaf die een heroprichting verhinderden. Eenmaal buiten de gevangenis wilde Caporusso, die zich
volledig tot de ideeën van Mazzini had bekeerd, niets meer weten van de Internationale en kwam hij
met het voorstel een soort gilde-systeem op te zetten waarvan hij de leider zou worden. Gambuzzi
verzette zich fel tegen dit plan en zette de arbeiders aan om opnieuw de afdeling van de Internatio-
nale op te richten. Caporusso informeerde ondertussen, namens de Napolitaanse afdeling, het
Zwitserse Federale Comité van de Internationale in Genève dat Gambuzzi een politiespion was.83

Via Genève kwam Gambuzzi dit te weten en in een vergadering werd Caporusso uitgesloten van de
Vereniging als verrader en lasteraar.  Toen deze eenmaal was verwijderd, dacht de politie de84

vereniging in haar greep te hebben, des te meer omdat hun stroman Cristiano Tucci (of Carmine
Fucci) vice-voorzitter van de vereniging was. Zijn taak bestond eruit om de vereniging af te leiden
van de doelen van de Internationale, verdeeldheid te zaaien en de (geheime) correspondentie aan de
politie door te spelen. Om zijn kans op het voorzitterschap te vergroten bood Cristiano Tucci de
vereniging een lokaal aan waarover hij via de politie de beschikking had gekregen. De prefect
bemoeide zich persoonlijk met de zaak en gaf de burgemeester van Napels de opdracht een zaal ter
beschikking te stellen. Tot grote verrassing van Tucci, en van de politie, kreeg hij op 10 juli 1870
geen enkele stem en werd Antonio Giustiniani tot voorzitter gekozen.  Giustiniani vertegenwoor-85

digde de oude (internationalistische) richting. De leden waren achter het spel van de politie
gekomen en verwijderden Tucci als spion uit hun gelederen. Dat gebeurde nadat een onder-
zoekscommissie alle beschuldigingen tegen hem had onderzocht en gegrond had bevonden.
Gambuzzi bleef de stuwende kracht achter de vereniging en behield contact met Bakoenin.  Aan86

het einde van 1870 telde de heropgerichte vereniging 255 leden.87

   De ernstig verzwakte vereniging vond in het voorjaar van 1871 hernieuwde kracht door de
inbreng van jongeren zoals Carmelo Palladino, Errico Malatesta, Tommaso Schettino en Tito
Zanardelli; ze vond nieuwe inspiratie in de Commune van Parijs. In deze periode kwam tevens de
speciale afgezant van de Algemene Raad der Internationale, Carlo Cafiero, in Napels aan. Cafiero
werd uiterst koel ontvangen omdat de internationalisten vermoedden dat hij alle "autoritaire ideeën
van de Duitse socialistische school" aanhing.  Hij sloot zich direct aan bij de afdeling en werd haar88

vaste correspondent met Friedrich Engels in Londen. Hij schreef aan de Italië-correspondent van de
Algemene Raad dat de vereniging in Napels was ineengestort, maar dat een kleine kern van
vastberaden personen deze nog steeds overeind hield. De afdeling bestond in juli uit circa 400 leden
waarvan een kern van dertig tot veertig leden zeer actief was. Palladino en Giustiniani waren de
schakels tussen het oude Napolitaanse socialisme en de heropgerichte afdeling. De vereniging
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Toda, Errico Malatesta, 64-65.89

Op grond van het besluit van de ministerraad van 14 augustus 1871 vaardigde de prefect op 18 augustus90

het decreet uit om de afdeling van Napels te ontbinden.
Minister van Binnenlandse Zaken, Lanza, aan de prefect van Napels, Rome 8 augustus 1871 en Decreet91

van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 14 augustus 1871. ASN, Pref. Gab., Fascio 61.
De prefect van Napels aan de questore, Napels 28 juni 1872. ASN, Questura, B. 42.92

Damiani, Carlo Cafiero, 41; Masini, Cafiero, 36.93

Brief van Cafiero aan Engels, Napels 27 november 1871. Romano, Storia del Movimento, III, 136-141.94

Toda, Errico Malatesta, 67.95

Palladino ging grotendeels voor de beweging verloren omdat zijn vader hem terugriep naar zijn96

geboorteplaats in de provincie Foggia om hem van het socialisme af te houden. Lucarelli, Carmelo
Palladino, 6.
De questore van Napels aan de prefect, Napels 13 december 1871. ASN, Pref. Gab., Fascio 61.97

La Campana verscheen van 7 januari 1872 tot 17 maart 1872. Het naar Herzens Kolokol vernoemde98

blad droeg de mazziniaanse en internationalistische ondertitel: "Geen rechten zonder plichten - Geen
plichten zonder rechten."

richtte zich op de arbeiders en verspreidde de ideeën van de Internationale met behulp van
propaganda en onderwijs. De 'intellectuelen' van de Internationale noemden zich Fratelli operai del
Pensiero (Arbeidersbroeders van de Idee). De 'School van de Internationale', gericht op arbeiders,
vrouwen en arbeiderskinderen, begon op 24 juli 1871.89

   De revolutionaire gebeurtenissen in Frankrijk in 1871 hadden een diepe indruk gemaakt op de
publieke opinie, en minister van Binnenlandse Zaken Lanza gaf op 14 augustus van dat jaar de
prefect de opdracht om de vereniging in Napels te ontbinden  wegens:90

het steeds groter wordende gevaar dat de uitbreiding van de subversieve beginselen voor
de arbeidersklasse vormt [en omdat] de vereniging een permanente bedreiging is voor de
wetten en de fundamentele instituties van de Natie en een aanzienlijk gevaar oplevert voor
de openbare orde.  91

Op 20 augustus viel de politie, bijgestaan door honderden carabinieri, het verenigingsgebouw van
de Napolitaanse afdeling der Internationale binnen, ontbond de vereniging, nam de papieren in
beslag en voerde huiszoekingen uit. Een week later werd de School van de Internationale gesloten.92

De huiszoekingen vielen negatief uit, behalve bij een familielid van Cafiero waar documenten en
enkele brieven van Friedrich Engels werden gevonden. Omdat deze brieven in de Engelse taal
waren geschreven vermoedde men een internationale samenzwering.  Cafiero werd tot 4 september93

gevangen gehouden en tegen een borg van tweeduizend lire vrijgelaten. Een maand later moest de
questore constateren dat de Internationale, ofschoon formeel ontbonden, nog steeds actief was.
Cafiero toonde zich tevreden over het politie-optreden omdat "de onderdrukking van de Internati-
onale door de regering gunstig uitpakte voor haar ontwikkeling."  Inderdaad berichtten alle94

Italiaanse kranten over de gebeurtenissen in Napels.  De politie wist geen enkel bewijsstuk tegen95

de gearresteerde internationalisten te leveren. De zaak tegen Antonio Giustiniani, Tommaso
Schettino, Carlo Cafiero, Carlo Gambuzzi, Filippo Morrone, Pasquale Diotajuti, Luigi Aprile,
Carmelo Palladino  en Errico Malatesta werd daarom geseponeerd. 96

   In december 1871 werd de afdeling van de Internationale van Napels onder de naam Federazione
Operaia Napoletana opnieuw opgericht door Cafiero, Malatesta en Alberto Tucci. Dit maal werd
de vereniging per beroepsgroep georganiseerd.  Het orgaan van de vereniging was La Campana97

(De Klok).  Het programma maakte, uit voorzorg tegen politiemaatregelen, geen verwijzing naar98

de Internationale, maar toonde duidelijk Bakoenins invloed. De Federatie was samengesteld uit
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Brief van Engels aan Bebel, Londen 20 juni 1873. Afgedrukt in Bravo, La Prima Internazionale, II,99

1024-1026.
In Frankrijk was de Internationale na de repressie in 1871 verdwenen. In 1876 werden daar de militaire100

rechtbanken opgeheven. Op 3 maart 1879 kregen de betrokkenen bij de opstand gratie. Deze maatregel
werd op 11 juli 1880 gevolgd door een volledige amnestie. In Duitsland werd de Internationale op 14
maart 1872 verboden. Op 19 oktober 1878 volgde de antisocialistische wetgeving. In Oostenrijk was
lidmaatschap van een buitenlandse vereniging verboden. Per 11 november 1871 werd de Internationale in
Spanje verboden. Molnár, Le Déclin, 15-31; Bernstein, "The Paris Commune", 167; Martello, Storia
della Internazionale, 299-300, 364, 377; Obermann, "Zur Geschichte", 339.
Mazzini had de amnestie tevergeefs geweigerd.101

Taliani, Die Sozialistische Arbeiterbewegung in Italien, 12-18.102

vakverenigingen, veelal bestaande uit traditionele beroepen. De grote animator van de Federatie
was Carlo Cafiero, de contactpersoon van Engels, die zijn oor steeds meer leende aan Bakoenin en
al spoedig volledig brak met de 'autoritaire richting' van de Algemene Raad der Internationale.

Apostelen van de revolutie: Mazzini, Garibaldi, Bakoenin en Marx

In 1873 schreef Friedrich Engels aan de Duitse socialist August Bebel: "Na de Commune [van
Parijs van 1871] had [de Internationale] een kolossaal succes. De verschrikte burgers achtten haar
almachtig."  De opstand in Parijs luidde echter in de meeste landen het einde van de Internationale99

in.  In Italië was dat anders. Daar was de receptie van de Parijse revolte juist de belangrijkste100

katalysator in haar ontwikkeling. Tot het uitroepen van de Commune was in Italië het republikanis-
me de belangrijkste politieke revolutionaire beweging en waren Mazzini en Garibaldi de meest
gewaardeerde en gevreesde revolutionairen. De voortvluchtige Mazzini bleef vanuit het buitenland
vechten voor de Repubblica Universale (de Universele Republiek). Daartoe had hij verschillende
geheime revolutionaire partijen in het leven geroepen, die zowel in Italië als in het buitenland
opereerden. Mazzini bleef de samenzweerder die hij altijd was geweest. Terwijl hij de parlementaire
afgevaardigden opriep om de volksvertegenwoordiging te gebruiken als een revolutionair klank-
bord, was hij revolutionaire invallen in Italië aan het voorbereiden. Een republikeinse opstand bleef
tot zijn dood in 1872 zijn onveranderlijke missie. Zijn invloed was echter tanende, vooral als gevolg
van de totstandkoming van de eenheidsstaat. Die invloed werd nog minder nadat de monarchie er in
september 1870 in geslaagd was Rome in te nemen: zonder de hulp van Garibaldi die min of meer
op Caprera werd geïsoleerd en zonder de hulp van Mazzini die sinds zijn arrestatie op 15 augustus
1870 gevangen zat in het fort van Gaeta. De verovering van de Eeuwige Stad werd gevolgd door
een amnestie waarop de grootste vijand van de monarchie reeds twee maanden na zijn detentie weer
op vrije voeten was.101

   Vele democratische republikeinen van het eerste uur waren overgegaan tot de verdediging van de
monarchie ("de monarchie verenigt ons, de republiek verdeelt ons"). Anderen wilden niet langer de
revolutionaire weg bewandelen maar via propaganda, onderwijs en opvoeding hun doel bereiken
("alvorens de republiek te vestigen, moeten we van de Italianen republikeinen maken"). Mazzini,
die zich van deze verdeeldheid bewust was, richtte zich na de eenmaking meer tot de stedelijke
arbeiders en met name tot de società di mutuo soccorso (de verenigingen van wederzijds hulpbe-
toon). Deze verenigingen werden bevorderd en geleid door gematigde liberalen. Zij zagen er een
veiligheidsklep in tegen de acties van de clerus en van de radicale democraten. De società di mutuo
soccorso ontwikkelden zich in twee stromingen: de verenigingen die oplossingen zochten voor
economische vraagstukken en die onder de invloed van de regering stonden, en de verenigingen die,
onder leiding van Mazzini en Garibaldi, ook democratische eisen stelden. Geleidelijk aan kreeg de
laatste stroming de meeste invloed.  102
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Manacorda, Rivoluzione Borghese, 151.103

Uit een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 1 december 1872 blijkt dat de104

arbeidersverenigingen scherp in de gaten werden gehouden en dat de prefecten een driemaandelijks
rapport over de arbeidersverenigingen moesten opsturen.
De Italiaanse vertaling luidt: Associazione Internazionale dei Lavoratori (AIL). Soms werd ook de105

aanduiding Associazione Internazionale degli Operai gehanteerd. Lavoratore valt te vertalen als
"werker, werkkracht". De term operaio betekent ondubbelzinnig "arbeider". Naar aanleiding van het
gebruik van beide benamingen heeft er in Italië een discussie gewoed. Deze ging voornamelijk over het
klassenkarakter van de Internationale: of exclusief een arbeidersbeweging, en in dat geval Associazione
Internazionale degli Operai, of een emancipatiebeweging waaraan ook intellectuelen uit de burgerij deel
hadden. De Italiaanse afdeling was voor de laatste interpretatie, waarin het klassenbewustzijn geen
overheersende rol speelde.
Wolff was een afstammeling van de adellijke familie Thurn und Taxis. Hij was een republikeinse106

volgeling van Mazzini en Garibaldi. In de jaren 1864 en 1865 was hij afgevaardigde in de Centrale Raad
van de Internationale. Wolff stond aan de zijde van Mazzini in het meningsverschil met Marx. In 1871
werd hij door Paolo Tibaldi ontmaskerd als een agent van de bonapartistische politie. Volgens Bagnato
(Mazzini, Bakunin, Marx, 61-62) had Amilcare Cipriani de spion reeds in 1869 ontmaskerd en zou hij
samen met Raoult Rigault, de politieprefect der Commune van Parijs, Wolff hebben willen arresteren.
Deze was echter reeds gevlucht. In 1870 hield Wolff de Italiaanse regering op de hoogte van de verblijf-
plaatsen van Mazzini hetgeen op 15 augustus 1870 tot diens arrestatie leidde. Ardau, Giuseppe Mazzini,
424-426.
Onder meer in L'Unità Italiana van 18 februari 1865.107

   Mazzini was zich vanaf de vrijheidsoorlogen van 1848-1849 bewust geweest van de betekenis
van de arbeidersklasse, maar zuiver uit het oogpunt van het belang van de nationale eenheid,
onafhankelijkheid en de republiek. Na de eenwording in 1861 intensiveerde Mazzini zijn aandacht
voor de arbeiders hetgeen resulteerde in een grote schare volgelingen. Zijn interesse voor de
stedelijke arbeiders kwam echter niet voort uit de wens hun belangen te behartigen, maar uit de
behoefte hen in te kunnen zetten voor de nationale, democratische revolutie. Mazzini's invloed bleef
groot onder arbeiders en republikeinen omdat hij werd gezien als de enige revolutionaire kracht in
Italië die alle republikeinse revolutionairen kon verenigen. 
   Zoals gezegd, circuleerden er tijdens het Risorgimento reeds socialistische en communistische
ideeën. Voor het uitroepen van de Commune van Parijs hadden deze echter nooit de arbeiders-
verenigingen beïnvloed. Van enige partijvorming was al helemaal geen sprake. Het socialisme vond
slechts gehoor bij een handvol democraten, die nochtans het primaat legden bij de nationale
eenwording. De radicalen, democraten, rationalisten en positivisten die door socialistische ideeën
waren beïnvloed, waren weliswaar critici van Mazzini, maar bleven hem wel trouw. Voor de
oprichting van de Parijse Commune vonden er regelmatig discussies plaats over de vraag of de
arbeidersverenigingen zich met politieke vraagstukken mochten bemoeien. Deze vraag werd conse-
quent negatief beantwoord. De regering stond niet toe dat de verenigingen zich nationaal zouden
organiseren en was op alle congressen van arbeiders of republikeinen vertegenwoordigd door
politieagenten die zich actief met het verloop van de congressen bezighielden.  In de eerste tien103

jaar van de nationale eenheid trokken vele politici van de Destra en de Sinistra zich terug uit de
arbeidersverenigingen, waarop hun plaatsen werden ingenomen door mazzinianen en democraten.104

   Het bestaan van de Internationale Arbeiders-Associatie  was niet onbekend gebleven in Italië. In105

1864 was Mazzini zelf één van de oprichters via zijn vertrouweling Luigi Wolff en de Italiaanse
republikeinse ballingen in Londen,  en de statuten van de Internationale werden in de loop der106

jaren herhaaldelijk in mazziniaanse kranten gepubliceerd.  Mazzini kreeg echter al spoedig107

onenigheid met Marx over de richting van de Internationale. De Italiaanse mysticus, moralist en
nationalist stond lijnrecht tegenover de Duitse materialist en internationalist. De Italiaanse Maestro
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In de Franse vertaling zijn de woorden "als middel" weggelaten. De Italiaanse vertaling was op de Franse108

gebaseerd en daarin ontbraken derhalve deze woorden ook. In alle latere programma's van de Italiaanse
afdeling van de Internationale werden deze woorden weggelaten; soms verving men tevens "elke politieke
beweging" door "elke arbeidersbeweging". Het is zeer waarschijnlijk dat de Italianen niet op de hoogte
waren van het schrappen van deze twee woorden aangezien zelfs James Guillaume er pas in 1905
achterkwam dat het Engelse origineel van de Franse vertaling verschilde. Thomas, Karl Marx, 270-271;
Bravo, La Prima Internazionale, I, 131-139; Diverse programma's en statuten van de Federazione
Genovese, Sezione Internazionale di Lodi, de Federazione Provinciale delle Romagne e dell'Emilia en
Programma e Organizzazione della Associazione Internazionale dei Lavoratori (Florence, 1884).
Ravindranathan, Bakunin, 75-77.109

Lingua, Mazzini il Riformista, 25-26.110

Rapport van de afgevaardigde van de Consiglio Centrale delle Società Operaie Italiane Gaspare111

Stampa. Geciteerd naar Bravo, La Prima Internazionale, I, 227-229.
De delegatie bestond uit James Guillaume, César de Paepe en Henri-Louis Tolain. Thomas, Karl Marx,112

279-280.
Namens Italië waren aanwezig: Giuseppe Ceneri, Carlo Gambuzzi (als vertegenwoordiger van de Libertà113

e Giustizia) en Giuseppe Garibaldi. De laatste werd tot erevoorzitter van het congres gekozen. Op dat
moment waren 442 Italianen lid van deze organisatie. Ligue Internationale de la Paix et de la Liberté.
Annales du Congrès de Genève (9-12 septembre 1867) (Genève, 1868) 98-99. Bakoenin sprak zich op
het congres uit voor de vernietiging van de gecentraliseerde staat opdat: "op de ruïnes van deze geweldda-
dige eenheden ... zich vrije eenheden zullen vormen, die van onderaf zijn georganiseerd voor de vrije
federatie van de gemeenten in de provincie, van de provincies in de natie, en van de naties in de
Verenigde Staten van Europa." Ibidem, 186-191.

kon zich ook niet verenigen met Marx' programma. Hij verwierp met name diens opvatting "dat
elke politieke beweging - dus ook zijn eigen - als middel ondergeschikt moest zijn aan het doel van
de economische emancipatie van het proletariaat"  en dat deze emancipatie door de arbeiders zelf108

moest gebeuren.  Mazzini zag het precies andersom: de politieke beweging was gericht op de109

opvoeding van het volk en de arbeidersbeweging moest ingezet worden voor de politieke strijd. In
1865 werd Mazzini aan de kant gezet waarna hij de Alleanza Repubblicana Universale als
tegenwicht tegen de Internationale vormde. Mazzini liet twee aforismen na aan de Internationale,
die Marx - met enige weerzin - in het Programma moest opnemen: als basis van het gedrag van de
leden van de Internationale golden de waarden 'Waarheid, Recht en Moraal' en 'Geen plichten
zonder rechten, geen rechten zonder plichten.'110

   Tijdens het Congres van de Internationale in Lausanne (september 1867) waren er twee Italiaanse
afgevaardigden aanwezig die verklaarden dat de besluiten van het vorige Congres te Genève in
Italië gunstig waren ontvangen. Tevens verklaarden ze dat "de arbeiders, wier situatie elke dag
verslechterde, op het punt waren aanbeland dat ze niets meer van de huidige regering verwacht-
ten."111

   Belangrijker dan het Congres in Lausanne was het gelijktijdige burgerlijke pacifistische Congres
van de Liga voor Vrede en Vrijheid in Genève. Deze laatste bijeenkomst werd gesteund door vele
Europese beroemdheden, waaronder Giuseppe Garibaldi, Victor Hugo en John Stuart Mill. Mazzini
was tegen deelname aan het congres omdat de oorlog tegen de bezetters van Italië, de koning en de
paus, nog gestreden moest worden. Het Lausanne-Congres had een delegatie van de Internationale
gezonden met de verklaring dat vrede alleen mogelijk was als de arbeidersklasse eenmaal geëmanci-
peerd was.  Onder de congresgangers in Genève bevond zich ook Michael Bakoenin.  Over112 113

diens optreden merkte de Russische wetenschapper Grigori Vyroebov later op:

Ik herinner mij nog zeer goed zijn buitengewoon indrukwekkend optreden op de eerste
zittingsdag van het congres. Hij beklom met zijn zware, onhandige stappen het trapje dat
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Geciteerd naar Lehning, ed., Bakoenin, 232.114

Er namen 26 van de 64 afgevaardigden van het Congres der Internationale in Lausanne aan het Vredes-115

congres deel. Thomas, Karl Marx, 279, 303; Nettlau, Geschichte, II, 89.
Bakoenin nam reeds een voorschot op dat doel door in 1868 de publicatie Féderalisme, Socialisme et116

Antithéologisme uit te geven als voorstel van het Centrale Comité van de Liga. Nettlau (Geschichte, II,
100) geeft aan dat Bakoenin sedert 1867 de diepe wens koesterde om de Liga voor Vrede en Veiligheid
met de [geheime] Broederschap als revolutionair inspirerende kracht in zich, bij de Internationale onder
te brengen. 
Geciteerd naar Thomas, Karl Marx, 303-304. Het congres verklaarde dat elke natie niet alleen moest117

streven naar een oprecht democratische wetgeving, maar tevens naar een fundamenteel sociale politiek.
Verder wilde het congres zich niet over de sociale kwestie uitspreken. Ligue Internationale de la Paix et
de la Liberté. Bulletin Officiel du Cinquième Congres. Lausanne, 1871.
Er waren maximaal zeventig broeders, maar de kern was veel geringer. De openlijke afdeling in Genève118

had 145 leden. Skirda, Autonomie Individuelle, 39.
Brief van Bakoenin aan Herzen, Genève 28 oktober 1869. Op de vraag waarom hij Marx in het openbaar119

had geprezen, antwoordde Bakoenin dat het een kwestie van gerechtigheid en van tactiek was. Gerechtig-
heid wegens de enorme verdiensten van Marx voor het socialisme; tactiek omdat het nog te vroeg was om
Marx openlijk aan te vallen omdat hij dan driekwart van de Internationale tegen zich zou krijgen en
daarmee zijn invloed zou verliezen. Het was derhalve verstandiger om de aanvallen te richten op Marx'

leidde naar het podium waar het bestuur zat; als altijd was hij slordig gekleed in een soort
grijze kiel, waaronder geen overhemd, maar een flanellen chemise te zien was. Toen
weerklonk de kreet: "Bakoenin!" Garibaldi verliet de voorzitterszetel, liep hem tegemoet
en omarmde hem. Deze plechtige begroeting van twee oude, ervaren strijders voor de
revolutie maakte diepe indruk.114

De Russische revolutionair probeerde de Liga te laten samengaan met de Internationale, maar Marx
zag absoluut niets in een samenwerking met die 'Vredes-Windbuilen.'  Daarop probeerde115

Bakoenin de Liga om te vormen in een heuse socialistische organisatie.116

   Tijdens het tweede Congres van de Liga voor Vrede en Vrijheid, in september 1868 te Bern
gehouden, wezen de burgerlijke democraten Bakoenins libertaire en socialistische ideeën resoluut
van de hand. Bakoenin had gepleit voor de "gelijkmaking van de klassen", waarop de andere
afgevaardigden hem beschuldigden van communisme. Bakoenin verwierp deze kritiek:

Ik haat het communisme omdat het de ontkenning van de vrijheid is en omdat de mens-
heid zonder vrijheid voor mij ondenkbaar is. Ik ben geen communist omdat het commu-
nisme alle maatschappelijke krachten in de staat concentreert en laat opnemen, omdat het
noodzakelijkerwijs leidt tot de centralisatie van eigendom in de handen van de staat,
terwijl ik de afschaffing van de staat wil [...] Ik ben een collectivist en geen communist.117

Na deze woorden verlieten Bakoenin en zijn 'Broeders' de bijeenkomst onder luid protest. Bakoenin
wijdde zich daarna volledig aan de vorming van de Internationale Alliantie van de Socialistische
Democratie.
   Deze Alliantie was in Genève een open socialistische bond, maar elders een geheime sekte
bestaande uit Bakoenins 'intimi', ofwel de Internationale Broeders.  Bakoenin gaf telkens118

verschillende namen aan dit verbond: Alliantie van Revolutionaire Socialisten, Internationale
Alliantie van Sociaal-Revolutionairen of Broederschap. Allen waren zeer autoritair georganiseerd
volgens lijnen van de vrijmetselarij. De vereniging opereerde vanuit Genève als een onderdeel van
de Internationale, maar kwam al spoedig met de Algemene Raad in Londen in conflict. Bakoenin
zag de Internationale hoofdzakelijk als een instrument voor zijn Alliantie.  Deze revolutionaire119
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vijanden en om later over te gaan tot een openlijke strijd over Marx' principiële leerstuk van het
"staatscommunisme". Bakunin, Sozialpolitischer Briefwechsel, 174-176. Zie tevens: Vuilleumier, "La
Concezione Bakuniniana dell'Organizzazione Rivoluzionaria", Bakunin. Cent'Anni dopo, 411.
Brief van Bakoenin aan Tomás Gonzaléz Morago, Locarno 21 mei 1872. Geciteerd naar Vuilleumier, "La120

Concezione Bakuniniana dell'Organizzazione Rivoluzionaria", Bakunin. Cent'Anni dopo, 416.
Volgens Michail Dragomanow ("Inleiding", Bakunin, Sozialpolitischer Briefwechsel, xci) gebeurde dat121

op 22 juni 1869. Of Bakoenin zijn Alliantie werkelijk ontbond, kan, wegens gebrek aan bewijs, niet met
zekerheid worden gezegd. Carr (Bakunin, 400-404, 417-419) is van mening dat Bakoenin zijn groepe-
ringen in stand hield om zowel de Alliantie als de Internationale te domineren.
Op 10 december 1910 schreef James Guillaume aan Fritz Brupbacher: "Het was niet de Internationale die122

dankzij hem aan gezag had gewonnen, maar het is Bakoenin die iemand is geworden dankzij de
Internationale, omdat hij slechts in deze omgeving een concrete invloed uit kon oefenen, terwijl hij in
Italië, tussen 1864 en 1867, slechts tegen de wind heeft gesproken." Guillaume onderschatte Bakoenins
invloed in Napels. Geciteerd naar Vuilleumier, "La Concezione Bakuniniana dell'Organizzazione
Rivoluzionaria", Bakunin. Cent'Anni dopo, 414.

organisatie was extremer en radicaler dan de Internationale, maar dat kon geen formeel obstakel
zijn om haar bij de Internationale onder te brengen. Bakoenin vergeleek de beide organisaties als
volgt:

De Alliantie is de noodzakelijke aanvulling op de Internationale. Maar terwijl de
Internationale en de Alliantie naar een identiek doel streven, zijn de doelen waarop ze zich
momenteel richten, verschillend. De eerste heeft tot doel om in een enkel, immens,
compact en revolutionair organisme de arbeidersmassa's - miljoenen werklieden met
verschillende talen en nationaliteiten die de grenzen van alle staten overschrijden - te
verzamelen. De programma's van beide organisaties, ofschoon niet geheel tegengesteld,
wijken toch van elkaar af als gevolg van de verschillende graad van hun respectievelijke
ontwikkeling. Serieus genomen, bevat dat van de Internationale in de kiem, maar slechts
in de kiem, het gehele programma van de Alliantie. Het programma van de Alliantie is de
meest complete formulering van dat van de Internationale.120

Marx en de Algemene Raad wilden geen "Internationale binnen de Internationale" en weigerden aan
het einde van december 1868 de toelating van Bakoenins Alliantie en bloc. Ze stemden wel in met
de toelating van haar afzonderlijke afdelingen op voorwaarde dat de Alliantie zich zou opheffen.
Bakoenin was bereid de Alliantie als 'internationale vereniging' te ontbinden mits de afzonderlijke
afdelingen als reguliere afdelingen van de Internationale zouden worden erkend. De Algemene Raad
stemde daarmee in. Na de formele ontbinding van de Alliantie  kon Bakoenin opereren onder de121

vlag van de Internationale waardoor zijn persoon enorm aan prestige won.  De verspreiding van122

de ideeën van de Alliantie in Italië gebeurde via de intimi van de geheime Internationale Broeder-
schap, met name Giuseppe Fanelli, Alberto Tucci en Carlo Gambuzzi. Zij opereerden binnen de
afdelingen van de Internationale om er een werkelijk revolutionaire richting aan te geven.
   Voor Marx en Engels was de verspreiding van de Internationale in Italië een probleem. Door de
greep van Mazzini op de arbeidersverenigingen was het niet mogelijk om ze voor hun Arbeiders-
Associatie te winnen. Zij zagen zich dus gedwongen op directe wijze afdelingen van de Internatio-
nale te creëren. Hun keuze van afgevaardigden van de Internationale bleek echter zeer ongelukkig te
zijn. Aan het einde van 1864 zag Marx in Bakoenin de aangewezen persoon. De Rus profiteerde
van dit mandaat door onder de vlag van de Internationale zijn eigen ideeën te propageren. Vanaf
mei 1871 werd Carlo Cafiero de correspondent van de Algemene Raad in Italië, maar Cafiero's
marxisme bleek niet opgewassen te zijn tegen de overheersende invloed van Bakoenin. 
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La Plebe werd van 1868 tot 1876 gepubliceerd in Lodi en van 1876 tot 1884 in Milaan.123

Rosselli, Saggi sul Risorgimento, 260.124

Malon vestigde zich halverwege 1873 in Italië en speelde een belangrijke rol binnen de antibakoeni-125

nistische stroming van de Internationale. Hij was voorstander van vakbonden, een politieke arbeiderspar-
tij en de strijd voor politieke hervormingen. Op 5 januari 1876 werd hij bij decreet Italië uitgezet waarna
hij zich in Lugano vestigde. Malon bleef voor het Italiaanse socialisme van belang wegens zijn contacten
met Bernstein en zijn regelmatige correspondentie vanuit Frankrijk waarin hij de "possibilistische"
richting verdedigde. Zie: Civolani, L'Anarchismo, 213-219; "Benoit Malon" in: Andreucci en Detti, ed.,
Il Movimento, III, 260-268.
"Osvaldo Gnocchi-Viani" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, II, 507-512. Zie tevens: Angelini, Il126

Socialismo del Lavoro; Gnocchi-Viani, Oltre la Politica, Angelini, ed.
Brief van Engels aan Friedrich Sorge, 2 november 1872. Geciteerd naar Rosselli, Mazzini e Bakunin,127

360.
Uit de redactie van Il Gazzettino Rosa kwam zowel een radicale als een internationalistische stroming128

voort. Redacteur Felice Cameroni omschreef het blad in 1871 als volgt: "Monitor van de Lombardijnse
bohème, scharlakenrood in de politiek en atheïstisch in de filosofie. Uit de verbintenis van democratische
losbandigheid met journalistiek kwam dit goddeloze en subversieve orgaan tot leven, gehaat door de
azzurri (monarchisten) omdat het aanhanger is van de patatrac (knal), door de neri (klerikalen) omdat
het de ontkenning belijdt van elk dogma of geloof binnen het spiritualisme..." Geciteerd naar Masini,
Storia degli Anarchici (1969) 40-41.
L'Eguaglianza (Girgenti, juli 1871 - maart 1872). Dit orgaan van de afdeling van de Internationale in129

Girgenti publiceerde in totaal 28 artikelen die aan de Commune zijn gewijd. De afdeling in Napels die
niet over een eigen tijdschrift beschikte, zorgde in Napels voor de verspreiding van L'Eguaglianza. In
Turijn verscheen vanaf juli 1871 Il Proletario Italiano dat geleid werd door de politiespion Carlo
Terzaghi. Aanvankelijk maakte het blad geen keuze tussen de richtingen van Bakoenin en Marx, maar het
schaarde zich al spoedig achter de antiautoritaire stroming van Bakoenin.
Geciteerd naar Cafiero, ""Rivoluzione": La Propaganda del Fatto" in: Maffei, ed., Dossier Cafiero, 53.130

Rosselli, Saggi sul Risorgimento, 253.131

   Marx en Engels zagen in hoofdredacteur Enrico Bignami van La Plebe (Het Volk)  een123

medestander.  La Plebe bleef inderdaad aarzelend aan de zijde van de Algemene Raad en ging124

later over naar de evolutionistische socialistsiche richting van Benoît Malon;  nog later volgde het125

blad de richting van Andrea Costa en Osvaldo Gnocchi-Viani.  La Plebe was echter bovenal126

antiklerikaal, antireligieus, rationalistisch en positivistisch. Het tijdschrift publiceerde artikelen van
Marx, Mazzini en Bakoenin, en was republikeins en socialistisch. Het weerspiegelde zeer goed de
verwarde ideologische situatie op dat moment in Italië. In november 1872 moest Engels constateren
dat Bignami "het enige individu is dat onze partij binnen Italië heeft gebracht."  Naast La Plebe127

was vooral het radicale blad Il Gazzettino Rosa in Milaan van groot belang voor de verspreiding
van de Internationale in Italië.  Pas twee maanden na de val van de Commune verschenen de128

eerste tijdschriften die als internationalistisch konden worden getypeerd.  Wel waren er enkele129

republikeinse periodieken die in toenemende mate de ideeën van de Internationale steunden. De
verspreiding van de ideeën en geschriften van Marx en Engels in Italië was uiterst gering. Pas aan
het einde van de eeuw werd het marxisme een belangrijke stroming in Italië. In de jaren die daaraan
voorafgingen, was er hooguit sprake van een vage notie van het marxisme.

