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Tussen 1860 en 1870 werd negen procent van het Italiaanse grondgebied geprivatiseerd.1

Italië was het zwaarst belaste land ter wereld. Tussen 1862 en 1865 stegen de directe belastingen met 542

procent, de belasting op de handel met veertig procent en op consumptiegoederen met elf procent. De
belastingen troffen vooral de agrarische sector. In 1868 kwam daar nog de gehate tassa sul macinato bij.
De Sinistra volgde de Destra niet op omdat zij de tegenpartij bij verkiezingen verslagen had, maar omdat3

een deel van de afgevaardigden in de Kamer van richting en bondgenootschap was veranderd.
Luigi Lotti ("Zanardelli e la Maggioranza Parlamentare", 152) noemt vijf afzonderlijke richtingen: de4

gematigde Sinistra van Depretis, de progressieve Sinistra van Cairoli en Zanardelli, de Zuidelijke
Sinistra van Crispi, de Zuidelijke Sinistra van Nicotera en de nieuwe jonge Zuidelijke Sinistra.
Croce, Storia d'Italia, 7.5

Hoofdstuk IV
Ex-revolutionairen in de Regering, 

Revolutionairen in het Land

De Sinistra aan de macht

Toen de Veneto en Rome waren ingelijfd, het brigantaggio was onderdrukt, de belastingherzie-
ningen waren doorgevoerd en de paus naar het Vaticaan was verbannen bleef er slechts één punt
van geschil tussen de Destra en Sinistra over: de financiën. De staatsschuld was als gevolg van alle
oorlogen en de investeringen in de spoorwegen tot recordhoogte gestegen. Die schuld bleef
zorgwekkend ondanks de privatisering van de spoorlijnen, de verkoop van staatsbezit en kerkelijke
gronden,  en de invoering van zware belastingen, waaronder de tassa sul macinato.  De Destra1 2

wilde de begroting in evenwicht brengen door bezuinigingen en belastingheffingen, terwijl de
Sinistra de belastingen wenste te verlichten en de gehate tassa sul macinato wilde afschaffen.
Reeds tijdens de laatste regering van de Destra onder leiding van Marco Minghetti vervaagden ook
op dit punt de scheidslijnen, en was Minghetti deels afhankelijk van de steun van Depretis' gematig-
de Sinistra. Toen hij in 1876 als gevolg van een debat over de privatisering van de spoorlijnen
moest aftreden, was voor het eerst in de parlementaire geschiedenis de begroting in evenwicht. 
   De Sinistra kwam in 1876 aan de macht omdat ze zich had opgeworpen als de vertolker van het
ongenoegen van de belaste landeigenaren en de plattelandsburgerij. Men verwachtte veel van de
nieuwe regering onder leiding van Agostino Depretis en velen spraken zelfs van een parlementaire
revolutie.  Er veranderde echter in wezen niets. Dat was vooral te wijten aan de enorme verschei-3

denheid aan stromingen binnen de Sinistra.  Tussen deze richtingen bestond een voortdurende4

machtsstrijd, die de belangrijkste oorzaak vormde voor de opeenvolging van zes regeringen in vier
jaar tijd. De Destra die bij de machtswisseling aanvankelijk had gesproken van een ramp die nog
erger was dan de dood van Cavour, merkte al snel op "dat de regering van de Sinistra gelijk was
aan die van de Destra, maar ... slechter."  Er was dan ook geen sprake van een parlementaire5

revolutie, noch in de formele zin noch in de praktijk. Er was hooguit een accentverandering in de
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Ghisalberti, Storia Costituzionale, 157-162.6

Gregorio [Cafiero], "Corrispondenze", Bulletin de la Fédération Jurassienne, 9 april 1876. Geciteerd7

naar Damiani, Carlo Cafiero, 137.
Dizionario Biografico, XXXIX, 71.8

De wederzijdse haat tussen Garibaldi en minister-president Cavour was spreekwoordelijk. Eén van de9

dingen die Garibaldi de Piemontese staatsman nooit zou vergeven, was dat deze in 1860 zijn geboortestad
Nice aan Napoleon III had 'verkwanseld'. De wederzijdse afkeer kwam echter vooral voort uit hun
persoonlijkheden, die van de revolutionaire, democratische, republikeinse 'volksgeneraal' tegenover de
diplomatieke, liberale, monarchistische 'machiavellist'. Beiden werkten echter in het belang van de
Sardijnse monarchie, Cavour in het openbaar en Garibaldi via persoonlijke, geheime contacten met de
koning.
In zijn periode als minister van Marine vond de slag bij Lissa plaats (20 juli 1866), tijdens welke de10

Italiaanse vloot een verpletterende nederlaag leed. Depretis' verantwoordelijkheid voor de nederlaag was
gering aangezien hij de post pas sinds één maand bezette.
De Italiaanse politici hadden de gewoonte hun programmatische redevoeringen in hun kiesdistrict te11

houden.

cultuur en in de ontwikkeling van constitutionele processen.6

   Carlo Cafiero schreef voor het Bulletin de la Fédération Jurassienne als volgt over de machts-
wisseling:

Sinds enige dagen hebben wij een nieuw ministerie. De gematigde Sinistra met Nicotera
is aan de macht gekomen. De zaken hadden het punt bereikt dat men deze crisis niet
langer kon vermijden. [...] In de verlamming die voortkwam uit een dwaze onderdrukking,
werden de monarchie en de regering bedreigd met verstikking; men had lucht en bewe-
ging nodig. [...] De Sinistra zal de missie krijgen om het kadaver van de nieuwe staat
nieuw leven in te blazen. Zal ze er in slagen? Niet meer en niet minder dan de heiligen en
de charlatans die worden aangeroepen om de zieke te redden die door de medici is
opgegeven.7

   Op drie kortstondige kabinetten van Benedetto Cairoli na, leidde Depretis alle regeringen tot aan
zijn dood in 1887. In acht regeringen bezette hij zes keer tevens de post van minister van Binnen-
landse Zaken. Ofschoon hij in de jaren vijftig betrokken was geweest bij een republikeinse opstand
in Lombardije, was hij meer bestuurder en politicus dan revolutionair. Hij zat reeds vanaf 1848 in
de Kamer waar hij aanvankelijk de democratische en republikeinse beginselen van Mazzini
verdedigde, maar sinds de mislukte opstand van 1853 viel hij op wegens zijn 'bureaucratische
oppositie'.  Tijdens de dictatuur van Garibaldi op Sicilië in 1860 werd Depretis aangesteld als8

prodittatore en diende hij te bemiddelen tussen de regering in Turijn en Garibaldi, waarbij hij
ijverde voor een spoedige aansluiting van Sicilië bij het koninkrijk Sardinië.  Dankzij zijn banden9

met Garibaldi en zijn constructieve oppositie genoot Depretis groot aanzien in de Kamer en kon hij
zich in 1873, na een machtsstrijd met de radicaal Francesco Crispi, opwerpen als de leider van de
parlementaire Sinistra. Tot 1876 bezette hij twee keer een ministerspost in gemengde regeringen,
en beide keren werd zijn prestige geschaad.  Tijdens zijn eerste redevoering in Stradella (Piemonte)10

op 10 oktober 1875 ontvouwde Depretis zijn gematigde programma: trouw aan de monarchie,
ruimere constitutionele en electorale vrijheden, uitbreiding van het kiesrecht, bestuurlijke decentrali-
satie, afschaffing van de tassa sul macinato, verplicht staatsonderwijs.11

   Na de benoeming van Depretis als minister-president en Giovanni Nicotera als minister van
Binnenlandse Zaken was het voor de Sinistra een gelopen koers. De Kamer werd per decreet
ontbonden en via manipulatie, machtsmisbruik, omkoping en benoemingen wist de Sinistra bij de
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De regeringskandidaten verwierven zeventig procent van de stemmen. In de nieuwe Kamer zaten 40012

regeringsafgevaardigden en 110 afgevaardigden van de oppositie. Candeloro, Storia dell'Italia Moderna,
VI, 109. Lotti ("Zanardelli e la Maggioranza Parlamentare", 151-152) geeft andere getallen: na de
verkiezingen van 1874 had de Destra 276 en de Sinistra 232 afgevaardigden; na de verkiezingen van
november 1876 had de Destra 94 afgevaardigden en de Sinistra 414.
Dizionario Biografico, XXXIX, 84.13

Catalano (Storia dei Partiti Politici, 61-62) ziet het belangrijkste verschil tussen het connubio en het14

trasformismo in het feit dat het eerste een "revolutionaire daad" was, gericht tegen het gevaar van Rechts,
de geprivilegeerde klassen en de monarchie, terwijl het systeem van Depretis erop gericht was de uitoefe-
ning van de macht in handen van één politieke klasse te houden. Het connubio was in tijden van oorlog
een zeer verstandig middel om het koninkrijk bijeen te houden en op grond daarvan ook te rechtvaardi-
gen. Het trasformismo was echter niet meer dan een middel tot machtsbehoud van de regerende politieke
klasse.
Chabod, Storia della Politica, 385.15

Geciteerd naar Mack Smith, Italy, 111; Mack Smith, Storia d'Italia, 168.16

Ghisalberti, Storia Costituzionale, 189-190.17

Geciteerd naar Seton-Watson, Italy, 93.18

verkiezingen van 5 november 1876 een enorme meerderheid in de Kamer te verwerven.  Daarmee12

was het onderscheid tussen de twee traditionele 'partijen' totaal verdwenen, hetgeen ook in de
bedoeling van Depretis lag, zoals hij aan zijn kiezers had verklaard tijdens zijn tweede rede in
Stradella op 8 oktober 1876: 

die eendracht, die vruchtbare trasformazione van de partijen, die vereniging van de
liberale delen van de Kamer leiden tot de vorming van die zozeer gewenste en hechte
meerderheid, die, uit eigen beweging, de vaak misbruikte en ongelukkig gekozen histori-
sche namen in het parlement [Destra en Sinistra] vervangt door een begrijpelijke en
populaire gedachte ... de vooruitgang.13

   Depretis was de meester van dit trasformismo: het creëren van wisselende regeringsmeerderheden
en het verkrijgen van steun van afgevaardigden van verschillende herkomst. De parlementaire
oppositie werd geneutraliseerd door elementen ervan los te weken en te betrekken bij het regerings-
beleid. Vaak werd deze politiek gevoerd door middel van persoonlijke begunstiging: geld, diensten,
gunsten en eretitels als commendatore (commandeur) of cavaliere (ridder) waren de ruilmiddelen
van de regering. Het trasformismo leek zeer veel op Cavours connubio en was evenals diens
systeem bedoeld om de extremisten uit te sluiten en de uitoefening van de macht in handen van één
politieke klasse te houden.  Het trasformismo was de bezegeling van de eenheid van "de vrienden14

van de huidige staatsinstellingen" tegen de republikeinse en socialistische stromingen.  De litera-15

tuurcriticus en politicus Francesco De Sanctis schreef daarover in 1877:

We hebben nu het punt bereikt waar er geen hecht georganiseerde partijen bestaan in
Italië, behalve dan die welke gegrondvest zijn op regionale verschillen of op persoonlijke
banden tussen cliënten en patronen; en die vormen de dubbele plagen van Italië.16

Door het trasformismo, het absorberen van de Destra, was de kans op het ontstaan van een
tweepartijenstelsel verdwenen. De regeringswisselingen waren niet het gevolg van moties van
wantrouwen in het parlement, maar van keuzes van de minister-president die de samenstelling van
zijn regering wilde veranderen voor het behoud of de uitbreiding van zijn persoonlijke macht.17

Depretis' systeem van "parlementaire incest", zoals Crispi het betitelde,  werd door velen bekriti-18
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Felle critici waren Francesco Crispi, Giuseppe Zanardelli en Giovanni Giolitti van de Sinistra, Silvio19

Spaventa en Antonio di Rudinì van de Destra. Giolitti zou in de twintigste eeuw bewijzen dat hij de
absolute virtuoos van het trasformismo was.
Uitzonderingen daarop waren enkele democraten van de Estrema Sinistra, en met name Agostino Bertani20

en Felice Cavallotti.
Spadolini, Gli Uomini che fecero l'Italia, 215.21

Garibaldi had geweigerd om aan deze expeditie deel te nemen omdat hij ervan overtuigd was dat de22

onderneming zou mislukken.
Rosselli, Carlo Pisacane, 244-264.23

De dood van Pisacane is nooit opgehelderd. Het is mogelijk dat hij op het slagveld zelfmoord heeft24

gepleegd, maar evenzogoed kan hij gedood zijn door de bevolking of het Napolitaanse leger.
Deze beschuldigingen verschenen in 1876 in verschillende kranten, waaronder La Gazzetta d'Italia en de25

Cittadino Romano. Nicotera spande tegen de auteurs van de artikelen en de hoofdredacteuren een proces
aan wegens smaad. Zijn rol werd tijdens de rechtszaken echter niet opgehelderd. De kranten zelf liet hij in
beslag nemen. Over deze episode zie: Russi, Carlo Pisacane, 161-162.
Russi, Carlo Pisacane, 163.26

Voor zijn diensten als minister van Binnenlandse Zaken, maar vooral wegens zijn "heroïsche poging van27

Sapri in 1857", werd hem in 1877 de titel "Baron van Sapri" verleend door koning Vittorio Emanuele II.
ACSR, Carte Depretis, Serie IV, Scatola 2.

seerd  hetgeen hen er niet van afhield eraan deel te nemen.  Het stelsel had één potentieel19 20

voordeel: het stelde de regering in staat om te regeren en wetten uit te vaardigen,  ofschoon deze21

wetten noodgedwongen gematigd van aard moesten zijn en vaak pas na 'vooroverleg' en 'goedkeu-
ring' aangenomen konden worden. Door de verdeeldheid binnen de Sinistra bleef er echter weinig
over van de daadkracht van de regering. Enerzijds was er een tendens om de basis van de staat -
door uitbreiding van het kiesrecht en door sociale wetgeving - uit te breiden, anderzijds was er een
tendens om de sociale basis van de Destra aan zich te binden. Deze laatste conservatieve neiging
remde de eerste democratische af.
   In het eerste kabinet-Depretis van 25 maart 1876 tot 25 december 1876 werd Giovanni Nicotera
de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Nicotera was van oorsprong een revolutionair pur
sang die in 1857 met Carlo Pisacane de mislukte expeditie naar Sapri  had ondernomen om de22

bevolking in opstand te brengen tegen het koninkrijk van de Twee Siciliën. Deze onderneming was
desastreus verlopen en in plaats van enthousiasme onder de bevolking op te wekken, werden de
opstandelingen door furieuze bevolkingsgroepen aangevallen en afgeslacht.  Pisacane werd daarbij23

gedood,  Nicotera raakte zwaar gewond en werd gevangen genomen door het Napolitaanse leger.24

Deze periode zou hem blijven achtervolgen, en werd met name weer opgerakeld tijdens zijn eerste
ministerschap, toen hij ervan beschuldigd werd in ruil voor zijn leven de namen van zijn handlang-
ers te hebben verraden.  Nicotera was ook één van de meest actieve personen in de mythevorming25

rond Pisacane in de jaren 1876-1877  wat scherp contrasteerde met zijn hevige vervolging van de26

anarchisten, die zich juist in deze periode op de theorieën van Pisacane baseerden.27