De mythe van de Commune van Parijs

De Commune van Parijs bracht in Italië de doorbraak van het socialisme en de aftakeling van de
invloed van Mazzini. "De rook van Parijs vormde de ideeën van de wereld," schreef Victor Hugo.130

Dat gold zeker voor Italië. De Parijse opstand was als de vonk die het socialistisch elan deed
ontstaan bij vele ex-mazzinianen.  Alle politieke groeperingen in Italië zagen de Commune zoals131
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De Italiaanse ambassadeur Costantino Nigra in Parijs, 22 maart 1871: "Er bestaat in mijn ogen geen132

enkele twijfel dat de beweging in Parijs het exclusieve werk is van de Internationale en dat haar meest
opvallende karakter, zelfs bepalende karakter, sociaal en communistisch is en niets anders." Geciteerd
naar Chabod, Storia della Politica, 396.
Malatesta ("Prefazione" in: Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, xxii): "In werkelijkheid wist men133

nauwelijks wat de Commune echt was, maar de onzekere berichtgeving bood een vrijplaats aan de
verbeelding, en een ieder vormde zich de Parijse beweging volgens de eigen wensen. En aangezien men
die beweging toeschreef aan de Internationale, profiteerde deze van alle populariteit die de Commune
genoot in de Italiaanse revolutionaire kringen."
Over de uitwerking en het beeld van de Commune van Parijs zie: mijn opstel "The Paris Commune and134

the Italian Republicans", 247-255.
Ten onrechte menen Masini (Storia degli Anarchici (1969) 51), Hostetter (The Italian Socialist135

Movement, 155), Ravindranathan, (Bakunin, 106) dat Mazzini werd uitgedaagd door "de krant
L'Internazionale". Een dergelijke krant bestond niet. Mazzini reageerde op de Napolitaanse vereniging
van de Internationale: "All'Internazionale di Napoli".
Zoals neergelegd in Marx' Inaugurele Rede van 1864, in de statuten of Congresbesluiten van de136

Internationale.
Zie: Popa, ed., Giuseppe Mazzini. Processo al Socialismo, 131-228.137

L'Égalité. Journal de l'Association Internationale des Travailleurs de la Suisse Romande verscheen van138

23 januari 1869 tot 18 december 1872. In december 1869 stapten de bakoeninisten uit de redactie
waarop de krant zich tegen de anarchistische richting keerde.
Thomas, Karl Marx, 308-309.139

deze werd gepresenteerd door de conservatieve propaganda: een heuse socialistische onderneming,
geïnspireerd en georganiseerd door de Internationale.  Het beeld van de Internationale werd zo132

verbonden met dat van de excessen en heldendaden van de Commune.  De Italiaanse republikei-133

nen zagen zich door de gebeurtenissen in Parijs gedwongen tussen de twee extreme vormen van
republicanisme te kiezen: het model van de conservatieve regering van Versailles of dat van de
revolutionaire Commune. De gematigden kozen voor de eerste optie, de radicalen en democraten
voor de tweede. De bloedige repressie van de Commune tijdens de beruchte Semaine Sanglante
werd door hen beschouwd als het begin van een nieuwe en universele strijd tegen ongelijkheid en
onrecht: Parijs zou gewroken worden. Sterker, de radicalen putten nieuwe hoop uit de Commune
voor hun eigen sociale strijd.134

   Tot verbijstering van vele volgelingen bekritiseerde Mazzini de Commune nadat deze op 19 april
1871 haar programma had gepresenteerd. Afgezien van Mazzini's aversie tegen de Franse filosofie
en van tactische overwegingen, veroordeelde hij de Commune wegens haar federalisme (tegenover
zijn eenheidsstaat), materialisme (tegenover zijn religieuze ethiek), egoïsme (tegenover zijn sociale
moralisme) en antinationalisme (tegenover zijn patriottisme). Uitgedaagd door de Napolitaanse
afdeling van de Internationale, veroordeelde Mazzini in één adem met de Commune ook de
Internationale en haar aanhangers in Italië.  Mazzini, die zoals we zagen zelf één van de grondleg-135

gers van de Internationale was geweest, bekritiseerde de Arbeiders-Associatie niet op basis van
haar programma;  hij veroordeelde de Internationale op grond van de ideeën van Proudhon en136

Bakoenin.  Mazzini was niet de enige die de ideeën van de Internationale met die van Bakoenin137

vereenzelvigde: de burgerij, politici en democraten maakten dezelfde vergissing. Deze verwarring
werd in de hand gewerkt door de Geneefse krant L'Égalité.  Daarin waren artikelen van Bakoenin138

gepubliceerd waarin deze het deed voorkomen alsof het programma van zijn Alliantie het werkelij-
ke programma van de Internationale was.  Door zijn opstelling verloor Mazzini zijn aanzien bij de139

radicalen en met name bij de jongeren die juist in de Commune en de Internationale alternatieven
zagen voor alles wat ze in hun eigen land haatten. De situatie verslechterde voor Mazzini toen de
conservatieve en monarchistische kranten zijn aanvallen op de Commune en de Internationale
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Van der Mark, "The Paris Commune and the Italian Republicans", 247-255; Ravindranathan, Bakunin,140

98-107.
Costa, Bagliori di Socialismo, 8.141

Geciteerd naar Cerrito, "Le Origine del Socialismo", 335.142

Briguglio, "Garibaldi e l'Internazionale", 99.143

Zangheri, Storia del Socialismo, 230.144

Voor Garibaldi's socialisme zie: Della Peruta, "La Concezione del Socialismo in Garibaldi" in: Cingari,145

ed, Garibaldi e il Socialismo, 81-96 en Briguglio, "Garibaldi e l'Internazionale", Idem, 97-120.
Ragionieri, "Mazzinianesimo, Garibaldinismo e Socialismo", 143-158.146

"Risposta d'un Internazionalista a Giuseppe Mazzini, per M. Bakounine, membro dell'Associazione147

Internazionale dei Lavoratori", Il Gazzettino Rosa, 16 augustus 1871. In: Bakoenin, Opere Complete, I,
21-34. Bakoenin schreef het pamflet in het Frans, waarna het door de Italiaanse emigrant Emilio Bellerio
in het Italiaans werd vertaald.

steunden.  Hij kwam daardoor ongewild terecht in het kamp van de reactie. 140

   De populariteit van de Commune, en daarmee van de Internationale, in republikeinse en democra-
tische kringen werd enorm gestimuleerd door de steunbestuigingen van Garibaldi. Deze had aan het
hoofd van een leger van 40.000 manschappen aan de zijde van de Franse republiek gevochten in de
oorlog tegen de Pruisische legers en hij sprak zich later openlijk uit voor de Commune. De
internationalist Andrea Costa schreef daarover:

Herinneren jullie je, kameraden, de jaren 1871 en 1872?  Hoe we sidderend het nieuws uit
Parijs afwachtten, hoe we zochten naar de statuten van die machtige Internationale
Vereniging, hoe we met spanning datgene lazen wat zelfs de kranten van de tegenstanders
erover schreven, met welk een dankbaarheid we zagen dat Garibaldi openlijk partij koos
voor de overwonnenen en de Internationale prees?  141

   
Garibaldi's beeld van de Internationale kwam echter ook niet overeen met de beginselen van de
arbeidersorganisatie. Zijn steun was eerder door gevoelsmatige dan door ideologische motieven
ingegeven. De Internationale was in Garibaldi's ogen "dat grootste deel van de maatschappij dat
lijdt onder de aanwezigheid van weinige bevoorrechten."  De humanist Garibaldi koos voor de142

Internationale op grond van vier essentiële beginselen van zijn eigen 'programma': de broederschap
van alle mensen aller naties, de strijd tegen priesters en mystificaties, de vervanging van de staande
legers door volksmilities en de bestuurlijke decentralisatie.  Garibaldi's keuze en uitspraken143

werden dankbaar door vertwijfelde republikeinen aangegrepen om het kamp van Mazzini definitief
te verlaten. Garibaldi's rode hemd veranderde in de ogen van die republikeinen in het rode vaandel
van de arbeiders.  Hij werd de incarnatie van de romantische sociale revolutie. Zijn woorden144

L'Internazionale è il sole dell'avvenire ('De Internationale is de zon van de toekomst') werden met
graagte door de internationalisten overgenomen.  Terwijl het garibaldisme zich manifesteerde als145

een fenomeen van grote volksmassa's, conformeerde het mazzinianisme zich steeds meer aan de
'elites'.  146

   Bakoenin profiteerde van de verdeeldheid in het republikeinse kamp als gevolg van het openlijke
debat over de Commune van Parijs. Mazzini's kritiek op de Parijse opstand was voor Bakoenin een
welkome aanleiding om de invloed van de Maestro te ondermijnen. Naar aanleiding van Mazzini's
veroordeling van de Commune en de Internationale schreef hij het artikel "Antwoord van een
internationalist aan Mazzini" dat hij in augustus liet publiceren in Il Gazzettino Rosa.  Bakoenin147

presenteerde zich nadrukkelijk als lid van de Internationale, en propageerde als zodanig zijn eigen
anarchistische principes. Dat viel hem des te gemakkelijker daar men in Italië niet of nauwelijks op
de hoogte was van zijn conflict met Marx. In het artikel beschuldigde hij de "edele, ware democraat
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Ravindranathan, Bakunin, 124.148

De verschillen tussen Marx en Bakoenin zijn helder weergegeven in Thomas, Karl Marx, 249-340; een149

zeer negatieve visie op Marx wordt gegeven door Skirda, Autonomie Individuelle, 41-48.
Geciteerd naar Thomas, Karl Marx, 289, 291. De eerste frase verscheen in 1842 in het artikel "Die150

Reaktion in Deutschland. Ein Fragment von einem Franzosen" in de Deutsche Jahrbücher für Wissen-
schaft und Kunst. De gepubliceerde zin luidde "Die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende
Lust". Het woord "Lust" kent verschillende vertalingen. De Engelse vertaling luidt meestal "urge" (drang,
drift), maar soms ook "passion" (hartstocht, drift); in het Italiaans wordt het doorgaans vertaald in
"voluttà" (genot); in het Frans wordt het vertaald in "urgence" (drang, noodzaak), "passion" (hartstocht,
drift), "joie" (genot, vreugde) en "désir" (verlangen, lust). Masters, Bakunin, 63; Kaminski, Bakunin, 65-
66; Carr, Bakunin, 109; Jeanne-Marie, Michel Bakounine, 68; Kelly, Mikhail Bakunin, 94; Préposiet,
Histoire de l'Anarchisme, 212; Harmel, Histoire de l'Anarchie, 203.
Op 11 maart 1872 schreef Engels aan Paul Lafargue dat iedereen in Napels bakoeninistisch was, behalve151

Cafiero. Geciteerd naar Zangheri, Storia, 261.
Ravindranathan, Bakunin, 117.152

Brief van Cafiero aan Engels, Napels 12 juli 1871. Romano, Storia del Movimento, III, 108-114.153

Brief van Engels aan Cafiero, Londen 16 juli 1871. Romano, Storia del Movimento, III, 114-118.154

Mazzini" van twee "onvergeeflijke misdaden": hij had het moedige volk van Parijs dat zichzelf had
opgeofferd voor de emancipatie van het proletariaat in de steek gelaten, en hij had de Internationale
veroordeeld. Mazzini, zo schreef Bakoenin, had definitief het kamp van de revolutie verlaten en
zich geschaard in de rijen van de internationale reactie. Het artikel was niet origineel, maar wel
uiterst doeltreffend. Bakoenin toonde zich een voortreffelijk polemist en wist vorm te geven aan de
ongestructureerde protesten van de ex-mazzinianen en garibaldisten.148

   Marx en Engels zagen met lede ogen aan hoe Bakoenin erin slaagde de Italiaanse socialisten voor
zich te winnen. Het grootste meningsverschil tussen Marx en Bakoenin lag in de vraag of het
proletariaat zich politiek moest verenigen. Marx zag de economische en politieke strijd van het
proletariaat als ondeelbaar, Bakoenin wilde afzien van de politieke strijd. Marx was de politicus die
een voorbeeld zag in de Duitse sociaal-democratische partij, Bakoenin was de samenzweerder die
streed via geheime verenigingen. Marx was de 'Pruis' die de revolutie verwachtte in geïndustri-
aliseerde landen als Duitsland en Engeland, de 'Rus' Bakoenin verwachtte de revolutie in pre-
industriële, agrarische landen als Rusland, Italië en Spanje. Marx wilde de anarchie vestigen via de
dictatuur van het (arbeiders)proletariaat, Bakoenin wilde de anarchie zonder overgangsfase via
opstanden van het instinctief revolutionaire boerenproletariaat en de 'verworpenen.' Marx was de
theoreticus die desnoods zijn kijk op de werkelijkheid aan zijn theorieën aanpaste, Bakoenin was de
revolutionair die niets van theorieën wilde weten.  Van hem stamt de beroemde frase: "De drang149

tot vernietiging is tegelijkertijd een scheppingsdrang" en van de legendarische toost "Ik drink op de
vernietiging van de openbare orde en de ontketening van de lage driften."150

   Marx en Engels waren ervan overtuigd dat ze in Italië werden vertegenwoordigd door Carlo
Cafiero.  Cafiero was op dat moment waarschijnlijk de enige persoon in Italië die het werk van151

Marx en Engels goed kende. Engels stond in permanent contact met hem en hij was volledig op de
hoogte van de ontwikkelingen binnen de Algemene Raad van de Internationale. Cafiero droeg ook
actief bij aan de verspreiding van de geschriften van Marx en Engels. In zijn correspondentie met
Cafiero waarschuwde Engels hem voortdurend voor de funeste invloed van Bakoenin. In al zijn
richtlijnen legde Engels meer nadruk op ondermijning van de positie van Bakoenin dan die van
Mazzini.  In juli 1871 kon Cafiero Engels nog enigszins geruststellen: Bakoenin had weliswaar152

een groot aantal vrienden in Napels die tevens vele van zijn principes deelden, maar van een
bakoeninistische sekte was geen sprake.  Engels spoorde Cafiero aan in Italië op zoek te gaan153

naar "elementen die niets te maken hadden met de Geneefse stroming [van Bakoenin]".154
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Brief van Cafiero aan Engels, Napels 27 november 1871. Romano, Storia del Movimento, III, 136-141.155

Cafiero schreef zijn laatste brief aan Engels tijdens zijn bezoek aan Bakoenin in Locarno. De brief werd156

echter gepostdateerd op Milaan 12 juni 1872. Vermoedelijk wilde Cafiero de indruk wegnemen dat de
brief het stempel van Bakoenin droeg. Hij eindigde de brief met een drievoudig "Consummatum est!" De
brief is afgedrukt in Romano, Storia del Movimento, III, 153-161; Nettlau, Bakunin e l'Internazionale,
333-344. Zie tevens: Masini, Cafiero, 66-69.
Brief van Cafiero aan Engels, Milaan 12 juni 1872. Romano, Storia del Movimento, III, 153-161.157

Cafiero schreef de samenvatting gedurende zijn gevangenschap in 1877-1879. Het geschrift werd in 1879158

in Milaan gepubliceerd onder de titel Il Capitale di Carlo Marx, Brevemente Compendiato da Carlo
Cafiero, Libro Primo, Sviluppo della Produzione Capitalista bij de uitgeverij van La Plebe, C. Bignami
e C., Editori. Een herdruk verscheen in 1976 bij uitgeverij "Aldo Garzanti Editore" in Milaan. Tussen
1882 en 1886 verscheen, in afleveringen, de eerste integrale Italiaanse vertaling van Het Kapitaal in de
reeks van de "Biblioteca dell'Economista".
Engels, "Alla Redazione de La Roma del Popolo, Londra 5 dicembre 1871" in La Roma del Popolo159

(Rome, 21 december 1871). Op 12 december verscheen dezelfde brief van Engels in de Gazzettino Rosa.
Pozzolini, ed., Le Origini del Movimento Operaio, 106-108.
Hostetter, Italian Socialist Movement, 215-216; Ravindranathan, Bakunin, 140-141; Pernicone, Italian160

Anarchism, 46.
"Vincenzo Pezza" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, IV, 108-110; Toda, Errico Malatesta, 84-161

86, 92-97. Pezza stierf op 8 januari 1873 aan de gevolgen van tuberculose.
Testini was student en een vriend van Pezza. Er is nauwelijks iets over hem bekend.162

Geciteerd naar Ravindranathan, Bakunin, 136-137.163

   De felle reactie van de bakoeninisten op de conferentie van Londen (september 1871), en met
name op resolutie IX waarin de noodzaak werd onderstreept dat het proletariaat zich zou moeten
verenigen in een politieke partij, verontrustte Cafiero. De Italiaanse bakoeninisten waren afkerig
van partijvorming en beschouwden resolutie IX als een autoritaire daad van de Algemene Raad. De
Algemene Raad verspeelde met dit besluit de geringe goodwill die nog onder de Italiaanse
internationalisten aanwezig was. Cafiero raakte totaal geïsoleerd. Op 27 november schreef hij aan
Engels dat hij dankzij de Londense conferentie als een roepende in de woestijn zou zijn of zich bij
de bakoeninisten zou moeten aansluiten.  Gaandeweg verwijderde Cafiero zich van de Algemene155

Raad en bekeerde hij zich tot de ideeën van Bakoenin. In juni 1872 stuurde hij een brief naar Engels
die zijn definitieve breuk met de Algemene Raad bevatte.  Hij verwierp het politieke programma156

van Marx en beschuldigde de Algemene Raad van staatsgelijkende activiteiten.  Het is veelzeg-157

gend voor de onbekendheid van het marxisme in Italië, dat juist Cafiero later een samenvatting van
Het Kapitaal schreef en liet publiceren.158

   Engels probeerde zelf nog wel iets te ondernemen tegen de invloed van Bakoenin. In december
1871 verscheen van zijn hand een brief in het mazziniaanse La Roma del Popolo. Daarin klaagde
hij over het feit dat Mazzini de leerstukken van Bakoenin als het officiële programma van de
Internationale had geciteerd. Vervolgens bekritiseerde hij Bakoenins "enge en sektarische program-
ma" dat "als het zou worden aangenomen, in één klap de grote meerderheid van de leden van de
Internationale zou uitsluiten."  Engels kon echter niet duidelijk maken waarom Bakoenins ketterij159

zo gevaarlijk was en hij liet een duidelijke uitleg van Marx' ideeën achterwege.  Hij ondernam160

totaal geen poging om de indruk weg te nemen dat de Algemene Raad een autoritaire organisatie
was. Dit negatieve beeld belemmerde jarenlang de ontwikkeling van het marxisme in Italië.
   Marx en Engels zochten hun steunpunten met name in Milaan en Turijn. In Milaan werden ze
vertegenwoordigd door Theodor Cuno, een socialistische kennis van Bebel en Liebknecht, maar
deze kon niet op tegen de invloed van Bakoenins vrienden Vincenzo Pezza  en Vincenzo Testi-161

ni.  In maart 1872 werd Cuno door de Italiaanse regering het land uitgezet "als gevaarlijke agent162

van de internationale socialistische partij."  In Turijn was de intrigant Carlo Terzaghi hun163
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Rosselli, Mazzini e Bakunin, 340.164

Pernicone, Italian Anarchism, 46.165

Rosselli, Mazzini e Bakunin, 301; Ravindranathan, Bakunin, 130.166

Het congres in Rome werd door vele democraten beschouwd als het republikeinse antwoord op de167

inname van Rome door het Italiaanse koninklijke leger. De arbeidersverenigingen zouden in Rome
omgevormd moeten worden in politieke strijdmiddelen voor het republikeinse ideaal. Spadolini, I
Repubblicani, 17.
Rosselli, Mazzini e Bakunin, 304-305.168

De diverse verklaringen tijdens de rechtszaak tegen de internationalisten wegens samenzwering tegen de169

staat in 1875, onder andere van Salvatore Battaglia, bevestigen deze intentie. Bottero, Dibattimenti nel
Processo per Cospirazione, 127-128. Zie tevens: Manacorda, Il Movimento Operaio, 42.
Bakoenin had de circulaire van meer dan honderd pagina's voor de opening van het congres willen170

drukken, maar daarvoor ontbrak de tijd. Negen jaar later werd de circulaire gedrukt onder de titel Il
Socialismo e Mazzini (Ancona, 1885). Rosselli, Mazzini e Bakunin, 306-307. De volledige tekst van de
circulaire is afgedrukt in Bakunin, Opere Complete, II, 25-74.
Tucci's rede en agendapunt zijn niet opgenomen in de officiële verslagen van het congres. Rosselli,171

Mazzini e Bakunin, 318.

steunpunt, maar deze stond met alle partijen in contact en zocht vooral financiële steun bij de
Algemene Raad. Een speciale afgezant van Engels, Vitale Regis (Etienne Péchard), die zowel naar
Milaan als naar Turijn reisde, kwam te laat om de invloed van Bakoenin te kunnen bestrijden.  De164

afdelingen van de Internationale waren definitief onder de invloed van de Russische anarchist met
"de duivel in het lijf" geraakt.165

   Na het grote debat over de Commune vreesde Mazzini voor zijn gezag over de arbeidersvereni-
gingen. Hij wilde verhinderen dat de Italiaanse arbeiders onder de invloed van de Internationale
zouden komen en tegelijk de Italiaanse burgerij ervan overtuigen dat de Italiaanse arbeiders niet met
het socialisme waren bezoedeld.  Mazzini streefde naar de vereniging van arbeid en kapitaal. Alle166

'producenten,' arbeiders en werkgevers, zouden in gelijke mate deel moeten hebben aan de
opbrengst van de arbeid. Hij dacht deze doelen onder meer te bereiken door het organiseren van een
nationaal arbeiderscongres.  Dit congres moest alle politieke, religieuze en sociale vraagstukken167

uit de weg gaan.  Het congres van de Italiaanse arbeidersverenigingen vond plaats van 1 tot 6168

november 1871 in Rome. Van de 800 arbeidersverenigingen waren er slechts 153 vertegenwoor-
digd. Dit was voor Mazzini, die hoopte alle arbeiders te verenigen, een teleurstellende opkomst. Het
primaire doel van het congres was erop gericht om de arbeiders ver te houden van de invloed van de
Internationale.  Daartoe zouden de arbeidersverenigingen een nationale afvaardiging en een169

centrale directie, de Patto di Fratellanza (Pakt van Broederschap), krijgen. Het congres werd niet
alleen door aanhangers van Mazzini bezocht. Namens de internationalisten van Agrigento en
Napels waren Alberto Tucci en Carlo Cafiero afgevaardigd. In nauwe samenwerking met Bakoenin
werkten zij naar hun doel om de verschillen in de programma's van de mazzinianen en de internatio-
nalisten tegenover elkaar te stellen. Bakoenin had ter gelegenheid van het congres een nieuw
pamflet opgesteld, de Circolare ai Miei Amici d'Italia in Occasione del Congresso Operaio
convocato in Roma per il 1. novembre 1871 dal Partito Mazziniano. Tucci en Cafiero voerden
een actieve propaganda voor de Internationale en verspreidden een samenvatting van Bakoenins
circulaire onder de afgevaardigden.170

   Het congres te Rome volgde nauwgezet de richtlijnen van Mazzini. De internationalist Tucci
presenteerde een agendapunt waarin hij verklaarde dat de economische emancipatie van de
werkende klassen slechts door hen zelf gerealiseerd kon worden.  De meerderheid van de171

afgevaardigden schaarde zich echter achter de sociale en politieke beginselen van Mazzini die "tot
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Rosselli, Mazzini e Bakunin, 319.172

Geciteerd naar Bottero, Dibattimenti nel Processo per Cospirazione, 128; Rosselli, Mazzini e Bakunin,173

319.
Voor het congres zie: Manacorda, Il Movimento Operaio, 39-45; Rosselli, Mazzini e Bakunin, 301-322;174

Ravindranathan, Bakunin, 130-134.
Rosselli, Saggi sul Risorgimento, 260, 270. Rosselli onderscheidde na de dood van Mazzini vier175

richtingen binnen het republicanisme: zuivere mazzinianen, transigente republikeinen (zij die deelnamen
aan de verkiezingen), republikeinen op de wijze van Alberto Mario (zij die niet deelnemen aan verkie-
zingen, maar wel belangstelling hebben voor de politiek; ze tonen een toenemende kritiek op Mazzini),
republikeinen op de wijze van Garibaldi (filosocialistisch, verward). Spadolini (I Repubblicani, 23-24)
houdt een soortgelijke indeling aan.
Minister van Binnenlandse Zaken, Lanza, aan de prefect van Napels, Rome 31 oktober 1871. ASN, Pref.176

Gab., Fascio 61.
Berichten van Ferretti aan de prefect van Napels, Rome 2 november 1871, Rome 5 november 1871.177

ASN, Pref. Gab., Fascio 61.
Zo constateerde de questore van Milaan in zijn driemaandelijkse rapport over de politieke en sociale178

verhoudingen (spirito pubblico) van 31 december 1871: "De dagelijkse ontwikkeling van de Internatio-
nale -  die bij elke stap elementen van angst toevoegt aan haar langzame maar ononderbroken opmars
door middel van personen die verbitterd en vijandig staan tegenover de huidige orde - vormt de grootste
bedreiging." ASM, Questura, Cartella 105.
Rosselli (Saggi sul Risorgimento, 259) geeft aan dat Italië halverwege 1872 over minstens vijftig179

afdelingen van de Internationale beschikte.
Geciteerd naar Zangheri, Storia del Socialismo, 237.180

de spoedige en werkelijke emancipatie van de arbeider zouden leiden".  Daarmee werden de172

economische belangen van de arbeidersverenigingen ondergeschikt gemaakt aan het politieke
republikeinse ideaal. De beide internationalisten lieten daarop een protest achter waarin ze stelden
dat de mazziniaanse beginselen onverenigbaar waren met de onafhankelijkheid en ware belangen
van de arbeidende klasse, en gericht waren tegen de vooruitgang van de mensheid.  Het congres173

resulteerde in de definitieve scheiding tussen internationalisten en mazzinianen en vormde het begin
van een verbeten strijd tussen beide richtingen.  Mazzini beschouwde de uitkomst van het congres174

als een grote nederlaag. Vier maanden later, op 10 maart 1872, stierf Mazzini in Pisa. Hij liet een
verscheurde en verbitterde beweging na.175

   Het congres in Rome was nauwlettend door de politie in de gaten gehouden en de prefect van
Napels had er een confidente, ene Ferretti, naar toe gestuurd. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken had geen eigen informant bij de afgevaardigden zitten, en minister-president Giovanni Lanza
deed dan ook een beroep op Ferretti.  Deze operatie was tamelijk onbeholpen opgezet en werd176

even onhandig uitgevoerd. Ferretti, die permanent werd aangeduid als l'amico, onthulde weinig
schokkende zaken. Wel berichtte hij met nadruk over de aanwezigheid op het congres van de
internationalisten "alla Bakounine" die zich inzetten om aanhangers voor de Internationale te
werven, die ze "helaas" in groten getale vonden.177

   De ontwikkeling van de Internationale in Italië ging vanaf augustus 1871 razendsnel.  De groei178

van het bakoeninistische socialisme ging volledig ten koste van de mazziniaanse beweging. De
belangrijkste centra van de Internationale waren de Romagna, de Marken en de stad Napels.  Hele179

groepen arbeiders sloten zich bij haar aan, daartoe aangezet door oproepen van Garibaldi en andere
'helden' van het Risorgimento. Voor het overgrote deel vormden de secties revolutionaire afdeling-
en. De nieuwe internationalisten hadden "de opstandige aspiraties geërfd van hun vaders die hun
hele leven hadden samengezworen."  Het was echter vooral de overheersende invloed van Bakoen-180

in die de Italiaanse afdelingen van de Internationale in het revolutionaire kamp brachten. Een
soortgelijke ontwikkeling was alleen terug te vinden in Spanje, waar de Italiaanse 'Bakoenin-



De Bakoenistische Internationale 95

Over de invloed van Fanelli in Spanje zie: Lorenzo, Il Proletariato Militante, 27-47.181

Brief van Cafiero aan Engels, Napels 18 oktober 1871. Romano, Storia del Movimento, III, 130-133.182