   Het revolutionaire elan van Nicotera doofde maar langzaam. In oktober 1867 was hij één van de
aanvoerders van de garibaldistische legers die op Rome marcheerden, en in 1869 was hij, als
afgevaardigde, nog betrokken bij de opstanden van Mazzini. Nicotera hield zijn 'historische' rede op
4 juli 1875 in Salerno. Hier onthulde hij zijn breuk met het radicaal-republikeinse verleden en stelde
hij voor een constitutionele partij van de Sinistra, de Sinistra costituzionale, te vormen. Nadat hij,
als woordvoerder van de Zuidelijke burgerij, tevergeefs had geprobeerd delen van de Destra aan
zich te binden, verbond hij zich met de pragmaticus Depretis.
   Als minister van Binnenlandse Zaken ontpopte Nicotera zich als een handige en autoritaire
manipulator. Om de hegemonie van de Sinistra, maar vooral van zijn eigen achterban, te versterken
verving hij vele prefecten door vertrouwelingen. Tijdens de verkiezingen van oktober 1876 maakte



Ex-revolutionairen in de Regering, Revolutionairen in het Land 145

Rotelli, Costituzione e Amministrazione, 57.28

Viviani, Servizi Segreti Italiani, 119.29

Romanelli, L'Italia Liberale, 209.30

Vanaf januari 1876 probeerden Errico Malatesta, Carlo Cafiero, Gaetano Grassi, Cesare Ceccarelli en31

Massimo Innocenti een coördinerend centrum van de anarchistische organisatie in Rome te vormen. Dit
mislukte door politiemaatregelen die Cafiero ertoe dwongen om op 30 mei Rome te verlaten, en die
Malatesta, door persoonlijke tussenkomst van minister Nicotera, ertoe dwong naar Napels te gaan.
Questura van Rome aan de prefect, Rome 12 januari 1879. ASR, Pref. Gab., B. 173; Della Peruta, "La
banda del Matese", 355-359.
De Fderazione dell'Alta Italia bleef deel uitmaken van de antiautoritaire Internationale. Een exemplaar32

van het federale regelement bevindt zich in ASV, Questura, B. 1.
De afdeling werd in Lugano opgericht om aan de politievervolgingen te ontkomen.33

Il Povero (17 augustus 1873 - 26 april 1874 en 24 september 1876 - april 1877) stond onder leiding van34

Ingegneros Napolitano Salvatore en werd sterk beïnvloed door de medewerking van Malon. Deze groep
in Palermo bestreed zowel de "autoritaire" richting van de Algemene Raad als de anarchistische richting.

hij ruimschoots gebruik van ammonizioni, het domicilio coatto, de geheime dienst en ambtenaren
om de gematigde en radicale oppositie te bestrijden.  Onder het voorwendsel een strijd tegen de28

maffia te voeren, bestreed hij bepaalde lokale oppositiegroepen, waarbij hij een enorme minachting
toonde voor de grondwettelijke vrijheden. Berucht werd Nicotera door zijn autoritaire en harde
opstelling tegenover manifestaties van oppositiegroeperingen. Hij schrok er niet voor terug om
dossiers over afgevaardigden aan te leggen op grond van inlichtingen die hij via geheime agenten
had verkregen.  Het was de typerende aanpak van een ex-revolutionair die zich tot het gezag had29

bekeerd.  30

   De nieuwe regering van de Sinistra onder leiding van Agostino Depretis, waarvan de democraten
en radicalen hadden gehoopt dat ze liberaler zou zijn dan de vorige regeringen van de Destra, liep
voor alle democratische groeperingen uit op een teleurstelling. Vooral internationalisten moesten
ondervinden dat de nieuwe regering het liberalisme ondergeschikt maakte aan machtsbehoud en
pragmatisch bestuur. De Destra had de internationalisten nog als een politieke beweging be-
schouwd en gunde hen aanvankelijk nog het recht op vereniging. De Sinistra daarentegen probeerde
de internationalisten op te voeren als misdadigers.

De wederopstanding van de anarchistische partij

In juli 1876 vond in Bologna het regionale congres van de afdelingen van de Internationale in de
Emilia-Romagna plaats. Andrea Costa was hier weer de onbetwiste leider. De algemene statuten
van de Internationale werden herbevestigd evenals de keuze voor het anarchisme en collectivisme.
De congresgangers gingen niet expliciet in op de strategie, maar beperkten zich tot een "actieve
propaganda van de beginselen" en tot de vorming van een "grote revolutionaire socialistische
partij". In de zomer vonden er ook regionale congressen van de federaties van de Marken en
Umbrië, van Rome  en van Toscane plaats. Uit deze congressen bleek dat er niet eensgezind over31

de strategie werd gedacht. Eén van de belangrijkste doelen van de congressen was, na de mislukte
opstanden van 1874, het wegnemen van alle misverstanden over de te volgen koers.
   De internationalisten vreesden niet alleen de activiteiten van spionnen en de politie, maar tevens
waren ze bang voor de 'andere weg', de weg van La Plebe (verplaatst van Lodi naar Milaan), de
Federazione dell'Alta Italia (opgericht op 15 oktober 1876 te Milaan),  de internationalistische32

afdeling van Ceresio (opgericht eind 1875 te Lugano),  en de socialistische groepering rond Il33

Povero in Palermo.  Deze afdelingen keerden zich, geïnspireerd door Enrico Bignami, de ex-34

communard Benoît Malon, Joseph Favre en Osvaldo Gnocchi-Viani, tegen de conspiratieve ideeën
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De afdeling van Ceresio publiceerde de krant L'Agitatore, waarvan vijf nummers uitkwamen, en een35

almanak voor 1876, Almanacco del Proletario. In een brief van Zanardelli, in naam van de afdeling van
Ceresio, wordt gesteld dat de Internationale in Italië nooit een geheime samenzwering zou zijn en dat ze
niet het "mysterieuze gezag" van het Comitato Italiano per la Rivoluzione Sociale erkende. Geciteerd
naar de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 30 januari 1876. Een kopie van de
statuten bevindt zich in ASDMAE, Fondo Moscati, Svizzera, VI, B. 1435.
Zie: de Circulaire van de Associazione Internazionale degli Operai Sezione di Ceresio, 1 mei 1876.36

Afgedrukt in Romano, Storia, III, 363.
Bulletin de la Fédération Jurassienne, 30 januari 1875; Damiani, Carlo Cafiero, 139-141.37

Cafiero, "Poco a Poco", Il Martello, no. 12 (19 november 1876). Geciteerd naar Damiani, Carlo Cafiero,38

139-140.
Consul Giuseppe Basso te Genève gaf een lijst door van 66 afdelingen die aan het congres zouden39

deelnemen. De meest actieve internationalisten waren volgens hem: Costa (Imola), Cafiero (Rome),
Malatesta (Napels), Ingegneros (Palermo), Natta (Florence), Bert (Turijn), Schettino (Napels), Baldari
(Taranto), Gabrielli (Siena), Gio. Buonfantini (Napels), Vittore Ubaldi (Spoleto), Bignami (Milaan),
Ferruccio Domeniconi (Pergola), Dott. Alberini Giannini (Robella), Borghetti (Ancona), Marzanti
(Ravenna), Gaetano Urbini (Ravenna). De werkelijke leiders zouden volgens de consul echter Costa,
Cafiero, Malatesta en Natta zijn. Consul te Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 31
augustus 1876. ASDMAE, Fondo Moscati, Svizzera, VI, B. 1435.
Tijdens de arrestatie van Costa werden alle documenten van de correspondentie-commissie door vrienden40

verborgen. De stukken met betrekking tot buitenlandse federaties en correspondenten werden bij Frances-
co Pezzi ondergebracht. De documenten over het congres in Florence werden door Malatesta naar Todi
[waarschijnlijk Tosi] gebracht en daar verbrand. Dankzij de spion "G.E.E.L." kon de Florentijnse
inspecteur Del Zoppo de documenten toch inzien. Daaronder bevond zich een manuscript van Costa over
het leven van Bakoenin. Inspecteur Del Zoppo aan de questore van Florence, Florence 16 november
1874, 19 november 1874. ASF, Questura, B. 4.

van Bakoenin en bekritiseerden de opstand van 1874: "de geheime samenzwering is één van de
meest autoritaire vormen". De internationalistische afdeling van Ceresio, waarin Giuseppe
Nabruzzi, Tito Zanardelli en de Fransman Malon zaten, vormde een oppositiegroep binnen de
Jurafederatie en de Federazione Italiana.  Deze dissidente afdelingen van de Internationale35

wilden, aangemoedigd door de machtsovername van de Sinistra,  naast de revolutionaire weg de36

mogelijkheid van de legale en politieke weg openhouden. Vakorganisaties, deelname aan het
politieke proces, socialistische propaganda en opvoeding waren in hun ogen betere methoden dan
de vruchteloze opstanden van het Italiaanse Comité voor de Sociale Revolutie. De anarchisten
waren doof voor deze suggesties en beschouwden de "apostelen van de matiging, verzoening en
dubbelzinnigheid" als hun vijanden:37

Door zich socialisten te noemen zijn ze gevaarlijker dan de verklaarde vijanden van de
volkszaak. De regering die ons aanvalt en ons vervolgt, duwt ons steeds vastberadener op
de weg van de revolutie: terwijl zij met hun "stapje voor stapje" proberen ons te laten
inslapen in misère en vernedering.38

   In oktober 1876 vond, onder moeilijke omstandigheden, het derde nationale congres van de
Federazione Italiana plaats in Florence-Tosi.  Verscheidene leiders, waaronder Costa, Natta en39

Grassi (de gehele correspondentie-commissie), werden reeds voor de opening van het congres
gearresteerd.  Daarop volgde de noodtoestand in Florence en werden alle spoorwegstations door40

het leger bewaakt. Soldaten verhinderden de toegang tot de vergaderzaal. Het politie-optreden
kwam als een verrassing omdat de internationalisten een dergelijke aanpak niet van de Sinistra
hadden verwacht en de voorbereidingen voor het congres ongehinderd en in het openbaar hadden
plaats gevonden. Alles wees erop dat de politie een val wilde zetten. 
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Italiaanse consul te Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 4 november 1876.41

ASDMAE, Fondo Moscati, Svizzera, VI, B. 1435.
De besluiten van het congres van Florence-Tosi werden door minister van Binnenlandse Zaken Nicotera42

meegedeeld aan de prefecten. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 25 oktober
1876.
Francesco Pezzi wordt veelal in één adem genoemd met zijn vrouw Luisa Minguzzi. Beide speelden een43

hoofdrol binnen de anarchistische beweging in Florence. Na de opstand van 1874 vluchtten ze naar
Zwitserland waar ze twee jaar bleven. In oktober 1876 keerden ze terug naar Florence. Zeven jaar later
vluchtten ze met Malatesta naar Argentinië waar ze tot 1890 bleven. Terug in Italië ondergingen ze vele
veroordelingen en gevangenschappen. Vanaf 1900 trokken ze zich terug uit de beweging. Luisa stierf in
1911, Francesco benam zich het leven in 1917. "Francesco e Luisa Pezzi" in: Andreucci en Detti, ed., Il
Movimento, IV, 110-115.
Dat is waarschijnlijk de reden waarom Grassi en Luisa Minguzzi in december 1876 naar Napels44

vertrokken. Questore van Florence aan de questore van Napels, 11 december 1876. ASN, Questura, B.
49.

   Nadat gebleken was dat de vergadering niet in Florence kon plaatsvinden, weken de overgebleven
veertig afgevaardigden uit naar de bossen van Tosi (Pontassieve). Het congres was door het
wegblijven van de 'dissidente' groeperingen volledig in handen van bakoeninisten als Cafiero en
Malatesta. Dit congres betekende een omslag binnen de Italiaanse socialistische beweging. De
bijeengekomen anarchisten namen het belangrijke besluit tot de besliste afwijzing van de electorale
propaganda als middel en de parlementaire republiek als doel. De revolutionaire methode werd
beschouwd als de enige manier om de sociale kwestie op te lossen. Elke andere weg werd gezien als
verraad aan de mensheid. Het middel tot de revolutie kon alleen de opstand zijn. De 'evolutionisten'
werden op dit congres dus resoluut afgewezen. "De Internationale in Italië", zo schreef de Italiaanse
consul in Genève naar aanleiding van het congres, "bekommert zich niet langer om het welzijn van
de arbeider, zoals de fundamentele statuten van de Associatie voorschrijven, maar zal een perma-
nente, gevaarlijke en politieke samenzwering tegen de staat zijn."41

   Het congres veroordeelde weliswaar de politieke strijd en deelname aan verkiezingen, maar bood
wel de mogelijkheid om te stemmen in kiesdistricten waar een socialistische vriend kans zou maken
om gekozen te worden.  De nieuwe correspondentie-commissie werd gevormd door Carlo Cafiero,42

Gaetano Grassi en Francesco Pezzi,  en werd verplaatst naar Napels.43 44

   Het belangrijkste theoretische vraagstuk tijdens het congres was de keuze tussen het collectivisme
en het communisme. De termen collectivisme en communisme werden door de anarchisten
verwarrend gehanteerd. Oorspronkelijk noemden alle internationalisten zich collectivist in de zin
dat alle productiemiddelen in gemeenschappelijk bezit zouden komen en dat elke arbeider recht had
op het integrale product van zijn werk. Bakoenin noemde de volgelingen van Marx en de Duitse
sociaal-democraten (staats)communisten, wat een duidelijk negatieve lading had. Zelf behield hij de
naam collectivist. In deze tijd duidde het onderscheid ook op het verschil in opvatting over de staat
en organisatorische en tactische problemen van de Internationale. 
   In Italië nam men Bakoenins terminologie over, en noemde iedereen, zelfs de groep rond La
Plebe, zich "niet-autoritair collectivist". De internationalisten in Italië benadrukten met deze
benaming het belang van de verbinding tussen "individuele vrijheid en sociale solidariteit"
tegenover het primaat van de staat.
   Later kreeg de term 'collectivist' echter een meer economische lading. Zo noemden de 'evolutio-
nisten' en de sociaal-democraten zich collectivist in de zin dat "een ieder zich naar vermogen zou
inzetten, en een ieder naar prestatie zou ontvangen". De meeste anarchisten in Italië, en met name
Malatesta, Cafiero, Costa en Covelli, reageerden in 1876 daarop met het tevens economisch
geladen beginsel "van een ieder naar vermogen, aan een ieder naar behoefte", en noemden zich



Hoofdstuk IV148

Dat de internationalisten de politieke en economische ladingen van de termen bleven verwarren, bleek uit45

het antwoord van één van de samenzweerders van de Matese-bende (zie hieronder: pag. 151 vlg.). Op de
vraag van een kameraad of de bende het communisme wilde vestigen, antwoordde de internationalist:
"Niet in het minst! Wij willen meer, wij willen het collectivisme. In het communisme is er een staat die de
rijkdommen in naam van het volk bezit en beheert, is er een gevestigde hiërarchie met een wetgevende
inrichting, is er een gezag dat zich in de hoogte plaatst. Maar wij zijn geen autoritairen, wij zijn anarchis-
ten. Anarchie is ons vaandel, en anarchie betekent de drievoudige emancipatie: economisch, politiek en
moreel." Il Pungolo (Napels), 18 april 1878. In Masini, Gli Internazionalisti, 146-148.
Voor het probleem collectivisme versus communisme zie: Briguglio "L'Anarchismo in Italia fra46