In april 1870 tijdens het congres van de Romaanse Federatie in La Chaux-de-Fonds had er reeds een183

splisting plaats gevonden binnen de Zwitserse afdeling van de Internationale. De scheiding lag grofweg
tussen aanhangers van Bakoenin enerzijds en die van Marx en de Algemene Raad anderzijds. De
bakoeninisten groepeerden zich vanaf 1871 in de Jurafederatie.
Zie: Enckell, La Federazione del Giura; Freymond, ed., Etudes et Documents; Vuilleumier, Horlogers184

de l'Anarchisme; Bigler, Der Libertäre Sozialismus.
Circulaire à Toutes les Fédérations de l'Association Internationale des Travailleurs. De circulaire was185

opgesteld door James Guillaume en werd gepubliceerd in Il Gazzettino Rosa, 29 december 1871. Ook La
Campana. Organo Socialista (no. 5, 4 februari 1872), Il Proletario, de Fascio Operaio en L'Eguaglian-
za publiceerden dit belangrijke pamflet. Bulletin de la Fédération Jurassienne, no. 1, 15 februari 1872.
Geciteerd naar Bravo, La Prima Internazionale, II, 637.186

De Jurafederatie was er niet op uit om de Algemene Raad af te schaffen, maar om hem zijn macht te187

ontnemen en te reduceren tot een simpel correspondentie-bureau.
De term is van Skirda, Autonomie Individuelle, 52.188

missionaris' Giuseppe Fanelli de verkondiger was van de 'antiautoritaire' Internationale.  Cafiero181

overdreef echter schromelijk toen hij in oktober 1871 aan Engels mededeelde dat "de Internationale
van heel Italië, van de Alpen tot de uiterste rotsen van Sicilië, bezit had genomen."182

   Het protest van de Zwitserse Jurafederatie der Internationale  tegen het autoritaire optreden van183

de Algemene Raad in Londen kreeg bij de Italiaanse internationalisten een gunstig onthaal. De
Jurafederatie ontwikkelde zich tot het officieuze centrum van de bakoeninistische beweging binnen
de Internationale.  Tijdens het congres in Sonvillier in november 1871 vaardigden deze bakoe-184

nistische dissidenten aan alle federaties van de Internationale een circulaire uit waarin het Congres
van Londen van een maand daarvoor als geheim en onwettig werd omschreven.  Tevens werden185

de besluiten van dat Congres nietig verklaard en werd de Algemene Raad beschuldigd van autoritair
gedrag. Het fundamentele verschil tussen de Jurafederatie en de Algemene Raad kwam naar voren
in de volgende passage:

De toekomstige maatschappij kan geen andere zijn dan de veralgemening van de
organisatie die de Internationale zich zal hebben gegeven. We moeten er dus voor zorgen
die ideale organisatie zo dicht mogelijk te benaderen. Hoe kan men wensen dat een
maatschappij van vrijheid en gelijkheid voortkomt uit een autoritaire organisatie? Dat is
onmogelijk. De Internationale, het embryo van de toekomstige menselijke maatschappij,
moet, vanaf heden het getrouwe beeld van onze idealen van vrijheid en van federatie zijn,
en elk principe dat neigt naar autoriteit, naar dictatuur uit haar midden verwerpen.186

De circulaire eindigde met een aansporing tot het bijeenroepen van een algemeen congres van de
autonome afdelingen van de Internationale. Het pamflet en de oproep resulteerden onbedoeld in de
scheuring binnen de Eerste Internationale.  Met de verspreiding van de Sonvillier-circulaire werd187

de strijd tussen Marx en Bakoenin naar buiten gebracht en werden de Italiaanse internationalisten
voor het eerst geconfronteerd met de crisis binnen de Internationale. Vanaf het einde van 1871
keerden steeds meer afdelingen zich openlijk af van de Algemene Raad en richtten zich op de
libertaire, 'antiautoritaire' internationalisten in Zwitserland.
   De kritiek van de 'antiautoritairen' op de Algemene Raad sloeg volledig door naar het andere
uiterste: vrijwel elke vorm van organisatie werd beschouwd als autoritair. Dit 'Marx-syndroom' was
moeilijk te bestrijden.  De vijandigheid tegenover organisatie kwam echter ook voort uit een188

andere overweging: het gevaar van politie-infiltratie. Dat dit gevaar niet denkbeeldig was, bleek uit
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Het ging om Van Heddeghem (ps. Walter) en om Dentraygues (ps. Swarm). Beide spionnen hadden in189

Den Haag voor de uitstoting van Bakoenin uit de Internationale gestemd. Skirda (Autonomie Individuelle,
52-53) heeft echter ongelijk als hij beweert dat de ontdekking van deze twee spionnen de Jura-
internationalisten bang maakten voor de organisatie aangezien ze pas in 1873 werden ontmaskerd.
Vuilleumier, "Quelques Documents concernant l'Attitude des Milieux Conservateurs Genevois à l'Egard190

de la Première Internationale" in: Mélanges d'Histoire Economique et Sociale en Hommage au
Professeur Antony Babel (Genève, 1963) II, 231.
Witzig, "Bismarck et la Commune", 193.191

Zie: Witzig, "Bismarck et la Commune", 191-221; Herbst, Die Erste Internationale als Problem der192

Deutschen Politik; Obermann, "Zur Geschichte der Deutschen und der Tschechoslowakischen Sozialde-
mokratie", 331-371.

het feit dat van de drie afgevaardigden van de Franse delegatie op het Congres van de Internationale
in Den Haag twee zich als politiespionnen ontpopten.189

Internationale voorstellen ter bestrijding van de Internationale

Het vermoeden dat de Internationale de organisator was van de vele stakingen in de jaren 1868-
1870, bezorgde haar de volledige aandacht van regeringen en pers.  De Internationale werd al190

spoedig een belangrijk punt op de diplomatieke agenda. In september 1870, vlak na de proclamatie
van de Franse Republiek, nam rijkskanselier Otto von Bismarck het initiatief tot internationale
samenwerking ter bestrijding van de Internationale. Hij hoopte Rusland en Oostenrijk-Hongarije
achter zijn plannen te krijgen. Tsaar Alexander II "wenste dringend" de vestiging van een "solidari-
teitsbond tussen de monarchieën tegen de revolutie",  maar bij de Oostenrijks-Hongaarse regering191

bestond er nog te veel ressentiment jegens beide keizerrijken om met hen in zee te gaan.  De192

Commune van Parijs bracht daar verandering in.
   Bakoenin geeft in de beginregels van zijn in 1873 gepubliceerde boek Gosudarstvennost' i
Anarchijia (Staat en Anarchie) de bezorgdheid weer van de Europese staten over de Internationale
en de socialistische beweging na de Parijse opstand:

Aan het einde van de laatste [Frans-Duitse] oorlog [...] zijn de maatregelen tegen de
Internationale het favoriete thema geworden van de gesprekken tussen regeringen. Dat is
een zeer natuurlijk fenomeen. De staten, die uit hun aard tegenover elkaar staan en
verdeeld zijn door onwrikbare tegenstellingen, konden en kunnen geen ander terrein van
overeenstemming vinden dan de overeengekomen slavernij van de volksmassa's die de
gemeenschappelijke basis en het gemeenschappelijke doel van hun bestaan vormt. Vorst
von Bismarck was en blijft zonder meer de belangrijkste aanhanger en bezieler van deze
nieuwe Heilige Alliantie. Maar hij was niet de eerste die op het toneel verscheen om zijn
ideeën te presenteren. Hij heeft de twijfelachtige eer van een dergelijk initiatief gelaten
aan de vernederde regering van de Franse staat die hij kort daarvoor had gekleineerd.
De minister van Buitenlandse Zaken van de nationale pseudo-regering, de onveranderlijke
verrader van de Republiek maar daarentegen trouwe vriend en verdediger van de orde der
jezuïeten, die in God geloven maar niets dan verachting voor de mensheid tonen, waar-
voor ze op hun beurt geminacht worden door alle oprechte verdedigers van de zaak van
het volk, de overberuchte retor Jules Favre [...] heeft met grote vreugde de rol van de
boosaardige lasteraar en verklikker op zich genomen. Van de leden van de regering van
de zogenaamde 'Nationale Verdediging' is hij, zonder enige twijfel, één van diegenen
geweest die het meest hebben bijgedragen aan de ontwapening van de nationale verde-
diging en aan de overgave - met klaarblijkelijk verraad - van Parijs aan de arrogante,
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Bakoenin, Stato e Anarchia (Milaan 1972, herdruk 1980) 7-9; Bakoenin, Stato e Anarchia (Catanië,193

1977) 19-21; Bakounine, Archives Bakounine, III, 203.
Raddatz, Karl Marx, 241; Bernstein, "The Paris Commune", 166-168; Molnár, Le Déclin, 15-17.194

Bernstein, "The First International", 184. 195

Mancini, La Comune di Parigi, 349.196

Beust, Aus Drei Viertel-Jahrhunderten, II, 489; Mancini, La Comune di Parigi, 350.197

Bernstein, "The First International", 185, 189-190; Daisy, "La Proscription en Belgique", 253-271;198

Herbst, Die Erste Internationale, 110-111.
Bernstein, "The First International", 191-192.199

onbeschaamde en onverbiddelijke overwinnaar. Vorst von Bismarck heeft hem bedrogen
en bespottelijk gemaakt tegenover de wereld. En juist toen heeft deze Jules Favre, alsof
hij zich trots voelde over deze dubbele schande - de zijne en die van Frankrijk dat hij
heeft verraden en misschien ook verkocht -, tegelijkertijd voortgedreven door het verlang-
en om geliefd te zijn bij degene die met hem de spot heeft gedreven, bij de Kanzler van
het zegevierende Duitse Rijk, en door zijn diepgewortelde haat tegen het proletariaat in
het algemeen en tegen de Parijse arbeiderswereld in het bijzonder, een formele aanklacht
ingediend tegen de Internationale, waarvan de leden, die in Frankrijk aan het hoofd van de
arbeidersmassa staan, geprobeerd zouden hebben om een volksopstand uit te lokken
tegen zowel de Duitse overweldigers als tegen de uitbuiters, de regeerders en de interne
verraders. Een verschrikkelijke misdaad waarvoor het officiële en burgerlijke Frankrijk
met voorbeeldige gestrengheid het Frankrijk van het volk moest kastijden.193

   De Internationale, die een bonte mengeling was van proudhonisten, bakoeninisten, vakbonds-
leiders, lassalleanen en aanhangers van Marx, was voor de Europese regeringsleiders een schimmi-
ge organisatie waarop ze al hun angsten konden projecteren. Juist deze gevarieerde samenstelling -
versterkt door de aanvankelijke bemoeienissen van Mazzini - gaf de Internationale het odium van
een gevaarlijke en geheimzinnige samenzwering. Vermoedens over verbindingen met jezuïeten of
vrijmetselaars, speculaties over het financiële vermogen en fantastische verhalen over Red Doctor
Terror Karl Marx deden de verbeelding op hol slaan.  Het was dus vooral de onbekendheid met194

de doelstellingen en de activiteiten, met de samenstelling en de bestuurders die de vrees voor de
Internationale veroorzaakte. Het was tevens een gemakkelijk excuus om alle arbeidersverenigingen
uit te schakelen, opdat het vrije verkeer van handel en industrie ongehinderd voort kon gaan.195

   De Commune van Parijs was voor enkele staten het sein om het socialisme op Europees niveau
aan te pakken. Daar arbeiders uit verschillende landen zich hadden georganiseerd in de vorm van de
Internationale Arbeiders-Associatie en omdat de Commune het resultaat was van een "internatio-
naal complot",  meenden deze staten de vervolging eveneens internationaal te moeten aanpakken.196

Het was, in de woorden van de Oostenrijk-Hongaarse kanselier Friedrich Ferdinand Beust, tijd voor
een Contra-Internationale.  Tot de onderdrukking van de opstand in Parijs waren er geen Europese197

afspraken op regeringsniveau over de bestrijding van de Internationale, ofschoon er wel sprake was
van samenwerking op lagere niveaus. De Franse politie was bijvoorbeeld met haar collega's in
Zwitsersland en België overeengekomen om Franse leden van de Internationale uit te leveren en
België weigerde communards toegang tot haar grondgebied.  In Engeland hadden Franse198

politiespionnen toestemming om hun gevaarlijke landgenoten te bespioneren.199

   De vermoede relatie tussen de Internationale en de Commune van Parijs, en de angst die deze had
veroorzaakt onder de heersende klassen, waren de directe oorzaken voor verschillende initiatieven



Hoofdstuk III98

In Parijs en in Genève waren er initiatieven tot de oprichting van een "Contra-Internationale" en tot een200

"Internationale Werkgevers-Vereniging". Het doel van deze organisaties was het vermijden van de
klassenstrijd door middel van verzoening met de arbeidersklasse. Zie: Chotteau, L'Internationale des
Patrons. Parijs, 1871. Bij de Société d'Utilité Publique in Genève dacht men aan de oprichting van een
Association Internationale des Amis de l'Ordre Social ter verdediging van het vaderland, het gezin, de
eigendom en de vrijheid van werken. Het plan werd niet geconcretiseerd. Vuilleumier, "Quelques
Documents", 242-245; Bernstein, "The First International", 193-194.
Herbst, Die Erste Internationale, 223.201

Voor Duitsland zie: Herbst, Die Erste Internationale, 66 vlg.; voor Frankrijk zie: Bourgin, "Le Gouver-202

nement Français contre la Première Internationale", 39-137; Joughin, The Paris Commune, 74-88.
Obermann, "Zur Geschichte", 340.203

De Italiaanse ambassadeur te Berlijn Edoardo De Launay verwoordde zijn eigen en het conservatieve204

standpunt toen hij opmerkte dat de repressieve en preventieve maatregelen op het continent hun
effectiviteit zouden verliezen wanneer Engeland asiel bleef verlenen aan de internationalisten. De Launay
aan minister van Buitenlandse Zaken, Visconti Venosta, Berlijn 22 april 1872. In: Documenti Diplomati-
ci Italiani. Seconda Serie, III, 481; Molnár, Le Déclin, 24-25.
Chabod, Storia della Politica, 394-396. Het betrof waarschijnlijk hetzelfde rapport - "een zeer lang205

bericht over de aanvang van de Internationale Arbeiders-Associatie en de daarop volgende etappes die
haar vormden tot het tijdperk van het publieke gevaar voor de Europese maatschappij" - waarmee de
Franse diplomaat Joseph De Gabriac in juli 1871 door Jules Favre naar Berlijn was gestuurd. De
Gabriac, Souvenirs Diplomatiques, 235.

tot een Europese aanpak van de Internationale Arbeiders-Associatie.  Het was daarbij van groot200

belang dat de Commune een revolutietype was dat naast de monarchieën ook republieken bedreig-
de.  Vrijwel gelijktijdig werden er voorstellen gedaan door Bismarck, de Franse regering en de201

Spaanse regering. Frankrijk en Duitsland hadden, na de Frans-Duitse oorlog in de jaren 1870 en
1871, met hun voorstellen politieke nevendoelstellingen.  Bismarck wilde Frankrijk isoleren en202

Oostenrijk-Hongarije voor zich winnen en Favre wilde het isolement vermijden door Rusland aan
zich te binden.203

   Het Duitse plan behelsde informatie-uitwisseling tussen de verschillende nationale politiediensten
en het doorvoeren van wetswijzigingen in alle Europese landen krachtens welke het socialisme zou
worden beschouwd als een gewone misdaad in plaats van een politiek misdrijf. Op deze wijze
zouden leden van de Internationale in aanmerking kunnen komen voor uitlevering op grond van de
bestaande verdragen. Later besefte Bismarck echter dat dit laatste punt ook voor Duitsland niet
uitvoerbaar was zonder een wetswijziging door te voeren. De bestrijding van de Internationale was
voor hem vooral een buitenlands politieke aangelegenheid. Rusland was het meest toeschietelijk ten
aanzien van Bismarcks initiatief, maar Oostenrijk bleef wantrouwen koesteren jegens de intenties
van de Duitse kanselier. De Engelse regering beschouwde de Internationale als een
"communicatiecentrum van arbeiders en vakbonden" en wilde niets weten van internationale
antiliberale akkoorden. Daarmee blokkeerde de Engelse regering vrijwel elke mogelijkheid tot de
Europese samenwerking ter bestrijding van de Internationale.204

   De regering-Lanza maakte zich aanvankelijk niet veel zorgen over de Internationale, maar hield
haar wel nauwlettend in de gaten. In het begin van 1870, dus voor het uitbreken van de opstand in
Parijs, kreeg de Italiaanse diplomaat in Parijs, Costantino Nigra, de opdracht om een rapport over
de ontwikkeling van de Internationale voor de regering op te stellen. De Commune leidde tot een
verhoogde belangstelling bij de regering. In mei 1871 verzond Nigra de 'Notice Historique sur
l'Association Internationale de Travailleurs', die op 16 juni 1870 op last van de Franse regering
was opgesteld, naar Rome.  Grote zorgen uitte ook de gewoonlijk behoedzame minister van205

Buitenlandse Zaken, Emilio Visconti Venosta, tijdens een gesprek in het voorjaar van 1871 met de
Oostenrijk-Hongaarse afgezant Carl Zaluski. Volgens hem werd Italië in het bijzonder bedreigd
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Geciteerd naar Chabod, Storia della Politica, 401-402.206

Chabod, Storia della Politica, 426-427.207

Minister-president Lanza aan minister van Buitenlandse Zaken, Emilio Visconti Venosta, Rome 27208

januari 1872. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 325. Secretaris-generaal op Buiten-
landse Zaken, Isacco Artom, aan de ambassadeur in Parijs Costantino Nigra, Rome 28 januari 1872.
Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 326. Lanza aan Visconti Venosta, Rome 22 februari
1872. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 359.
Brief van de Franse consul in Sint-Petersburg, De Gabriac, aan Jules Favre, 21 juli 1871. De Gabriac,209

Souvenirs Diplomatiques, 241; Herbst, Die Erste Internationale, 112-113.
Visconti Venosta aan de Italiaanse ambassadeur te Berlijn, De Launay, 10 juli 1871. Documenti210

Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 15-16.
Civolani, L'Anarchismo, 208-209.211

wegens de nabijheid van Frankrijk en de vele socialistische elementen die Italië reeds herbergde.
Volgens Visconti Venosta moesten de mogendheden tot overeenstemming komen over de middelen
die de gemeenschappelijke vijand, het socialisme, zouden inperken en ontwapenen.  Tevens wilde206

de Italiaanse regering vanaf april 1871 door de ambassadeur in Londen geïnformeerd worden over
contacten tussen de leiders van de Internationale in Londen en de leiders van de mazziniaanse
Partito d'Azione in Italië. Aanvankelijk waren het niet zozeer de 'roden' waar de regering zich
zorgen over maakte alswel de Partito d'Azione, die ze veel gevaarlijker achtte.  Vanaf januari207

1872 was de Italiaanse regering hoofdzakelijk bevreesd voor een akkoord tussen mazzinianen en
leden van de Internationale.208

   De Italiaanse regering verkondigde in het openbaar het standpunt dat ze weinig had te duchten
van de Internationale. Weliswaar had de regering als reactie op de Commune enkele preventieve
maatregelen genomen, maar volgens "nauwkeurige onderzoeken van het ministerie van Binnenland-
se Zaken" had de Internationale tot dusver nauwelijks sporen achtergelaten in Italië. Het kabinet
stond op het standpunt dat de Internationale alleen sterk was in landen die in hoge mate waren
geïndustrialiseerd. Italië, dat slechts een agrarische industrie bezat, zou daarom niet ontvankelijk
zijn voor de socialistische en communistische propaganda.  De regering was bovendien van209

mening dat dankzij de oplossing van het nationale vraagstuk en wegens "de monarchistische
neiging van de bevolking" noch mazziniaanse noch socialistische pogingen enige kans op succes
zouden hebben.
   Ondanks de zelfverzekerde houding naar buiten toe maakte de regering zich, bij monde van
minister Visconti Venosta, wel degelijk zorgen over de ontwikkeling van de Internationale. Rond de
organisatie zouden zich alle personen kunnen groeperen die op de vernietiging van de sociale orde
doelden. Visconti Venosta was dus bezorgd over een mogelijk verbond tussen de internationalisten
en mazziniaanse groepen. De Italiaanse regering verklaarde gaarne bereid te zijn tot uitwisseling
van inlichtingen over de arbeidersorganisatie. Premier Lanza en minister Visconti Venosta wilden
bij de Europese politiek betrokken worden en ze achtten de kwestie van de Internationale te gering
om de mogendheden op dat punt voor het hoofd te stoten. Visconti Venosta probeerde echter het
vraagstuk van de uitlevering te vermijden. Hij gaf Bismarck hetzelfde antwoord als de Franse
regering: "Italië was bereid om op de daders van moord en brandstichting waarvan Parijs het toneel
was geweest [de communards] de uitleveringsovereenkomsten toe te passen."  In het algemeen210

werden de communards echter niet uitgeleverd, maar de grens met Zwitserland overgezet. Commu-
nards die er geen socialistische ideeën op nahielden, werden met rust gelaten.  Het lidmaatschap211

van de Internationale was daarentegen onvoldoende grond tot uitlevering omdat het niet in de
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Minister van Justitie, Giovanni De Falco, aan Visconti Venosta, Rome 26 april 1872: "Indien derhalve de212

daden die zijn toe te schrijven aan leden van de Internationale, behoren tot de misdrijven zoals opgeno-
men in art. 2 [van de Italiaans-Franse uitleveringsovereenkomst van 12 mei 1870], of een misdrijf is dat
daarin niet is omschreven maar wel is opgenomen in de Italiaanse wetgeving, moet en kan tot uitwijzing
worden besloten volgens de heersende beginselen. Maar buiten deze gevallen is Z.K. Regering, ondanks
goede wil, niet in staat om aan de verzoeken die worden ingediend te voldoen, aangezien het simpele feit
van lidmaatschap van de Internationale niet is opgenomen onder de misdrijven of overtredingen in het
Italiaanse Wetboek van Strafrecht. Zolang de huidige wetgeving niet zal worden veranderd, zal het sluiten
van een akkoord in de zin zoals is voorgesteld door de Franse regering vruchteloos en overbodig zijn." In:
Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 495-496. Tevens in: Chabod, Storia della Politica,
435, noot 2.
De circulaire van de Spaanse regering is gepubliceerd in Witzig, "Bismarck et la Commune", 219-221.213

Zie tevens: Bijlage A - 2.
De Spaanse regering-Sagasta had op 16 januari 1872 per decreet de Internationale buiten de wet gesteld.214

Ofschoon de verkondiging van de ideeën niet strafbaar was, was het lidmaatschap en de organisatie wel
strafbaar gesteld volgens art. 198 van het Wetboek van Strafrecht. Zie: Bourgin, "Le Gouvernement
Français", 40.
Lanza aan Visconti Venosta, 8 april 1872. In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 451-215

452. Tevens in: Chabod, Storia della Politica, 435, noot 1.
Lanza aan Visconti Venosta, 2 maart 1872. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 379-382.216

Lanza aan Visconti Venosta, 8 april 1872. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 451-452.217

Het Franse verzoek om in haar uitleveringsverdragen een clausule op te nemen waardoor internationa-218

listen zonder meer zouden worden uitgeleverd, dateerde van 22 april 1872. De Italiaanse minister van
Justitie, De Falco, liet vier dagen later aan Visconti Venosta weten dat een dergelijk uitleveringsverdrag
met Frankrijk niet kon worden gesloten. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 475-476,
495-496.

uitleveringsverdragen was opgenomen en omdat het in Italië geen strafbaar feit was.212

   Zeer duidelijk werd het Italiaanse standpunt verwoord naar aanleiding van de Spaanse oproep van
9 februari 1872 tot een gemeenschappelijk optreden tegen de Internationale.  De Spaanse213

circulaire ging gepaard met een oproep zo spoedig mogelijk een uitleveringsverdrag met Spanje te
sluiten dat speciaal op de leden van de Internationale was gericht.  Minister-president Lanza214

twijfelde ernstig aan de haalbaarheid van het Spaanse plan. Bovendien stonden de liberale
wetgeving en de fundamentele beginselen van het strafrecht repressie van de Internationale in de
weg. De regering sprak zich uit voor een liberale interpretatie van het recht op vereniging:

Zolang een vereniging zich groepeert rond een politiek-economisch programma, ook al is
het geïnspireerd door de meest absurde drogredeneringen van de socialistische school,
kan de uitvoerende macht, indien ze geen schending van de wet of een bedreiging met
vernietiging van de bestaande orde constateert, geen strafrechtelijke repressie toepas-
sen.  215

Lanza beschouwde het zeer nuttig om een direct inlichtingensysteem tussen de regeringen op te
zetten, maar verder wilde hij niet gaan.  Uitlevering op grond van het loutere feit dat een persoon216

lid zou zijn van de Internationale achtte hij uitgesloten.  Deze opvatting werd nog eens onder-217

streept door het feit dat Italië een dergelijk verzoek van de Franse regering weigerde op basis van de
Italiaanse grondwet.  Italië bleef gedurende de jaren zeventig het standpunt huldigen dat de218

openbare orde gehandhaafd diende te worden door de nationale regeringen op basis van nationale
wetgeving. De regeringen zouden elkaar daarbij moeten inlichten over alle zaken en personen die
betrekking hadden op de Arbeiders-Associatie. Het was daarentegen niet nodig om formele
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De secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Giuseppe Tornielli, aan de Italiaanse219

ambassadeur in Berlijn, De Launay, 31 december 1878. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie,
XI, 125-126. Zie tevens: Chabod, Storia della Politica, 428.
Frankrijk was op dat moment het enige land met een speciale wetgeving gericht tegen leden van de220

Internationale.
Joughin. The Paris Commune, 74-79.221

De circulaire van 26 mei 1871 werd gepubliceerd in Journal Officiel de la République Française222

(Versailles) A. III, Nº 147, 27 mei 1871. De circulaire van 6 juni 1871 werd gepubliceerd in Journal
Officiel de la République Française, no. 159, 8 juni 1871.
Herbst, Die Erste Internationale, 24-28.223

Civolani (L'Anarchismo, 200-201) beweert daarentegen dat er een aanvullend uitleveringsverdrag is224

gesloten tussen Frankrijk en Italië. In dat verdrag zou expliciet zijn vermeld dat Italië de communards zou
uitleveren. Ik ken dit verdrag niet. Chabod (Storia della Politica, 433-437), waarnaar Civolani verwijst,
geeft juist te kennen dat een dergelijk akkoord tussen de Franse en Italiaanse regeringen nooit is gesloten.
Dat kan men opmaken uit het bericht van de Italiaanse ambassadeur te Parijs, Nigra, aan minister van225

Buitenlandse Zaken, Visconti Venosta, Parijs 3 september 1872: "De minister van Buitenlandse Zaken
van de [Franse] Republiek heeft me op 2 september schriftelijk geïnformeerd over het vertrek van
verscheidene leden van de Internationale uit Genève naar Italië... Dhr. Rémusat overhandigde mij deze
informatie door me een kopie op te sturen van een brief van de minister van Binnenlandse Zaken [...] en
merkte daarbij op dat hij dat deed in overeenstemming met het overeengekomen akkoord tussen de

internationale akkoorden te sluiten ter bestrijding van het anarchisme of socialisme.219

   In juli 1871 beantwoordde de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jules Favre, het Duitse
voorstel met het tegeninitiatief tot een Europese Conferentie om tot eensgezindheid te komen over
repressieve maatregelen tegen de Internationale. De Franse repressieve maatregelen zouden daarbij
als basis moeten dienen.  De Franse burgerij en regering waren in de ban van haat en wraak na de220

overwinning op de communards. De Internationale moest worden uitgeschakeld en de revolutionai-
ren mochten nooit meer een kans krijgen.  Frankrijk wilde een Europees front vormen tegen de221

Arbeiders-Associatie door internationale uitzonderingsmaatregelen. Dit doel sprak uit de twee
circulaires van Favre die hij op 26 mei en 6 juni 1871 naar de diplomatieke vertegenwoordigers in
het buitenland stuurde en die tevens in de Journal Officiel werden gepubliceerd.222

   In de eerste circulaire verzocht de Franse regering om de arrestatie en uitlevering van gevluchte
communards. Frankrijk wilde vermijden dat zij als politieke misdadigers zouden worden be-
schouwd, aangezien ze dan zouden worden beschermd door het volkenrecht dat de uitlevering van
politieke misdadigers verbood. De tweede circulaire was vooral bedoeld als rehabilitatie van de
Franse geschiedenis en als antwoord op monarchistische beschuldigingen. De indruk moest
weggenomen worden dat de Commune een specifiek Frans en republikeins verschijnsel zou zijn. De
oorzaken van de Commune moest men enerzijds zoeken bij het Bonapartisme en anderzijds bij de
Internationale die een bedreiging voor heel Europa was. De schuldigen waren dus het keizerrijk en
de internationale arbeidersbeweging.  Het huidige Frankrijk wilde zich tegenover het buitenland223

presenteren als een bolwerk tegen het internationale socialistische gevaar.
   Italië en Frankrijk hadden op 12 mei 1870 een uitleveringsverdrag gesloten. De circulaires van
Favre leidden niet tot wijzigingen in dit akkoord. Daarvan was al helemaal geen sprake nadat het
Franse parlement in maart 1872 een wet had aangenomen krachtens welke het lidmaatschap van de
Internationale als een strafbaar feit werd beschouwd.  Italië reageerde op de eerste circulaire door224

het toezicht aan de grenzen te verscherpen. Daarnaast werden buitenlanders scherper in de gaten
gehouden en zouden communards, in overeenstemming met de bestaande uitleveringsverdragen,
worden gearresteerd en uitgewezen. Tussen de Italiaanse en Franse regeringen werd bovendien
afgesproken dat ze elkaar zouden waarschuwen indien er internationalisten van het ene naar het
ander land zouden gaan.  Italië zou alle communards de toegang weigeren. De Italiaanse politie225
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Italiaanse en Franse regeringen." In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, IV, 103.
Civolani, L'Anarchismo, 200-201.226

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jules Favre, schreef op 22 april 1872 aan de Franse227

zaakgelastigde, Charles Gavard, in Londen: "We kennen de doctrines van Engeland wat betreft uitleve-
ringen en we weten voor de rest dat [de regering] een soortgelijk voorstel, recentelijk gedaan door de
Spaanse regering, niet heeft ingewilligd. We hebben derhalve niet de hoop om de medewerking te krijgen
van het kabinet van Londen." Geciteerd naar Bourgin, "La Lutte du Gouvernement Français", 135.
Minister-president Ceresole achtte een mogelijk gezamenlijk optreden van de regeringen tegen de228

Internationale een grotere bedreiging voor de vrijheid dan de Internationale zelf. De Italiaanse
zaakgelastigde te Bern, Luigi Amedeo Melegari, aan minister van Buitenlandse Zaken, Visconti Venosta,
Bern 10 februari 1873. In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, IV, 321-323.
De Gabriac, Souvenirs Diplomatiques, 249-251.229

Rapport van De Launay, 2 november 1871. Geciteerd naar Chabod, Storia della Politica, 430.230

Met name in 1878 na de aanslag op koning Umberto I. Zie: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda231

Serie, XI, 96-100, 149-151.
Bernstein ("The First International", 197-199) en Obermann ("Zur Geschichte", 337) noemen deze232

samenwerking, wellicht in navolging van Bakoenin en Marx, met gevoel voor overstatement een nieuwe
Heilige Alliantie. Over de afspraken tussen Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland zie: Brügel,
Geschichte, I, 90-99; Taffs, "Conversations between Lord Odo Russell", 702; Meyendorff, "Conversa-
tions of Gorchakov", 400-408.
Op 14 maart 1872 had het Franse parlement de wet tegen de Internationale aangenomen. Lidmaatschap233

van de Internationale, of van elke vereniging die dezelfde doelen nastreeft, zou zwaar worden bestraft.
Voor de tekst zie: Bijlage A - 1.

werd in haar speurtocht naar de Franse vluchtelingen actief geholpen door de Franse consuls in
Italië en door Franse politieagenten.  De Italiaanse regering sprak weliswaar van strengere226

maatregelen, maar in de praktijk was daarvan nauwelijks iets te merken. Pas vanaf augustus 1872,
door de toename van het aantal stakingen en het vermoeden dat de Internationale achter deze
stakingen zat, werd de Internationale in Italië serieus genomen.
   Algemene Europese akkoorden over maatregelen tegen de Internationale zijn er niet gekomen. Het
waren niet alleen Engeland  en Zwitserland  die dergelijke akkoorden tegenwerkten, maar ook de227 228

onwil van Frankrijk om deel te nemen aan een Europees akkoord waarvan Duitsland de initiatief-
nemer zou zijn.  Zoals de Italiaanse ambassadeur in Berlijn, Edoardo Launay, reeds in november229

1871 aan vorst Alexander Gortsjakov mededeelde, was de verscheidenheid in wetgeving van de
verschillende landen één van de grootste hindernissen voor een gezamenlijk akkoord.  Launay230

bleef hardnekkig wijzen op de noodzaak van internationale samenwerking.  Er werd ook geen231

inlichtingensysteem opgezet tussen de verschillende regeringen over de Internationale. Daarentegen
sloten de drie keizerrijken in de jaren 1872 en 1873 wel een overeenkomst volgens welke ze de
"orde zouden bewaren" zonder de Internationale of het socialisme expliciet te noemen.  Italië232

stond meer op het standpunt van Engeland dan dat van Duitsland of Frankrijk en hield vast aan de
liberale constitutionele beginselen.
   In Europa was er op dit punt een duidelijke scheidslijn tussen de liberale landen waartoe ook Italië
behoorde, en de autoritaire landen waartoe op dat moment ook Spanje en Frankrijk  moesten233

worden gerekend. Het belangrijkste onderscheid tussen beide 'blokken' was dat de liberale landen
slechts repressieve maatregelen wilden nemen op basis van nationale wetgeving, terwijl de
autoritaire landen internationale preventieve en repressieve maatregelen tegen de Internationale
wilden nemen. Tot deze preventieve maatregelen behoorde ook sociaal-politieke wetgeving om de
Internationale de wind uit de zeilen te nemen. De enige Europese staatsman die in staat moest
worden geacht om de landen tot een internationaal akkoord te brengen, Bismarck, zag er de
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In 1879 ontkende Bismarck zelfs ooit internationale maatregelen tegen de Internationale te hebben234

overwogen: "Het is absoluut niet waar dat de Keizerlijke regering aan de buitenlandse regeringen een
akkoord zou hebben voorgesteld voor een gezamenlijk te volgen gedrag tegenover een sekte die de
veiligheid van verschillende staten bedreigt. Zij heeft zich beperkt tot de constatering dat op dat gebied
ieder een stuk solidariteit diende op te brengen opdat dergelijke subversieve ideeën niet gepropageerd
zouden worden, en deze niet onbestraft en welwillend ontvangen zouden worden. De tijd is nog niet rijp
om een internationaal verbond tot stand te brengen dat altijd moeilijk en delicaat te vormen is op dat
gebied." De ambassadeur in Berlijn, De Launay, aan minister-president en minister van Buitenlandse
Zaken, Depretis, Berlijn 12 januari 1879. In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, XI, 149-
151.
Brief van Bismarck aan keizer Wilhelm I, 4 april 1872. Seeber en Wolter, ed., Bismarck, 246-247.235

Evenals de Italiaanse regering beschuldigde Bismarck de katholieke organisaties van samenwerking met236

socialistische verenigingen. Zie: Brief van Bismarck aan Karl Tauffkirchen zu Guttenburg, 30 juni 1871:
"Unter dem Bündnis der Schwarzen mit den Roten muss die Kirche leiden." Brief van Bismarck aan Hans
Lothar von Schweinitz, 27 januari 1873. Seeber en Wolter, Bismarck, 239-240, 248-250.
Rosselli, Mazzini e Bakunin, 288.237

Costa, Bagliori di Socialismo, 9.238

Om de feiten met de naam "Arbeiders Vereniging" in overeenstemming te brengen, werd elke internatio-239

nalist arbeider genoemd indien hij "meewerkte aan de vernietiging van de burgerlijke orde".
Niccolò Converti was een internationalist die vooral actief was in Napels. Vanaf 1880 werd hij door240

justitie en politie opgejaagd. In 1887 emigreerde hij naar Tunis waar hij tot zijn dood in 1939 bleef.
"Niccolò Converti" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, II, 84-85.

voordelen niet meer van in.  De kanselier vertrouwde in 1872 ook niet langer op politiemaatrege-234

len tegen deze "ziekte die de hele beschaafde wereld" besmette; hij richtte zich vooral op binnen-
landse wetgeving om de internationalisten te bestraffen en om de positie van de arbeiders te
verbeteren.  Zijn aandacht had zich verplaatst naar een ander internationaal verbond: dat van de235

katholieke organisaties.236

De nationale conferentie van Rimini

De tolerante en onbezorgde houding van de regering maakte een onbelemmerde groei van de
Internationale in Italië mogelijk. De grootste aanwas kwam van handwerkslieden uit de steden en
het platteland. De sterkste ontwikkelingen deden zich voor in de Noordelijke en Centrale regio's van
Italië. In het begin van haar bestaan heerste er grote verwarring binnen de internationalistische
beweging in Italië. Vele groepen voelden de aantrekkingskracht van de verschillende polen binnen
de democratische beweging: Bakoenin, Garibaldi en de federalistisch-republikeinse richting.237

Vrijwel alle afdelingen van de Internationale in Italië kwamen, evenals de Spaanse en een deel van
de Franse en de Zwitserse, onder de invloed van Bakoenins opvattingen. Voor de Italiaanse afdelin-
gen waren er binnen deze invloedssfeer drie aspecten van belang: het afwijzen van de politieke en
parlementaire weg, het afwijzen van centralisme en autoriteit, en het opteren voor de revolutionaire
strijdwijze. De Italiaanse afdeling van de Internationale streefde niet naar emancipatie van de arbei-
ders, maar naar emancipatie van de mens, "tot welke klasse deze ook behoorde."  De afdelingen238

werden opgericht en gedomineerd door revolutionairen uit de burgerij, de 'intellectuels déclassés'.
Deelname van elke revolutionair, uit welke klasse ook afkomstig, was welkom.  De motivatie voor239

de toetreding tot de Internationale was overwegend van morele aard: het streven naar sociale recht-
vaardigheid en absolute gelijkheid. Zoals Niccolò Converti  in 1889 schreef:240

De sociale kwestie is voor ons niet zuiver economisch, maar ook politiek en moreel [...]
Kortom: wij zijn communisten in de economie, anarchisten in de politiek; het vaderland
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Converti, Repubblica ed Anarchia, 4.241

Zangheri (Storia del Socialismo, 334) beweert dat de internationalisten de opstand vooral als een propa-242

gandamiddel beschouwden. Ik betwijfel dat. In vrijwel elke correspondentie komen de woorden
"liquidazione sociale" terug en, zoals gezegd, kwam het gros van de internationalisten voort uit de
mazziniaanse traditie volgens welke de opstand de inleiding was tot een werkelijke revolutie. Pisacane,
die in zijn geschriften de opstand inderdaad als een propagandamiddel beschouwde, trok zich daar in de
praktijk niets van aan. Het is bovendien de vraag in hoeverre Pisacane op dat moment om zijn theorieën
bekend stond. Het lijkt mij eerder dat hij om zijn praktische voorbeeld van de opstand van 1857 bekend
stond. Bovendien schreef Malatesta later dat de Internationale in Italië essentieel een vereniging was die
het doel had om een gewapende opstand uit te lokken. Malatesta, "Prefazione" in Nettlau, Bakunin e
l'Internazionale, xxv.
Een representatieve anarchistische opvatting over de staat wordt gegeven door Errico Malatesta in zijn243

brochure L'Anarchia (Londen, 1891). Zie: Bijlage A - 9.
Zie onder anderen: Della Peruta, "Il Socialismo Italiano dall'Anarchismo", 285.244

Het besluit tot het bijeenroepen van een nationaal congres werd tijdens de derde zitting genomen op245

voorstel van Terzaghi, Alessandro Auquier, Francesco Chiarini, Alberto Tucci en Lodovico Nabruzzi.
ASB, Tribunale, B. 4, vol. 11.

willen we vervangen door de menselijke broederschap; het gezin en huwelijk door de
mensheid en vrije liefde [...]241

   Bakoenins strategie van de gewapende revolutie paste in de Italiaanse traditie van Mazzini,
Garibaldi en Pisacane. De internationalisten geloofden dat het socialisme gevestigd kon worden met
één grote actie, zoals Garibaldi met zijn Mille het Rijk der Twee Siciliën had verslagen. Dat ze op
dat moment de opstand reeds zagen als 'propaganda van de daad', dus als een propagandamiddel in
plaats van een strategisch middel om het directe doel, de liquidazione sociale (de sociale vereffe-
ning) te bereiken, is onwaarschijnlijk.242

   De internationalisten in Italië waren anarchisten, en wel sociaal-anarchisten die overtuigd waren
van het belang van de organisatie. Solidariteit en verenigingsleven bepaalden het Italiaanse
internationalisme. De afdelingen waren vrij en autonoom, maar met elkaar verbonden door
zogenaamde correspondentie-commissies. De onderlinge contacten liepen via kranten, briefwisse-
ling, rondreizende propagandisten en regionale congressen. De doelen van deze bakoeninistische
internationalisten waren: de revolutionaire afschaffing van de staat als belichaming van gezag en
tirannie;  de vorming van een nieuwe sociale orde - de anarchie - die in vage termen werd243

omschreven als de vrije en spontane manifestatie van het leven en van de aspiraties van de
volksmassa's waarin vrijheid en gelijkheid van alle mensen zouden worden gegarandeerd; het
collectieve bezit van kapitaal en productiemiddelen door verenigingen die van onderaf georgani-
seerd waren.244

   Eén van de belangrijkste regionale congressen werd in Bologna gehouden van 17 tot 19 maart
1872, een week na de dood van Mazzini en een jaar na de proclamatie van de Parijse Commune.
Tijdens dat congres besloten de afgevaardigden een nationale conferentie van alle afdelingen van de
Internationale te houden.  Tegelijkertijd namen ze het besluit zich niet te laten verleiden tot zuiver245

antimonarchistische of antiregeringsacties. Alleen acties die zouden leiden tot de emancipatie van
het proletariaat, zouden worden gesteund. Hiermee verwierpen de internationalisten de republikein-
se acties, die hoofdzakelijk een politieke inhoud hadden. Alle politieke vraagstukken werden
ondergeschikt gemaakt aan de sociale kwestie. Deelname aan de verkiezingen werd verworpen. Een
ander belangrijk besluit, geheel tegen de wens van Bakoenin in, was de erkenning van het algemeen
comité van de Jurafederatie naast de Algemene Raad in Londen. Voor de internationalisten waren
beide gelijkwaardig: alle twee werden beschouwd als correspondentiebureau's. De afdeling van
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Zie: Manacorda, Il Movimento Operaio, 56; Rosselli, Mazzini e Bakunin, 350-352; Sozzi, Gli Inizi del246

Movimento Socialista, 223-233.
Bakunin, Opere Complete, II, 121-159; Bakounine, Archives Bakounine, I-2, 207-255; Ravindranathan,247

Bakunin, 145; Pernicone, Italian Anarchism, 47. 
De ex-republikein Nabruzzi was mede-oprichter van de afdeling van de Internationale in Ravenna. Vanaf248

1874 verbleef hij in het buitenland en verruilde hij het revolutionaire anarchisme voor het legale
socialisme. In de loop der jaren bewoog hij zich tussen verschillende socialistische stromingen. Aan het
eind van de jaren tachtig maakte hij weer deel uit van de anarchistische beweging. "Ludovico Nabruzzi"
in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, III, 641-644.
Brief van Bakoenin aan "Rubicone" (Lodovico Nabruzzi), s.l., 3 januari 1872. Bakunin, Opere Complete,249

II, 216-220; Bakounine, Archives Bakounine, I-2, 201-204.
Ceretti was een trouwe volgeling van Garibaldi en nam deel aan al diens wapenfeiten. Hij was één der250

belangrijkste bemiddelaars tussen Garibaldi en Bakoenin. Vanuit Mirandola ontvouwde Ceretti tal van
activiteiten voor de Internationale in de Romagna. Hij bezette een verzoenende positie tussen anarchisme,
socialisme en republicanisme. "Celso Ceretti" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, II, 7-9.
De eerste Fascio Operaio werd opgericht op 27 november 1871 in Bologna. In december verscheen het251

gelijknamige tijdschrift.
Costa, Bagliori di Socialismo, 14.252

Het woord leider of capo werd niet gehanteerd, maar men sprak van "invloedrijke kameraden". De253

historicus Pier Carlo Masini hanteerde later de term "leader" teneinde de term capo, om maar te zwijgen
van duce, te vermijden. L'Associazione, Nr. 5, 7 december 1889; Masini, ed., I Leaders, 16.

Bologna stelde zich echter nooit meer in verbinding met Londen.  Ofschoon het regionale congres246

in een resolutie Garibaldi prees, was het duidelijk dat de internationalisten in de Romagna op de lijn
van Bakoenin zaten.
   Het besluit tot het organiseren van een nationale conferentie had een golf van activiteiten tot
gevolg. De contacten onderling en ook met Bakoenin werden geïntensiveerd. Bakoenin richtte zijn
activiteiten vooral op de democratische en internationalistische leiders in de Romagna en Toscane.
In zijn brieven benadrukte hij dat de aanvaring met Marx even onafwendbaar was als het conflict
met Mazzini omdat beiden autoritair waren en hun systemen uiteindelijk tot corruptie zouden
leiden.  In deze tijd waren de internationalisten in de Romagna vooral garibaldisten. Pas in januari247

1872 durfde Bakoenin, in een brief aan Lodovico Nabruzzi,  Garibaldi te bekritiseren wegens zijn248

onbegrip van de beginselen van de Internationale, zijn inhoudelijke tegenstellingen en zijn "idee-
fixe van de dictatuur."  Bakoenin demonstreerde in Italië zijn eigen uitspraak "vernietiging is249

schepping": na de vernietiging van het gezag van Mazzini, en de barricaden tegen de beginselen van
Marx en Engels, was de tijd rijp om afbreuk te doen aan de populariteit van Garibaldi. De 'oude
idealen' van nationalisme en autoritair communisme moesten plaats maken voor het 'nieuwe ideaal'
van de anarchie.
   Cafiero bezocht Bakoenin gedurende mei en juni 1872 in Locarno waar hij diep onder de indruk
raakte van de Rus. De breuk met Londen en de toenadering tot Bakoenin waren bepalend voor de
uitkomst van de eerste nationale conferentie van de Italiaanse afdelingen der Internationale. Samen
met Lodovico Nabruzzi, Celso Ceretti  en Andrea Costa was Cafiero de gangmaker van deze250

conferentie. Andrea Costa, een jonge student uit Imola, was de belangrijkste exponent van de
Internationale in de Romagna. Hij was de grootste propagandist van de sociale revolutie, die zich
liet samenvatten in de bakoeninistische termen "collectivisme, atheïsme en anarchisme". De belang-
rijkste organisatievorm van de Internationale in de garibaldistische Romagna was de zogenaamde
Fascio Operaio (werkliedengroep).  Deze arbeidersvereniging bewoog zich tussen de polen van251

het mazzinianisme en garibaldisme enerzijds en revolutionair socialisme anderzijds.252

   Naast deze leiders  was ook Carlo Terzaghi, die later door de internationalisten ontmaskerd253

werd als politiespion, een belangrijke promotor van de nationale conferentie. Terzaghi was de
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La Campana (Napels) A.I, N. 5, 4 februari 1872. Terzaghi had de oproep gelanceerd tijdens een254

bijeenkomst van de vereniging L'Emancipazione del Proletario in Turijn op 28 januari 1872.
Ten onrechte vermelden vele historici, op basis van Nettlau's Bakunin e l'Internazionale (365), de255

aanwezigheid van Malatesta op dit congres. Drie jaar later (Geschichte, III, 84) noteerde Nettlau: "Mala-
testa, weet ik nu, was niet in Rimini aanwezig." Ook Malatesta's biograaf Luigi Fabbri (La Vida de
Malatesta, 82) meldt dat Malatesta niet aanwezig was. De lokale commandant van de carabinieri gaf de
volgende namen door aan de prefect van Forlì (Forlì, 8 augustus 1872): Paride Suzzara Verdi, Caffieri
[Carlo Cafiero], Lodovico Nabruzzi, Fagioli [Alceste Faggioli], Germanico Piselli, Francesco Piccinini
[deze was echter op 2 mei 1872 door mazzinianen vermoord], Terzati [Carlo Terzaghi]. De onderprefect
van Rimini wist de prefect van Forlì nog twee andere namen te geven (Rimini, 7 augustus 1872):
Teobaldo Buggini en Caio Zavoli. ASFo, Pref. Gab., B. 47. Minister van Binnenlandse Zaken Lanza
(Brief aan de prefect van Padova, Rome 19 augustus 1872) geeft bovendien nog de naam van Francesco
Orsoni. ASPadua, Pref. Gab., B. 10. Voor vrij nauwkeurige lijsten zie: Zangheri, Storia del Socialismo,
349-350; Sozzi, Gli Inizi del Movimento Socialista, 297.
De leden waren de garibaldist-bakoeninist Celso Ceretti, de bakoeninist Malatesta en de intrigant256

Terzaghi.
De belangrijkste reden voor de breuk met de Algemene Raad was resolutie IX van de Conferentie in257

Londen "volgens welke men trachtte dat de hele Internationale zich zou aanpassen aan de autoritaire
doctrine waarvan de Algemene Raad de bezielende en drijvende kracht was." La Rivoluzione Sociale, no.
1, september 1872. Een exemplaar van dit tijdschrift bevindt zich in ASN, Pref. Gab., B. 108, fasc. 2. 
"Atti della Conferenza di Rimini". La Rivoluzione Sociale, no. 1, s.l., september 1872. ASN, Pref. Gab.,258

B. 108, fasc. 2. "Atti della Conferenza di Rimini" in Estratto del Giornale Clandestino La Rivoluzione
Sociale, no. 1, s.l., september 1872. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 27, fasc. 439.
La Rivoluzione Sociale, no. 1, s.l., september 1872.259

afdelingsvoorman van de Internationale in Turijn en hoofdredacteur van de krant Emancipazione
del Proletario. Hem komt de eer toe reeds voor het regionale congres in Bologna opgeroepen te
hebben tot een nationale conferentie van de Italiaanse Internationale.254

   Die eerste nationale conferentie vond plaats in de lokale zetel van de Fascio Operaio te Rimini
van 4 tot 6 augustus 1872. Eenentwintig lokale afdelingen van de Internationale werden daar
vertegenwoordigd door vijfentwintig afgevaardigden.  Tijdens de bijeenkomst werden vijf255

belangrijke besluiten aangenomen: 1. de vorming van een Federazione Italiana dell'Associazione
Internazionale dei Lavoratori, bestaande uit de verschillende autonome afdelingen; 2. deze
Italiaanse federatie zou bestaan uit een correspondentie-commissie, belast met het verzamelen en
doorgeven van berichten aan de afdelingen, en een statistische commissie, belast met het verzame-
len en ordenen van gegevens over de omstandigheden van de arbeiders;  3. elke ideologische256

relatie met het "Duitse autoritaire communisme" - aldus definieerden de Italianen het marxisme - en
elke organisatorische band met de Algemene Raad in Londen zou worden verbroken;  4. men zou257

daarom - tegen de zin van Bakoenin - het eerstvolgende congres van de Internationale in Den Haag
boycotten en aan het aanstaande congres van de zogenaamde Antiautoritaire Internationale in
Neuchâtel deelnemen; 5. op 15 maart 1873 zou het tweede congres van de Federazione Italiana
plaatsvinden in Mirandola. Tijdens de laatste zitting spraken de congresgangers nog over stakingen
die ze uit materialistisch oogpunt weinig zinvol vonden voor de arbeider. Daarentegen werden ze
uiterst nuttig geacht voor de ontwikkeling van het solidariteitsgevoel in de strijd van de arbeid tegen
het kapitaal. Veelzeggend waren de saluutwoorden aan zowel Garibaldi als aan Bakoenin. De
vergadering eindigde met de gezamenlijke kreet "Viva la Rivoluzione Sociale".  De besluiten en258

de voortgang van het congres werden gepubliceerd in de clandestiene krant La Rivoluzione Sociale
die in het leven was geroepen omdat de regering het openlijke en reguliere bestaan van de socialisti-
sche kranten verhinderde.259

   De nationale conferentie van Rimini bevestigde niet alleen de reeds bestaande scheuring binnen
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Cerrito, "Le Origine del Socialismo", 338.260

Angiolini, Socialismo, 73-74.261

Ravindranathan, Bakunin, 174; Angiolini, Socialismo, 73-74; Sozzi, Gli Inizi del Movimento Socialista,262

242-267.
Converti, Repubblica ed Anarchia, 6.263

Zie: Rosselli, Saggi sul Risorgimento, 262-277.264

De aanwezigheid van de Italianen had deze overwinning van Marx overigens niet kunnen voorkomen.265

Het onderzoekscomité had tevens voorgesteld om de Zwitserse anarchist Adhémar Schwitzguébel te266

royeren, maar vond daarvoor geen meerderheid. Schwitzguébel protesteerde tevergeefs dat hij op gelijke
wijze als Bakoenin en Guillaume behandeld wenste te worden.
Na de verhuizing van de Algemene Raad naar New York was er van 7 tot 13 september 1873 nog een267

congres in Genève. Dit congres nam op voorstel van Johann Philipp Becker de volgende resolutie aan:
"Het congres, ook al geeft het aan de arbeidersklasse het advies deel te nemen aan elke politieke actie die
haar emancipatie ten doel heeft, laat aan de kameraden van de verschillende landen de vrijheid om te

de Internationale, ze was tevens het vertrekpunt voor een sterke anarchistische stroming in Italië.
Deze antiautoritaire houding was, ofschoon oprecht, niet meer dan schone schijn. Het besluit zich
tegen Londen te keren werd genomen door een handvol personen die zich daarenboven op geheime
en autoritaire wijze organiseerden. De Italiaanse afdeling bestond dus uit een openlijke massa-
organisatie en uit geheime kernen, die vooral door de leiders werden gevormd en die slechts één
doel hadden: de gewapende opstand. Deze tweedeling kwam overeen met die binnen de organisaties
van Bakoenin. De besluiten van Rimini werden niet alleen ingegeven door het dispuut tussen
Bakoenin en Marx, maar tevens door de interne situatie binnen de Italiaanse democratische
stroming. Het mazzinianisme en garibaldinisme werden definitief afgezworen.260

   De concurrentiestrijd met de mazzinianen was nog steeds in volle gang en werd niet alleen met
wederzijdse beschuldigingen van "verraders en spionnen" bestreden, maar ook met fysiek geweld.261

De beide groeperingen kwamen met name in de Romagna herhaaldelijk bloedig met elkaar in
botsing. Na drie dagen strijd in maart 1872, vielen er in Ravenna twee doden. Duels tussen
mazzinianen en internationalisten volgden elkaar op. Op 2 mei 1872 werd in Lugo de internationa-
list en leider van de lokale Fascio Operaio Francesco Piccinini door mazzinianen met geweer-
schoten en messteken om het leven gebracht.  De mazzinianen voelden zich, na de dood van hun262

Maestro, bedreigd door de opmars van de Internationale, en de internationalisten benadrukten de
verschillen om de twijfelaars naar hun zijde over te halen. De internationalisten wilden het verschil
met de mazzinianen tot het uiterste doorvoeren omdat, zoals Niccolò Converti schreef, "[de
republikeinen] het volk een nieuwe reeks ontgoochelingen kunnen opdringen; en omdat wij
[anarchisten] onder de republikeinen [...] elementen kunnen vinden die anarchist kunnen worden."263

Deze concurrentiestrijd versnelde en verscherpte de stellingnames tussen beide richtingen.264

   Zoals vermeld, namen de Italianen geen deel aan het congres van de Internationale in Den Haag.
Cafiero was op het congres slechts als waarnemer aanwezig en schreef na afloop een fel commen-
taar op zijn besluiten. Bakoenin en de Spaanse en Zwitserse anarchisten hadden nog tevergeefs de
Italianen aangespoord wel naar Den Haag te vertrekken. De oppositie tegen de centralistische
stroming van Marx werd door de afwezigheid van de Italiaanse federatie ernstig verzwakt en Marx
kon dan ook een simpele overwinning behalen op Bakoenin en de Zwitserse anarchist James Guil-
laume.  De Algemene Raad kreeg absolute zeggenschap over de afdelingen van de Internationale265

en Bakoenin en Guillaume werden geroyeerd.  Bakoenin liet zich gewillig wegsturen: met een266

autoritaire Internationale wilde hij niets te maken hebben. De zege van Marx was een Pyrrusover-
winning. Het congres in Den Haag was het laatste van de 'officiële' Internationale dat nog enige
betekenis had. Het Haagse besluit om de Algemene Raad naar New York te verplaatsen, betekende
het begin van het einde van de Internationale Arbeiders-Associatie.  Engels had dit laatste besluit267
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handelen naar de omstandigheden." Marx zelf beschouwde dit congres als een mislukking. Op 15 juli
1876 was er nog een bijeenkomst in Philadelphia met het doel de, reeds inactieve, Internationale officieel
op te heffen.
Engels, "Intervento sulla Sede del Consiglio Generale", 1872. Afgedrukt in Bravo, La Prima Internazio-268

nale, II, 822-823.
Mc Clellan, Revolutionary Exiles, 214-216. Mc Clellans opvatting wordt onderbouwd met de brief van269

Engels aan Bebel, Londen 20 juni 1873. Afgedrukt in Bravo, La Prima Internazionale, II, 1024-1025.
Brief van Engels aan Friedrich Sorge, Londen 12 september 1874. Afgedrukt in Bravo, La Prima270

Internazionale, II, 1059-1060.
Thomas, Karl Marx, 333.271

Het geschrift verscheen oorspronkelijk anoniem in het Frans onder de titel L'Alliance de la Démocratie272

Socialiste et l'Association Internationale des Travailleurs. Rapport et Documents publiés par Ordre du
Congrès International de La Haye (Londen, 1873). De Duitse versie met de in de tekst genoemde titel
volgde onmiddellijk. Bravo, La Prima Internazionale, II, 964-1023. Tevens in Engels, Lafargue en
Marx, Anarchici e Marxisti, Bravo, ed., 37-174; Marx en Engels, Over het Anarchisme, 83-105
Fricke, Bismarcks Prätorianer, 153-155. De artikelen zijn herdrukt in Marx en Engels, Contro273

l'Anarchismo, 17- 42; Marx en Engels, Tre Articoli sull'Anarchismo, 12-25; Marx en Engels, Over het
Anarchisme, 106-131; Marx, Engels en Lénine, Sur l'Anarchisme et l'Anarcho-syndicalisme, 136-161.
Ofschoon minder grof dan Marx en Engels, zette Lenin vanaf 1901 de aanvallen op de anarchisten voort
in verschillende artikelen. Zie: Marx, Engels en Lénine, Sur l'Anarchisme et l'Anarcho-syndicalisme,
205-376.

beargumenteerd met de stelling dat de Algemene Raad in Europa niet meer veilig was voor de
politie en dat de partijtwisten een dusdanig niveau hadden bereikt dat de zetel moest verhuizen.268

Wellicht was deze manoeuvre een poging om te voorkomen dat de Internationale in anarchistische
handen zou vallen,  in de mening dat het beter zou zijn om de Internationale te laten sterven dan269

haar te laten functioneren volgens andere dan de beginselen van Marx en Engels.  Het is evenzeer270

mogelijk dat Marx niets meer zag in de Internationale nadat gebleken was dat deze slechts een
ondergeschikte rol had gespeeld tijdens de belangrijkste 'proletarische' opstand van de negentiende
eeuw, de Commune van Parijs.  Na het congres in Den Haag waren het juist de geroyeerden en271

hun aanhangers die de naam van de Internationale overnamen.
   Marx en Engels ontketenden hun strijd tegen de anarchisten pas goed na hun 'overwinning' op de
'antiautoritairen'. Samen met Marx' schoonzoon Paul Lafargue stelden ze in 1873 het strijdschrift
Een Complot tegen de Internationale Arbeiders-Associatie op.  Ze beschuldigden daarin272

Bakoenin en de anarchisten ervan hun strijd niet tegen regeringen te voeren, maar juist tegen de
werkelijke revolutionairen. De anarchisten zouden voor niets terugschrikken: leugens, verraad,
intimidatie en geweld. In hetzelfde jaar zette Engels de aanval voort in Der Volksstaat in de serie
"Die Bakunisten an der Arbeit."273

   De Italiaanse correspondentie-commissie richtte zich onder aanvoering van Andrea Costa vooral
op haar broeders in Spanje en in Zwitserland. Het belangrijkste communicatie-orgaan was de
Favilla die de stukken van de correspondentie-commissie zonder meer publiceerde. De krant La
Plebe was ondertussen meer geneigd tot de positie van de Algemene Raad, maar bleef in contact
met de Italiaanse afdeling. De periode volgend op de conferentie van Rimini stond voornamelijk in
het teken van aanvallen op de Algemene Raad en de mazzinianen, en van de aanscherping van de
ideologie en strategie. In het geheim werkten de leiders van de Italiaanse afdeling, in navolging van
de republikeinse traditie, aan de voorbereidingen van de sociale revolutie. Malatesta herinnerde zich
later:

[De Internationale] was in haar wezen een vereniging opgericht met het doel om een
gewapende opstand te provoceren, die met slechts één slag de regering had moeten
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Malatesta, "Prefazione" in Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, xxv.274

Een handgeschreven exemplaar van het Programme de Y bevindt zich in SBB, Polizeiwesen E 21,275

Archiefnummer 5697.
"Congresso Antiautoritario dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori a Saint-Imier". La Rivoluzione276

Sociale, no. 1, september 1872.
Voor het congres zie: Bakunin, Opere Complete, III, 164-169; Bakounine, Archives Bakounine, II, 137-277