Collettivismo e Comunismo", 293-306; Damiani, Carlo Cafiero, 165-182; Nettlau, "Alcuni Documenti
sulle Origini dell'Anarchismo Comunista (1876-1880)", Studi Sociali, IV, 1 oktober - 1 november 1933;
Nettlau, "Anarchismo: Comunista o Individualista? l'Uno e l'Altro" in: Malatesta, Scritti, III, 254-258;
[Errico Malatesta] "I Nostri Proposti", L'Associazione, Nr. 4, 30 november 1889; Nettlau, Geschichte, II,
305-311, III, 5-19; Malatesta, "Internazionale Collettivista e Communismo Anarchico", Scritti, III, 259-
265; Cafiero, "Rivoluzione": Anarchia e Comunismo in: Maffei, ed., Dossier Cafiero, 27-49.
Binnen de Italiaanse anarchistische beweging bleef de tegenstelling tussen communisten en collectivisten47

tot aan het einde van de eeuw bestaan. Dit contrast raakte enigszins op de achtergrond door de toenemen-
de tegenstelling tussen de 'sociaal-anarchisten' en de 'individualistische anarchisten'. Vooral Malatesta
zette zich vanaf 1889 in voor de vereniging van communisten en collectivisten in één partij. Om de
hopeloze strijd tussen beide groepen te vermijden - oplossen was niet mogelijk - en om de collectivis-
tische school niet af te stoten, noemde hij zich 'socialistisch anarchist'.

voortaan, ter onderscheiding van de evolutionistische collectivisten, communistische anarchisten.45

De termen hadden dus een een economisch in plaats van een politiek karakter gekregen.  Het46

communistische anarchisme, dat later door de internationale anarchistische gemeenschap zou
worden overgenomen, werd voor het eerst in Italië op het Congres van Florence-Tosi in bespreking
gebracht: "Iedereen moet naar vermogen voor de maatschappij werken, en heeft het recht om van de
maatschappij te verlangen dat al zijn behoeften worden bevredigd naar gelang de opbrengst en de
sociale krachten."47

   Naar aanleiding van de verhindering van het congres der internationalisten in Florence op 21 en
22 oktober en de preventieve arrestatie van vele internationalisten, vond er op 13 december 1876
een fel debat plaats in de Kamer van Afgevaardigden tussen afgevaardigde Saladino Saladini en
minister van Binnenlandse Zaken Nicotera. Saladini vroeg aan de minister waarom deze het congres
had verboden en waarom de congresgangers op de beschuldiging misdadigers te zijn, waren
gearresteerd. Nicotera verklaarde daarop: 

Ik respecteer alle rechten die door het Statuut worden gegarandeerd en in het bijzonder die
op vereniging. [...] Dat hebben we recentelijk aangetoond tijdens twee verschillende
gebeurtenissen en tegenover twee partijen die onderling nogal verschillen: tegenover de
klerikale en tegenover de republikeinse. [...] Maar deze beginselen van ruime vrijheid
kunnen niet worden toegepast op de internationalisten: tegenover hen kunnen de autoritei-
ten de wet van de ammonizione toepassen [...] onder hen zijn er personen waarop de wet
van de domicilio coatto van toepassing is. [...] Vele internationalisten in Italië zijn
vrijwel analfabeet: men moet ze niet verwarren met denkers, wetenschappers en publicis-
ten. Daarmee is nog niet gezegd dat de verenigingen van internationalisten overeenkomen
met misdadige genootschappen. [...] Echter, gelet op hoe de partij van de internationalis-
ten is samengesteld, geloof ik eerlijk gezegd niet dat we ons zorgen hoeven te maken. [...]
Gelooft u in het geheel niet dat de regering zich zorgen maakt over dergelijke verenigin-
gen; werkelijk niet; ik verzeker in volle overtuiging dat ze geen enkel politiek gewicht
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Zie: "Il R. Ministro Nicotera e gl'Internazionalisti Ammoniti" Il Risveglio (Periodico Socialista) Siena,48

A.V., no. 6, 11 februari 1877. Atti del Parlamento Italiano. Camera dei Deputati - XIII Legislatura.
Sessione 1876-1877. Discussioni. I, 255-271.
Conti, Le Origini del Socialismo, 225.49

Supplemento Straordinario al no. 4 de Il Martello (Bologna, 25 januari 1877). De open brief is afgedrukt50

in Romano, Storia, III, 371-388.
Ibidem.51

Gepubliceerd in Bulletin de la Fédération Jurassienne de l'Asociation Internationale des Travailleurs, 352

december 1876. Tevens in Zoccoli, L'Anarchia, 446; Masini, Storia degli Anarchici (1969) 108.

hebben, noch in staat zijn om de sociale revolutie te ontketenen.48

 
Nicotera verdedigde het verbod van het congres met het excuus dat vele congresgangers ammoniti
waren, en hij van mening was dat zij geen recht op vereniging hadden. Tevens verdedigde Nicotera
de noodzaak van de geheime politieke politie met het argument dat de internationalisten geheime
bijeenkomsten hielden.49

   Op deze woorden kwam een felle reactie van de internationalisten bij monde van Andrea Costa in
de open brief van "Alcuni Internazionalisti a S. Eccellenza, l'onorevole Barone Nicotera" in de
Martello (de Hamer):

Gegroet o ziel van mijn lichaam!
De politie is de ziel van alle regeringen, en net zoals de ziel in het katholieke systeem,
alhoewel onzichtbaar, het lichaam informeert en stuurt, zo ook moet de politie elke
regering informeren, en al haar bewegingen sturen zonder zich te laten zien, noch zich te
laten vermoeden.
Ze moet kortom de geest zijn die influistert, de geest die de materie in beweging zet.50

Costa wees op het feit dat dezelfde Nicotera in 1867 in de Kamer had verklaard dat hij alle fondsen
voor de geheime politie wilde afschaffen omdat hij ze immoreel achtte. Het feit dat de Internationale
sinds enige tijd clandestien opereerde, was volgens Costa geheel te wijten aan de regering die de
Internationale buiten de wet had geplaatst.51

De genesis van de propaganda van de daad

Enkele dagen na het congres in Florence-Tosi vond, van 26 tot 30 oktober 1876, in Bern het
congres van de 'antiautoritaire' Internationale plaats. Malatesta en Cafiero legden daar de volgende
verklaring af:

De Italiaanse Federatie is er van overtuigd dat de insurrectionele daad, indien bedoeld
om door acties het socialistische principe te bevestigen, het meest effectieve propaganda-
middel is en het enige dat, zonder de massa te misleiden en corrumperen, kan doordringen
tot de onderste sociale lagen, en de levendige krachten van de mensheid kan overhalen tot
de strijd van de Internationale.  52

   Deze verklaring was de genesis van de tactiek van de 'propaganda van de daad': de anarchistische
ideeën worden tot uiting gebracht via acties met een voorbeeldfunctie, en bereiken zo de massa. Het
idee was niet nieuw: Mazzini en Carlo Pisacane hadden het ook reeds verkondigd. Pisacane had
reeds in 1857 de gedachte van de propaganda van de daad als volgt vertolkt:
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Pisacane, Testamento Politico. Het geschrift werd voor het eerst gepubliceerd op 27 juli 1857 in het53

Journal des Débats. In hetzelfde jaar werd het in Engelse kranten gepubliceerd. In Italië verscheen de
tekst in L'Italia del Popolo (Genua) 2 augustus 1857. Bij de vele herdrukken in brochures zijn er
veranderingen in de tekst geslopen. De originele tekst is herdrukt in Russi, Pisacane e la Rivoluzione
Fallita, 361-365; en Pisacane, La Rivoluzione, 227-230. De in de tekst genoemde soldaat Milano
pleegde op 8 december 1856 een aanslag op koning Ferdinand II van Sicilië.
Bakoenin, "Lettre à un Français" in La Solidarité, no. 20, 20 augustus 1870; afgedrukt in Bakounine,54

Archives Bakounine, VI, 3-104 (citaat op pag. 51). De Italiaanse vertaling, "Lettera a un Francese", is
afgedrukt in Bakunin, Opere Complete, VII, 35-150 (citaat op pag. 89).
Converti, Repubblica ed Anarchia, 29-30.55

Geciteerd naar Romano, Storia del Movimento, III, 257-258.56

[...] het is mijn vaste overtuiging dat de propaganda van de idee een hersenschim is, en
dat de opvoeding van het volk onzinnig is. Ideeën komen voort uit feiten en niet anders-
om, en het volk zal niet door zijn ontwikkeling vrij worden, maar zal veeleer ontwikkeld
zijn als het vrij is. Het enige dat een burger kan doen om zijn land te dienen, is geduldig
de dag af te wachten, waarop hij kan deelnemen aan een daadwerkelijke revolutie:
samenzweringen, complotten, pogingen tot opstand zijn, volgens mij, die reeks daden
waardoor Italië op weg is naar haar doel van eenheid. De tussenkomst van de bajonet van
[Agesilao] Milano was als propaganda veel effectiever dan duizenden boeken van
theoretici, die de werkelijke plaag zijn van ons land en de wereld.53

En Bakoenin had in 1870 in zijn "Brief aan een Fransman" geschreven:

Nu moeten we ons allen op de revolutionaire oceaan wagen en voortaan moeten we onze
beginselen niet meer door woorden propageren, maar door daden, want dat is de
populairste, doeltreffendste, machtigste en onweerstaanbaarste vorm van propagan-
da.54

Het nieuwe van de anarchistische interpretatie was echter het exclusief 'propagandistische' karakter.
Zo schreef Niccolò Converti:

Het is de plicht van de anarchisten dat ze door goed overwogen, aanhoudende en weerke-
rende daden het volk opvoeden tot de opstand en tot minachting jegens de wet en het
gezag, of beter nog, dat ze door hun daden laten zien wat vernietigd moet worden.  55

   Tijdens het Bernse congres onderstreepte Malatesta tevens het klassenloze karakter van de
Internationale, en viel hij de vakbonden aan wegens hun reactionaire tactiek:

Vanuit ons oogpunt, voor ons Italianen, moet de Internationale niet een vereniging zijn
die exclusief uit arbeiders bestaat; in feite bestaat het doel van de sociale revolutie niet
uitsluitend uit de emancipatie van de arbeidersklasse, maar uit die van de gehele mens-
heid; en de Internationale, die het leger van de revolutie vormt, moet onder haar vaandel
alle revolutionairen, zonder klassenonderscheid, verenigen.56

   Angstvallig probeerden Malatesta en Cafiero in Bern de indruk weg te nemen dat er verdeeldheid
zou heersen binnen de Italiaanse Internationale. Die indruk werd gevoed door de aanwezigheid in
Bern van Oreste Vaccari als afgevaardigde van de afdelingen van Ferrara en Città di Castello, en
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Malatesta keerde zich, volgens consul Gambini, tegen Nabruzzi en Malon en noemde de eerste een dief57

en spion, die het niet waard was deel uit te maken van de Federazione Italiana, en de laatste een lage
streber. De consul in Genève, Gambini, aan minister van Buitenlandse Zaken Luigi Melegari, Genève 28
oktober 1876. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, VII, 630-633.
Zie: Manacorda, Il Movimento Operaio, 83-87,58

Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 24 februari 1877.59

Galassi, Vita di Andrea Costa, 168; Lipparini, Andrea Costa Rivoluzionario, 91.60

Deze was geen politiespion zoals Della Peruta ("La Banda del Matese", 371, noot 107) beweert, maar een61

arrestant die tijdens zijn verhoor doorsloeg. Het betrof Giovanni Bianchini uit Mariano, winkelier te
Rimini. Hij was samen met Domenico Ceccarelli gearresteerd. In een brief van het ministerie van Binnen-
landse Zaken aan de prefect van Bologna (Rome, 16 april 1877) staat het volgende: "Door één van de
individuen die gearresteerd werden als deelnemer aan de opstandige internationalistische bende die door
Cafiero werd aangevoerd, werd vertrouwelijk onthuld dat er binnen korte tijd opstandige acties moeten
volgen in Genua, Livorno, Ancona en de hele Romagna." ASB, Pref. Gab., B. 444, fasc. 1. Deze
informatie was gebaseerd op inlichtingen die Bianchini aan de procureur van Santa Maria Capua Vetere
had gegeven. De procureur van Santa Maria Capua Vetere aan de minister van Justitie, Pasquale
Stanislao Mancini, Gallo 13 april 1877. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 42, fasc. 555.
Naar aanleiding van de handelwijze van de politie is er tussen historici een debat ontstaan. Het gaat62

daarbij om de vraag of de politie van plan was de bende vóórdat ze in actie zou komen, zou oppakken of
dat ze dat zou doen zodra deze in actie was gekomen. Afgaande op de documenten, die tevens in Romano

van Bernardo Ferrari als afgevaardigde van afdelingen in Palermo en Trapani. Het mandaat van de
afdeling van Ceresio (Lugano) dat aan Ferrari was verleend, werd niet erkend.  57

   Het tweede congres van de federatie van de Alta Italia op 17 en 18 februari 1877 gaf echter
duidelijk aan dat de 'dissidenten' een totaal andere lijn volgden dan de bakoeninisten: zij sloten geen
enkel propagandistisch middel uit om het socialisme te bereiken. De Franse socialist Joseph Favre
sprak op het congres zelfs openlijk over het nut van een onafhankelijke sociaal-politieke partij.58

Tevens werd op dit congres uitgesproken dat de Federazione dell'Alta Italia zich zag als deel van
de oorspronkelijke Internationale, en onafhankelijk was van de andere federaties van Italië. Het was
duidelijk dat de Noordelijke socialisten zich afscheidden van de anarchisten, en ze kregen daarbij de
volledige instemming van Friedrich Engels. De regering was op de hoogte van deze tegenstellingen
tussen de Federazione dell'Alta Italia en de Federazione Italiana.59

   Terwijl de andere afgevaardigden op 30 oktober Bern verlieten, verlengden Malatesta en Cafiero
hun verblijf in Zwitserland met enkele weken. Dat verblijf had maar één doel: het verzamelen van
geld en het ontwikkelen van plannen voor een nieuwe opstand in Italië. Het geld kregen ze van een
Russische revolutionaire, ene juffrouw Smetskaia, en uit Cafiero's deel van een erfenis. Eind
december keerden ze vol goede moed terug naar Napels.

Propaganda van de daad: de Matese-bende

In Napels werden de plannen voor de opstand uitgewerkt. De generale staf werd gevormd door
Malatesta, Cafiero, Covelli, Grassi, Pezzi en Minguzzi. Het was duidelijk dat Malatesta en Cafiero
de strategen van de Italiaanse Internationale waren geworden. Costa had bedenkingen tegen de
onderneming en weigerde er aan deel te nemen: hij vond de actie onbezonnen en voorbarig in een
periode dat de Internationale zich reorganiseerde.  Hij deed wel de toezegging dat hij bendes in de60

Romagna zou organiseren ter ondersteuning van de actie in het Zuiden.
   Onder de Napolitaanse revolutionairen had zich ook de onmisbare verklikker gemengd die de
lokale politie vanaf maart op de hoogte hield van het voornemen.  De politie had echter besloten de61

internationalisten hun gang te laten gaan om ze in flagranti delicto op te pakken. Heterdaad
betekende in dit geval: als alle "bendeleiders zich met de wapens in de hand hadden verzameld."62
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zijn gepubliceerd, moet ik Masini gelijk geven en concluderen dat de politie de bende wilde oppakken
voordat ze in actie zou komen. Dit plan mislukte mede door toedoen van de tussenkomst van vier
carabinieri (zie hieronder: pag. 153). De fout werd later toegeschreven aan de prefect van Benevento.
De ex-garibaldist Pietro Cesare Ceccarelli was één der leiders van de Internationale in Napels. In 188263

vluchtte hij naar Egypte waar hij vier jaar later stierf. "Pietro Cesare Ceccarelli" in: Andreucci en Detti,
ed., Il Movimento, II, 3-4.
Pietro Ceccarelli aan Amilcare Cipriani, s.l., s.d. [maart of april 1881]. Geciteerd naar Della Peruta, "La64

Banda del Matese", 380.
Het is opvallend dat plunderingen altijd gepaard gingen met de vernieling van belastingregisters en65

gemeente-archieven. Zie: Romano, Storia del Movimento, I, 59-60.
De Belgische radicale econoom Emile De Laveleye schreef daarover in 1880: "De buitensporige66

belastingheffing, de buitensporige rente, zie daar de werkelijke en diepere oorzaken van de ellende."
Geciteerd naar Ragionieri, Italia Giudicata, I, 168. En William Gladstone schreef negen jaar later: "het
systeem en de hoogte van belastingheffing in dit land heeft tot een dermate ernstige situatie voor de
bevolking geleid dat het verwonderlijk is dat men tot dusver zo veel geduld heeft getoond..." Ibidem, I,
145.
Ceccarelli aan Cipriani. In Della Peruta, "La Banda del Matese", 380.67

Bakoenin had een tweeslachtige houding tegenover de tactiek van de gewapende bendes. Enerzijds was68

hij fel gekant tegen deze strategie van de "kleine oorlog", anderzijds spoorde hij de revolutionairen
permanent aan tot revolutionaire actie. Zie: Masini, Gli Internazionalisti, 10-11.

Zo hoopte de politie niet alleen bewijzen in handen te krijgen, maar ook het maximale aantal
samenzweerders op te pakken. Minister van Binnenlandse Zaken Nicotera zag in de samenzwering
de rechtvaardiging om de socialistische beweging voorgoed te onderdrukken.
   Niets vermoedend gingen de anarchisten door met hun voorbereidingen. Van te voren was
besloten dat de actie een propagandafunctie moest hebben: niet de overwinning was het doel, maar
de propaganda die deze daad zou bewerkstelligen. Deze opzet werd vier jaar later bevestigd door
bendelid Pietro Ceccarelli:63

We gingen niet uit van een overwinning want we wisten dat enkele tientallen individuen
met vrijwel onbruikbare geweren geen gevechten konden winnen tegen regimenten die
met Wetterly-geweren waren uitgerust. Als partizanen van de propaganda van de daad
wilden we propaganda maken [...].  64

In 1874 vormden de steden het toneel, probeerden de internationalisten de stedelingen te bereiken
en was de Commune van Parijs het voorbeeld. Nu was het platteland de plaats van actie, waren de
boerenarbeiders - zonder wie een sociale revolutie niet mogelijk werd geacht - de doelgroep en was
de Jacquerie de inspiratiebron. De internationalisten hielden vast aan Bakoenins veronderstelling
dat boeren een instinctief revolutionaire massa vormden. Deze gedachte werd gesteund door de
bloedige periodes van het brigantaggio, waarbij de lokale bevolking zich na elke aanval van een
boerenbende te buiten ging aan plundering en brandstichting.  Daarenboven zag men in de65

protestacties voor 'brood en arbeid', en in de toenemende misère van de boeren als gevolg van het
liberale economische beleid en de toenemende belastingdruk het teken dat de tijd rijp was voor
gekanaliseerde acties.66

   Het actieplan was simpel. Een gewapende bende zou "zolang mogelijk over het platteland
zwerven, oorlog predikken, aanzetten tot het sociale brigantaggio, kleine dorpen bezetten en ze
weer verlaten na het uitvoeren van revolutionaire daden".  De opstand van gewapende bendes was67

de traditionele actiemethode tijdens het Risorgimento die ook door Mazzini, Garibaldi en Pisacane
werd gebruikt.  Het decor van de propaganda-actie werd gevormd door het woeste Matese-68

gebergte in de provincie Benevento, dat bewoond werd door "een oorlogszuchtige bevolking die een
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Ceccarelli aan Cipriani. In Della Peruta, "La Banda del Matese", 380.69

Onder deze naam werd Serge Krav…inskij, beter bekend onder zijn nom de guerre Stepniak, opgepakt.70

De Italiaanse politie en justitie wisten echter niet achter zijn ware identiteit te komen. Krav…inskij was via
Malatesta en Celso Ceretti, die hij tijdens de opstand van de Slaven in Herzegovina in 1875 was tegenge-
komen, in contact gekomen met de Italiaanse internationalisten. Molinari, "S.M. Stepnjak Krav…inskij",
21.
Van de samenzweerders kwamen alleen Malatesta en Cafiero uit het Zuiden. Zij waren als enigen in staat71

met de plaatselijke bevolking te praten.
Farina, die soms met de voornaam Vincenzo (Pietro Ceccarelli, Della Peruta, Nettlau), en meestal met de72

naam Salvatore (Fabbri, Hostetter, Masini, Pernicone, Ravindranathan, Zangheri) wordt aangeduid, had
in de jaren zestig met gewapende bendes het brigantaggio bestreden. Als ex-revolutionair onderhield hij
banden met minister van Binnenlandse Zaken Nicotera. Nettlau, Malatesta, 134; Masini, Gli
Internazionalisti, 74.
Ze hadden de actie beraamd op 5 mei, daarbij rekening houdend met de intrede van de dooi en met het73

aantal herders dat in deze periode door de bergen zou trekken.
De overeenkomst met de symbolische revolutionaire daden die de Poolse, Franse, Italiaanse en Duitse74

ballingen, waaronder Mazzini, vanuit Zwitserland verrichtten tijdens hun inval in februari 1834 in Savoye
is opvallend: "De opstandelingen bezetten Annemasse, vernielden de wapenschilden van de Sardijnse
koning, richtten een vrijheidsboom op, plunderden de kas van het douanegebouw en verbrandden de
registers." Zie: Langhard, Die Politische Polizei, 5. Soortgelijke gebeurtenissen herhaalden zich in juni
1857 in Italië toen de revolutionairen onder leiding van Pisacane het eilandje Ponza bezetten: de
archieven van de politie en de rechtbanken werden in brand gestoken en verscheidene openbare
gebouwen werden geplunderd. Zie: Rosselli, Carlo Pisacane, 238.

sterk contingent leverde aan het brigantaggio." Het Matese-gebergte lag bovendien dicht bij
Napels zodat het contact met de revolutionaire hoofdkwartieren in stand gehouden kon worden.69

   Voorafgaand aan de guerrilla hadden Malatesta en Cafiero zich verzekerd van de medewerking
van een honderdtal ervaren en beproefde internationalisten. Onder hen bevond zich de Russische
revolutionair Abramo Roublew die voor de internationalisten een "Handboek voor het voeren van
de guerrilla-oorlog" had geschreven.  Tot hen behoorde ook de lokale gids en tolk Salvatore Farina70

die de bende door het gebergte zou moeten leiden.  Farina zou bovendien zorgen voor de steun van71

lokale boeren en herders. Deze ex-garibaldist hield minister Nicotera nauwkeurig op de hoogte van
de vorderingen.  De samenzweerders kregen door het verscherpte toezicht argwaan en besloten hun72

actie met een maand te vervroegen.  In hun hoofdkwartier in het dorpje San Lupo wachtten ze op 473

april tevergeefs op de komst van het merendeel van de manschappen. Roublew, Massimo Innocenti,
Leopoldo Ardinghi, Gaetano Grassi en Florido Matteucci waren reeds gearresteerd. Diezelfde
avond stuitte een patrouille van vier carabinieri op de revolutionairen en werd onder vuur
genomen. Twee carabinieri raakten daarbij gewond waarvan één dodelijk. Geschrokken van deze
onverwachte confrontatie vluchtten de anarchisten hals-over-kop de bergen in. Het merendeel van
hun materieel en proviand moesten ze achterlaten. Bij toeval kwamen ze nog enkele kameraden
tegen die, doordat ze hun trein hadden gemist, aan de politie waren ontsnapt. De Matese-bende die
de bergen introk, bestond uit 26 personen.
   De bende deed in totaal twee dorpen aan die in naam van de sociale revolutie 'bevrijd' werden.
Door vernieling van de gemeente-archieven en officiële staatssymbolen, en door andere voorbeeld-
acties gaven ze aan wat hun 'propaganda' behelsde.  De dorpsbevolking keek verbaasd en in74

verwarring naar deze verzameling mannen met hun rood-zwarte kokardes en hun rood-zwarte
vaandel. De lokale priesters schoten de bende te hulp. Zij stelden de bevolking gerust dat de
anarchisten de "ware apostelen van God" waren en "slechts de regeringsvorm veranderden". Na het
vertrek van de bende keerde de bevolking terug naar haar dagelijkse bezigheden.
   De bende slaagde niet in haar doel om de bevolking in opstand te brengen, maar trok wel veel
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Telegram van de Agenzia Stefani, 9 april 1877. ASMan, Polizia, B. 278.75

Zie: de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 19 april 1877. In deze circulaire76

wordt gewezen op de klacht van de minister van Defensie dat de politieke autoriteiten zo vaak een beroep
doen op het leger voor zaken die door de politie zouden kunnen worden afgehandeld. 
De bersaglieri waren een in 1831 opgericht elitekorps van beroepsschutters.77

publiciteit. Ze provoceerde bovendien een buitensporige overheidsreactie. Het was niet de bedoeling
geweest van minister Nicotera dat de bende daadwerkelijk de bergen zou bereiken. Hij schreef het
mislukken van de preventieve arrestatie van de bendeleden toe aan het gebrekkige optreden van de
autoriteiten in Benevento.  Zoals gebruikelijk voor de handhaving van de openbare orde werd de75

hulp van het leger ingeroepen.  Meerdere compagnieën bersaglieri,  een regiment infanterie en76 77

andere strijdkrachten van in totaal twaalfduizend soldaten werden tegen de Matese-bende ingezet.
Op 12 april konden de bersaglieri en soldaten de uitgeputte, verkleumde en hongerige bendeleden
inrekenen. Ze werden opgesloten in de gevangenis van Malatesta's geboortedorp Santa Maria
Capua Vetere.
   Na de arrestatie van de internationalistische opstandelingen stuurde Nicotera op 17 april 1877 een
brief aan minister-president Depretis waarin hij zijn beeld van de Internationale schetste:

Na de vrijspraken die door de Hoven van Assisen van Bologna, Florence, Trani en andere
werden uitgesproken ten gunste van de internationalisten die gearresteerd waren als
gevolg van de insurrectionele pogingen van 1874, voerde de internationalistische partij in
geheel Italië een actieve propaganda om zich te reorganiseren.

   Resultaat van deze propaganda, die in het bijzonder werd geleid door Andrea Costa uit
Imola, Carlo Cafiero uit Barletta, Errico Malatesta uit Capuavetere, Francesco Natta en
Gaetano Grassi uit Florence, en door anderen, was de oprichting van afdelingen in vele
dorpen in het Rijk.

    Het subversieve doel van deze verenigingen blijkt duidelijk uit hun statuten, uit de
manifestaties die werden gehouden tijdens de diverse regionale en federale congressen,
alsook tijdens het congres van Bern, uit de circulaires die de Commissione di Corrispon-
denza della Federazione Italiana heeft verspreid, en tenslotte uit de instructies die door
het Federale Comité van Neuchâtel herhaaldelijk naar de Italiaanse afdelingen werden
gestuurd.

   Elk gezagsbeginsel vernietigen, het recht op eigendom afschaffen, het gezin ontwrichten,
de anarchie, het collectivisme en de liquidazione sociale afkondigen door middel van de
revolutie, zijn de beginselen die men namens de Internationale predikt.

   De laatste gebeurtenissen in de provincies van Benevento en van Caserta tonen duidelijk
aan dat de leden van de partij voor geen enkel middel terugdeinzen om hun theorieën, hoe
noodlottig ook, te verwezenlijken.

   Het is daarom eenvoudig te begrijpen dat de regering zich met alle middelen die haar door
de wet worden verleend, moet verzetten tegen de uitvoering van dergelijke plannen en dat
ze niet langer het bestaan van verenigingen kan tolereren die een doel hebben dat zo
lijnrecht staat tegenover de nationale instituties alsook tegenover alle principes van orde
en veiligheid.

   Het lijkt derhalve noodzakelijk om dergelijke verenigingen te ontbinden, en des te
dringender beveel ik de doorvoering van die maatregelen aan, nu blijkt dat er overal
ongeregeldheden en opstanden worden voorbereid.

   Het is immers bekend dat de in Napels georganiseerde en in de provincie van Benevento
uitgebroken actie verbonden is met soortgelijke acties die zich nog moeten realiseren, en
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Brief van Nicotera aan Depretis, Rome 17 april 1877. ACSR, Carte Depretis, Serie IV, Scatola 2, fasc.78

13.
ASB, Pref. Gab., B. 444, fasc. 2.79

die daadwerkelijk dreigen te volgen in de Romagna, Toscane, de Marken, Umbrië, in de
buurt van Genua en op Sicilië.

   Het land leeft in angst, en zal met tevredenheid een daad van gezag van de regering
tegemoet zien; een daad die de fatsoenlijke burgers weer moed zal geven, de booswichten
zal verschrikken en in elk geval de lijnen van hun intriges zal verbreken, daarmee
ongetwijfeld verstoringen van de openbare orde voorkomend die gemakkelijk zouden
kunnen leiden tot onaangename repressieve maatregelen.

   Behalve dat, zou men met de voorgestelde ontbinding eenvoudig belangrijke documenten
in beslag kunnen nemen die de plannen van de internationalistische partij openbaren en de
autoriteiten de wapens geven om in overeenstemming met de wet tegen alle schuldigen op
te treden.