143; Cerrito, "Le Origini del Socialismo", 339-342; Pernicone, Italian Anarchism, 60-62.
Brief van Bakoenin aan Celso Ceretti, 13-27 maart 1872. Bakunin, Opere Complete, II, 255-278;278

Bakounine, Archives Bakounine, I-2, 235-255; Romano, Storia del Movimento, III, 251-279.

wegvagen, de privé-eigendom had moeten afschaffen, de grond, de productiemiddelen en
alle bestaande rijkdom vrij ter beschikking aan de arbeiders had moeten stellen en de
burgerlijke staatsorganisatie had moeten vervangen door een vrije federatie van gemeen-
schappen en autonome productiegroepen.274

   De bijeenkomst van de zogenaamde antiautoritaire Internationale, van 15 en 16 september 1872,
werd in de Zwitserse stad Saint-Imier gehouden. Direct voorafgaand aan het congres was er een
samenkomst in Zürich bij Bakoenin ter (her)oprichting van de geheime Revolutionaire Socialisti-
sche Alliantie of de organisatie 'Y'.  De Italiaanse afdeling van de Internationale leverde op het275

congres de grootste afvaardiging. Deze bestond uit Michael Bakoenin, Carlo Cafiero, Andrea
Costa, Errico Malatesta, Giuseppe Fanelli en Lodovico Nabruzzi. De andere afgevaardigden waren
James Guillaume en Adhémar Schwitzguébel uit Zwitserland; Rafael Farga Pellicer, Tomás
Gonzáles Morago, Charles Alerini en Nicolás Marselau uit Spanje; en de Franse vluchtelingen
Jean-Louis Pindy, Camille Camet en Gustave Lefrançais. De besluiten van deze bijeenkomst waren
een bevestiging van die van de conferentie van Rimini. Op het congres werd besloten dat geen
enkele meerderheid tijdens een congres haar wil kan opleggen aan een minderheid. Daarnaast legde
men vast dat de eerste taak van het proletariaat bestond uit de vernietiging van elke politieke macht,
vanuit de achterliggende gedachte dat "het proletariaat, als het de politieke macht wil grijpen, zelf
een een heersende en uitbuitende klasse zal worden." Met deze resolutie zetten ze een streep door
Marx' nadruk op de politieke actie van het proletariaat. De antiautoritairen hadden twijfels over
blijvende resultaten van werkstakingen, maar beschouwden ze toch als een waardevol actiemiddel
voor de revolutionaire voorbereiding van de "grote en beslissende revolutionaire strijd."276

   Het congres betekende evenzeer de bekrachtiging van de geheime revolutionaire broederschap, die
de revolutie, binnen de Internationale, moest voorbereiden en sturen. Deze geheime Alliantie werd
gerechtvaardigd met het argument dat gedurende de revolutionaire fase elke poging tot de vorming
van een (tijdelijke) regering vermeden moest worden.  Ze was de 'inspirerende ziel' en 'generale277

staf' van het revolutionaire 'leger van het volk.'  Deze geheime Alliantie kreeg uiteindelijk alleen278

vorm in Italië waar een lange traditie van samenzweringen heerste. De 'ingewijden' of intimi waren
Cafiero, Costa, Fanelli, Malatesta en Nabruzzi. Niet-Italianen waren Elisée Reclus, Paul Brousse, J.
Garcia Viñas en al vrij gauw Peter Kropotkin. Het congres in Saint-Imier vormde de basis voor de
internationale anarchistische beweging in de jaren zeventig. Het bepaalde tevens het gezicht van de
Internationale in Italië. Malatesta verklaarde later:

Wij waren allen vóór alles leden van de Geheime Alliantie en als zodanig stichtten wij
afdelingen van de Internationale met het doel om een actiecentrum te creëren voor de
ideeën en doeleinden van de Alliantie. De Internationale in Italië was geen federatie van
arbeidersverenigingen, maar een zuiver politieke vereniging voor [het bereiken van] de



Hoofdstuk III110

Malatesta aan Nettlau in 1904. Nettlau, Malatesta, 79.279

Het pamflet is afgedrukt in Romano, Storia del Movimento, III, 293-297.280

Ibidem.281

Het document werd gebruikt tijdens de rechtszaken tegen de internationalisten in 1875. Het is deels282

afgedrukt in Bottero, Dibattimento nel Processo, 334-335. Zangheri (Storia del Socialismo, 363-366)
geeft de beste weergave van het document dat hij heeft teruggevonden in ASB, Tribunale, B. 25.

doelen van de Alliantie.279

  In september 1872 verscheen in Zwitserland in naam van de Federazione Italiana het clandestie-
ne pamflet La Rivoluzione Sociale. De tekst was door Andrea Costa opgesteld:

De regering toont momenteel meer scherpzinnigheid dan van haar verwacht kon worden;
zij doet ons de eer aan ons te beschouwen als haar meest serieuze en gevaarlijkste
tegenstanders. We zouden er verkeerd aan doen haar daarom nog meer te haten; door ons
te behandelen als vijanden doet ze ons recht; en aangezien zij het geweld is, lijkt het ons
juist logisch dat ze het tegen ons aanwendt, en daarbij zonder scrupules alle garanties
schendt die ons worden verleend door die parel van een Statuut dat ons door [koning van
Sardinië] Carlo Alberto werd geschonken. 

   De grondwetten worden opgesteld om geschonden te worden. Alles wat er nu gebeurt op
het Europese continent is daarvan het bewijs, en de huidige situatie in Italië is, vanuit
politiek oogpunt geen andere dan een flagrante, permanente en algemene schending van
de constitutionele garanties.

   Het is voor de regering des te gemakkelijker tegenover ons socialisten een dergelijke
schending [te begaan] door tegen ons te keer te gaan, nu ze niet alleen zeker is van de
steun van die beschermende politiemassa die, door zich ten koste van het volk te verrij-
ken, nu van alle rijkdom van het land geniet, en ook van die andere radicale en liberale
bourgeoisie, die zich ijvert om de zetel te bezetten of op zijn minst de voordelen van de
eerste te delen; maar ze zal tevens gesteund worden door de mazziniaanse partij, die zich
als de erfgenaam van het huidige politieke bewind beschouwt.280

   Costa keerde zich in het pamflet ook tegen de mazzinianen en tegen de publieke opinie die
'noodzakelijkerwijs' bourgeois was. Omdat de regering de publicatie van socialistische kranten
verbood en het absoluut noodzakelijk was een eigen orgaan te hebben, werd deze krant clandestien
verspreid. Het programma was eenvoudig en simpel: een werkelijke en volledige emancipatie van
het proletariaat door middel van de sociale revolutie. Het tijdperk van de propaganda was voorbij,
dat van de actie was begonnen.281

   Costa ontwierp in deze periode tevens, onder het toeziend oog van Bakoenin, het Programma ed
Oggetto dell'Associazione waarin de organisatie en doelen van de geheime broederschap uiteen
werden gezet. Deze broederschap moest binnen de Internationale opereren en de Internationale zelf
tot haar instrument maken. Het document schetst een organisatievorm die volledig tegengesteld was
aan de vrije beginselen van de Italiaanse Internationale. De afdelingen werd elke vorm van
autonomie ontzegd en alle verenigingen hadden hetzelfde programma, dezelfde politiek, dezelfde
revolutionaire tactiek en tevens dezelfde wijze om nieuwe broeders te rekruteren.  Het was een282

organisatiewijze die veel leek op die van de geheime hiërarchische organisaties van Filippo
Buonarotti.
   De contrasten tussen de internationalisten en de garibaldisten, en tevens tussen de Italiaanse
democraten en de regering, werden nog eens duidelijk uit het voornemen van de republikeinen om in
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De internationalist Celso Ceretti en de garibaldist Luigi Castellazzo waren grote voorstanders van een283

politiek verbond tussen de internationalisten en de republikeinen. Andrea Costa wilde niets van een
dergelijk verbond weten. Hij wilde het socialisme 'zuiver' houden.
Geciteerd naar Ravindranathan, Bakunin, 184.284

Uiteindelijk vond er een bijeenkomst plaats in het Teatro Argentina tijdens welke het Patto di Roma werd285

gesloten. Een programma van algemeen kiesrecht, verplicht openbaar onderwijs, belasting- en
landhervormingen, vrouwenemancipatie, volksmilitie, en afschaffing van klerikale privileges werd
aangenomen. Het programma was volkomen in overeenstemming met Garibaldi's ideeën.
Zie: Bardi, Roma Piemontese, 280-284.286

Chabod, Storia della Politica, 416, 441.287

"Atti del 6º Congresso Universale di Ginevra e del 2º Congresso Regionale Italiano di Bologna" ASF,288

Trib.Corr. Processi, B. 892, fasc. 38.
Een aantal Italiaanse internationalisten vertrok in 1873 naar Spanje om daar deel te nemen aan de289

burgeroorlog aan de zijde van president Francisco Pi y Margall. Onder hen bevonden zich Giovanni
Perazzini, leider van de Internationale in Rimini, Cajo Zavoli, Carlo Sant'Ambrogio, en ene Zanibelli. 
Valiani, La Lotta Sociale, 27. De garibaldist Felice Cavallotti werd in september tot afgevaardigde290

gekozen; hij zwoer trouw aan de monarchie. Een jaar later werd Garibaldi zelf afgevaardigde en moest
derhalve ook trouw zweren. De internationalisten namen hem dit zeer kwalijk.
Minghetti steunde herhaaldelijk de oppositie van de gematigde Sinistra rond Antonio Depretis.291

november 1872 een bijeenkomst voor algemeen kiesrecht bij het Colosseum in Rome te houden. De
bakoeninistische internationalisten, maar ook de dissidente afdelingen, wilden daar niets van weten,
terwijl Garibaldi en diens volgelingen, waaronder enkele internationalisten, er grote voorstanders
van waren.  Costa deed het af met de woorden: "algemeen kiesrecht is een politieke farce,283

misschien goed bedoeld; maar nog [altijd] een farce."  De bijeenkomst vond uiteindelijk niet284

plaats wegens het verbod dat de regering op 19 november 1872 uitvaardigde.  De regering was285

bang voor een 'Romeinse Commune' en zag er een heuse revolutionaire poging in die ten doel had
de staatsinstellingen grondig te veranderen.  Ofschoon de Internationale niets met de bijeenkomst286

te maken had, waren de geruchten hardnekkig dat ze, al dan niet aangemoedigd door de clerus, de
strijd met de regering wilde aanbinden.287

   In het relaas van de Italiaanse Federatie tijdens het antiautoritaire congres in september 1873 te
Genève gehouden, onderstreepten de internationalisten hun oppositie tegen Garibaldi. De
garibaldistische partij moest worden bestreden juist omdat deze niet over een duidelijk programma
beschikte en omdat ze teveel de persoon van Garibaldi centraal stelde. De garibaldistische revolutie
zou alleen maar leiden tot de militaire dictatuur.  Maar ook moesten de garibaldisten worden288

bestreden omdat de republikeinen door het uitroepen van de Spaanse republiek op 11 februari 1873
nieuwe moed hadden gekregen.  Garibaldi had veertien dagen later naar aanleiding van deze289

machtswisseling een open brief geschreven waarin hij zich uitsprak voor de openlijke demo-
cratische strijd binnen en buiten het parlement.290

Lanza en de Internationale

De voorspoedige ontwikkeling van de Internationale en de creatie van een nationale organisatie was
de regering niet ontgaan. Zij moest vooral bezorgd zijn over de revolutionaire en conspiratieve aard
van de vereniging die de staat in haar wezen bedreigde. Deze zorg was echter niet bij de regering
aanwezig. Minister-president Giovanni Lanza onderschatte aanvankelijk de kracht van de Internati-
onale, maar door het plotselinge activisme van de arbeiders stelde hij spoedig zijn oordeel bij.
Lanza, één van de leiders binnen de Destra, was van 14 december 1869 tot 10 juli 1873 voorzitter
van de regering. De voortdurende interne verschillen binnen de Destra en de oppositie van de groep
rond de rechtse leider Marco Minghetti  maakten de positie van zijn kabinet uiterst wankel. In291
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Berselli, La Destra Storica, 88.292

Brief van de Franse consul in Sint-Petersburg, De Gabriac, aan Jules Favre, 21 juli 1871. De Gabriac,293

Souvenirs Diplomatiques, 241.
Minister-president Giovanni Lanza aan minister van Buitenlandse Zaken, Emilio Visconti Venosta, Rome294

27 januari 1872. In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 325. Secretaris-generaal op
Buitenlandse Zaken Isacco Artom aan de ambassadeur in Parijs Costantino Nigra, Rome 28 januari 1872.
In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 326. Lanza aan Visconti Venosta, Rome 22
februari 1872. In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 359.
Het is waarschijnlijk dat hier de rechtszaken van 1868 worden bedoeld tijdens welke de Internationale tot295

een verboden organisatie werd verklaard. Voor deze rechtszaken zie: Bernstein, "The First International
in France", 134-149.
Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect van Mantua, Florence 12 juni 1871. ASMan,296

Polizia, B. 151. Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect van Napels, Florence 5 juni 1871.
ASN, Pref. Gab., Fascio 61.
Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect van Forlì, Rome 15 februrai 1872; het ministerie297

van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Forlì, 9 maart 1872 en 14 maart 1872. ASFo, Pref. Gab., B.
47.

deze precaire situatie kreeg Lanza te kampen met het vraagstuk van de Internationale. De veroorde-
ling van de Commune van Parijs was in Italië, met uitzondering van enkele radicale kranten,
unaniem. De Parijse opstand werd afgeschilderd in apocalyptische beelden die een diepe indruk
maakten op de burgerij en de politieke klasse of consorteria, zoals de anarchisten haar aanduidden.
De verbinding tussen de Commune en de Internationale Arbeiders-Associatie maakte de sociale
kwestie en het vraagstuk van de Internationale ook in Italië actueel. De regering was echter van
mening dat Italië overwegend een agrarisch land was en dat de conflicten zich hoofdzakelijk op het
platteland afspeelden. Hier ging het niet om een sociale, maar om een politieke kwestie: de priesters
die de boerenmassa in hun greep hadden, zouden het agrarische proletariaat niet aanzetten tot de
vernietiging van de eigendom maar wel van de eenheidsstaat.  De regering had daarom een grotere292

angst voor de 'zwarte' dan voor de 'rode' dreiging. Dat zou spoedig veranderen.
   Tijdens de volksopstand in Parijs onderschatte de regering de kracht van de Internationale.
Volgens haar was Italië niet ontvankelijk voor socialistische en communistische ideeën.293

Daarentegen zou een verbond tussen de Internationale en de mazziniaanse republikeinen, de
subversieve partij bij uitstek, wel een bedreiging voor de openbare veiligheid opleveren.  Direct na294

de onderdrukking van de Commune van Parijs baseerde Lanza zijn beeld van de Internationale op
de rechtszaken tegen de Franse internationalisten in 1870 te Parijs  en de besluiten van het295

congres van de Internationale in Basel van 1869. De minister-president legde geen verbinding
tussen de gebeurtenissen in Parijs van het voorjaar van 1871 en de Internationale. Hij verbond de
Internationale nadrukkelijk met de werkstakingen zoals die zich in België en Frankrijk hadden
voorgedaan. Volgens hem waren zowel de Internationale als de werkstakingen middelen waarvan de
vijanden van de regering, de internationalisten en republikeinen, zich bedienden.296

   Aan het begin van 1872 verkeerde Lanza nog in de overtuiging dat de Italiaanse afdeling van de
Internationale de richtlijnen van de Algemene Raad in Londen volgde. Tegelijkertijd was hij er
echter zeker van dat de organisatie spoedig een opstand zou ontketenen. Deze opstand zou in alle
waarschijnlijkheid samen met de mazziniaanse republikeinen georganiseerd worden.297

   De bijgestelde ideeën van de minister-president over de Internationale komen duidelijk naar voren
in een uitvoerig rapport aan het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het einde van 1872. Hij be-
schouwde de Internationale als een afsplitsing van de 'subversieve partij', dat wil zeggen van
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Een jaar eerder beschouwde Lanza de mazziniaanse partij, dat wil zeggen de Associazione Republicana298

Universale, als de voortzetting van de Liga van Vrede en Vrijheid. Brief van minister van Binnenlandse
Zaken Lanza aan de prefect van Mantua, Florence 12 juni 1871. ASMan, Polizia, B. 150.
Rapport van Lanza aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 11 oktober 1872. ASDMAE, Fondo299

Moscati, Svizzera, VI, B. 1434. Zie ook: Lanza aan de prefect van Bologna, Rome 3 oktober 1872: "Het
[...] rapport stelt de regering gerust over het geringe aantal aanhangers van de Internationale in dezepro-
vincie. U bent van opvatting dat overeenkomstig het optreden van Frankrijk, het nodig zou zijn om een
speciaal wetsvoorstel tegen de Internationale voor te stellen. Het is op z'n minst nogal twijfelachtig of een
dergelijke wet die effecten zou hebben die men wenst, en in elk geval lijkt het op dit moment niet
noodzakelijk, aangezien de sancties van het Wetboek van Strafrecht en de wetten op de openbare
veiligheid toereikend zijn." ASB, Pref. Gab., B. 204.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect in Bologna, Rome 21 februari 1873. ASB, Pref. Gab.300

B. 443.
Voor de reactie op de stakingen van de kranten La Perseveranza (conservatief), La Nazione (gematigd301

liberaal) en L'Opinione (cavouriaans liberaal) zie: Berselli, La Destra Storica, 101-107.

Mazzini's republikeinse partij.  De kloof tussen beide groeperingen zou, in zijn ogen, na de298

Commune van Parijs zijn ontstaan. Lanza achtte de afdelingen van de Internationale in Turijn,
Napels, Agrigento en Rome van weinig belang. Het zwaartepunt van de Internationale lag volgens
hem in de Romagna en in Lombardije. Verderop in het rapport noemde hij ook de steden Rome en
Genua. Het centrum van de Internationale zou de Fascio Operaio in Bologna zijn; daarnaast
zouden de subversieve partijen in Ravenna altijd een gevaar vormen "niet wegens hun omvang,
maar wegens de kwaliteit van de agitatoren die hun bloeddorst bedekken met politieke mantels."
Het nationale congres van de Italiaanse afdelingen der Internationale te Rimini in 1872 was, wegens
de breuk met de Algemene Raad, een zegen voor het land. De internationalisten zouden zich
daardoor meer richten op de strijd tegen de mazzinianen dan op hun eigen organisatie. Zonder de
leiding van de Algemene Raad zou de Internationale in Italië spoedig verdwijnen. De mazzinianen
vormden een serieuzere bedreiging dan de Internationale, maar door de dood van Mazzini (10 maart
1872) en het afgenomen prestige van Garibaldi was ook hun kracht enorm gereduceerd. Na
aanvankelijke toenaderingen tot de Internationale zouden de mazzinianen er nu op uit zijn deze te
bestrijden, zo meende Lanza.
   In deze situatie achtte hij een uitzonderingswet die het recht op vereniging zou beperken, niet
nuttig en niet door de omstandigheden gerechtvaardigd. Het was verstandiger de agitatoren de volle
vrijheid te laten, waardoor het toezicht eenvoudiger was uit te oefenen en de regering beter op de
hoogte kon worden gehouden van hun plannen. Een uitzonderingswet zou hen niet alleen een
gewicht geven dat ze niet verdienden, maar zou tevens in het buitenland de indruk kunnen wekken
dat Italië een broeinest van politieke agitatie zou zijn. Alle opruiers waren bovendien bij de regering
bekend, en het huidige toezicht en de huidige wetgeving waren voldoende om hen binnen de grenzen
van het toelaatbare te houden.  In februari 1873 voegde Lanza daar nog een argument aan toe: de299

internationalisten zouden zich, door hun vele gezichten, eenvoudig aan de speciale sancties van een
uitzonderingswet kunnen onttrekken.300

   Ondertussen baarde het groeiende aantal werkstakingen in Italië de liberale kranten  en de301

regering grote zorgen. Die bezorgdheid werd vooral ingegeven door de eisen van de arbeiders voor
betere werkomstandigheden en door de gelijktijdigheid van stakingen van verschillende categorieën
arbeiders. De zorg kwam duidelijk naar voren in een brief van de directeur-generaal van Handel,
Augusto Peiroli, aan de Italiaanse ambassadeur in Parijs, Costatino Nigra:

[...] ik wens dat u een verzoek indient bij [minister van Buitenlandse Zaken] Rémusat dat
men ook in Frankrijk, waar op dit moment arbeidersstakingen zijn uitgeroepen, onder-
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Directeur-generaal van de Consulaten en van Handel, Augusto Peiroli, aan de Italiaanse ambassadeur in302

Parijs, Nigra, Rome 27 juli 1872. Op 12 augustus kon Nigra antwoorden dat de Franse minister van
Buitenlandse Zaken, François Rémusat, had verklaard dat er geen enkel zichtbaar en materieel verband
bestond tussen de stakingen in Italië en die in Frankrijk, ofschoon hij er wel een moreel verband in zag.
Behalve Frankrijk wilden ook de Russische en Oostenrijkse regeringen op de hoogte gesteld worden van
de recente stakingen in Italië. In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, IV, 44-45, 71, 80-81.
Op dat moment zagen de Italiaanse internationalisten, in overeenstemming met de besluiten van het303

congres in Saint-Imier, werkstakingen als "een waardevol strijdmiddel", maar maakten ze zich geen
illusies over de economische resultaten. Ze accepteerden de staking als een "product van de tegenstelling
tussen kapitaal en arbeid" die tot gevolg had dat de arbeiders zich meer bewust zouden worden van de
"kloof tussen de bourgeoisie en het proletariaat, en die de organisatie van de arbeiders zou versterken. De
staking werd echter vooral belangrijk geacht als een "oefening" voor de "grote revolutionaire strijd": de
zogenaamde "revolutionaire gymnastiek".
Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect van Bologna, Rome 7 juni 1873. ASB, Pref. Gab.,304

B. 443, fasc. 28. Het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Forlì, Rome 10 juni 1873.
ASFo, Pref. Gab., B. 53.
Conti, Le Origine del Socialismo, 131. Op dit punt waren de regering en de mazzinianen het met elkaar305

eens. Tijdens het XIIIe Algemene Congres van de Italiaanse arbeidersverenigingen (29-31 maart 1874)
werd het stakingsmiddel opnieuw van de hand gewezen op morele en financiële gronden. Spadolini, I
Repubblicani, 27-33.
Circulaire van het ministerie van Justitie aan de procureurs-generaal, Rome 25 juni 1873. ASFo, Pref.306

Gab., B. 53; ASB, Pref. Gab., B. 443, fasc. 28. De beperkingen van het stakingsrecht werden door artikel
386 van het Wetboek van Strafrecht bepaald. Voor de tekst van art. 386 zie hierboven: pag. 81, noot 82.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Forlì, Rome 10 juni 1873. ASFo, Pref. Gab.,307

B. 53. 

zoekt of er een geheime band bestaat tussen diezelfde stakingen en diegene die wij in deze
dagen moeten betreuren in enkele Italiaanse provincies van Piemonte en Lombardije. In
het licht van wat men ook andere keren heeft kunnen waarnemen is het makkelijk te
begrijpen dat de pogingen tot wanorde die tegelijkertijd in verschillende landen onder de
arbeidersklassen werden aangemoedigd, veroorzaakt moeten zijn door een enkel woord
van dezelfde leidinggevende macht. Maar het ontdekken van het bestaan van deze
geheime banden, waardoor we bewijzen en zekerheid hebben, is een zaak die vele
voordelen zou kunnen hebben voor de afzonderlijke regeringen. En indien men bij ons een
meldenswaardig feit zou ontdekken, zal men niet nalaten dit door te geven aan de Franse
regering, terwijl het ook wenselijk zou zijn dat deze laatste tegenover ons een
vriendschappelijke wederkerigheid zou hanteren.302

   In de zomer van 1873 bereikten de stakingen hun hoogtepunt als gevolg van prijsverhogingen en
de devaluatie van de munt. De regering wilde deze oorzaken niet erkennen en zag achter de
stakingen de hand van 'subversieve verenigingen' die de arbeiders niet alleen via manifesten en
circulaires opriepen tot stakingen, maar hen tevens tijdens de stakingen ondersteunden met casse di
resistenza (stakingskassen).  Met de 'subversieve verenigingen' bedoelde de regering de afdeling-303

en van de Internationale.  De regering achtte de stakingen zowel schadelijk voor de handel als304

gevaarlijk voor de openbare orde.  Vóór alles moest de vrijheid van handel en industrie gewaar-305

borgd worden, en minister van Justitie, Giovanni De Falco, riep daarom de procureurs-generaal op
om degenen die zich schuldig maakten aan het uitlokken van en aanzetten tot stakingen, en de
stakers zelf, hard te vervolgen.306

   Lanza was ervan overtuigd dat de stakingen door "sektarische politieke groeperingen" werden
uitgebuit voor politieke doeleinden.  Hij riep de prefecten op om zo energiek mogelijk, maar307
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Circulaire van minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefecten, Rome 5 juli 1873.308

Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 18-19.309

Brief van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, Cavallini, aan minister van Buitenlandse310

Zaken, Visconti Venosta, Rome 2 september 1872. In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie,
IV, 125.
In de maand voorafgaand aan het congres gaf de Associazione Internazionale dei Lavoratori-Federazio-311

ne Italiana-Sezione d'Imola (Imola, 16 februari 1873) een pamflet uit waarin het congres werd
aangekondigd en het programma aan arbeiders en landarbeiders werd uitgelegd. Het pamflet is waar-
schijnlijk geschreven door Andrea Costa. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 27, fasc. 439, sfasc. 4.
Een andere exponent van deze richting was Luigi Castellazzo die ook in nauw contact met Garibaldi312

stond. Samen met Ceretti was Castellazzo een groot voorstander van de eenheid van alle democratische
en socialistische krachten. Net als Ceretti werd hij op weg naar het congres in Mirandola gearresteerd.
"Luigi Castellazzo", Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, I, 534-538; Zangheri, Storia del Socialismo,
376-377.
Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect van Bologna, Rome 8 maart 1873. ASB, Pref.313

Gab., B. 443, fasc. 18.

binnen de wet, tegen aanzetters van stakingen op te treden. Het toezicht op verdachte personen en
reeds bekende agitatoren moest worden aangescherpt en men moest proberen de "werkelijke
krachten" achter deze "bedreigingen van en gewelddaden tegen de vrijheid van handel en de sociale
fundamenten" te ontdekken en ze met zekere en krachtige hand bestrijden.  Lanza was er toen al308

van overtuigd dat die "werkelijke krachten" werden gevormd door de leden van de Internationale.309

Deze overtuiging werd gedeeld door zijn ministerie:

Wat de stakingen betreft die zich niet voortdoen als gevolg van onbevredigde behoeften,
valt op te merken dat, ofschoon de elementen ontbreken om te bevestigen dat alle
exclusief voorbereid zouden zijn door de Internationale, men toch voldoende bewijzen
heeft om te veronderstellen dat deze vereniging ze heeft bevorderd en gesteund, zoals de
Internationale bovendien, en in het bijzonder na het congres dat de Federazione Italiana
in Rimini gedurende de eerste dagen in augustus heeft gehouden, inspanningen heeft
verricht om nieuwe stakingen te bevorderen.310

De onderdrukking van de Internationale

Het tweede nationale congres van de Italiaanse afdeling der Internationale was vastgesteld op 15
maart 1873 en zou in Mirandola gehouden worden.  De afdeling van Mirandola stond onder311

leiding van Celso Ceretti, lid van de correspondentie-commissie en contactpersoon van zowel
Bakoenin als Garibaldi. Ceretti was één van de vele internationalisten die hun band met Garibaldi
en het democratische republicanisme niet konden loslaten.  Hij hoopte samen met vele andere312

garibaldisten op een revolutionaire interventie van de generaal in het roerige Spanje, maar deze liet
weten een langzame en vreedzame actie te prefereren.
   Een week voor het congres liet minister-president Lanza de prefect van Bologna weten dat hij uit
angst voor een gezamenlijke opstand van republikeinen en internationalisten de inbeslagneming
wenste van alle belastende documenten en dat hij het "opstandige plan" in de kiem wilde smoren.313

Ceretti werd op 11 maart gearresteerd en zijn papieren voor het congres werden in beslag genomen.
Een dag later werd de afdeling van Mirandola ontbonden en het dorp door militairen bezet om te
verhinderen dat het congres zou plaatsvinden. De regering was tot deze stap overgegaan met het
excuus dat het een samenzwering betrof. De actie werd daarnaast ingegeven door angst voor een
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Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Bologna, Rome 19 februari 1873, ASB, Pref.314

Gab., B. 443, fasc. 10. Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect van Bologna, Rome 13
maart 1873. ASB, Pref. Gab., B. 443, fasc. 13. Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect
van Bologna, Rome 8 maart 1873. ASB, Pref. Gab., B. 443, fasc. 18.
Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect van Bologna, Rome 7 juni 1873. ASB, Pref. Gab.,315

B. 443, fasc. 28.
Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect in Bologna, Rome 30 januari 1873. ASB, Pref.316

Gab. B. 443, fasc. 8.
Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan de prefect van Bologna, Rome 13 maart 1873. ASB, Pref.317

Gab., B. 443, fasc. 13.
Ravindranathan, Bakunin, 185-186.318

Zangheri, Storia del Socialismo, 380-381. Hostetter, die vast wil houden aan zijn premisse dat de319

regeringen van de Destra niet preventief optraden tegen de Internationale, kan deze arrestatiegolf niet
plaatsen en doet haar af als een incident. Hostetter, The Italian Socialist Movement, 314-315.
Zangheri, Storia del Socialismo, 382.320

verbond tussen de Internationale en de leiders van de republikeinse partijen,  en door bezorgdheid314

over het ontstaan van stakingen en sociale onrust.  De regering wilde dergelijke subversieve315

congressen niet langer tolereren. Reeds in januari had Lanza de prefect van Bologna te verstaan
gegeven dat een leidinggevend centrum van de Internationale in de provincie van Bologna niet
ongestraft zou mogen worden gevormd.  De congresgangers van de afdelingen van Ancona,316

Modena en Florence, die niet op tijd op de hoogte waren gesteld van de politiemaatregelen, werden
op 14 maart gearresteerd. 
   De correspondentie-commissie besloot naar aanleiding van de arrestaties het congres naar het
nabij gelegen Bologna te verplaatsen. Op 16 maart had de lokale prefect de Fascio Operaio reeds
ontbonden met het doel het congres te ontregelen.  Tegelijkertijd viel een honderdtal politieagen-317

ten en carabinieri de vergaderzaal en het kantoor van de Bolognese afdeling van de Internationale
binnen. De papieren werden in beslag genomen en Carlo Cafiero, Andrea Costa, Errico Malatesta,
Abdon Negri, Lodovico Nabruzzi, Francesco Chiarini, Antonio Saiani en Alceste Faggioli werden
gearresteerd op beschuldiging van lidmaatschap van een misdadige vereniging.  Arrestatiebevelen318

werden tevens uitgevaardigd tegen de internationalisten in Modena en Parma. De afdelingen van
Parma, Modena, Imola en San Giovanni in Persiceto werden ontbonden. Minister-president Lanza
was uiterst tevreden over de actie van de prefect, maar wilde nog verder gaan: hij wenste ook de
ontbinding van de Consociazione Repubblicana (republikeinse vereniging) en van alle geassocieer-
de verenigingen in de Romagna. De prefect wees dit voorstel af uit angst dat de publieke opinie zich
tegen de regering zou keren.319

   De overgebleven zestig congresdeelnemers wisten de volgende dag in het geheim bijeen te komen.
Zij zagen in de "nieuwe vervolgingen van de centraliserende, bureaucratische en militaire staat van
Italië" de bevestiging van het eigen recht en de eigen identiteit. Zij constateerden dat de arbeiders
door een onoverbrugbare kloof van de staat en bourgeoisie werden gescheiden.320

Het is logisch dat de staat ons vervolgt, want het kan niet voldoende voor haar zijn om de
openbare en private rijkdommen te hebben verkwist; maar het bewustzijn van haar
aanstaande einde zal haar in alle arbeiders, en dat zijn wij, een vijand doen zien. Tussen
ons en de staat, tussen ons en de bourgeoisie en haar regering, tussen ons en hun immora-
liteit, geweld, privileges, intriges en monopolies, is geen verzoening mogelijk. En daar wij
ons in ons recht voelen staan en ons bewust zijn van onze kracht, daarbij geïnspireerd
door het gevoel van waardigheid en rechtvaardigheid. Wij laten ons niet aan het wankelen
brengen door deze verhevigingen van de vervolgingen, en we zien standvastig toe hoe het
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Ibidem, 382-383.321

"La Persecuzione", Bollettino della Federazione Italiana dell'Associazione Internazionale dei Lavorato-322

ri, no. 1, mei 1873. ASB, Pref. Gab., B. 443, fasc. 41.
De afdeling in Florence had op 28 januari 1873 een ereraad ingesteld om te oordelen over de beschuldi-323

gingen tegen Terzaghi. Deze achtte hem onschuldig. Relazione del Giuri sull'Affare Terzaghi Carlo di
Torino. De voornaamste internationalist die zitting had in de ereraad was Lorenzo Piccioli-Poggiali,
directeur van de krant Il Fascio Operaio. Questore van Florence aan de prefect, 31 januari 1873. ASF,
Questura, B. 1.
De zaak Terzaghi is uiterst gecompliceerd. Tegen hem bestonden en bestaan geen ondubbelzinnige324

bewijzen; de verdenkingen tegen hem berustten volledig op aanwijzingen. Ik werk momenteel aan een
politieke biografie van Carlo Terzaghi.
De arrestanten waren Osvaldo Gnocchi-Viani, Antonio Piva, Giovanni Buzzi, Vincenzo Petrillo,325

Giuseppe Melchiore en Tito Zanardelli. Prefect van Rome aan het ministerie van Binnenlandse Zaken,
Rome 29 mei 1873. ASR, Pref. Gab., B. 45.
Della Peruta, "L'Internazionale a Roma", 21.326

werk van de bourgeoisie onze beurt sneller zal doen komen.  321

De vervolgingen versterkten de internationalisten in hun opvatting dat openlijke propaganda
onmogelijk was en dat ze naar gewelddadige en clandestiene middelen moesten grijpen. Naar
aanleiding van de repressie publiceerde de Italiaanse Federatie van de Internationale een bulletin
met de veelzeggende titel "De Vervolging". Daarin wees de Federatie de burgerij op het feit dat zij
zelf als eerste in 1789 de handschoen had opgenomen door het gezag en de tirannie uit te dagen.
Het proletariaat van de hele wereld had nu die bloedige handschoen opgepakt en wraak gezworen
voor diegenen die de burgerij onbeschaamd had verraden: "En deze gedachte vergiftigt de laatste
ogenblikken van een leven van braspartijen en van orgiën."322

   Het geïmproviseerde congres in Bologna bevestigde alle besluiten die in Rimini en Saint-Imier
waren genomen. Elke staatsvorm werd als tirannie veroordeeld en het principe van de vrije en
spontane vereniging van onderaf werd bevestigd. De bijeenkomst verklaarde zich atheïstisch en
materialistisch, anarchistisch en federalistisch. Tevens behandelden de overgebleven congresgang-
ers de zaak Carlo Terzaghi. Deze werd ervan verdacht politiespion te zijn. Cafiero was naar aanlei-
ding van enkele beschuldigingen belast met een onderzoek naar Terzaghi en had hem schuldig
bevonden. De zaak leidde vooral in Florence tot grote verdeeldheid, omdat één van de afdelingen
van de Internationale Terzaghi trouw bleef.  De overige internationalisten besloten hem uit hun323

gelederen te verwijderen.324

   Op 8 mei werden Cafiero, Costa, Malatesta en de andere arrestanten vrijgesproken wegens gebrek
aan bewijs. Om dezelfde reden volgde op 13 augustus de vrijspraak voor de arrestanten in Miran-
dola. Het zou niet de laatste keer zijn dat de rechterlijke macht zich tegen de politiek autoriteiten
keerde.
   De vervolgingen en rechtszaken werkten eerder motiverend dan ontmoedigend op de internationa-
listen. De politie liet zich echter niet onbetuigd en op 25 mei 1873 volgden er arrestaties in Rome
met de gebruikelijke ontbinding van de afdeling en inbeslagneming van 'bewijsstukken'.  De325

Romeinse internationalisten werden opgepakt op de aanklacht "samenzwering tegen de binnenland-
se veiligheid van de staat, door in juli 1872 in Rome overeengekomen te zijn om te handelen met
het doel de burgeroorlog te doen ontstaan en te werken aan de vernietiging van de staat."  Dit was326

de interpretatie die men gaf aan activiteiten die slechts omschreven konden worden als werkzaam-
heden van vakverenigingen. Dit was des te duidelijker omdat de leider van de internationalisten in
Rome, Osvaldo Gnocchi-Viani, niets moest hebben van politieke acties en de arbeiders slechts
wilde aansporen tot economische acties ter behartiging van hun directe materiële belangen.
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Associazione Internazionale dei Lavoratori, de Italiaanse aanduiding voor de Internationale.327

In Florence was de ex-mazziniaan Antonio Martinati de grote gangmaker achter deze afdeling van de328

Internationale. Hij werd bijgestaan door Carlo Terzaghi's vriend Angelo Dalmasso. Questore van
Florence aan de prefect, Florence 13 november 1872. ASF, Questura, B. 1.
Circulaire van het Ispettorato Generale di Roma, Rome 7 juni 1872. ASF, Questura, B. 1.329

In 1875 werd Luciani veroordeeld tot levenslange dwangarbeid wegens moord op de eigenaar van La330

Capitale, de afgevaardigde Raffaele Sonzogno. Bravo, Marx ed Engels in Italia, 96-97.
Voor zover mijn kennis reikt, stuurde het Ispettorato Generale di Roma in februari 1873 zijn laatste331

circulaire. Daarin werd meegedeeld dat de Algemene Raad met ingang van 10 januari 1873 de Italiaanse
Federatie buiten de Internationale Arbeiders-Associatie had gezet. Dat gebeurde omdat de Italiaanse
Federatie niets meer van zich had laten horen en de Algemene Raad, conform de artikelen 2 en 6 van
kapittel II van de algemene statuten en administratieve reglementen (1871), het recht had om een afdeling
tot het volgende congres buiten de Internationale te zetten. ASF, Questura, B. 1.
In 1873 telde deze Florentijnse afdeling, die zich baseerde op het programma van de Algemene Raad der332

Internationale, 36 leden. ASF, Questura, B. 1. In mei verzocht de dissidente afdeling in Florence
tevergeefs weer deel te mogen uitmaken van de Federazione Italiana. In oktober 1873 scheidde een
aantal leden zich af om op die wijze weer toe te kunnen treden tot de antiautoritaire Internationale.
Questore van Florence aan de prefect, Florence 31 juli 1873, 14 oktober 1873, 18 oktober 1873, 26
november 1873. ASF, Questura, B. 1.

   Ondanks de politievervolgingen wist de Federazione Italiana in de loop van 1873 haar expansie
voort te zetten. Vele lokale afdelingen van de Internationale werden opgezet en de onderlinge
contacten geïntensiveerd. Daarnaast werkte het propaganda-apparaat op volle toeren, zowel via
kranten en pamfletten als door persoonlijke contacten met boeren en arbeiders. Eén van de
belangrijkste initiatieven was het regionale congres van de internationalistische verenigingen in de
Romagna op 20 juli in de provincie Ravenna. Daar besloot men tot de oprichting van de Feder-
azione Romagnola della Regione Italiana dell'AIL.  Deze bestond uit zestien afdelingen met een327

totaal aan 2032 ingeschrevenen. Op 10 augustus volgde het oprichtingscongres van de Federazione
Marchigiana ed Umbra. Op 7 december werd tijdens een regionaal congres in Pisa de Federazione
Toscana opgericht. 

Apostelen van de "matiging en verzoening"

Niet alle afdelingen van de Internationale in Italië waren het eens over de te volgen strategie en
tactiek, en binnen de lokale afdelingen bestonden er aanzienlijke verschillen tussen 'arbeiders van
het hoofd' (de intellectuelen) en handarbeiders. Reeds in 1872 waren er verschillende afdelingen,
zoals in Rome en Florence, die zich verbonden voelden met de Algemene Raad in Londen en de
antiautoritaire Internationale afwezen.  In Rome zetelde ook de centrale directie (Ispettorato328

Generale) van de Italiaanse afdeling van de 'officiële' Internationale. Deze laatste riep, namens de
Algemene Raad, de afdelingen op deel te nemen aan de bevordering van het algemeen kiesrecht.329

De belangrijkste bevorderaar van deze richting in Rome was de journalist Giuseppe Luciani die
vanaf 1871 met Marx correspondeerde en diens ideeën in La Capitale publiceerde.  Al spoedig330

liet deze vertegenwoordiging van de Algemene Raad niets meer van zich horen.331

   In Florence bestond enige tijd een dissidente afdeling onder de naam Sezione Internazionale
degli Intransigenti en vanaf juli 1873 Sezione di Propaganda tra i Contadini delle Provincie
Toscane of Sezione di Propaganda fra i Campagnoli.  De belangrijkste man achter deze332

'intransigente' of 'onafhankelijke' afdelingen was de uit de Internationale verwijderde intrigant Carlo
Terzaghi, die een soort apolitiek vakbondsactivisme verkondigde. Zijn werkelijke doel zal echter
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De internationalist Agostino Pistolesi schreef later dat de intransigenti de organisatie in Italië behoorlijk333

hadden geschaad door verwarring te zaaien, persoonlijke verschillen te benadrukken en actieve leden te
isoleren. A.P. "Il socialismo in Italia, V" in L'Avvenire (Modena) 1e jaargang, no. 11, 13 juli 1878.
"Garibaldi!!!", La Discussione. Rivista del Socialismo Intransigente, 1e jaargang, no. 6, 8 juni 1873.334

Naar aanleiding van het artikel werd Terzaghi door de republikein Ettore Socci uitgedaagd voor een duel335

dat Terzaghi met genoegen aannam. Het duel kostte Terzaghi enkele verwondingen en 51 lire boete als
gevolg van een vonnis van de kantonrechter in Moncalieri (Turijn). Socci kwam ook gewond uit de strijd
en moest bovendien een gevangenisstraf uitzitten. Het duel werd in het voordeel van Terzaghi beslist
omdat Socci op aandringen van zijn secondanten moest opgeven. Bottero, Dibattimenti nel Processo per
Cospirazione, 43, 86. ASF, Trib.Corr. Processi, B. 891, fasc. 15, doc. 20.
Alleen Osvaldo Gnocchi-Viani stond achter de Liga en wijdde er in 1875 het boek Le Tre Internazionali336

(Milaan, 1875) aan.
De Fédération Romande was de marxistische tegenhanger van de Jurafederatie in Zwitserland.337

geen ander geweest zijn dan tweedracht binnen de Internationale te zaaien.  Carlo Terzaghi was de333

eerste Italiaanse socialist die Garibaldi integraal aanviel:

Anderen mogen op hun eigen wijze denken over Garibaldi - als zeevaarder, als generaal,
als dictator, en ook als we dat willen, als volksleider - maar wij bewonderen hem
absoluut niet, en zullen hem nooit als revolutionair socialist erkennen. Het wordt tijd, bij
God! op te houden met die vernederende, immorele praktijk mensen na te volgen vanwege
de naglans van een aureool van vaak valse glorie!
Garibaldi verklaarde zich Internationalist, maar ach!!! welk soort internationalist?
Hij wilde een gekkenkooi, de Fascio Italiano genaamd, vormen, bestaande uit autoritai-
ren, antiautoritairen, vrijmetselaars, joden, christenen, vrijdenkers, mazzinianen, burgers,
socialisten, kortom een ware bende, met zijn gunstelingen aan het hoofd.334

Deze kritiek bezorgde Terzaghi niet alleen de woede van de mazzinianen, maar tevens van de
meeste internationalisten.  Enkele maanden later gingen diezelfde internationalisten zich echter335

ook kritisch uitlaten over de generaal.
   Naast de intransigente richting was er nog een zuiver economische richting die tot de Universele
Liga van Arbeiders-Coöperaties behoorde. Wegens het feit dat Terzaghi ook de Liga propageerde,
werden deze arbeidersverenigingen in Italië genegeerd.  Al deze 'dissidente' arbeidersbewegingen336

stemden overeen in hun afkeer van de conspiratieve bakoeninistische richting van de Federazione
Italiana.
   Verreweg de meeste afdelingen van de Italiaanse Internationale zaten op de lijn van het anarchis-
me zoals dat was verwoord tijdens het congres in Rimini. In een brief van 10 januari 1873 gaf de
Algemene Raad in New York te kennen dat de Italiaanse Federatie niet langer tot de Internationale
behoorde. De Raad verzocht alle Italiaanse afdelingen die de besluiten van Rimini en Saint-Imier
niet hadden onderschreven, tot de 'officiële' Internationale toe te treden. De brief maakte tevens
duidelijk dat de 'officiële' Internationale niet over een regionale federatie in Italië beschikte: de
Italiaanse afdelingen moesten zich richten tot de Fédération Romande  in Zwitserland. Het was337

een wanhoopspoging van de marxisten, die totaal geen respons opleverde.
   De afdelingen in Venetië en Rome volgden een eigen koers omdat ze zich niet voldoende voorbe-
reid achtten op een eventuele revolutie. De afdeling van Rome, onder leiding van Osvaldo Gnocchi-
Viani, was meer gericht op de directe economische actie en moest weinig hebben van opstandige en
revolutionaire plannen. Gnocchi-Viani maakte ook een strikt klassenonderscheid in tegenstelling tot
de anarchisten die zich op de gehele bevolking wilden richten, uitgaand van de stelling dat sommige
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De anarchisten waren bang dat de vakverenigingen en arbeidersorganisaties zouden leiden tot de vorming338

van groepen die slechts deelbelangen zouden nastreven ten bate van de arbeidersklasse. Deze groepen
zouden daarmee de ontwikkeling van de revolutionaire situatie afremmen. Zie: Della Peruta, "Il
Socialismo Italiano", 285-286.
Berselli, La Destra Storica, 205.339

Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de minister van Justitie, Rome, 27 juli 1873.340

Afgedrukt in Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 349-350.
Brief van het ministerie van Justitie aan de minister van Binnenlandse Zaken, Rome, 3 augustus 1873.341

Afgedrukt in Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 350-351.

burgers meer geneigd waren tot de revolutie dan sommige arbeiders.  Met de genoemde arrestatie338

van de belangrijkste leiders op 25 mei 1873 en de ontbinding van de afdeling op 28 mei kwam er
een voorlopig einde aan de gematigdheid van de afdeling in de hoofdstad. Door de detentie van de
gematigde leiders konden de extremisten en anarchisten de leiding van de Romeinse afdeling
overnemen. Zij gaven juist de voorkeur aan de tactiek van de samenzwering en de gewapende strijd.
Dankzij de activiteiten van infiltranten en confidenti kon de politie op 25 en 26 januari 1874 ook de
leiders van deze nieuwe anarchistische kern arresteren.

Cantelli over de stakingen

De regering maakte geen onderscheid tussen de verschillende afdelingen van de Internationale. In
haar ogen waren revolutionairen en gematigden, internationalisten en republikeinen allen 'subversie-
ve' verenigingen en dus een bedreiging voor de staat. Het grootste gevaar vreesde ze echter van een
coalitie van arbeiders en revolutionaire 'partijen'. 
   Na de val van Lanza's regering kreeg diens opponent binnen de Destra, Marco Minghetti, van de
koning de opdracht een nieuwe regering te vormen, zo mogelijk met een ministerspost voor de
gematigde leider van de Sinistra Agostino Depretis. Na vele onderhandelingen bleek deze
combinatie echter niet mogelijk te zijn. De nieuwe regering (10 juli 1873 - 18 maart 1876) bestond
bijgevolg louter uit ministers van de Destra. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken,
Girolamo Cantelli, was een nieuweling die voortkwam uit de bureaucratie. Hij had een "beperkte
blik, weinig politiek inzicht en was ongevoelig voor de gistingen in het land en voor de volksklas-
sen."  339

   Cantelli was in juli 1873 nog maar nauwelijks in functie toen hij in een brief aan de minister van
Justitie zijn visie op de stakingen voorlegde. Hij constateerde dat de acties van de republikeinen en
internationalisten tot dusver weinig invloed op de massa in Italië hadden gehad. Zij zouden nu
echter het voorwendsel van de prijsverhogingen kunnen gebruiken om de stakingen en tumulten in
de Marken en Umbrië te ondersteunen, en zich voor het eerst en serieus te manifesteren onder de
arbeiders. Dit moest de regering vooral verontrusten omdat de arbeiders gemakkelijker te paaien
zouden zijn met economische beloften dan met politieke programma's en theorieën.  340

   Minister van Justitie, Paolo Vigliani, reageerde opvallend koel op Cantelli's schrijven. Hij vond
dat er geen nieuwe richtlijnen uit hoefden te gaan naar het Openbaar Ministerie omdat dit reeds
voldoende op de hoogte was gesteld en de rechterlijke autoriteiten hun houding in elke afzonderlijke
zaak lieten bepalen door de omstandigheden. Hij gaf te kennen dat de "samenhang van de feiten" en
hun "gemeenschappelijke oorsprong" weliswaar "voor het gezonde verstand duidelijk" waren, maar
dat het tot dusver niet mogelijk was geweest om ze met "wettelijke bewijzen aan te tonen".341

Ondanks het feit dat Justitie de relatie tussen de Internationale en de stakingen en beroeringen niet
kon aantonen, bleef de regering haar politiek op deze veronderstelde samenhang baseren.
   In augustus 1873 gaf minister Cantelli de prefect van Florence de opdracht om de lokale
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Prefect van Florence aan questore, Florence 2 augustus 1873. ASF, Questura, B. 1. In mei 1873 had de342

questore het nog afgeraden om de Federazione Internazionale Toscana te ontbinden: het was nog niet
gelukt voldoende strafbare feiten te verzamelen voor een gegarandeerd succes tijdens een gerechtelijk
proces en bovendien zou de vereniging zich dadelijk weer onder andere naam heroprichten. Questore van
Florence aan prefect, Florence 5 mei 1873. Idem.
Circulaire van Minister van Binnenlandse Zaken Cantelli, Rome 20 augustus 1873.343

Ibidem.344

Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 36-37.345

Ondanks de "verplaatsing" van de Algemene Raad naar New York en het verschillende karakter van de346

antiautoritaire Internationale, liep de telling van de congressen door. Het congres van de "antiautoritaire"
of "mythische" Internationale vond een week eerder plaats dan het laatste Europese congres van de
"officiële" Internationale, dat tevens in Genève werd gehouden en dat ook het nummer VI kreeg.

Federazione Operaia te treffen, zodra er voldoende bewijsmateriaal was gevonden voor een
strafproces.  Enkele dagen later sprak hij voor het eerst de zekerheid uit dat de Internationale342

achter de stakingen zat. Deze zou, volgens hem, tijdens haar aanstaande internationale congres in
Genève (1-6 september 1873) het doel hebben om in alle industriële centra een algemene staking
uit te roepen. In zijn circulaire schreef Cantelli:

Aangezien de stakingen voor het overgrote gedeelte een manifestatie zijn van de
subversieve partij; en omdat ze, ook als ze niet ontaarden in oproer, op zichzelf een
schending zijn van de vrijheid van burgerlijke afspraken en een bedreiging vormen voor
de openbare orde, moet men de arbeiders op de naleving van de wet wijzen en doelmatig
optreden om de orde te handhaven.343

Hij beëindigde zijn circulaire met de constatering dat het juist voor het welzijn van de arbeiders-
klassen van belang zou zijn dat ze beschermd werden tegen de valse illusies van diegenen die
probeerden hen mee te slepen in sociale en politieke agitaties: daarvan zouden juist de arbeiders het
eerste slachtoffer zijn.344

   De houding van de regering tegenover de werkstakingen en de samenhang tussen de verschillende
politieke bewegingen en de stakingen bleef onveranderd in de jaren zeventig. Stakingen werden
over het algemeen aangeduid als internationalistische, anarchistische en socialistische politieke
acties. Het criterium van "redelijke aanleidingen" voor een staking werd vaak verworpen door
rechters met de motivatie dat de "wijze van staken' in geen verhouding stond tot de aanleiding
ervoor. Herhaaldelijk waren er echter meningsverschillen tussen de rechtscolleges en het ministerie
van Binnenlandse Zaken over de wijze waarop stakingen beoordeeld moesten worden. Deze
onenigheid werd vooral veroorzaakt door het gegeven dat het ministerie van Binnenlandse Zaken
stakingen zoveel mogelijk wilde vermijden en onderdrukken. De rechterlijke macht raakte gedes-
oriënteerd door de druk van de regering, de toename van het aantal arbeidersopstanden en de
onduidelijkheid van de wet. Zeer frequent gaf de minister van Binnenlandse Zaken blijk van
goedkeuring of onvrede over de rechtsgang. Via de minister van Justitie of de prefect kwam dit
oordeel bij de desbetreffende magistraat terecht.345

De opstandige anarchistische partij en de reactie van de regering

Van 1 tot 6 september 1873 vond in Genève het zesde algemene congres van de antiautoritaire
Internationale plaats.  Het congres zou de definitieve bevestiging moeten worden van de solidari-346

teit tussen de vrije federaties van de Internationale. Namens de Italiaanse afdeling waren Andrea



Hoofdstuk III122

Victor Cyrille was in december 1871 door Bakoenin naar Milaan gestuurd om de invloed van de347

Algemene Raad te bestrijden. Hij was tevens aanwezig op het congres in Mirandola en slaagde erin om
uit de handen van de politie te blijven. Met Cafiero, Nabruzzi, Bakoenin en Pindy vormde hij de leiding
van de Italiaanse afdeling van de Internationale. In Le Révolté (nrs. 9, 11 en 12, 14 juni, 12 juli en 26 juli
1879) werd Cyrille ervan beschuldigd een Italiaanse politiespion te zijn. Zowel in Rabagas (4e jaargang,
no. 88, 29 juli 1879) als in Il Piccolo Italiano (no. 28, 20 juli 1879) noemde politiespion Carlo Terzaghi
hem in één adem met Achille Bizzoni en Enrico Bignami: namen die in het terzaghiaanse taalgebruik
synoniemen van politiespionnen waren. Le Réveil (2e jaargang, no. 2, 19 januari 1901) noemt Cyrille een
Italiaanse politiespion. De beschuldigingen worden bevestigd door een bericht in een persoonslijst
samengesteld uit inlichtingen van de Berlijnse politieke politie. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer
14000.
Geciteerd naar Lipparini, Andrea Costa Rivoluzionario, 54.348

Masini, "Andrea Costa ai Congressi Internazionali" in: Berselli, ed., Andrea Costa, 80-81.349

Boven zijn verklaring over het verdachte gedrag van Carlo Terzaghi had Carlo Cafiero geschreven: "Ter350

bevestiging van de Waarheid - Voor de aanspraak op het revolutionaire Recht en de revolutionaire
Moraal - presenteert Carlo Cafiero deze Verklaring aan alle lijdenden onder het sociale onrecht." Carlo
Cafiero, "Dichiarazione", Turijn 30 november 1872. ASF, Trib.Corr. Processi, B. 891, fasc. 14, doc. 246.
De sterkste federaties waren die van de Marken met 3000 leden, Sicilië met 3600 leden, de Romagna met351

3700 leden, Napels met 4200 leden en Toscane met 6900 leden. In hoeverre dit interne rapport door
'optimisme' is beïnvloed, valt nauwelijks na te gaan. "Quadro Dimostrativo il Numero delle Sezioni
Formanti la Federazione Italiana". ASF, Questura, B. 2.

Costa, Cesare Bert, Francesco Mattei en de ex-communard Victor Cyrille aanwezig.  Terzaghi347

die, zoals we zagen, inmiddels was ontmaskerd als politiespion, werd de toegang ontzegd. Costa
sprak op het congres in de geest van het tweede nationale congres in Bologna:

In Italië wordt de Internationale beschouwd als de vereniging van alle revolutionaire
krachten voor de directe strijd en de spontane opstand van de volksmassa's om alle
burgerlijke instellingen te vernietigen.348

Hij bevestigde dus het standpunt dat de Internationale geen exclusieve arbeidersbeweging moest
zijn. In de ogen van Costa waren er slechts twee klassen: "de klasse van de revolutionairen en de
klasse van de antirevolutionairen."  Costa benadrukte nog eens dat de Internationale in Italië349

vooral een humanistische en morele beweging was.  Het Geneefse congres sprak zich uit voor de350

volledige autonomie van alle federaties en afdelingen en voor de opheffing van de Algemene Raad.
Het congres was bovendien, evenals alle andere congressen, belangrijk voor de onderlinge contacten
en ter bevordering van de solidariteit inzake de ingenomen standpunten. In een circulaire gericht aan
de Federazione Italiana verklaarde Costa dat de revolutie niet uit zichzelf zou losbarsten en dat ze
ook niet "gemaakt" zou worden door congressen, maar dat ze "gemaakt" moest worden door de
onderdrukten. Hij hoopte wat dat betreft vooral op de Spanjaarden en de Italianen. Costa bezocht
Zwitserland tevens om er de basis te leggen voor de oprichting van het Comitato Italiano per la
Rivoluzione Sociale. Dit was een reïncarnatie van de Italiaanse tak van Bakoenins Revolutionaire
Socialistische Alliantie ter bevordering van de 'sociale revolutie.'
   Aan het einde van 1873 achtten de leiders van de Italiaanse Internationale zich sterk genoeg om te
beginnen met de voorbereidingen van de opstand die zou moeten leiden tot de sociale revolutie.
Volgens een document van de Federazione Italiana bestond de Internationale in Italië op dat
moment uit 129 afdelingen met ongeveer 26.700 leden.  "De leiders geloofden", volgens351

Malatesta,

in de algemene onvrede, en aangezien de misère die de massa ondervond werkelijk
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Malatesta, "Prefazione" in: Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, xxvii.352

Carlo Cafiero, "Dichiarazione", Turijn 30 november 1872. ASF, Trib.Corr. Processi, B. 891, fasc. 14,353

doc. 246.
Bakoenin, Stato e Anarchia (Catanië, 1977) 25; Bakoenin Stato e Anarchia (Milaan, 1968, herdruk354

1980) 14; Bakounine, Archives Bakounine, III, 206.
Bakoenin, Stato e Anarchia (Catanië, 1977) 25; Bakoenin, Stato e Anarchia (Milaan, 1968, herdruk355

1980) 15; Bakounine, Archives Bakounine, III, 206.
Bakoenin, Stato e Anarchia (Catanië, 1977) 49; Bakoenin, Stato e Anarchia (Milaan, 1968, herdruk356

1980) 42; Bakounine, Archives Bakounine, III, 225.
Natta kwam voort uit de mazziniaanse beweging. Hij werd één van de trouwste aanhangers van het357

revolutionaire anarchisme à la Bakoenin, en was één van de felste critici van het legale socialisme. In
1884 vluchtte hij samen met Malatesta naar Argentinië. Hij stierf daar in 1914. "Francesco Natta" in:
Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, III, 653-656.
Grassi was een ex-garibaldist die samen met Natta tot de leiding van de Internationale in Toscane358

behoorde. Tijdens de repressie in 1884 vluchtte hij naar het buitenland. In 1889 vestigde hij zich eerst in
Argentinië en later in Brazilië. In 1922 keerde hij terug naar Florence waar hij zes jaar later stierf.

onverdragelijk was, meenden ze dat het voldoende was een voorbeeld te geven, door
gewapenderhand de kreet "weg met de heren" te schreeuwen, opdat de werkende massa's
zich tegen de bourgeoisie zouden keren, en het land, de fabrieken en datgene wat ze met
hun zweet hadden voortgebracht en dat hun was ontnomen, in bezit zouden nemen. En
voorts hadden ze een hartstochtelijk vertrouwen in de deugden van het volk, in zijn
vermogen, in zijn egalitaire en libertaire instincten.352

Cafiero bevestigde dit beeld. Vogens hem waren arbeiders en proletariërs altijd en overal instinctief
revolutionair.353

   De opstand werd in nauwe samenwerking met Bakoenin voorbereid. Deze was ervan overtuigd
dat Italië op dat moment het land was waar de sociale revolutie zou uitbreken. Volgens de Rus
wachtte het hele volk op een sociale omwenteling waarnaar het dagelijks verlangde:354

Juist dankzij dit overwicht van het extreem arme proletariaat in Italië veroveren de
propaganda en de organisatie van de Internationale Arbeiders-Associatie in dit land een
aanhang die een diepgeworteld en waarachtig volks karakter heeft, en juist daarom
beperken ze zich niet tot de grote steden, maar verspreiden ze zich onmiddellijk onder de
landelijke bevolking.355

En:

Italië staat net als Spanje aan de vooravond van de Sociale Revolutie. Ook hier zal,
ondanks alle inspanningen van de constitutionele monarchisten en ondanks de heroïsche
maar tevergeefse inspanningen van de twee beroemde gidsen, Mazzini en Garibaldi, de
staatsidee er niet in slagen te gedijen omdat zij tegengesteld is aan geheel de geest, de
instinctieve verlangens en de huidige materiële behoeften van de omvangrijke massa's van
het agrarische en stedelijke proletariaat.356

Maar Bakoenin en de Italiaanse internationalisten vergisten zich juist in de populariteit van de
Internationale onder de boerenarbeiders.
   De belangrijkste organisatie van de Federazione Italiana, de correspondentie-commissie, werd
naar Florence overgebracht en kwam onder leiding van Francesco Natta  en Gaetano Grassi.  De357 358
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"Gaetano Grassi" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, II, 573-574.
Vooral in de Marken, de Emilia-Romagna en Toscane kwamen uitbarstingen van boerenarbeidersprotest359

voor als gevolg van prijsverhogingen. Civolani, L'Anarchismo, 121; Ravindranathan, Bakunin, 189.
Volgens een opgave van de Associazione Internazionale dei Lavoratori - Federazione Italiana waren de360