   Ik stel daarom voor alle prefecten uit te nodigen onmiddellijk over te gaan tot de ontbin-
ding van alle federaties, afdelingen, kringen, kernen en groepen van de Internationale, tot
de inbeslagneming van de stukken van alle bovengenoemde verenigingen, de stukken
door te verwijzen naar de rechterlijke macht en alle andere maatregelen te nemen die door
de omstandigheden worden ingegeven.  78

   Tijdens de vergadering van de ministerraad van 18 april bleek dat de minister-president volledig
akkoord ging met de voorstellen van Nicotera. De prefecten kregen het bevel om, naar aanleiding
van de gewelddaden in de Benevento, per 20 april alle "federaties, afdelingen, kringen, kernen en
groepen van de Internationale" te ontbinden. Een voorbeeld van een dergelijk decreet was dat van
de prefect van de provincie Bologna:

De Prefect [...]
Gelet op het feit dat gewelddaden en betreurenswaardige excessen tegen de openbare orde
zijn begaan door internationalisten in de Provincies van Benevento en Caserta,
Gelet op het feit dat men reden heeft om te vermoeden dat men ook in deze Provincie
soortgelijke onlusten wil bevorderen,
Overwegend dat het de hoogste plicht van de regering is om de openbare orde te handha-
ven tegen criminele aanslagen van een vereniging die openlijk streeft naar de vernietiging
van de bases van de maatschappij,
Verordent dat:
1. De federaties, afdelingen, kernen, en groepen van de Internationale in deze Provincie
zijn ontbonden,
2. De zalen waar ze zitting hadden, zullen worden gesloten, en de registers, corresponden-
tie, documenten en andere voorwerpen die er worden aangetroffen, in beslag zullen
worden genomen en overhandigd aan de justitionele autoriteiten,
3. De questore en de onderprefecten van de Provincie zijn belast met de uitvoering van
dit decreet.
Bologna, 20 april 1877.
De Prefect79

De ontbinding moest gepaard gaan met arrestatie van de leden en inbeslagneming van alle
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Telegram-circulaire van minister van Binnenlandse Zaken Nicotera, Rome 18 april 1877.80

Telegram van minister van Justitie Mancini aan de procureurs-generaal van de Hoven van Beroep, Rome81

19 april 1877. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 42, fasc. 555.
Brief van minister van Binnenlandse Zaken Nicotera aan minister van Justitie Mancini, Rome 24 april82

1877. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 42, fasc. 555.
Krachtens het decreet van de prefect van Milaan van 20 april 1877, no. 575 Gabinetto, werden de83

"Federazione Socialista dell'Alta Italia, de Circoli degli Studi Sociali di Milano en alle commissies die
tot deze federatie behoren" ontbonden. ASM, Questura, Cartella 86, fasc. 4 (1867-1884). Op dat moment
beschikte deze Noordelijke federatie over 30 afdelingen met 3500 leden. Zie: Della Peruta, Democrazia e
Socialismo, 306.
Costa, "Del Socialismo in Italia", Almanacco Socialista del 1880 (Milaan, 1880). Later in Costa,84

Bagliori di Socialismo, 26.

documenten, die vervolgens moesten worden voorgelegd aan de rechter.  Minister van Justitie,80

Pasquale Stanislao Mancini, zorgde er per circulaire voor dat het Openbaar Ministerie één lijn zou
volgen.  Nicotera benadrukte enkele dagen later nog eens tegenover zijn collega van Justitie dat hij81

niet door de rechterlijke autoriteiten teleurgesteld wilde worden. Niet alleen de anarchistische afde-
lingen werden ontbonden maar ook die van de Federazione dell'Alta Italia.82

De revolutionaire sektarische partij

De onbesuisde actie van de Matese-bende en de repressie die erop volgde, leidden tot een definitie-
ve breuk binnen de gelederen van de Italiaanse socialisten. De 'evolutionisten', met inbegrip van de
Federazione dell'Alta Italia, keerden zich volledig van de revolutionaire tactiek af en bekritiseer-
den de actie in felle bewoordingen. Zij waren immers evenzeer het slachtoffer van de repressie als
gevolg van de roekeloosheid van de internationalisten.83

   "De gebeurtenissen in de Benevento", zo schreef Costa in 1880, 

boden de regering het voorwendsel om de Internationale te ontbinden. Overal waar de
socialisten talrijk en gevaarlijk waren, was er de uitzonderingstoestand, en waren er
ammonizioni, arrestaties en veroordelingen tot het domicilio coatto. In andere steden
(zoals in Imola) sliepen de soldaten op de openbare pleinen, in weer andere hield men de
socialisten voortdurend in het het oog en joeg men diegenen op die zonder werk zaten of
die, verdacht van banden met de opstandelingen, gevaarlijk zouden kunnen worden. [...]
De Internationale, die officieel was ontbonden, werd in het geheim heropgericht; en de
federale correspondentie-commissie publiceerde in juni een eerste circulaire waarin
rekenschap werd gegeven van de gebeurtenissen in de Benevento. [...]  84

Costa was iets te optimistisch. In oktober 1877, een half jaar na de ontbinding van alle afdelingen
van de Internationale, moest de questore van Bologna het driemaandelijkse rapport van vereniging-
en van de Internationale schuldig blijven:

na de ontbinding van de afdeling van de internationalistische vereniging in Bologna, hoe
slecht die ook georganiseerd was; na de vlucht uit deze stad van haar leider Andrea
Costa; na de vele huiszoekingen en enkele arrestaties die vanaf die tijd plaatsvonden in
verband met de ontbinding van dergelijke afdeling; na tenslotte vele ammonizioni die zijn
opgelegd aan een behoorlijk aantal personen die de internationalistische beginselen
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Questore van Bologna aan de prefect, Bologna 1 oktober 1877. ASB, Pref. Gab., B. 444, fasc. 2. De85

Associazione Internazionale dei Lavoratori Federazione Italiana verklaarde in een pamflet (Emilia,
1878), dat gericht was aan "alle werklieden, werklieden van de stad, werklieden van het land", dat haar
organisatie onbeduidend was. Een exemplaar bevindt zich in ASB, Pref. Gab., B. 447, fasc. 39. Aan het
einde van 1878 was in Venetië nog steeds geen nieuwe afdeling van de Internationale gevormd. ASV,
Questura, B. 52. Dezelfde situatie bestond in Verona en Belluno. ASPadua, Pref. Gab., B. 28. De
questore van Milaan kon op 1 juli 1879 melden dat er in de stad geen enkele vereniging van de
Internationale bestond, maar dat er wel een bescheiden aantal internationalisten in de stad woonde. ASM,
Questura, Cartella 105.
Pernicone, Italian Anarchism, 127-128.86

Nettlau, die (Geschichte, III, 86-87) geen sympathiek beeld van Costa schildert, ziet in de afwezigheid87

van Costa tijdens de actie van de Matese-bende reeds een voorteken van zijn latere ontwikkeling.
Men nam het besluit het Bureau Fédérale van Zwitserland over te brengen naar Verviers in België waar88

het, mede door toedoen van César De Paepe, ter ziele ging. Zie: Nettlau, Geschichte, III, 167-175.
De internationalisten van de Matese-bende hadden in hun gevangenschap een afdeling gevormd. Costa89

was afgevaardigde van de afzonderlijke afdelingen aangezien de Federazione Italiana, als gevolg van de
repressie na de Matese-bende, niet haar jaarlijkse congres had gehouden.
Prefect van Venetië aan de questore, Venetië 13 oktober 1877. ASV, Questura, B. 1.90

Prefect van Venetië aan de questore, Venetië, 13 oktober 1877. ASV, Questura, B. 1. Deze91

onverzoenlijke strategie werd vooral door Costa en Paul Brousse verdedigd. James Guillaume stemde,
waarschijnlijk uit loyaliteit met het meerderheidsbesluit, in met de resolutie. Zie: Stafford, From
Anarchism to Reformism, 96.
Bravo, La Prima Internazionale, II, 1130-1131.92

huldigen, is er in Bologna geen enkele internationalistische vereniging gevormd.85

De anarchisten bleven ondanks het betwistbare resultaat onwankelbaar in de tactiek van de opstand
geloven. Ze werden in deze overtuiging gesterkt door de reactie van de Italiaanse regering. Als de
autoriteiten het immers voor onmogelijk hielden dat de internationalisten een boerenrevolte zouden
kunnen beginnen, waarom zouden ze dan twaalfduizend soldaten hebben ingezet? De enige
verklaring voor de inzet van een zo grote troepenmacht was dat de boerenbevolking geïntimideerd
moest worden.86

   Andrea Costa had niet deelgenomen aan de Matese-bende, maar was wel solidair gebleven met
zijn kameraden.  Hij had hun actie verdedigd tijdens bijeenkomsten in Zwitserland en tijdens de87

internationale congressen van Verviers (anarchistisch) en van Gent (algemeen socialistisch). Het
zevende congres van de antiautoritaire Internationale in Verviers, van 6 tot 8 september 1877, was
tevens het laatste.  Costa was daar aanwezig als afgevaardigde van 33 Italiaanse afdelingen van de88

Internationale, en van de Federazione Napoletana, de Federazione Pisana en de afdeling van de
Banda del Matese.  Hij nam, samen met de Franse anarchist Paul Brousse, tijdens het congres een89

extreme positie in, terwijl James Guillaume, namens de vele Jura-afdelingen, een matigende invloed
uitoefende. Anders dan het nationale Italiaanse congres in Florence-Tosi van oktober 1876, dat het
communisme als beginsel had erkend, nam het anarchistische congres in Verviers het drievoudige
beginsel van 'Revolutie, Anarchisme, Collectivisme' tot uitgangspunt.  Het belangrijkste agenda-90

punt was de houding die de revolutionaire socialistische anarchisten dienden in te nemen tegenover
de socialistische politieke partijen die ze enkele dagen later in Gent zouden ontmoeten. De internati-
onalisten bevestigden de afspraak om diegenen die zich, onder het voorwendsel het revolutionaire
doel te willen bereiken, zouden schikken en concessies zouden doen aan burgerlijke politieke
partijen, tot hun tegenstanders te rekenen.  Alle politieke partijen, ook als ze zich socialistisch91

noemden, vormden een reactionaire troep en moesten bestreden worden.92

   De volgende dag, tijdens het Algemene Socialistische Eenheidscongres in Gent waaraan ook vele
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Nettlau, Geschichte, III, 170-171; Bravo, La Prima Internazionale, II, 1170-1191.93

Guillaume zou vanwege deze onverzoenlijke houding van de anarchisten, en wegens persoonlijke94

kwesties, kort daarop de anarchistische beweging tijdelijk de rug toekeren. Zijn retraite duurde twintig
jaar.
In december 1877 werd Nicotera vervangen door Francesco Crispi, die reeds drie maanden later het veld95

moest ruimen voor Giuseppe Zanardelli, die op zijn beurt in december 1878 werd vervangen door
Depretis. Depretis werd in juli 1879 opgevolgd door Tommaso Villa, maar vier maanden later kon
Depretis het ambt weer bekleden. Hij bleef de post op Binnenlandse Zaken tot april 1887 bezetten.
Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Bologna, Rome 26 december 1878.96

ASB, Pref. Gab., B. 448, fasc. 6.
Badaloni, Democratici e Socialisti, 300-301.97

Mededeling van het congres in Pisa aan het Federale Comité van de Jura. Geciteerd in de circulaire van98

het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 15 mei 1878.
Circulaire ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 15 mei 1878. 99

afgevaardigden van sociaal-democratische partijen deelnamen, bleek hoe groot de tegenstelling
tussen anarchisten en sociaal-democraten was geworden. Namens Italiaanse afdelingen waren,
behalve Costa, ook Ernesto Martini, afgevaardigde van de afdelingen van Ferrara en Monselice, en
Tito Zanardelli, afgevaardigde van de socialistische kringen in Palermo, Milaan, Lodi en Siena,
aanwezig. Het belangrijkste agendapunt was een "solidariteitsverdrag te sluiten tussen de verschil-
lende arbeidersverenigingen en socialistische organisaties."  De anarchisten onder leiding van93

Costa, Brousse en Peter Kropotkin namen een zeer intransigente houding aan. Hun puriteinse
anarchisme conflicteerde vooral met het belang dat de sociaal-democraten hechtten aan vakvereni-
gingen.  Al spoedig bleek dat er van de beoogde eenheid van alle socialisten geen sprake kon zijn.94

De kloof tussen anarchisten en sociaal-democraten was onoverbrugbaar. Het congres van Gent
betekende het voorlopige einde van de pogingen om alle socialistische stromingen te verenigen en
was het definitieve einde van de Internationale Arbeiders-Associatie, de Eerste Internationale. Door
onderlinge verdeeldheid, gebrek aan inzet, onwil, demoralisatie en wettelijke verboden vonden er
voorlopig geen internationale congressen meer plaats. Aan het einde van de jaren tachtig ondernam
men nieuwe pogingen. 
   In Italië konden de activiteiten van de Internationale doorgaan dankzij de snelle opeenvolging van
verantwoordelijke ministers, waardoor er geen consequent beleid gevoerd werd.  Ondanks de vele95

ontbindingen en de verscherpte politiebewaking werden in het hele land opnieuw geheime afdeling-
en opgezet. In de traditioneel revolutionaire centra Florence, Toscane, de Romagna en Napels
konden de anarchisten zich snel weer organiseren. In Bologna daarentegen bleef de Internationale
lange tijd stil, maar ook daar ontstond, volgens een officiële nota, in december 1878 weer een
'brandhaard' van het internationalisme.  De activiteiten bleven echter beperkt tot kleine groepen die96

clandestien moesten opereren, en niet in staat waren om openlijk propaganda te maken.
   Ondanks het ontbreken van leiders en ondanks politievervolgingen vond op 11 april 1878 het
vierde congres van de Federazione Italiana plaats. Het congres werd in het diepste geheim in Pisa
gehouden. Er waren slechts dertien afgevaardigden, vrijwel allen afkomstig uit Toscane, bijeeng-
ekomen. Zij besloten zo spoedig mogelijk weer een opstand te organiseren,  en de correspondentie-97

commissie van Florence naar Genua te verplaatsen met het doel het daar overheersende mazzinia-
nisme te bestrijden.  Naar het oordeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken was deze98

verplaatsing slechts "pro forma" en bleef het werkelijke centrum in Florence en de Romagna.99

Volgens het ministerie had het congres in Pisa besloten in heel Italië, waar ook maar de
Internationale over militante strijders beschikte, vliegende brigades te organiseren met het doel om
tegelijkertijd in alle delen een revolutionaire opschudding te organiseren, het gezag te misleiden
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Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 15 mei 1878.100

Welk comité hier wordt bedoeld, is niet duidelijk. In Zwitserland waren meerdere groeperingen van101

Russische revolutionairen actief. Ze waren eerder verbonden door persoonlijke banden dan door hechte
structuren. Mogelijk ging het om de groep rond het bakoeninistische tijdschrift Obchtchina (de traditione-
le Slavische boerengemeenschap) dat in 1878 te Genève werd uitgegeven.
Circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 15 juni, 3 juli, 19 juli en 31 augustus 1878.102

In het tijdschrift Obchtchina verdedigde Krav…inskij de taktiek van de Matese-bende en schreef hij vele103

berichten over de sociaal-economische situatie in Italië.
Vera Zassoulitch, Souvenirs de Vera Zassoulitch (Moskou, 1931). Herdruk: Christine Fauré, ed., Quatre104

Femmes Terroristes contre le Tsar (Parijs, 1978) 100-109.
Questore van Venetië aan zijn inspecteurs, Venetië 2 november 1878. ASV, Questura, B. 57.105

Gestri, Capitalismo e Classe Operaia, 90-101.106

Circulaire van minister van Binnenlandse Zaken Crispi, Rome 1 maart 1878.107

over het aantal opstandelingen, en het leger te verrassen.  De belangrijkste organisator van deze100

nieuwe opstand zou Gaetano Grassi zijn. De organisatie daarentegen zou vanuit Genève plaatsheb-
ben. Van daaruit zouden een zekere 'Roblewski' en een zeker Russisch Comité  de Italianen101

voorzien van dynamiet, wapens, munitie en al het andere wat nodig is voor de opstand.  Roblew-102

ski was niemand minder dan Roublew of Stepniak die actief betrokken was bij de militaire
organisatie van de Matese-bende en die dankzij de amnestie van 19 januari 1878 samen met Grassi,
Ardinghi, Innocenti en Matteucci was vrijgelaten.  Gezien zijn aandacht voor de Russische vereni-103

ging Zemlja i Volja (Land en Vrijheid) is het zeer onwaarschijnlijk dat hij bij een nieuwe opstand in
Italië was betrokken. Op 4 augustus vermoordde hij in St. Petersburg generaal Mezentsov, hoofd
van de marechaussee.104

   Nadat in juli 1878 de drie leden van de correspondentie-commissie - Emilio Covelli, Florido
Matteucci en Giuseppe Foglia - in Genua waren gearresteerd, werd deze in oktober naar Perugia
verplaatst.  Het onbetwiste centrum van het internationalisme bleef echter het noordelijke gedeelte105

van Toscane.  In Florence vormden, ondanks de vervolgingen, nog zo'n 2500 leden lokale afdelin-106

gen. De regering zag Florence ook als het centrum van waaruit de volgende opstand door de
Internationale zou worden georganiseerd.  Een nieuwe rebellie was echter niet waarschijnlijk107

zolang de leiders Malatesta en Cafiero in de cel zaten.
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Tijdens het proces "onthulde" de internationalist Giovanni Bianchini aan procureur Eugenio Forni, buiten108

het gehoor van alle andere personen, dat hij de regering een belangrijke dienst wilde leveren door een
ernstige onthulling te doen. De onthullingen kwamen er op neer dat er ook in Maddolini, Genua, Livorno,
Ancona en in heel de Romagna er binnen een maand revolutionaire onlusten zouden plaatsvinden. In
Napels zou het Palazzo dell'Esposizione worden opgeblazen. Procureur van de koning in Santamaria
Capua Vetere Forni aan minister van Justitie Gallo, 13 april 1877. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 42,
fasc. 555. Voor meer informatie over de internationalist-verklikker-fantast Bianchini zie: Bijlage B - 1.
Merlino schreef in hetzelfde jaar de brochure A Proposito del Processo di Benevento. Bozzetto della109

Quistione Sociale. Napels 1878. In tegenstelling tot hetgeen de titel suggereert, gaat de brochure niet
over het proces, maar vormt het een aanklacht tegen de Italiaanse maatschappij.
Forni publiceerde in hetzelfde jaar een boek over de Internationale met daarin opgenomen zijn requisitoir110

tijdens het proces: Forni, L'Internazionale e lo Stato. Studi Sociali (Napels, 1878).
Tijdens de schermutseling met de carabinieri voorafgaand aan de vlucht in de bergen, werden twee111

carabinieri verwond, van wie één later aan infecties overleed.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan ministerie van Justitie, Rome 26 mei 1877. ACSR, Giustizia,112

Miscellanea, B. 51, fasc. 614.