129 afdelingen van de Italiaanse Federatie - met daarbij de zetel van de regionale federaties aangegeven -
als volgt verdeeld: Ligurië (Genua) 5, Lombardije (Lodi) 9, de Marken (Ancona) 16, Napels (Barletta)
18, Piemonte (Turijn) 7, de Romagna (Ravenna) 21, Sardinië (Iglesias) 1, Sicilië (Palermo) 14, Toscane
(Livorno) 31, de Veneto (Venetië) 7. ASF, Questura, B. 2; ASB, Pref. Gab., B. 236, fasc. 16.
Damiani, Carlo Cafiero, 118-120.361

Ter ondersteuning van de actie had de Federazione Internazionale Italiana, ondanks het feit dat ze uit de362

Internationale was gezet, geld gevraagd aan het Centrale Comité in Brussel en aan de Algemene Raad van
de Internationale in Londen. Beide verenigingen antwoordden negatief op het verzoek. Questore van
Florence aan de prefect, Florence 29 januari 1874, 18 februari 1874. ASF, Questura, B. 3.
Comitato Italiano per la Rivoluzione Sociale, no. 1, januari 1874. Een kopie van het pamflet bevindt363

zich in ASPisa, PS, B. 843. Tevens afgedrukt in Romano, Storia del Movimento, III, 314-315.
Zie: hoofdstuk IV, pag. 149 vlg.364

belangrijkste illegale organisatie van de Federazione was ondertussen het Comitato Italiano per la
Rivoluzione Sociale geworden, dat geleid werd door Andrea Costa. De leiders van de Federazione
Italiana vonden het tijd dat de voorbereidingen voor de opstand zouden worden omgezet in
concrete acties. Ze werden tot deze gedachte verleid door de prijsverhogingen, de toegenomen
werkeloosheid, de sociale onrust,  de stakingen, de omvang van de Internationale  en de359 360

vervolgingen door de regering. Kortom de tijd was rijp voor de revolutie.  Naar mazziniaans voor-361

beeld begon men met het verzamelen van wapens en financiën.362

   In januari 1874 verscheen van de hand van Costa, in samenwerking met Bakoenin, de eerste
circulaire van het Comitato Italiano per la Rivoluzione Sociale. Deze was vooral bedoeld als
psychologische voorbereiding van de komende opstand. Ze was de tot dusver meest gewelddadige
oproep tot de revolutie in Italië:

   In naam van de vertrapte mensheid, de slachtoffers van het kapitaal, de uitgehongerde
menigtes, in naam van het recht, in naam van de wetenschap, uit aangeboren haat tegen
elke tirannie, uit liefde voor de rechtvaardigheid, verklaren wij de oorlog aan de zegevie-
rende reactie die ons vertrapt, aan de monarchie van het heilige recht, aan de burgerlijke
republiek, aan het kapitaal, aan de Kerk, aan de staat, aan alle manifestaties van het
huidige bestaan. [...] Wij willen, en dat verlangen is zeer sterk en tot onze dood zullen we
het wensen, de vernietiging van de staat in al zijn religieuze, politieke en economische
verschijningen. [...]363

Het pamflet meldde verder dat het tijdperk van vredelievende propaganda van revolutionaire ideeën
voorbij was en vervangen diende te worden door de geruchtmakende propaganda van de opstand en
barricaden. Deze verklaring leek reeds in de richting te gaan van de propaganda van de daad.  In364

heel Italië werd dit pamflet verspreid, en het bereikte tevens de politieburelen. De politie was reeds
vanaf het begin op de hoogte van de conspiratieve activiteiten en plannen tot de vorming van
gewapende bendes. Ze achtte Costa, Cafiero en Nabruzzi verantwoordelijk voor de organisatie.
   In maart verscheen het tweede manifest van het Comitato Italiano per la Rivoluzione Sociale dat
ook van de hand van Costa was. In het zeer uitgebreide pamflet werd het proletariaat afgeschilderd
als het meelijwekkende slachtoffer van de eenwording en de profiterende bourgeoisie. Het Comitato
riep op tot organisatie en eenheid. Tevens werden opnieuw de republikeinse partijen aangevallen
omdat ze, zij het onbewust, in het belang van de bourgeoisie handelden. De persoon van Garibaldi
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Afgedrukt in Romano, Storia del Movimento, III, 316-331.365

Sempre Avanti (Livorno), 1e jaargang, no. 1, 10 mei 1874. Geciteerd naar Badaloni, Democratici e366

Socialisti, 286.
Faenza (La Retata, 86) geeft het aantal van 22, volgens een lijst van de prefect van Napels (ASN, Pref.367

Gab., B. 161) waren er 28. Spadolini (I Repubblicani, 35) vermeldt tevens het aantal van 28.
Zie over deze episode: Faenza, La Retata, Rimini, 1974. Berselli, Gli Arresti di Villa Ruffi.368

De garibaldistische kolonel Eugenio Valzania was op de hoogte van de plannen van de internationalisten369

en was zeker bereid om samen met hen in opstand te komen. De gematigde Aurelio Saffi was tegen een
dergelijke operatie.
In een brief van de republikein Carlo Dotto aan Raffaele Piccoli verklaarde de eerste, nog vóór de bijeen-370

komst in de Villa Ruffi, dat de mazziniaanse partij niet wilde samengaan met de internationalisten. Brief
van Pietro Rende aan Errico Malatesta, Catanzaro 23 juli 1874. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 34,
fasc. 486.
Faenza, La Retata, 8. Spadolini (I Repubblicani, 36-37) sluit elke vorm van voorbereiding van een371

opstand uit, maar erkent wel dat Valzania het plan te berde wilde brengen. Aurelio Saffi verklaarde later
dubbelzinnig dat de bijeenkomst "geen ander doel had dan dat de meest invloedrijke personen van de
mazziniaanse partij onderling overeen zouden komen welke houding de partij moest aannemen, niet
alleen in de electorale strijd, maar ook ten aanzien van alle handelingen in het politieke bestaan van de

werd scherp bekritiseerd, waarmee Costa duidelijk maakte uit te zijn op een complete breuk met de
garibaldisten en mazzinianen. Geen enkele gezamenlijke actie zou mogelijk zijn.  De internatio-365

nalisten leken van de stelling uit te gaan dat de opstand alleen een anarchistisch karakter kon
hebben. Door deze opstelling raakten ze vele vooraanstaande steunbetuigers kwijt.
   Niet alleen het Comitato zag de ernst van de sociale kwestie. In mei 1874 schreef het socialisti-
sche tijdschrift Sempre Avanti:

Het gaat erom te weten of de menselijke soort ertoe verdoemd zal zijn om te eindigen
onder de geseling van een meedogenloze tirannie, die haar terugwerpt in de middeleeu-
wen, ofwel dat zij, de revolutie volgend die haar tot zover heeft gebracht en haar nog
verder zal brengen, alle hindernissen die haar ontwikkeling belemmert, zal slechten. In de
huidige vraag gaat het niet meer om Republiek of Monarchie, laten we wel zijn, het gaat
tussen de Revolutie enerzijds en de Reactie anderzijds, tussen internationale reactie en
sociale revolutie [...] de oplossing die er uit voortkomt is helder. Enerzijds strijdt men
voor de onderwerping van de mens, anderzijds strijdt men voor zijn emancipatie,
aangezien de sociale Revolutie deze ruime en humane betekenis heeft. Het is echter niet
het Communisme, dat willen zeggen de centralisering van de staat, die we willen, maar de
volle en complete ontwikkeling van alle vermogens van alle instincten, van alle menselij-
ke gevoelens: wij willen de humanisering van de mens.366

De uitschakeling van de republikeinse 'samenzweerders'

In deze roerige periode probeerden de gematigde leiders van de republikeinse partij de bevolking te
kalmeren en riepen ze op tot een samengaan van arbeiders en burgerij. Een dertigtal  republikeinse367

leiders kwam op 2 augustus samen in de Villa Ruffi, nabij Rimini.  Alle richtingen binnen het368

republicanisme waren daar aanwezig. De gematigden werden vertegenwoordigd door Aurelio Saffi,
de socialistische richting door Carlo Dotto en de garibaldistische stroming door Eugenio
Valzania.  Wat de republikeinse leiders tijdens deze bijeenkomst bespraken, is niet bekend. Het is369

zeer waarschijnlijk dat hun samenkomst verband hield met de aanstaande verkiezingen, maar de
mogelijkheid dat ze een plan voor een opstand, al of niet in samenwerking met de internatio-
nalisten,  overwogen, valt niet uit te sluiten.  Op dat moment waren de republikeinen verdeeld370 371
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staat." De Précurseur (no. 36, september 1878) stelde dat: "de meerderheid van de Società repubblicane
samen met de internationalisten wilde opmarcheren, en de leiders had opgedragen om in deze zin een
besluit te nemen of om terug te treden." Geciteerd naar Borghi, Errico Malatesta, 46-47.
Bollettino nummer 4 van het Comitato Regionale Repubblicano di Napoli, mei 1873. ASFo, Pref. Gab.,372

B. 56. De busta bevat tevens de nummers 5 en 7 van juni en september 1873.
De Jaco, Gli Anarchici, 207.373

Hostetter, The Italian Socialist Movement, 335-336.374

Zie: de brief van minister van Binnenlandse Zaken Cantelli aan de prefect van Forlì, Rome 18 september375

1874. ASFo, Pref. Gab., B. 58.
Zangheri, Storia del Movimento, 424.376

Geciteerd naar Berselli, Gli Arresti di Villa Ruffi, 105.377

over de vraag of ze een eventuele opstand van de internationalisten zouden moeten steunen. Dat een
deel van de republikeinen nog uiterst revolutionair was, kwam duidelijk naar voren uit de inhoud
van de bulletins die het Comitato Regionale Repubblicano di Napoli verspreidde. In mei riep dat
comité de republikeinen op:

Wekt de geesten op, verspreidt de agitatie, verenigt jullie in het geheim; maakt inmiddels
diegenen die het meeste vertrouwen wekken tot jullie leiders; prepareert elk middel en
houdt jullie gereed voor de revolutie die door een gunstige gebeurtenis kan worden
bespoedigd.372

Het ministerie van Binnenlandse Zaken was overtuigd van de kwade bedoelingen van de republi-
keinen en liet de politie, zonder minister Cantelli op de hoogte te stellen,  in de nacht van 2 op 3373

augustus een inval doen in de Villa Ruffi. Alle republikeinse leiders werden gearresteerd op
verdenking van samenzwering tegen de staat. De aantijgingen waren uiterst dun: het organiseren
van een wijdverbreide republikeinse vereniging, de voorbereiding van plannen, het bijeenbrengen
van wapens en munitie, de uitvaardiging van instructies en circulaires, en onderhandelingen met de
Internationale om de regering omver te werpen.  De politie kon echter geen bewijs aanvoeren voor374

een samenzwering. Het was wel duidelijk dat de regering probeerde de republikeinen in verband te
brengen met de samenzweringen en complotten tegen de staatsveiligheid.  Cantelli wilde de re-375

pressieve maatregelen die hij voorbereidde, ook op de republikeinen toepassen. Deze waren gericht
op de ontbinding van alle 'subversieve' verenigingen en de beëindiging van elke activiteit die gericht
was tegen de huidige politieke en sociale orde. Het plan van Cantelli en van minister-president
Marco Minghetti was niet alleen ingegeven door bezorgdheid over de openbare orde. Het was
voornamelijk gebaseerd op politieke motieven, namelijk om de gehele progressieve politieke
oppositie uit te schakelen. Door het oprollen van de extreme en radicale oppositie zou, zo was de
gedachte, de gehele democratische oppositie in diskrediet geraken.  De prefecten, met uitzonde-376

ring van die van Ravenna, waren niet overtuigd van het nut en de effectiviteit van dergelijke preven-
tieve maatregelen. De minister van Binnenlandse Zaken liet zich echter niet van zijn standpunt
afbrengen en voerde met minister van Justitie, Paolo Onorato Vigliani, 'speciale' gesprekken over:

de ontbinding van de subversieve verenigingen en over de wijze waarop mogelijk
verhinderd kan worden dat ze zich heroprichten [...] om gezamenlijk ten minste de leden
te treffen van de leidinggevende comité's van verenigingen die subversieve statuten en
subversieve circulaires verspreiden, [en over] de uitbreiding van de toepassing van de
gerechtelijke ammonizione en het domicilio coatto.377
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Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Forlì, Rome 27 augustus 1874. ASFo, Tribunale378

Penale, B. 425 (Villa Ruffi), pag. 240.
De prefect van Forlì aan de procureur in Forlì, Forlì 6 augustus 1874. ASFo, Pref. Gab., B. 58.379

Minister van Binnenlandse Zaken Cantelli aan de prefect van Forlì, Rome 18 september 1874. ASFo,380

Pref. Gab., B. 56. Minister van Binnenlandse Zaken Cantelli aan de prefect van Bologna, Rome 18
september 1874. ASB, Pref. Gab., B. 239, fasc. 2.

Cantelli schreef in augustus 1874 aan de prefect van Forlì dat hij had beschikt:

dat men met name in Napels de belangrijkste en meest specifieke bewijzen van
overeengekomen akkoorden tussen republikeinen en internationalisten tot schade van
de huidige orde zou verzamelen. Ik heb niettemin aangespoord tot het onderzoek naar
dergelijke elementen zodat een nog beter resultaat zal worden behaald; ik geloof echter
dat er nu reeds voldoende feiten en documenten zijn die in overvloed de samenwerking
van alle fracties van de progressieve partij bevestigen. De arrestatie van republikeinen
onder de bendes van de internationalisten en van spoorwegbeambten die tot de ene of tot
de andere sekte behoren en ten slotte de recent in beslag genomen brieven in Catanzaro
laten daarover geen twijfel bestaan.  378

De prefect van Forlì had daarvoor reeds aan de procureur van de koning in Forlì geschreven:

Het is mijn plicht om aan U de kopieën van de bijgesloten documenten, opgestuurd door
het ministerie van Binnenlandse Zaken, over te dragen, om eens te meer de schuld van de
politieke arrestanten in Rimini te bevestigen. [...] Uit deze documenten blijkt: [...] 5. dat
de actie die men voorbereidde op verschillende plaatsen van het schiereiland, moest
beginnen vanuit de Romagna met de zekere medewerking van de internationalisten [...] en
dat, als gevolg van het akkoord dat is overeengekomen tussen de republikeinse en de
internationalistische partijen, en is bekrachtigd door een compromis waarin wordt gezegd
dat afgezien van de principes "men eensgezind in opstand zal komen en, als de monar-
chie eenmaal overwonnen is, een constituante de regeringsvorm zal decreteren en
wetten zal opleggen aan het land". De republikeinen hebben met dit akkoord ingestemd,
erkennende dat de machtige partij van het socialisme, die is voorzien van ruime
middelen, zou helpen door de massa te leveren om op het slagveld de Regering te
bestrijden. [...]379

Het is duidelijk dat de anarchistische internationalisten nooit een geschreven akkoord op dergelijke
voorwaarden gesloten kunnen hebben, maar de autoriteiten waren over het algemeen slecht op de
hoogte van het antiautoritaire beginsel. Weliswaar bleken ook anarchisten in de praktijk vaak
autoritair te zijn, maar ze zouden nooit autoritaire principes op schrift vastleggen. In september
schreef het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefecten:

De resultaten die tot dusver door de rechterlijke autoriteiten [...] zijn verzameld, bieden
wel reeds vele elementen van bewijs voor de samenzwering en de aanslag tegen de
binnenlandse veiligheid van de staat door de leden van de Internationale Associatie, maar
bevestigen nog niet de medeplichtigheid van de republikeinen en de verantwoordelijkheid
van dezen in de gebeurtenissen die het onderwerp vormen van de verschillende lopende
gerechtsprocedures.380
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Prefect aan de questore, Napels 27 augustus 1874. ASN, Questura, B. 48. Ministerie van Binnenlandse381

Zaken aan de prefect van Napels, Rome 31 augustus 1874: "Uit enkele elementen die door het Openbaar
Ministerie bijeen zijn gebracht in het vooronderzoek van de politieke processen in de Marken, wordt het
samengaan, vóór de arrestaties van Rimini, van de republikeinse partij en die van de internationalisten
steeds meer bevestigd." ASN, Pref. Gab., B. 161.
Costa, Bagliori di Socialismo, 16.382

Malatesta, "Prefazione" in: Nettlau, Bakunin e l'Internazionale, xv-xxxi.383

In de beginjaren was de term 'partij' voor de anarchisten inwisselbaar met de term 'organisatie'. Zij dient384

niet beschouwd te worden als een partij in de moderne zin van het woord. "... met partij bedoelen we het
geheel van al diegenen die het programma onderschrijven, de overwinning ervan verdedigen en zich
gebonden achten om niets te doen dat ermee in tegenspraak is." [Errico Malatesta] "I Nostri Propositi",
L'Associazione, no. 5, 7 december 1889.
Geciteerd in Badaloni, Democratici e Socialisti, 289.385

Faenza, La Retata, 86-93.386

Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 13 juli 1875.387

Rapport van Fournier, 31 maart 1872, N. 23, Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Parijs,388

Correspondance Politique "Italie". Geciteerd naar Chabod, Storia della Politica, 437.
Mola, Storia della Massoneria Italiana, Milaan, 1992.389

Over de Italiaanse internationalisten binnen de vrijmetselarij bestaat helaas geen studie. Dat het390

verschijnsel niet uniek was, blijkt uit de publicatie van Leo Campion, Les Anarchistes dans la Franc-
maçonnerie ou les Maillons Libertaires de la Chaîne d'Union (Marseille, 1969) dat geheel is gewijd aan
de Franse anarchisten binnen de vrijmetselarij.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf de prefecten de opdracht alle documenten en bewijzen
te vinden om een akkoord tussen republikeinen en internationalisten voor een gezamenlijke opstand
tegen de monarchie te kunnen vaststellen.  Een samenwerkingsverband was niet denkbeeldig. Zo381

schreef Andrea Costa in 1900 dat "een groot deel van de republikeinen, wier leiders enkele dagen
eerder in de Villa Ruffi waren gearresteerd, had deel moeten nemen aan de opstand."  En Errico382

Malatesta schreef later: "De banden met de republikeinen, die de andere subversieve partij vormden
[...] waren op bepaalde momenten, met het oog op geplande gezamenlijke acties, vriendschappelijk
en hecht, en op bepaalde andere momenten uiterst vijandig."383

   De republikeinse leider Maurizio Quadrio vertelde, volgens de prefect van Pisa, dat hij meerdere
malen het aanbod had gekregen om samen met de internationalisten een opstand te beramen, maar
dat hij dit telkens had afgewezen. De republikeinse partij moest zich volgens Quadrio houden aan
haar beginselen en niet overgaan tot opportunisme; daarnaast huldigde de internationalistische
partij  volgens hem immorele beginselen.  Andere republikeinse leiders, en met name Eugenio384 385

Valzania, waren voorstander van een gezamenlijke gewapende actie met de internationalisten, maar
de republikeinen hadden niet de kans gekregen om dit voornemen te bespreken wegens de tussen-
komst van de politie.386

   De regering verdacht niet alleen de leiding van de republikeinen en de republikeinse
arbeidersverenigingen van een actie tegen de staat, maar koesterde deze verdenking ook tegen de
leiding van de vrijmetselarij.  Het "mogelijke maar niet ernstige gevaar" van een toenadering387

tussen de Internationale en de vrijmetselarij was reeds in 1872 door minister-president Lanza er-
kend.  De vrijmetselarij was in deze periode verdeeld in een politieke stroming die streefde naar388

een federatieve republiek, en een humanistische beweging die zich afzijdig van de politieke strijd
hield. Vele revolutionairen, waaronder internationalisten en socialisten, zagen de vrijmetselarij als
een potentieel instrument ter ondersteuning van de revolutie.  Enkele internationalisten, waaronder389

Bakoenin, Malatesta en Costa, waren met revolutionaire doelen ook lid geworden van de vrijmet-
selarij.390

   De questore van Rome schreef over een dergelijk verbond:
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Questura van Rome aan de prefect, Rome 12 januari 1879. ASR, Pref. Gab., B. 173.391

Uittreksel van het rapport van de prefect van Napels aan de minister van Binnenlandse Zaken, 7 juli 1874392

en 20 juli 1874; kopie van een rapport van de prefect van Genua aan de minister van Binnenlandse
Zaken, 19 juli 1874. ASFo, Pref. Gab., B. 56.
De stemonthouding werd opnieuw bevestigd op het XIVe Algemene Congres van de republikeinse393

arbeidersverenigingen van 24-26 september 1876 in Genua.
Questore van Florence aan de prefect, Florence 21 januari 1874, 29 januari 1874. ASF, Questura, B. 3;394

ASFo, Pref. Gab., B. 56.
Brief van de bondspresident aan het departement van Justitie en Politie, Bern 9 maart 1874; brief van de395

president van de Staatsraad van Ticino aan het departement van Justitie en Politie, Bellinzona, 4 april
1874. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14006.
Nog in 1892 schreef Carlo Monticelli in Socialismo Popolare (Rivista Illustrata) (1e jaargang no. 3, 7396

augustus 1892) dat de politie de opstand wist te verijdelen dankzij de "geheime diensten van de beruchte
Carlo Terzaghi." Terzaghi was echter op dezelfde gronden aangeklaagd als Malatesta door de procureur
in Ancona: lidmaatschap van een misdadige vereniging en aanslagen op de binnenlandse veiligheid van
de staat, omdat hij deelgenomen zou hebben aan de recente opstandige bewegingen. Terzaghi wist op tijd
te vluchten en emigreerde op 29 augustus 1874 naar Genève. Zijn documenten die tijdens een huiszoe-
king in beslag waren genomen, werden tijdens het proces aangevoerd als bewijslast. Het is mogelijk
Terzaghi's vlucht uit te leggen als een doelbewuste actie om de consul in Genève een confidente te
verschaffen. Deze maakte echter pas anderhalf jaar later gebruik van zijn diensten. Naar mijn mening
emigreerde Terzaghi onvrijwillig en overijld naar Zwitserland. ASB, Tribunale, B. 6, vol. 21, doc. 465,
467, 691-706, B. 9, vol. 57, doc. 46. Zie tevens hieronder: hoofdstuk VII, pag. 241 vlg.

Wat het samengaan van de internationalisten met de Vrijmetselarij betreft: dat is waar,
maar dit kwam niet eerder voor dan in 1877, terwijl Cafiero en Malatesta een jaar eerder,
in de tijd dat ze in Rome waren, slechts in een stadium van voorbereiding, onderhandelin-
gen en wederzijds begrip waren. [...] Het was advocaat [Odoardo] Pantano, redacteur van
de Dovere, republikein en één van de leiders van de vrijmetselarij die altijd deze fusie had
voorgesteld [...]391

   De verdenkingen van de regering en de politie waren niet ongegrond omdat er verscheidene
geluiden en oproepen waren voor een gezamenlijke actie van republikeinen en internationalisten.
Alle rapporten van de prefecten die het ministerie voorafgaand aan de opstand bereikten, wezen ook
in deze richting.  De fout die men de regering kan aanrekenen, is dat ze gefaald heeft om392

voldoende bewijs te leveren. Anderzijds slaagde de regering erin door de arrestatie van de republi-
keinse leiders mogelijke deelname van republikeinen aan de acties van de internationalisten te
voorkomen. Ook dit keer kon de rechter de politieke druk weerstaan, en sprak de republikeinse
leiders in oktober en in december vrij wegens gebrek aan bewijs. Na de gebeurtenissen in 1874
verlieten de republikeinen de lijn van de gewapende opstand. Ze hielden echter vast aan hun
principe van stemonthouding.393

De uitschakeling van een revolutionaire partij

De autoriteiten waren reeds vanaf januari 1874 op de hoogte van de geplande opstand van de
internationalisten.  De regering verwachtte rebellie in Italië en een invasie van gewapende bendes394

onder leiding van Bakoenin vanuit Zwitserland.  Ze was ingelicht door confidenti die in alle395

afdelingen van de Internationale waren geïnfiltreerd. De internationalisten zagen ten onrechte Carlo
Terzaghi als de spion die de politie had ingelicht over de opstand.  De richtlijnen van het396

ministerie van Binnenlandse Zaken waren duidelijk: bij de eerste tekenen dat een partij zich
voorbereidde op de actie moest de politie de gevaarlijkste verenigingen ontbinden, de documenten
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Prefect van Florence aan de questore, Florence 29 juli 1874. ASF, Questura, B. 3. In de originele tekst397

zijn de cursief afgedrukte woorden onderstreept.
Zoals gezegd, waren de autoriteiten reeds vanaf januari op de hoogte van de "opstand door middel van398

gewapende bendes" die in augustus plaats zou hebben. Brief van de questore aan de prefect van Florence,
Florence 29 januari 1874. ASF, Questura, B. 3.
Zangheri, Storia del Socialismo, 425.399

Renato Zangheri (Storia del Socialismo, 425) legt te veel de nadruk op de uitspraak "dat er geen400

aanstaande insurrectionele bewegingen van enige ernst te vrezen waren", om daarmee aan te tonen dat
Cantelli de ontwikkelingen wilde afwachten om de opstandelingen op heterdaad te kunnen betrappen.
Daartoe zou het nodig zijn om zijn collega van Justitie in het ongewisse te laten van de voorbereidingen.
Het lijkt er echter op dat Cantelli met zijn uitspraak niets anders wilde zeggen dan dat de verwachte
opstandige bewegingen geen grote omvang zouden hebben.
Instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, geciteerd in een brief van de prefect aan de questore401

van Florence, Florence 23 juli 1874. ASF, Questura, B. 3. Cursivering is toegevoegd.
Telegram van de minister van Binnenlandse Zaken, geciteerd in een brief van de prefect aan de questore402

van Florence, Florence 23 juli 1874. ASF, Questura, B. 3.
Vladimir Debagori-Mokrievitsj (Parijs, 1894) merkte daarover op: "Als schuilplaats voor samen-403

zweerders had het huis zijn voordelen. Men kon van hier volkomen ongemerkt het meer bereiken en
wegvaren waarheen men maar wilde. Italië was per boot te bereiken zonder controle van de douane.
Bakoenin vertelde dat "zij" (dat wil zeggen de Italiaanse revolutionairen en hij) in dit huis een "vliegende
drukkerij" zouden vestigen, waar zij proclamaties konden drukken als de opstand uitbrak, dat zij hier een
arsenaal zouden inrichten, geweren, Congreveraketten en meer van dat "opstandelingen"-spul, en dat zij
die wapens naar Italië zouden overbrengen." Geciteerd naar Lehning, ed, Bakoenin, 302; Dragomanow,
"Inleiding", Bakoenin, Sozialpolitischer Briefwechsel, xciv-xcix.

en correspondentie in beslag nemen en de opstandelingen arresteren.397

   Op 29 juli 1874 kondigde minister Cantelli het voornemen aan om de subversieve verenigingen in
de Romagna, de Marken en andere regio's te ontbinden, waarvoor hij de steun van de rechterlijke
macht vroeg. Hij erkende overigens tegenover de minister van Justitie dat er geen "aanstaande
insurrectionele bewegingen van enige ernst" te vrezen waren: een bedriegelijke bewering, omdat het
ministerie reeds het bevel voorbereidde om de republikeinse leiders in de Villa Ruffi te arresteren en
op de hoogte was van de voorbereidingen van de internationalisten.  Cantelli liet zijn collega van398

Justitie weten dat indien er al geen belangrijke resultaten van de gerechtelijke ontbindingen te
verwachten vielen, ze toch zeker een nuttig "moreel effect" teweeg zouden brengen.  Ook eerdere399

instructies van de minister van Binnenlandse Zaken wijzen erop dat Cantelli reeds enige tijd uit was
op de onderdrukking van de Internationale en dat hij de ontwikkelingen niet wilde afwachten:400

Houd toezicht op de subversieve politieke verenigingen om ze te ontbinden en [bij de
rechterlijke macht] aan te geven, zodra er reden toe is. Ontbind in elk geval de vereniging-
en zodra ze enige onrust veroorzaken, en arresteer de leiders en de gevaarlijkste indivi-
duen. Voorkom elke onrechtmatige actie of inmenging van de stedelijke overheden.
Onderdruk op doeltreffende wijze, vanaf het begin, elke demonstratie, onrust of oproer
op straat, daarbij niet toestaand dat de dienaren van de Openbare Veiligheid het doelwit
worden van beledigingen of weerstand. Kortom, handhaaf de openbare orde en het
vertrouwen van de burgers.  401

In een telegram van 22 of 23 juli gaf de minister de opdracht de internationalisten in het oog te
houden, huiszoekingen bij hen te verrichten en hen te arresteren, teneinde daarbij voldoende
bewijsstukken te verzamelen voor een gerechtelijke procedure.  402

   De internationalistische opstand was vanaf december 1873 voorbereid op de Baronata,  het huis403

in Locarno dat door de welgestelde Cafiero voor Bakoenin was aangekocht en dat tegelijkertijd
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Natta was naar Locarno gekomen na hevig aandringen van Bakoenin. Hij was op 10 februari uit Florence404

vertrokken en bleef samen met Costa een tiental dagen in Locarno. Questore van Florence aan de prefect,
Florence 11 februari 1874, 22 februari 1874. ASF, Questura, B. 3.
Het politierapport meldt ook de naam Verry waarmee waarschijnlijk de Belgische anarchist Laurent405

Verrijcken werd bedoeld. Questore van Florence aan de prefect, Florence 22 februari 1874. ASF,
Questura, B. 3.
Lipparini, Andrea Costa Rivoluzionario, 64.406

Tijdens de rechtszaak tegen de internationalisten in Bologna in mei 1876 was het derde manifest407

voorwerp van discussie tussen verdediger Giuseppe Ceneri en de openbare aanklager. Ceneri ontkende
dat het derde manifest, in tegenstelling tot de eerste twee, door Costa was opgesteld. Hij beargumenteerde
dit op basis van de stijlverschillen en op grond van een brief van Alfonso Danesi aan Carlo Terzaghi van
5 augustus 1874. Ceneri, Opere. Fòro, I, 85-88. Deze brief, in beslag genomen tijdens een huiszoeking
bij Terzaghi, bevindt zich in ASB, Tribunale, B. 9, vol. 57, doc. 74. Galassi (Vita di Andrea Costa, 134)
blijft overtuigd van het auteurschap van Andrea Costa.
Comitato Italiano per la Rivoluzione Sociale, no. 3, augustus 1874. Een exemplaar bevindt zich in ASF,408

Questura, B. 3. Tevens afgedrukt in Romano, Storia del Movimento, III, 332-333.
De datum was niet toevallig: 8 augustus was te Bologna de herdenkingsdatum van de opstand van de409

bevolking tegen de Oostenrijkse bezetting in 1848. Pernicone (Italian Anarchisme, 91) meent daarente-
gen dat er geen specifieke datum voor de opstand was gekozen.
Reeds op 20 februari 1874 had het ministerie van Binnenlandse Zaken gewezen op het feit dat de410

Internationale propaganda voerde binnen het leger en probeerde aanhangers binnen het leger te krijgen.
De politieke autoriteiten moesten de militaire autoriteiten inlichten indien soldaten of dienstplichtigen lid
waren van de Internationale. (ASB, Pref. Gab., B. 236; ASPadua, Pref. Gab., B. 13; ASFo, Pref. Gab., B.
58). In april 1876 waarschuwde het ministerie opnieuw voor de propaganda van het Comitato per la
Rivoluzione Sociale binnen het leger. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 22
april 1874.

diende als revolutionair toevluchtsoord. De voornaamste samenzweerders waren Bakoenin,
Francesco Natta,  Gaetano Grassi, Andrea Costa en Carlo Cafiero. Bij de voorbereidingen waren404

tevens de communards Victor Cyrille en Jean-Louis Pindy betrokken.  Errico Malatesta, die op405

dat moment nog in de gevangenis zat, werd later bij het plan betrokken. Vanuit de Baronata werden
geld en explosieven naar Italië en met name naar Bologna gestuurd.
   Op 5 augustus 1874, aan de vooravond van de opstand, werd Costa met een geladen revolver op
zak gearresteerd.  Daarmee hadden de revolutionairen hun 'condottiere' reeds voor de strijd verlo-406

ren. Ondanks de arrestatie van Costa werd besloten de revolutiepoging door te zetten. Eén dag voor
de opstand hing er in de steden van Italië een derde manifest van het Comitato Italiano per la
Rivoluzione Sociale. Dit keer was niet Costa, maar Cafiero de opsteller.  Het manifest eindigde407

met de woorden: "Proletariërs komt in opstand, soldaten deserteert. [...] Dit is ons laatste woord: en
spoedig zullen de gebeurtenissen voor zich spreken."408

   De opstand van de internationalisten zou van 8 op 9 augustus in Bologna moeten plaatsvinden.409

Daar verwachtte men de hulp van militairen.  Tegelijkertijd zouden er uit naburige steden410

colonnes internationalisten naar die stad opmarcheren om de revolte te ondersteunen. De inname
van Bologna zou het signaal zijn voor andere steden in het Noorden en Midden van Italië om ook te
rebelleren. Malatesta zou aan het hoofd staan van de rebellen in Zuid-Italië. Alles ging mis. Zonder
enig probleem kon de politie de opstand voorkomen en de hele onderneming laten mislukken
voordat ze goed en wel was begonnen. De colonnes internationalisten werden tegemoet getreden
door het leger en moesten in de heuvels vluchten. Slechts een enkele opstandeling kon ontsnappen
aan de politie. Tot deze gelukkigen behoorde ook Bakoenin die had gehoopt, als laatste heroïsche
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Naar aanleiding van deze episode schreef Riccardo Bacchelli de historische roman Il Diavolo al411

Pontelungo (Milaan, 1927, herdruk: Milaan/Verona, 1965). Dit boek vormde de aanleiding voor een
polemiek tussen de auteur en Max Nettlau in de Times Literary Supplement (1929). Zie tevens: Masini,
"Bakunin in Italia", Bakunin. Cent'Anni, 46-47, 58-63.
In januari had de questore reeds vele internationalisten laten oppakken en op 9 augustus volgde de412

arrestatie van de belangrijkste internationalisten. Zie: Della Peruta, "L'Internazionale a Roma", 26-27.
Op 9 augustus vaardigde de prefect een decreet uit waarmee alle internationalistische verenigingen en 32413

democratische verenigingen werden ontbonden. Zie: Conti, Le Origini del Socialismo, 183-184.
Ontbonden werden: de Federazione Internazionale Italiana, Florence; zeven lokale afdelingen van de414

Internationale; de Federazione Operaja Toscana, Florence; negen vakverenigingen; de Afdeling van
Vrouwen; de Consociazione Repubblicano Toscana in Florence; Pensiero e Azione; Unione Democrati-
co Sociale; vier republikeinse en democratische verenigingen. Zie: Questore aan prefect, Florence 17
april 1879. ASF, Questura, B. 10.
Decreet van de prefect van de provincie Pisa, 20 augustus 1874. ASPisa, PS, B. 843.415

Memoire van Vladimir Debagori-Mokrievitsj (Parijs, 1894) in Lehning, ed, Bakoenin, 299-304 en416

Dragomanow, "Inleiding", Bakunin, Sozialpolitischer Briefwechsel, xciv-xcvii.
De internationalisten van Carrara, Livorno en Pisa konden het niet eens worden over het moment van de417

opstand. Badaloni, Democratici e Socialisti, 288-289; Bertolucci, Anarchismo e Lotta Sociale, 72-77.
Afgedrukt in Romano, Storia del Movimento, III, 334-336.418

daad in zijn leven, de opstand te kunnen leiden en te kunnen sterven op de barricaden.  411

   De politie arresteerde tegelijkertijd de leiders van de Internationale in Rome en maakte daarmee
de lokale beweging stuurloos.  In Florence, waar het plan voorzag in het opwerpen van barricaden412

en de bestorming van symbolisch 'vijandige' gebouwen, werd een honderdtal internationalisten
gearresteerd.  Tevens werden er vele republikeinse en democratische verenigingen ontbonden.413 414

In Pisa was het beeld al niet anders. Op 20 augustus werden er per decreet zes afdelingen van de
Internationale en acht republikeinse verenigingen ontbonden.  Malatesta en een handvol volge-415

lingen, die erin geslaagd waren te vluchten na de totaal mislukte opstandspoging in het Zuiden,
werden uiteindelijk toch gearresteerd. Ten slotte volgden er arrestaties en ontbindingen in Perugia,
Napels, Cosenza, Catanzaro, Livorno, Carrara, La Spezia en op Sicilië.
   De mislukking kon niet groter zijn. Niet omdat men er niet in was geslaagd het staatsapparaat met
één slag omver te werpen. Het zou namelijk slechts de eerste van een reeks opstanden zijn die
Bakoenin en zijn Italiaanse "koene en tot zelfopoffering bereide" mannen van plan waren te
organiseren. Men hoopte dat tijdens één van deze opstanden het volk zijn steun zou geven en dat
dan de 'sociale liquidatie' werkelijk tot stand zou komen. De opstand was echter mislukt omdat de
revolutionairen niet eens tot de voorbeeldacties van aanvallen op overheidsgebouwen hadden
kunnen overgaan. Deze 'propaganda van de daad' avant-la-lettre bereikte het volk absoluut niet.  416

   De oorzaken van de mislukking zijn duidelijk. De bevolking was compleet afwezig bij de poging
tot opstand. Niet alleen de bevolking, maar ook de overgrote meerderheid van de internationalisten
was niet in beweging gekomen. De afstand tussen de leiders en de achterban, en de kloof tussen de
'politieke' leiders in de stad en de boerenmassa's op het platteland was te groot gebleken. De
onenigheid tussen de verschillende groepen van de Internationale leidde bovendien tot besluiteloos-
heid.  De voorbereiding, training en materiële uitrusting waren te gering om het staatsapparaat te417

kunnen verrassen. Het inlichtingensysteem van de regering bleek uitstekend te functioneren.
   Alsof er niets was gebeurd, verscheen op 29 augustus een vierde pamflet van het Comitato per la
Rivoluzione Sociale, dat begon met de stelling: "de dag van de Sociale Revolutie is eindelijk
aangebroken!" Blindelings riep het Comité de Italiaanse proletariërs op in opstand te komen,
aangezien "God, de wet, het leger en de vloot" van geen betekenis waren tegenover de oneindige
menigtes. De koningen, priesters en rijken die het volk uitbuitten, moesten vallen.418
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Brief van Bakoenin aan Elisée Reclus, 15 februari 1875. In Settembrini, ed., Il Labirinto Rivoluzionario,419

I, 353-354.
Conti, Le Origini del Socialismo, 183-184.420

Minister van Binnenlandse Zaken Cantelli aan minister van Justitie Vigliani, Rome 31 augustus 1874.421

ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 31, fasc. 476.
Progetto di Legge che autorizza la Applicazione di Provvedimenti Straordinari di Pubblica Sicurezza422

(Voorstel van wet die de Bevoegdheid geeft voor de Toepassing van Uitzonderlijke Maatregelen in het
belang van de Openbare Veiligheid). ACSR, Fondo Visconti Venosta, B. 5, fasc. 12.

   Bakoenin trok zich na de mislukte opstand terug in Zwitserland, teleurgesteld in de mensheid en
de revolutionairen:

Op het ogenblik is de revolutie weer in haar bed gekropen en vallen we terug in de
periode van de evoluties, dat wil zeggen de ondergrondse, onzichtbare en vaak onmerkba-
re revoluties. [...] Ik ben het eens met je opmerking dat het uur van de revoluties voorbij
is, niet als gevolg van de verschrikkelijke rampen waarvan we getuige zijn geweest en de
vreselijke nederlagen waarvan we de min of meer schuldige slachtoffers zijn geweest,
maar omdat ik, tot mijn grote wanhoop, geconstateerd heb en elke dag opnieuw consta-
teer dat de revolutionaire gedachte, hoop en passie absoluut niet in de massa's aanwezig
zijn. [...] Wat mij betreft, mijn beste, ik ben te oud, te ziek, te moe, en ik moet zeggen, in
vele opzichten te zeer teleurgesteld geworden om de wens en de kracht te voelen aan deze
onderneming mee te doen. Ik heb me definitief uit de strijd teruggetrokken en ik breng de
rest van mijn dagen door in een niet geheel onledige contemplatie. [...]419

De onderdrukking van de revolutionaire beweging

De reactie van de regering na de mislukte opstand was buitensporig. Het kabinet profiteerde van de
gelegenheid om buitengewone maatregelen te treffen en bekende democraten en leden van de
oppositie in diskrediet te brengen.  Minister Cantelli achtte het na de gebeurtenissen opportuun420

het recht op vereniging sterk te beperken. Hij wilde een wettelijk verbod op elke vereniging die zich
"republikeins" noemde, "of een andere bijnaam" had en die naar een andere regeringsvorm streefde,
of een schending of een bedreiging vormde voor de wet. Hij zag zelf wel de tekortkoming van deze
maatregel in, namelijk dat de opstandige verenigingen onder een andere gedaante weer zouden
opduiken. Zijn optreden zou echter in elk geval "het schandaal voorkomen van het bestaan van
verenigingen die openlijk streefden naar de afschaffing van de monarchie." Tevens pleitte Cantelli
voor uitbreiding van artikel 105 van de wet op de Openbare Veiligheid waardoor speciale
politiemaatregelen op meer categorieën personen van toepassing zouden worden. Hij dacht daarbij
vooral aan de ammonizione en het domicilio coatto.421

   De beweegredenen van minister Cantelli werden duidelijk verwoord in zijn wetsvoorstel,
bestaande uit zeventien artikelen, van 16 november 1874. Hij wilde de regering de bevoegdheid
geven voor het uitvaardigen van uitzonderingsmaatregelen tegen:

gewapende bendes, verenigingen van brigantaggi, bandieten, messentrekkers, de
camorra of de maffia, of van sektes die de vernietiging van de fundamentele beginselen
van de sociale orde ten doel hebben, zoals de Internationale.422

Leden van dergelijke bendes of verenigingen zouden preventief opgepakt mogen worden. Indien er
geen speciale aanklacht tegen hen kon worden ingediend, zouden ze in aanmerking moeten komen
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Progetto di Legge che autorizza la Applicazione di Provvedimenti Straordinari di Pubblica Sicurezza.423

In principe kwam het wetsvoorstel er op neer dat de rechterlijke macht werd uitgeschakeld en de liberale
beginselen niet langer voor genoemde groeperingen golden. ACSR, Fondo Visconti Venosta, B. 5, fasc.
12.
Wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Cantelli, Rome 16 november 1874. ACSR, Fondo424

Visconti Venosta, B. 5, fasc. 12.
Prefect van Florence aan de questore, Florence 5 oktober 1874. ASF, Questura, B. 2.425

Prefect van Florence aan de questore, Florence 8 november 1874. ASF, Questura, B. 2.426

Zie: Brenan, The Spanish Labyrinth, 152-156; Carr, Spain, 305-348, 439-454; Nettlau, Geschichte, III,427

100-110.

voor het domicilio coatto als zijnde verdachte en gevaarlijke personen.  Het lidmaatschap van een423

vereniging als de Internationale vormde in zijn voorstel reeds een misdrijf tegen de openbare
veiligheid en zou bestraft worden met drie maanden tot één jaar opsluiting en een boete van 100 tot
1000 lire.424

   De strenge maatregelen die Cantelli voorstelde, moeten verklaard worden uit zijn beeld van de
Internationale. Dat beeld wordt duidelijk uit een brief van de minister waarin hij de "geheime
statuten" van de Internationale onthulde aan zijn prefecten:

1. Alle afdelingen van de vereniging in elke stad en elk dorp moeten zich in evenveel
gewapende groepen formeren en zich bij het eerste signaal op het land begeven.
2. Ze voeren propaganda onder de boeren, waarbij ze er voor zorgen dat dezen worden
opgenomen in de vereniging, en vervolgens vallen ze elke provinciehoofdstad binnen,
waar - na deze te hebben geplunderd, in brand te hebben gestoken enzovoort -  het bevel
wordt gegeven om de burgemeester te fusilleren, uit te voeren door dezelfde boeren, en
wel omdat, als zij eenmaal berouw hebben gekregen over hun aansluiting bij de
Internationale, ze niet vrij naar hun huizen kunnen terugkeren.
3. Een ieder die tot de vereniging behoort, mag diefstallen plegen en plunderen mits de
buit verdeeld zal worden onder de leden van de vereniging. [...]425

Tevens meende de minister de "instructies" van de Internationale te kennen

1. Elk individu moet zich met alle mogelijke middelen - ook ten koste van zijn leven -
opofferen en wijden aan de zege van de zaak door op grote schaal de beginselen van de
Internationale te propageren, vooral onder de boeren.
2. Het is noodzakelijk om alle bevoorrechte klassen te vernietigen: koning, adel,
bourgeoisie, clerus, bankiers, kapitalisten, monopolisten.
3. Het is noodzakelijk om staat en religie te vernietigen. Alle paleizen, kerken, archieven
van gerechtshoven, banken, gemeenten en politie moeten in de brand worden gestoken.
Ten slotte moeten we al datgene vernietigen dat deel uitmaakt van de huidige maatschap-
pij.426

Het is mogelijk dat minister Cantelli onder de indruk was van de revolutionaire situatie in Spanje
waar eenheidsrepublikeinen, kantonalisten, carlisten, alfonsisten, federalisten, internationalisten en
legereenheden het land onbestuurbaar maakten. De situatie in Spanje was echter niet vergelijkbaar
met die in Italië en de Spaanse internationalistn speelden slechts een marginale rol in de laatste
chaotische maanden van de Eerste Republiek.  Hooguit zou Cantelli bevestigd kunnen worden in427

de gedachte dat "republicanisme altijd tot anarchie zal leiden." 
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De oorspronkelijke Italiaanse tekst in Bravo, La Prima Internazionale, II, 1100-1102. De artikelen "Il428

Congresso della Internazionale a Bruxelles" (Gazetta d'Italia, 9e jaargang, No. 255, 12 september 1874)
en "L'Internazionale Italiana" (La Nazione, 16e jaargang, no. 256, 13 september 1874) wijken lichtelijk
van de oorspronkelijke tekst af. Beide artikelen in ASF, Questura, B. 3.
In Pisa vond de politie de volgende geheime statuten: "De instructies voor de werkzaamheden worden429

mondeling gegeven", "elke broeder draagt zorg voor het propageren van de socialistische ideeën en het
vormen van een aantal individuën die actiebereid zijn, zonder echter het bestaan van het geheime comité
te onthullen", "de broeders willen de sociale vereffening, de anarchie en al datgene dat tot het socialisme

De rechterlijke macht als 'bondgenoot' van de internationalisten - 1

Tijdens het zevende congres van de antiautoritaire Internationale te Brussel in september 1874 was
de Federazione Italiana afwezig. Cafiero liet namens het Comitato Italiano per la Rivoluzione
Sociale per brief de oorzaak van zijn afwezigheid weten: de openlijke Internationale in Italië
bestond niet meer en men kon alleen nog clandestien opereren. De Federazione Italiana achtte de
samenzwering nog de enige mogelijke organisatievorm van de revolutionaire massa's. De Italiaanse
internationalisten schreven het verdwijnen van de Internationale geheel toe aan het repressieve
optreden van de regering:

De Italiaanse menigten die het meest vertrouwden op samenzweringen, stonden vanaf het
begin wantrouwend tegenover de Internationale. Dit wantrouwen was niet gericht tegen
de beginselen van onze grote vereniging, maar tegen het systeem van de legale of openlij-
ke organisatie. Dit wantrouwen nam toe naarmate de Internationale meer doordrong in de
meest onderdrukte klassen van de grote lijdende massa.
De waarheid en rechtvaardigheid van de beginselen overtuigden haar echter, en de
Internationale breidde zich steeds meer uit in Italië; tegelijkertijd nam haar organisatie
echter een enigszins andere vorm aan dan die in andere landen. Deze organisatie maakte
van de Internationale in Italië een grote openlijk georganiseerde samenzwering: en deze
vaststelling geeft reeds op zich de dwaasheid weer van een dergelijk systeem. 
Niets was makkelijker voor de burgerlijke intriganten en de spionnen dan zich toegang te
verschaffen tot de Internationale, en de regering kon haar stap voor stap volgen en op het
meest geschikte moment toeslaan. De vrijheid van het woord, van vergadering en
drukpers, alles wat door de constitutie werd gegarandeerd, effende enerzijds de weg voor
onze vijanden en was anderzijds een val waarin we vroeg of laat moesten lopen. [...]
De samenzwering, die aanvankelijk geen enkele afdeling hinderde om min of meer
openlijk te blijven voortbestaan, is nu de enig mogelijke organisatie geworden voor de
revolutionaire massa's van Italië, aangezien de regering, bang geworden door de recente
beroeringen, elke behoedzaamheid opzij heeft gezet, en door middel van inbeslagne-
mingen, gevangenzettingen en onderdrukkingen, in één enkele klap de laatste overblijfs-
elen van de openlijke organisatie van de Italiaanse Federatie van de Internationale
Arbeiders-Associatie heeft vernietigd.
Ziedaar hoe de regering, beginnend met spionnen en allerlei listen, en eindigend met de
totale onderdrukking, ons van de openlijke Internationale in de meest geheime samen-
zwering heeft gedreven. [...]  428

   De internationalisten zagen dus in de vervolgingen van de regering het excuus om illegaal te
opereren. Ze beschouwden deze weg niet als een noodoplossing, maar als een bevrijding, als de
juiste wijze. Ze negeerden daarmee het feit dat een geheime broederschap vrijwel altijd geïsoleerd
en autoritair is.  Na de arrestaties van de leiders, de gedwongen ballingschappen en het verdwijnen429
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behoort", "de broeder wordt als een verrader beschouwd en derhalve ter dood gebracht indien hij het
bestaan van het geheime leidinggevende comité onthult of deze statuten verliest. De broeders die het
huidige statuut goedkeuren, zijn hun hele leven gebonden aan deze broederschap." De traditie van de
Carbonari en de vrijmetselarij was aldus nog steeds aanwezig binnen de Internationale. Het statuut is
geciteerd in Badaloni, Democratici e Socialisti, 292.
De questore van Milaan was een andere mening toegedaan. Op 29 oktober 1874 schreef hij aan zijn430

inspecteurs: "... het is echter een feit dat de internationale socialistisch-anarchistische agitatie niet
verstomde, ook niet na de mislukte pogingen van de Romagna, en voortging met de schadelijke activitei-
ten, en het is daarom onze plicht om toezicht te houden en ons gereed te houden voor elke eventualiteit."
ASM, Questura, Cartella 86, fasc. 4 (1867-1884).
Geciteerd naar Canosa en Santosuosso, Magistrati, Anarchici, 18-19.431

Ibidem.432

Ibidem.433

van de kranten en periodieken, bestond de Internationale niet langer als openbare organisatie.  De430

staat, in de vorm van het gerechtelijke apparaat, was er voor nodig haar weer nieuw leven in te
blazen.
   De verijdelde opstanden en de vele arrestaties in de zomer van 1874 werden gevolgd door vier
grote rechtszaken tegen de internationalisten. Van 4 tot 8 mei 1875 vond in Rome het eerste proces
plaats ook al was er in de hoofdstad geen spoor van een opstand geweest. Tien verdachten werden
aangeklaagd wegens:

samenzwering tegen de binnenlandse veiligheid van de staat, een misdrijf voorzien in en
bestraft door de artikelen 156, 157, 158, 160 van het Wetboek van Strafrecht, omdat men
in Rome, vanaf het begin van het jaar 1874, als leden van de Internationale die zich in
Rome had georganiseerd, was overeengekomen en had besloten om te ageren met het doel
de huidige regeringsvorm te vernietigen, op te hitsen tot opstand tegen het staatsgezag en
aan te zetten tot oorlog tussen de verschillende klassen van de bevolking door verwoes-
ting en bloedvergieten te steunen.431

Enkele verdachten werden ook aangeklaagd op grond van:

aansporen tot het begaan van misdrijven in overeenstemming met de artikelen 156, 157
en 469 van het Wetboek van Strafrecht wegens uitlokking, in de nacht van 25 op 26
januari 1874 door middel van een aangeplakt pamflet in enkel straten van Rome, tot het
begaan van misdrijven met het doel de huidige regeringsvorm te veranderen, de bevolking
aan te zetten om zich te bewapenen tegen de staatsmacht, burgeroorlog te veroorzaken, en
een bloedbad aan te richten onder een bepaalde klasse.432

Op 7 mei verklaarde het Openbaar Ministerie dat het de eerste keer was dat:

men een regulier proces voert tegen de Internationale. Deze boosaardige vereniging die
ten doel heeft om van onderaf de hele sociale inrichting te ontwrichten en die probeert,
indien u dat niet in de kiem smoort, in Italië de wrede voorbeelden te herhalen waarvan ze
bloedige bewijzen heeft geleverd gedurende de trieste tijden van de Commune van
Parijs.433

Tijdens het proces kwam naar voren dat de politie de gedaagden had mishandeld in een vergeefse
poging om bekentenissen los te krijgen en dat de getuigen van de aanklager allen politiefunctiona-
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Pernicone, Italian Anarchism, 96.434

Het vonnis werd uiteindelijk wegens een vormfout door het Hof van Cassatie nietig verklaard. Een nieuw435

proces, in mei 1878, eindigde in algemene vrijspraak. 
Zangheri, Storia del Socialismo, 435.436

Zie: Bottero, Dibattimenti nel Processo per Cospirazione, 17.437

Procureur-generaal Cesarini in diens requisitoir: "de zogenaamde verklikkers zijn de natuurlijke en438

gewone bron van bewijs in dit soort aanklachten en in het bijzonder inzake misdrijven van samenzwe-
ring." Procureur-generaal Venturi in diens requisitoir: "Een ander belangrijk feit was de getuige Landi te
laten voorkomen als een geheime agent van de politie. [...] elke politie heeft geheime agenten." Bottero,
Dibattimenti nel Processo per Cospirazione, 352, 370.

rissen en informanten waren. De gezworenen spraken niettemin het vonnis van schuldig uit.  Vijf434

internationalisten werden veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid, twee tot tien jaar en één tot zeven
jaar gevangenis, één tot drie maanden hechtenis, en één, de verrader Giovanni Monti, werd
vrijgesproken. Later werden alle verdachten voor het Hof van Assisen vrijgesproken.  De pers435

sprak van de ineenstorting van een politieprovocatie.436

   Van 30 juni tot 31 augustus 1875 vond in Florence het proces plaats tegen 34 verdachten. Zij
werden aangeklaagd wegens "samenzwering tegen de staat en voorbereiding tot uitvoering
daarvan",

omdat de aangeklaagden zich in talrijke verenigingen hebben georganiseerd, met het doel
een sociale revolutie uit te lokken en te bevorderen, de staat in al zijn juridische, econo-
mische en politieke verschijningsvormen te vernietigen, het gezag in elke vorm of
vertegenwoordiging te onderdrukken, de regering omver te werpen, de anarchie te
vestigen en het communisme en de liquidazione sociale [sociale vereffening] te bereiken,
door middel van alle vormen van geweld tegen personen en eigendom van burgers; omdat
ze tussen juli en augustus 1874, met de bedoeling om het bovengenoemde doel te
bereiken, een revolutionair plan hebben opgesteld bestaande uit de bewapening van
bendes in Florence en omgeving, brandstichting en bloedvergieten, afleiding en het in
verwarring brengen van de hier gelegerde troepen, bestorming van staatsgebouwen,
moord op functionarissen van het openbare gezag, bevrijding van gedetineerden uit de
gevangenis om hen in hun rangen op te nemen, en aldus de baas over het land geworden,
het platteland af te stropen en af te wachten tot de andere provincies van het rijk hun
voorbeeld zullen volgen, op de wijze zoals men het geprobeerd heeft in de Romagna; en
omdat ze tot dat doel voorbereidingen tot uitvoering hebben getroffen, door zich in
verschillende actie-afdelingen te splitsen, de rollen te verdelen, wapens en munitie gereed
te maken, en al datgene te doen dat noodzakelijk was om een onmiddellijk begin aan de
opstand te geven.437

De belangrijkste aangeklaagden waren de voortvluchtige Gaetano Grassi, Lorenzo Piccioli-Poggiali
en Francesco Natta. Vele aanklachten waren gebaseerd op onthullingen van de spion Domenico
Torri, van ene Pasquale Landi en de misdadiger Angelo Bulgarelli, gedaan in ruil voor strafver-
mindering of een baan.  Tijdens het proces kwamen enkele onwettige methodes van de politie aan438

het licht die tijdens het vooronderzoek gebruikt waren. Zo waren enkele verbalen onder dwang
ondertekend en had de politie de gevangenissen geïnfiltreerd met verklikkers, de zogenaamde
moutons, om achter de geheimen van de verdachten te komen. Reeds in augustus 1874 hadden de
rechter-commissaris en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie laten weten dat er
onvoldoende bewijs was. Daarop zette de questore zijn inspecteurs aan om getuigen te vinden die
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De prefect van Florence aan de questore, Florence 27 augustus 1874, 30 augustus 1874. ASF, Questura,439

B. 3; questore van Florence aan politieagent van Pontesieve, Firenze 28 augustus 1874. ASF, Questura,
B. 55-1.
De aangeklaagde markies Michele Grifoni was een majoor in het leger, patriot en monarchist. Volgens440

Armando Borghi was hij ook een agent-provocateur. Zie: Armando Borghi. Un Pensatore, 402.
Zie: Trevisani, "Il Processo di Trani", 639-660.441

Pamflet Processo degli Internazionalisti - Parole di Andrea Costa ai Giurati della Corte d'Assisie di442

Bologna nell'Udienza del 16 Giugno 1876. ASPadua, Pref. Gab., B. 35. Romano, Storia del Movimento,
III, 189.
Pernicone, Italian Anarchism, 104-105.443

Prefect aan de questore, Florence 30 augustus 1874. ASF, Questura, B. 3.444

de geruchten konden onderbouwen. Desnoods moest een carabiniere zich er maar toe lenen een
getuigenis af te leggen.  Herhaaldelijk moest de questore zich tijdens de rechtszaak beroepen op439

het "ambtsgeheim" om een confidente te dekken. Onder de aangeklaagden bevonden zich ook
democraten en monarchisten die niets met de Internationale te maken hadden.440

   Alle aangeklaagden werden van de politieke beschuldigingen vrijgesproken. Vrijspraak was ook
de uitkomst van de rechtszaak tegen Malatesta en diens vijf mede-aangeklaagden in Trani.441

   Na twintig maanden voorbereiding en voorarrest van de aangeklaagden, vond in Bologna de
belangrijkste rechtszaak plaats. Drie maanden lang, van 15 maart tot 17 juni 1876, duurde het
proces tegen 79 internationalisten. De hoofdaanklacht luidde ook hier "aanslag tegen de binnen-
landse veiligheid van de staat." De belangrijkste verdachte was Andrea Costa. Gedurende zijn
verdediging op 16 juni accepteerde hij de beschuldiging dat de internationalisten malfattori
(misdadigers) zouden zijn:

Ik en mijn kameraden maken ons niet druk over de naam malfattori [...] deze titel
accepteren wij [...] en wie weet dat eens - net zoals het kruis, dat van schandelijk instru-
ment tot symbool van verlossing geworden is - deze naam malfattore, die aan ons is
verleend en door ons wordt geaccepteerd, de voorhoede aanduidt van een nieuwe
regeneratie. [...]  442

De internationalisten zouden daarop de kwalificatie malfattore enige tijd als geuzennaam dragen.
Ook deze rechtszaak eindigde in algehele vrijspraak.
   Het vonnis in dit laatste proces werd wellicht beïnvloed door de machtsovername van de Sinistra
in maart 1876. De meeste vrijspraken moeten echter verklaard worden uit de onwetendheid van de
rechters en gezworenen inzake socialisme en de potentiële dreiging van de internationalisten voor
hun eigen klasse. Deze naïviteit van de rechterlijke macht zou spoedig verdwijnen.  Daarnaast443

heerste er een vijandig klimaat voor de regering in Italië. Tegenstanders van de regering genoten
daardoor al snel het voordeel van de twijfel.
   Zoals de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie reeds in augustus 1874 vreesden, was er te
weinig bewijs voor de veroordeling van de internationalisten. Ondanks de aansporingen van
minister Cantelli alles in het werk te stellen teneinde bewijzen te vinden, was de opbrengst
teleurstellend.  De processen hadden voor de regering en de autoriteiten niet het gewenste effect.444

In plaats van een algemene veroordeling van de internationalisten en een afkeuring bij het publiek
behaalden ze een ongekend propagandistisch succes: hun ideeën bereikten op deze wijze een veel
groter publiek dan via hun eigen periodieken, lezingen en pamfletten. Bovendien kon de sociale
kwestie na de rechtszaken niet langer door het grote publiek worden genegeerd. De vrijgelaten
internationalisten waren niet afgeschrikt door de gevangenis, maar raakten juist geïnspireerd door
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Bulletin de la Fédération Jurassienne, 5 september 1875. Geciteerd naar Pernicone, Italian Anarchism,445

98.
Bakoenin stierf op 1 juli 1876. In oktober 1875 was hij nog voorzitter van de in Locarno gevestigde446

Consiglio Federale Internazionale Italiano. Het zal echter niet meer dan een erefunctie geweest zijn van
een groep die werd geleid door de Russische revolutionair Arman Ross (pseudoniem van Michail Sazjin),
Carlo Cafiero en Gaetano Grassi. Questore van Venetië aan de prefect, Venetië 9 oktober 1875. ASV,
Questura, B. 82.

de enorme bijval tijdens de rechtszaken. Zo schreef één hunner in het Bulletin de la Fédération
Jurassienne: "Oh, als de regering deze processen maar zou vermenigvuldigen! Ze zouden sommi-
gen van ons een paar jaar gevangenis kosten, maar ze zouden onze zaak enorm bevorderen."445

Vrijwel dadelijk begonnen zij weer met nieuwe organisatorische activiteiten en lieten, nagenoeg
gelijktijdig met de dood van hun illustere inspirator Bakoenin,  de Internationale in Italië herleven.446

   De regering had op dat moment geen aandacht voor de revolutionairen. Zij maakte zich zorgen
over problemen binnen de Kamer. Niets minder dan het voortbestaan van Cavours erfenis stond op
het spel. De ex-revolutionairen van de Sinistra dreigden na zestien jaar de macht over te nemen.