De rechterlijke macht als 'bondgenoot' van de internationalisten - 2

Het vonnis over de prolongatie van de detentie der leiders kwam na vijftien maanden voorhechtenis.
Op 14 augustus 1878 werden de leden van de Matese-bende voor het Hof van Assisen in Beneven-
to geleid.  De internationalisten werden onder anderen verdedigd door Malatesta's schoolvriend,108

de latere anarchist en socialist Francesco Saverio Merlino.  Het Openbaar Ministerie werd109

vertegenwoordigd door de ex-questore van Napels, Eugenio Forni.  De aanklacht luidde: aanslag110

op de binnenlandse veiligheid van de staat, belediging van en geweld tegen gezagsdragers,
moedwillige verwonding van personen, en moord op een carabiniere.  De amnestie van 19111

januari 1878, waardoor alle politieke gevangenen in vrijheid werden gesteld, gold wegens de
beschuldiging van moord niet voor de Matese-bende. Door de amnestie moest het Openbaar
Ministerie echter wel de politieke aanklacht laten vallen: de internationalisten stonden nu alleen nog
terecht voor het vuren op de carabinieri. De zaak draaide nu geheel om de interpretatie van deze
schietpartij. Indien de jury besloot dat de dood van de carabiniere had plaatsgevonden in de loop
van politieke rebellie tegen de staat, zouden de bendeleden vrijuit gaan. Aanklager Forni moest het
standpunt verdedigen dat de opstand tegen de staat en het vuurgevecht twee geheel verschillende
zaken waren. Zijn aanklacht berustte op de bewering dat de anarchisten uit bloeddorst hadden
geschoten.
   De aangeklaagden weigerden op deze aantijging te antwoorden. Zij waren bereid elke straf te
ondergaan indien ze schuldig werden bevonden, maar weigerden afgeschilderd te worden als
gewone misdadigers en moordenaars. Ze wilden alleen nog ingaan op vragen die verband hielden
met het programma van de Internationale en de redenen voor de actie in de Benevento. Evenals
tijdens de processen in 1875 en 1876, werd ook nu de rechtszaal gebruikt voor propagandadoelein-
den. Volgens Malatesta dwong de huidige maatschappij de mensen in de positie van slachtoffer of
beul, en hadden de internationalisten de enige weg gekozen die hen van dit dilemma bevrijdde: de
weg van de rebellie.
   Tijdens het proces kwam duidelijk naar voren hoezeer het ministerie van Binnenlandse Zaken zich
rechtstreeks met de rechtsgang bemoeide. Rapporten van de Italiaanse consul in Genève Gambini
werden via het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken
gestuurd, waarop ze uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie terecht kwamen.  De aanklager kon112

er echter weinig mee aanvangen, aangezien hij ze niet tijdens het openbare verhoor naar voren kon
brengen:
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Minister van Binnenlandse Zaken aan minister van Justitie, 19 oktober 1877. ACSR, Giustizia, Miscella-113

nea, B. 51, fasc. 614.
Minister van Justitie aan de procureur van Napels, 27 november 1877. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B.114

43.
De anarcho-syndicalist Armando Borghi schreef later (Errico Malatesta, 56) dat de jury door haar115

vrijspraak het bestaan van een feit [de dood van de carabiniere] ontkende.
Geciteerd naar Masini, Gli Internazionalisti, 127; Pernicone, Italian Anarchism, 145.116

Cafiero vertrok naar Lugano; Malatesta vertrok, na een verblijf van enkele weken in Napels, naar Egypte;117

Ceccarelli bleef in Italië.
Zoals vele politici, beschikte Nicotera over eigen kranten, waaronder Il Bersagliere. De directe118

aanleiding voor zijn aftreden was de openbaring dat hij het briefgeheim had geschonden door telegram-
men van een concurrerende krant te onderscheppen. 
Dankzij het ministerschap van Nicotera was Il Bersagliere zeer goed geïnformeerd, kon het blad altijd119

met de nieuwste feiten komen en had het een gunstige financiële positie. Grillandi, Crispi, 311.
Crispi was in 1854 op Malta getrouwd met een zekere Rosalia Montmasson. In 1878, toen hij reeds120

minister van Binnenlandse Zaken was, trad hij in het huwelijk met Filomena Barbagallo. Enkele kranten
beschuldigden Crispi zelfs van trigamie, in de veronderstelling dat zijn eerste vrouw nog in leven zou
zijn. Crispi verdedigde zich door te beweren dat het huwelijk op Malta niet geldig was omdat het nooit
was ingeschreven in Italië en omdat de inzegenende priester de bevoegdheid miste om het huwelijk te
celebreren. Op 25 mei 1878 werd Crispi van de beschuldiging van bigamie vrijgesproken door het
gerechtshof in Napels. In 1895 rakelde de radicale afgevaardigde Felice Cavallotti de episode weer op in
het kader van een frontale aanval op Crispi wegens diens betrokkenheid bij bankschandalen.
Grillandi, Crispi, 323-332.121

Behalve dat men over de juridische bevoegdheden van het consulaat in Genève kan
twisten [...] is er geen twijfel mogelijk dat, indien ooit bekend wordt uit welke bron de
regering deze belangrijke aanwijzingen en documenten verkrijgt [namelijk het consulaat],
de voortzetting van de dienst die het Consulaat in Genève tot dusver heeft geleverd,
meteen onmogelijk wordt.113

Omdat de documenten uit Genève reeds bij de processtukken waren gevoegd, gaf minister van
Justitie, Raffaele Conforti, aanwijzingen aan het Openbaar Ministerie dat de aanklager weliswaar
gebruik kon maken van de stukken, maar dat deze geheim moesten blijven. Ze konden daarom
slechts een verhelderende en richtinggevende functie hebben voor de aanklager.  114

   Op 25 augustus sprak de jury de aangeklaagden vrij. De motivatie voor de vrijspraak is niet
bekend.  Het is echter zeer waarschijnlijk dat de Zuidelijke juryleden, uit deze conservatieve en115

klerikale stad, een even grote afkeer van de liberale regering hadden als de internationalisten. Een
verslaggever noteerde: "een rechtszaak zoals deze in elke provincie, en de regering zal zichzelf
hebben omgebracht."  De vrijgekomen leiders van de Internationale achtten zich niet langer veilig116

in Italië. Uit angst voor willekeur van de overheid gingen ze in ballingschap.  117

Cairoli's liberale beleid en de illusie van een derde opstand

Ondertussen hadden zich twee regeringswisselingen voorgedaan. Minister Nicotera was door zijn
harde optreden niet alleen gehaat bij de internationalisten, maar door zijn eigenzinnige opstelling
had Nicotera ook het vertrouwen verloren van Depretis, die hem in zijn volgende regering verving
door Kamervoorzitter Francesco Crispi.  Nicotera nam daarop wraak door Crispi, in zijn kranten118

Il Bersagliere (De Jager)  en Il Piccolo (De Loopjongen), te beschuldigen van bigamie, waarop119

Crispi op 6 maart 1878 moest aftreden.  Nicotera had de zaak van Crispi's huwelijk reeds laten120

uitzoeken door politiefunctionarissen toen hij nog minister was.  Hij zette daarmee de toon voor121
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In het artikel "Italien" in Der Bund, 30e jaargang no. 227 (18 augustus 1879) werd een voorbeeld122

gegeven van de wijze waarop Nicotera zijn politieke tegenstanders bestreed. In augustus 1879 liet hij in
de kranten het verhaal verschijnen dat er een aanslag op het koningspaar was verijdeld. Dit soort artikelen
moesten het volk angst aanjagen en de regering in diskrediet te brengen. Nicotera werd in de artikelen
voorgesteld als de enige persoon die de openbare veiligheid zou kunnen garanderen.
Deze dubbele portefeuillebezetting was reeds eerder voorgekomen (met name tijden Cavour en Lanza),123

maar werd regel sedert Depretis' premierschap.
Crispi aan Abele Damiani, Casomicciola 15 juli 1879. ACSR, Carteggio Damiani, Scatola 1, fasc. 15.124

Dit bleek ook reeds bij de dood van Vittorio Emanuele II op 4 januari 1878. Aangezien de regering125

afhankelijk was van het vertrouwen van het parlement en de koning, bood de regering toen haar ontslag
aan. Umberto I weigerde het ontslag te accepteren en gaf daarmee te kennen de parlementaire praktijk te
accepteren, door zich te schikken naar de wil van de gekozen Kamer. Ghisalberti, Storia Costituzionale,
178-179.
Zie hieronder: pag. 164 vlg.126

Het voorstel werd afgewezen uit angst voor het gevaar van een toevloed van kiezers die onder invloed van127

de Kerk stonden.

een handelwijze die lange tijd de Italiaanse politiek zou beheersen en waarbij ex-ministers leider
werden van een groep die vijandig stond tegenover hun opvolger.  Depretis had uit de ervaring122

met Nicotera begrepen dat het voor zijn politiek en machtsbehoud van het grootste belang was het
ministerie van Binnenlandse Zaken onder controle te hebben. Het departement was de sleutel tot de
macht en daarom had sindsdien vrijwel elke minister-president Binnenlandse Zaken in zijn
portefeuille.123

   In 1879 schreef Crispi aan zijn vertrouweling Abele Damiani:

Mijn ideaal was een ander, en ik trad het officiële leven binnen met de wens en wettige
ambitie om de staat te herordenen op een wijze dat reacties en revoluties onmogelijk
zouden worden. We zijn hier niet in geslaagd en ik heb hinder ondervonden van diegenen
die mij op 14 november 1864 bekritiseerden naar aanleiding van mijn beroemde motto
"de monarchie verenigt ons en de republiek zal ons verdelen."124

   Depretis' regerering viel enkele dagen na het aftreden van Crispi als gevolg van de toenemende
verdeeldheid binnen de Sinistra. De constitutionele monarchie toonde nu dat haar parlementaire
karakter sterker was geworden. Tegen de wens van Depretis in werd Benedetto Cairoli, die het
vertrouwen van de meerderheid van de Kamer genoot, benoemd tot minister-president.  Cairoli125

vormde op 24 maart 1878 een regering waarin Giuseppe Zanardelli de post van Binnenlandse
Zaken bezette.
   Cairoli was democraat en patriot. Zijn verleden als garibaldistisch revolutionair en samenzweer-
der had hij, na de nederlaag bij Mentana in 1867, ingeruild voor een actieve rol binnen de Sinistra
costituzionale, maar hij bleef een vooraanstaande activist binnen het irredentisme.  Hij was een126

felle tegenstander van Depretis en Nicotera wegens hun corrupte praktijken en hun verkwanseling
van democratische liberale idealen. In 1872 had hij een wetsvoorstel ingediend voor de uitbreiding
van het kiesrecht, waarbij alle Italianen van 21 jaar en ouder die konden lezen en schrijven het
stemrecht zouden verkrijgen.  Cairoli was een correcte, eerlijke politicus die meer uitging van zijn127

morele overtuiging dan van de politieke praktijk. Hij respecteerde daarom ook het constitutionele
recht op vereniging en vergadering. Zijn politieke doelen waren afschaffing van de tassa sul
macinato en uitbreiding van het kiesrecht. De liberale opstelling van Cairoli en Zanardelli stelde de
revolutionaire bewegingen opnieuw in staat te floreren. De internationalisten konden slechts
kortstondig van deze relatieve vrijheid profiteren. Zij bleven ook tijdens het kabinet-Cairoli het
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Volgens Nettlau (Geschichte, III, 84) vormden de internationalisten in deze tijd "een gereproduceerde128

[bakoeninistische] Alliantie" zonder Internationale.
In mei 1878 verscheen in Toscane het manifest "Protest van de Pisaanse Socialisten tegen een Petitie van129

de Ploertige Bourgeoisie waarin gepleit wordt voor de Toepassing van het Domicilio Coatto op de meest
Actieve Verdedigers van het Socialisme." Badaloni, Democratici e Socialisti, 303-304.
Geheime circulaire van de Commissione di Propaganda Rivoluzionaria, Toscane september 1878.130

Geciteerd in een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect in Padua, 10 september
1878. ASPadua, Pref. Gab., B. 35; tevens een kopie in ASF, Questura, B. 7.
De drie vormden de correspondentie-commissie, die volgens het ministerie niets anders was dan een131

filiaal van het Russische Comité in Genève. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome
3 juli 1878. De drie internationalisten werden op 17 augustus vrijgelaten. De aanklacht werd "niet
ontvankelijk" verklaard wegens gebrek aan bewijs.
Pseudoniem van Anna Maria Makarevitch. Anna Kuliscioff was een Russische revolutionaire die naar132

Zwitserland was gevlucht waar ze aanvankelijk onder invloed stond van Bakoenin. In 1878 ontmoette ze
Costa en werd diens levensgezellin. Parallel aan zijn ommezwaai werden ook haar socialistische ideeën
minder radicaal. Later werd ze de geliefde van Filippo Turati. Ze had een bepalende invloed op de
Italiaanse socialistische en feministische beweging.

mikpunt van overheidsrepressie.
   In vergelijking met de eerste jaren van de Italiaanse Internationale, was de organisatie aan het
einde van de jaren zeventig duidelijk veranderd. De openlijke propaganda werd verlaten en de
internationalisten zagen af van pogingen om de arbeidersverenigingen onder de vlag van de
Internationale te brengen. In deze periode richtten ze zich op geheime activiteiten en rekruteerden ze
personen die als 'soldaten' in de volgende revolutie zouden kunnen dienen. De Internationale had het
contact met de werkelijkheid verloren. Het was in deze tijd dat het beeld van de sovversivo
(opstandeling) vorm kreeg.  Deze opstandeling had zich buiten de wet geplaatst en dus totaal128

gebroken met de burgerlijke maatschappij. Hij vertegenwoordigde een nieuwe wereld, een wereld
zoals die zou (moeten) zijn. Hij zou het onderdrukte, misleide volk leiden naar de wereld van
'waarheid en rechtvaardigheid'. Daarvóór moest een revolutie plaatsvinden, en elke schending van
de wet en van de maatschappelijke orde werd beschouwd als een revolutionaire daad. De houding
van de politie, die gebruik maakte van confidenti, ammonizioni, domicilio coatto en intimidaties,
versterkte deze sektarische houding van de internationalisten.129

   In september 1878 riep de Toscaanse Commissione di Propaganda Rivoluzionaria de kamera-
den op om in overeenstemming met de besluiten van het congres in Pisa en "met de kracht van
terreur" in actie te komen,  maar alvorens de internationalisten ook maar de illusie konden130

koesteren een nieuwe opstand in gang te zetten, werd de beweging opnieuw getroffen door een golf
van arrestaties. In juli werden in Genua Emilio Covelli, Florido Matteucci en Giuseppe Foglia
gearresteerd.  In september volgden de arrestaties van Gaetano Grassi, Pietro Trucco en Egisto131

Giuliani. Op 3 oktober 1878, na een demonstratie van enkele honderden internationalisten ter
herdenking van de oprichting van de Internationale, werden in Florence vele van hun leiders
gearresteerd, waaronder Francesco Natta, Anna Kuliscioff,  Oreste Falleri en Francesco en Luisa132

Pezzi (Luisa Minguzzi). Daags na de arrestaties publiceerde de Federazione Fiorentina - Associa-
zione Internazionale dei Lavoratori een pamflet waarin ze "bij het volk aangifte deed" van:

1. De provocaties van de lokale politieke autoriteiten, met als doel om ons internationalis-
ten te betrekken bij één of andere verdenking, en [deze] vervolgens als voorwendsel te
gebruiken om ons massaal naar de slachtbank te leiden en onze verenigingen te ontbin-
den;
2. De als wettelijk aangeduide diefstal die door dezelfde politieke autoriteiten is begaan
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Kopie van het pamflet van de Federazione Fiorentina, Florence 4 oktober 1878. ASF, Questura, B. 10.133

Pietro Cesare Ceccarelli, Francesco Saverio Merlino, Antonio en Vincenzo Giustiniani en anderen.134

Martino en Carlo Monticelli, Angelo Galeano, Ferruccio Duner, Giovanni Cappello en anderen.135

De Federazione Napoletana, de Federazione Ravennata en de Federazione delle Romagne riepen de136

arbeiders in verschillende vlugschriften op om niet hun energie te verspillen: Oostenrijk en Italië hadden
beide despotische regimes. Men kon beter strijden voor de "ware" sociale revolutie. Zie onder andere: het
manifest Associazione Internazionale dei Lavoratori-Regione Italiana-Federazione delle Romagne: A
tutte le Sezioni delle Romagne e dell'Italia, ai Socialisti Anarchici Rivoluzionari, a tutti i Proletari, al
Popolo ed all'Esercito!, augustus 1878, s.l. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 50, fasc. 614.
Op 20 december 1882 werd de irredentist Guglielmo Oberdan (of Oberdank) in Triëst geëxecuteerd.137

Deze uit Triëst afkomstige republikein was in 1878 gedeserteerd uit het Oostenrijkse leger. In september
1882, drie maanden na de dood van zijn grote held Garibaldi en vier maanden na de ondertekening van de
Triple Alliantie beraamde hij een aanslag tegen keizer Franz Joseph. Hij werd echter bijtijds gearresteerd.
Oberdan werd daarop een martelaar voor vele Italianen, met name voor de irredentisten.
Zie: "Relazione intorno agli Internazionalisti", Rome, 31 oktober 1878. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B.138

42, fasc. 554-5. Lowe en Marzari, Italian Foreign Policy, 19-20.
Crispi was bang voor de mogelijke reactie dat Oostenrijk, in geval van een conflict, de zijde van Frankrijk139

zou kiezen en de paus zou verdedigen. Lowe en Marzari, Italian Foreign Policy, 52.

tijdens de vervolgingen, van stempels van onze federatie en enkele afdelingen (waarvan
het lidmaatschap door de burgerlijke wet is toegestaan), alsmede van documenten van
particuliere onderzoeken over de sociale kwestie die absoluut niet compromitterend zijn;
3. De willekeurige arrestaties die reeds hebben plaatsgevonden, de arrestaties die zijn
verordend en de gedwongen sluiting van openbare zalen.133

In november troffen de vervolgingen de Napolitaanse  en Venetiaanse internationalisten.134 135

De apostelen van Italia Irredenta en de apostelen van God

Revolutionair gevaar was niet alleen afkomstig van republikeinen of internationalisten. Er was één
revolutionaire stroming die niet alleen werd bevorderd door de regering, maar ook kon rekenenen op
de steun van vele republikeinen: het irredentisme. Terwijl de internationalisten de sociale voltooiing
van het Risorgimento nastreefden, eisten de irredentisten de geografische voltooiing ervan. Volgens
deze nationalisten waren Triëste en Trente de belangrijkste gebieden van het 'niet-bevrijde' Italië.
Maar ook het Zwitserse kanton Ticino, Nice, Savoye en Corsica werden tot de Italiaanse gebieden
gerekend. Eén van de republikeinse leiders, Matteo Imbriani, richtte in 1877 L'Italia Irredenta op,
dat meer dan 500 afdelingen telde. Met de benoeming in 1878 van de irredentisten Benedetto
Cairoli tot minister-president en Giuseppe Zanardelli tot minister van Binnenlandse Zaken werd de
hoop op het verkrijgen van deze gebieden weer nieuw leven ingeblazen. De sterk anti-Oostenrijkse
demonstraties van de irredentisten werden niet alleen toegestaan, maar zelfs aangewakkerd. Een
massa-demonstratie op 30 april 1878 in de hoofdstad veroorzaakte officiële protesten van de
Oostenrijkse en Duitse diplomaten. Toen de Italiaanse delegatie na het congres in Berlijn in 1878,
tijdens welke over het lot van de Balkan werd beslist, met lege handen terugkwam, braken overal in
Italië felle protestmanifestaties uit. Deze betogingen gingen vaak samen met sociale eisen van
internationalisten, ofschoon de leiders van de internationalisten zich tegen de aanspraken van het
irredentisme keerden.  Tot aan 1882 zouden acties van de irredentisten, vaak gesteund door136

Cairoli, de openbare orde bedreigen  en de relatie met Oostenrijk schaden.  De ondertekening137 138

van de Triple Alliantie tussen Duitsland, Oostenrijk en Italië betekende het einde van de officiele
regeringssteun aan de irredentisten.  In juli 1889 ontbond minister-president Crispi Imbriani's139
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ASDMAE, Eredità Crispi, Fasc. 1, II (1889-1890) Corrispondenze Crispi. 140

Mack Smith, Italy, 144-145.141

Lazzaretti gebruikte de term "republiek" in de christelijke eschatalogische traditie: res pubblica. Hij sprak142

zelfs over het rijk van de republiek, over een monarchistische republiek. De term moet derhalve niet
politiek, in de betekenis van de republikeinen, worden opgevat.
Over Lazzaretti en zijn volgelingen zie: Pazzagli, ed., Davide Lazzaretti; De Jaco, Gli Anarchici, 317-143

395; Hobsbawm, I Ribelli, 98-105; Gramsci, Il Risorgimento, 248-254.
Ofschoon Lazzaretti in zekere zin revolutionair genoemd kan worden, verkondigde hij zeker niet de144

sociale rebellie of de boerenopstand.
Burgemeester van Santa Fiora aan de prefect van Grosseto a Scansano, Santa Fiora, 6 augustus 1878. De145

Jaco, Gli Anarchici, 357-358.
Een populair Toscaans lied hield de gedachte aan Lazzaretti levend: Lassù sul Monte Amiata / è morto146

Gesù Cristo / da vero socialista, / ucciso dai carabinier. ( Daarboven op Monte Amiata / is Jezus
Christus gestorven / als ware socialist, / vermoord door de carabinieri.) Geciteerd in Tarizzo, L'Anar-
chie, 61.
De Giurisdavidici zetten het werk van hun messias voort en tot op heden zijn er volgelingen en priesters147

van Lazzaretti's christelijke leer.

Comitato per Trento e Trieste en in september 1890 maakte hij een einde aan de acties van
irredentisten door tal van verenigingen te verbieden.  Hij bleef ze echter wel financieren uit fond-140

sen van de geheime dienst.141

   Tijdens Cairoli's kortstondige regering dreigde geheel ander revolutionair gevaar van de zijde van
een religieuze secte. In het Toscaanse Amiata-gebergte had de mysticus Davide Lazzaretti de
religieuze gemeenschap 'Republiek van God' gesticht.  Lazzaretti, die "met twee tongen en vier142

ogen was geboren", had zich, na een armoedig, patriottisch, militair, en bovenal zondig leven,
uitgeroepen tot de nieuwe messias en profeet. Koortsaanvallen en visioenen hadden hem ervan
overtuigd dat de Heilige Geest door hem sprak. Lazzaretti verfoeide de beginselen en resultaten van
de Franse Revolutie. Hij was de apostel van "een van communisme doordrongen christendom",
maar veroordeelde het socialisme en communisme.143

   De religieuze gemeenschap bestond uit tachtig families en telde in totaal 500 tot 600 leden. Het
aantal adepten was echter veel groter. De volgelingen, de zogenaamde Giurisdavidici (gezworenen
van David), waren zowel haveloze als bezittende boeren. Ze leefden in gemeenschap van goederen,
verzorgden onderwijs, werkten eendrachtig en hielden godsdienstoefeningen. De commune had,
afgezien van de aanwijzingen van 'God's instrument', een hoog democratisch gehalte, waarin
vrouwen dezelfde rechten hadden als mannen. Lazzaretti's profetieën en chiliastische voorspellin-
gen trokken duizenden gelovigen. Deze geïsoleerde gemeenschap boezemde de wereldlijke en de
geestelijke autoriteiten angst in. Zij lazen in zijn geschriften subversieve ideeën, hoorden in zijn
woorden de revolutie, en zagen in zijn rode vaandel het communisme.  De burgemeester van Santa144

Fiora vermoedde zelfs dat Lazzaretti een aanhanger van de Internationale was.  De landeigenaren,145

politie en geestelijkheid vroegen om overheidsingrijpen, maar Lazzaretti werd telkens door de
rechters vrijgesproken. De geïnfiltreerde politiespion Cesare Riccardi zond alarmerende rapporten,
maar de prefect vond de verhalen van zijn confidente overdreven. Hij en minister Giuseppe
Zanardelli zagen geen redenen tot ingrijpen.
   Terwijl de Matese-bende in Benevento terechtstond, spoorde de Heilige Davide op 18 augustus
1878 zijn sekte aan om het Nieuwe Tijdperk en de Republiek van Christus te verkondigen. Een
processie van drieduizend Giurisdavidici trok naar het nabijgelegen Arcidosso. Daar gaf de
nerveuze politie tevergeefs het bevel tot verspreiding. Lazzaretti en drie volgelingen werden
doodgeschoten.  Meer dan vijftig volgelingen raakten gewond, en 59 aanhangers werden146

gearresteerd.  Ofschoon de verantwoordelijke politiechef voor zijn optreden werd beloond, zijn er147
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Zie: Francesco Pitocco, "Intervento" in: Pazzagli, ed., Davide Lazzaretti, 380-385.148

Davis, Conflict and Control, 201. Gramsci (Il Risorgimento, 250) oordeelt dat Lazzaretti werd149

gefusilleerd.
Het is onduidelijk of het ging om een anarchistische of carlistische aanslag. Vizetelly (The Anarchists,150

56-57) is ervan overtuigd dat Moncasi een volgeling van Bakoenin was, maar de auteur plakt regelmatig
verkeerde etiketten op koningsmoordenaars.
Circulaire van minister van Binnenlandse Zaken Crispi, Rome 8 januari 1878.151

Brief van de commandant van onderzoek van de carabinieri aan de commandant van het 8e legerkorps,152

Napels 29 september 1878. USSME, Carte Confidenziale del Ministero (G-13), Cartella 22.
Het betrof het pamflet "Operai!" waarin het volk van Napels werd opgeroepen om de kletspraatjes153

achterwege te laten en in opstand te komen. Een exemplaar bevindt zich in ASN, Questura, Fascio 61.
ASN, Questura, B. 68. 154

Volgens de overlevering zou koning Umberto I op 22 april 1897, na de verijdelde aanslag op zijn leven,155

koelbloedig hebben gezegd "sono gli incerti del mestiere" ("dit zijn de beroepsrisico's"). Geciteerd naar
Alfasio Grimaldi, Il Re "Buono", 387.

geen aanwijzingen dat hij handelde in overeenstemming met de wensen van de regering.  Het heeft148

er alle schijn van dat de lokale autoriteiten aan de druk van de landeigenaren en de Kerk hebben
toegegeven.149

De apostelen van het geweld

Revolutionair gevaar dreigde in heel Europa. Het jaar 1878 werd opgeschrikt door een aantal
aanslagen op Europese heersers en politici. Op 5 februari schoot de Russische revolutionaire Vera
Zassoulitch generaal Fedor Trepov, hoofd van de politie in St. Petersburg, dood. Op 11 mei vuurde
Emil Hödel op keizer Wilhelm I en enkele weken later, op 2 juni, was de keizer het doelwit van Karl
Nobiling. Op 4 augustus vermoordde Serge Krav…inskij het hoofd van de Russische gendarmerie,
Mezentzov. Op 25 oktober volgde de aanslag van Juan Oliva Moncasi op de Spaanse koning
Alfonso XII.  In Italië heerste er geen angst voor dergelijke aanslagen. Minister van Binnenlandse150

Zaken Francesco Crispi stond in januari 1878 nog op het standpunt dat in Italië geen gevaar
bestond voor bomaanslagen zoals die in Spanje hadden plaatsgevonden.  151

   Enkele maanden na zijn troonsbestijging op 19 januari 1878 maakte koning Umberto I een
rondreis door het rijk, tijdens welke hij de belangrijkste steden van Italië zou aandoen. In de meeste
steden werden preventieve maatregelen getroffen en aanhoudingen verricht. Voorafgaand aan het
bezoek van de koning aan Napels had de lokale commandant van de carabinieri nog een uitvoerig
rapport uitgebracht over de lokale afdeling van de Internationale. Volgens de commandant was er in
Napels een comité dat leiding gaf aan veertien afdelingen. Deze afdelingen bestonden elk uit twaalf
tot dertien leden, die ieder weer de leiding hadden over een groep van twaalf tot twintig personen,
die op hun beurt weer de 'spil' vormden van andere afdelingen. Tot de doelen van de internationalis-
ten behoorden, volgens de commandant, propaganda, de aanschaf van wapens, ledenwerving onder
onder-officieren van het leger en onder studenten, de vorming van gewapende bendes en het sluiten
van een akkoord met de republikeinen.  152

   Op 10 november 1878 werden in Napels, naar aanleiding van een arbeidersbijeenkomst en de
verspreiding van een revolutionair pamflet,  verschillende internationalisten, waaronder Emilio153

Covelli, Tommaso Schettino en Francesco Saverio Merlino, aangehouden en vijf maanden
opgesloten.  Het beoogde doel werd daarmee niet bereikt. Tijdens een rondrit door Napels, op 17154

november 1878, wierp de kok Giovanni Passannante zich met een dolk op de nieuwe koning. Het
koningspaar bleef ongedeerd, maar premier Cairoli werd licht gewond. Het "beroepsrisico van de
heersers" was ook in Italië een realiteit geworden.  Passannante was geen anarchist, noch een lid155
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Porcaro, Processo, 47. 156

Geciteerd naar Ragionieri, Italia Giudicata, I, 168.157

De Italiaanse nationalist Felice Orsini had op 14 januari 1858 geprobeerd keizer Lodewijk Napoleon te158

vermoorden. Bij de bomaanslag werden acht personen gedood en raakten 150 personen gewond.
Questore aan de prefect, Napels 21 november 1878: "De geheime naspeuringen die ik heb laten159

uitvoeren door ervaren confidenti die goed zijn ingevoerd in de zaken van de socialistische partij om te
weten te komen of de moordenaar Passanante tot de Internationale behoort, of heeft behoord, of bij de
internationalisten bekend was, gaven me volkomen negatieve resultaten. Ook de republikeinen bevestigen
dat ze nog nooit van hem hadden gehoord. [...] De afgevaardigde [Giovanni] Bovio vertelt aan iedereen
dat het doden van de koning alleen in het belang van de klerikaal-Bourbonse partij kan zijn." ASN,
Questura, B. 64.
Porcaro, Processo, 17.160

ASF, Questura, B. 8.161

Gangbare benaming voor projectielen die door terroristen worden gebruikt. De naam is ontleend aan de162

bomaanslag door de Italiaanse patriot Felice Orsini in 1858.
ASF, Questura, B. 8.163

van de Internationale. Hij huldigde een verwarde mengeling van socialistische, anarchistische en
republikeinse ideeën. Hij werd gedreven door individuele frustraties, door opstandige gevoelens
tegen onrecht, ellende, onderdrukking en corruptie.  De Laveleye schreef daarover in 1880:156

 De militaire en bureaucratische centralisatie, met in haar gevolg de 'grote politiek',
enorme bewapening en buitensporige [nationale] schulden, verplettert de arme lieden die
op het land ploeteren. [...] Regeerders van Italië, hebt derhalve medelijden met de
armoede van de bevolking! Verhoogt niet de belastingen en verlaagt de uitgaven. De
aanslag van Passannante is een waarschuwing. In de antwoorden die hij gedurende zijn
verhoor geeft, vangt men soms een glimp op van wat zich afspeelt in de hoofden van hen
die uiterst verbitterd zijn door de staat van armoede van de behoeftige klassen. Het
parlement gaat door met het bestemmen van miljoenen en miljoenen voor fortificaties,
pantserschepen, uniformen, geweren, paleizen en triomfbogen. Het ziet niet dat het de
weg bereidt voor toekomstige sociale en politieke revoluties.  157

Op een klein rood vaandel dat Passannante bij zich droeg, waren de woorden "Viva la Repubblica!
Viva Orsini!" geschreven.  Vele kranten zagen in de aanslag een uiting van "georganiseerd158

terrorisme" en "wijdverbreide, subversieve complotten". De politie wist echter dat Passannante geen
lid was van de Internationale en onbekend was bij de internationalisten.  Desondanks ontketende159

ze een ware heksenjacht. Internationalisten, democraten en republikeinen werden en masse
gearresteerd.160

   Het gebaar van Passannante bleef niet onbeantwoord. De aanslag in Napels werd in verschillende
steden gevolgd door massale demonstraties van steun aan de dynastie. Tijdens een koningsgezinde
betoging in Florence, een dag na de aanslag, ontplofte een krachtige bom te midden van de stoet.
Vier doden en achttien gewonden waren het gevolg.  De internationalisten werden verantwoor-161

delijk gesteld voor deze aanslag en werden bij honderden gearresteerd. In Florence was reeds eerder
dat jaar, op 9 februari, een 'Orsinibom'  ontploft temidden van patriotten die hun steun betuigden162

aan het koningshuis bij een zielemis voor Vittorio Emanuele II op het Piazza S. Croce. Toen waren
er acht gewonden gevallen. Het onderzoek van de politie had geen dader opgeleverd, maar enkele
dagen na de aanslag bij de S. Croce ontdekte de politie wel 46 Orsinibommen in Livorno.163

   Twee dagen na de aanslag in Florence, ontplofte een bom temidden van een monarchistische
demonstratie in Pisa. Deze veroorzaakte slechts paniek. De aanslagen in Napels, Florence en Pisa
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Badaloni (Democratici e Socialisti, 304) is ervan overtuigd dat het in alle drie gevallen om politieprovo-164

caties ging, maar hij levert daarvoor geen bewijs.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Bologna, Rome 9 december 1878. ASB, Pref.165

Gab., B. 448, fasc. 7. Prefect aan de questore, Napels 16 december 1878. ASN, Questura, Fascio 61.
Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 5 september 1877. Volgens politiespion166

Raffaele Moncada maakte Francesco Natta de brandbommen in opdracht van de Internationale. Ministerie
van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 27 mei 1881. ASDMAE, P.I.,
B. 7.
Zie met name: ASB, Pref. Gab., B. 448, fasc. 6, fasc. 10 en B. 449, fasc. 12.167

L'Illustrazione Italiana, geciteerd naar Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 143.168

Het begrip "nihilisme" is afkomstig van de Russische romanschrijver Ivan Toergenev die de nihilist169

Bazarov introduceerde in zijn beroemde roman Vaders en Zonen dat in 1862 verscheen. Nihilisme wordt
gekenmerkt door een mengeling van scepticisme, teleurstelling, wanhoop en ironie. Het is in wezen
religieus en ascetisch. De generatie van nihilisten werd uitvoerig beschreven in de invloedrijke roman
Wat te Doen? (1863) van N. G. Tchernychewski. Deze roman verscheen in 1875 in een Italiaans
vertaling (Che fare?) bij de uitgeverij van La Plebe. Zie onder meer: Préposiet, Histoire, 363-365;
Arnaudo, Le Nihilisme et les Nihilistes.

leidden tot de grootste vervolging van de internationalisten tot dan toe.  Het ministerie ging ervan164

uit dat de aanslagen het werk waren van "de door Bakoenin opgerichte Socialistische Democrati-
sche Alliantie die geleid wordt door Cafiero en Malatesta."  De regering had reeds in september165

1877, een jaar voor de eerste bomaanslag, een model van een bom gevonden bij de internationalist
Gulielmo Lapi in Pisa. Men vermoedde dat er in Florence twintig volgens dit model waren
gemaakt.  Vanaf de zomer van 1878 tot eind 1879 werden de prefecturen overspoeld met166

rapporten van het ministerie van Binnenlandse Zaken over vermoede plannen tot opstand van de
internationalisten. Volgens vele rapporten zouden de projecten worden voorbereid in Zwitserland,
en men was ervan overtuigd, daartoe aangemoedigd door 'onthullingen' van confidenti, dat de
Internationale overal in Italië wapendepots had. Zeer serieus nam men de vermeende akkoorden
tussen internationalisten en republikeinen om de monarchie ten val te brengen.167

   De aanslagen gaven de kranten de gelegenheid zich actief met de anarchistische theorieën bezig te
houden en vooral ook met het gevaar dat zou ontstaan als deze opvattingen zouden worden
verspreid onder de laagste klassen:

In ons land is bederf aanwezig, heerst een ziekte, openbaart zich een ziektekiem in de
gezwellen van de Profeet van Monte Labro [Lazzaretti], door Passannante, door de
bommen van Florence en Pisa, de oproeren van Pesaro, de krampachtige opstanden in de
Romagna. [...] Het is de gigantische schaduw van de sociale kwestie die afschuwelijk stil
opdoemt achter onze rug.168

Tot dusver had de Italiaanse pers weinig aandacht geschonken aan de opmars van de Internationale
in Italië. Weliswaar hadden de kranten uitvoerig en overdreven bericht over de Commune van
Parijs, de gruweldaden van de pétroleuses en de bloedige afloop van de opstand, maar dat was
vooral uit sensatielust. De revolutiepogingen van 1874 waren vrijwel onopgemerkt voorbij gegaan,
en werden over het algemeen, en ten onrechte, beschouwd als politieprovocaties. Er werd wel
geschreven over aanslagen op Europese vorsten en over Russische nihilisten.  Na de bomaanslag169

in Florence sloeg de fantasie in de berichtgeving helemaal op hol en ontstond er echte angst voor de
Internationale en met name voor haar invloed onder de arbeidersklasse. De kranten verweten de
regering dat ze de opstandige partijen te veel vrijheid had gelaten en dat ze te weinig had gedaan
tegen de 'morele verwording' van het volk. Slechts weinige kranten legden een verband tussen het
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Conti, Le Origini del Socialismo, 221.170

Zanardelli, Discorsi Parlamentari, I, 102.171

Ibidem, I, 108.172

Cairoli, Discorso pronunciato in Pavia .... il 15 ottobre 1878 (Rome, 1878) 6. Geciteerd naar Chabod,173

Storia della Politica, 436.
Jensen, Liberty and Order, 22, 28 en 35.174

Ibidem, 49-50.175

Ibidem, 54.176

verschijnsel van het internationalisme en de materiële omstandigheden van het volk.170

Preventie of repressie

Op 3 november 1878, veertien dagen voor de aanslag op koning Umberto I, had minister van
Binnenlandse Zaken Giuseppe Zanardelli het beginsel van volledige vrijheid van vereniging
verdedigd met de stelling dat wat niet door de wet is verboden, is toegestaan.  Tevens had hij zich171

aanhanger getoond van het uitgangspunt 'onderdrukken in plaats van voorkomen': "De houding van
doelmatige en vastberaden onderdrukking is er ook één van preventie, een legale en tegelijkertijd
afdoende preventie."  Dit principe was ook reeds in oktober door premier Cairoli verdedigd,172

tijdens een toespraak in Pavia: "De regering moet er voor waken dat de openbare orde niet wordt
verstoord; ze dient onverbiddelijk te zijn in het onderdrukken, maar niet willekeurig in het voorko-
men."173

   De wijze van handhaving van de openbare orde was voor elke regering een probleem. Het
'preventieve systeem' werd door de liberalen geassocieerd met de despotische regimes uit het
verleden, en daarom achtten de regeringsleiders het verstandig te verklaren dat men wetsover-
tredingen onderdrukte, maar dat men geen preventieve maatregelen nam om ze te voorkomen.
Tijdens de onderdrukking van het brigantaggio in 1861 speelde dit beginsel in het parlement een
belangrijke rol. Minister van Binnenlandse Zaken Marco Minghetti antwoordde destijds op Kamer-
vragen dat preventie een kenmerk was van absolute regeringen, en dat onderdrukking een kenmerk
was van vrije en liberale regeringen. Hetzelfde antwoord gaf minister-president Bettino Ricasoli in
1862. Vijf jaar later moest dezelfde Ricasoli echter preventieve maatregelen nemen om de
opstanden in Sicilië onder controle te krijgen.  De associatie van het 'preventieve systeem' met174

despotische regimes en het nabije absolutistische verleden van de Italiaanse staten leidden ertoe dat
de regeringen in toespraken of antwoorden aan de Kamer vasthielden aan het 'repressieve systeem'.
In de praktijk echter deden vele ministers een beroep op preventieve maatregelen. Minister van
Binnenlandse Zaken Giovanni Nicotera was één van de eerste regerende politici die dit openlijk
toegaf in het parlement. Op 25 april 1876 verklaarde hij dat "bepaalde uitzonderlijke gebeurtenis-
sen" het noodzakelijk maakten om het principe van "onderdrukken in plaats van voorkomen", dus
het Statuto zelf, te schenden om grotere wanorde te voorkomen.  175

   Preventieve maatregelen waren van alle tijden, en vonden ook plaats onder de liberale regeringen
van de Destra. Van een regering werd verwacht dat ze onlusten niet alleen neersloeg, maar ook
voorkwam. Voormalig minister-president Giovanni Lanza verklaarde in het debat over de openbare
veiligheid in december 1877:

ik heb nooit kunnen begrijpen hoe het mogelijk is om zo lang te discussiëren over de
vraag of het recht van preventie de regering wel of niet toebehoort, terwijl dit recht reeds
gedurende dertig jaar permanent wordt uitgeoefend door elke regering, hetzij van de
Destra of van de Sinistra.176
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Zanardelli, Discorsi Parlamentari, I, 111.177

Crispi stelde dat het politieke gezag het recht had om misdrijven te voorkomen, zoals de rechterlijke178

macht het recht had om de misdrijven te onderdrukken. Discorsi Parlamentari, II, 313. Geciteerd naar
Chabod, Storia della Politica, 436.
Genoemd naar Pietro Barsanti, een republikeinse korporaal die op 27 augustus 1870 werd geëxecuteerd179

wegens zijn aandeel in een aanval op de kazerne in Pavia op 24 maart 1870. De aanval maakte deel uit
van een mazziniaanse revolutionaire poging waarbij ook Genua, Milaan en Piacenza in opstand hadden
moeten komen. Pietro Barsanti werd zowel voor de republikeinen als voor de internationalisten een
martelaar. In alle delen van Italië werden republikeinse Circoli Barsanti opgericht. "Moristi tu Barsanti, /
noi ti vendicheremo, / la monarchia infame / d'Italia scaccerem." (Jij stierf Barsanti, / wij zullen je wreken,
/ de schandelijke monarchie / zullen we uit Italië wegjagen.") Lied van de Avanguardisti Repubblicani,
geciteerd naar Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 61. Carlo Terzaghi was één van de actiefste personen
die de manifestaties ter herdenking van Barsanti ondersteunde en bevorderde. Zie onder meer: het rapport
van de prefect van Mantua aan het ministerie van Binnenlandse zaken, Mantua 11 september 1871.
ASMan, Polizia, B. 150.

   Minister Zanardelli's liberale opvattingen betekenden geenszins dat hij de socialistische beweging
een warm hart toedroeg. Zo sprak hij op 3 november 1878 zijn gehoor in Iseo (Lombardije) toe:

[...] gelukkig zijn de internationalisten in Italië niet zo wijd verspreid als in andere staten;
desondanks is het zeker dat ze met een waakzaam oog en harde hand gevolgd moeten
worden, aangezien de Internationale richtlijnen verspreidt die de ontkenning van elke
moraal en elk recht zijn, en permanent tot misdaad aanzetten, waarbij ze zich richten op
de bevrediging van de materiële belangen van de massa's, en onder het minst ontwikkelde
deel waarvan ze derhalve de gemakkelijkste en gevaarlijkste aanhangers vindt. Nu, wat
dat betreft, kan ik verzekeren dat de plicht om Italië te vrijwaren van hun pogingen, één
van de meest vurige en volhardende beweegredenen van mijn ambt vormt; vandaar dat de
belangrijkste leiders van de Internationale zich op dit moment in het buitenland bevinden
of vastzitten, maar [hoe dan ook] gearresteerd zijn in overeenstemming met de wet en met
maatregelen die worden gewettigd door het gerechtelijke gezag.  177

Zanardelli was in theorie een stuk liberaler dan zijn voorgangers Nicotera en Crispi,  maar in de178

praktijk verschilde zijn optreden tegenover de internationalisten niet veel van hen. Desondanks
werden zijn strenge maatregelen niet voldoende bevonden door de conservatieve parlementariërs.
Dat resulteerde in december 1878 in een langdurig en dramatisch debat in de Kamer over de
binnenlandse veiligheid. Nadat een motie van vertrouwen door de Kamer werd verworpen, moest de
regering-Cairoli-Zanardelli, die veel te tolerant werd geacht tegenover de internationalisten en de
republikeinen, aftreden.
   De regering-Cairoli werd aangevallen door politici van de Destra (Ruggiero Bonghi en Marco
Minghetti) en van de Sinistra (Crispi en Nicotera). Behalve oprechte bezwaren tegen het 'lankmoe-
dige' optreden, waren er ook persoonlijke en strategische motieven voor de zware kritiek. De
oppositie schetste een alarmerend beeld van de openbare veiligheid, daarbij alles op één hoop
gooiend: de processies van Lazzaretti's volgelingen, republicanisme, irredentisme, internationalis-
me, Barsanti-kringen,  in beslagneming van explosieven, steekpartijen, enzovoort. Marco179

Minghetti bepleitte uitzonderingswetten voor republikeinse en internationalistische verenigingen.
Anderen stelden preventieve maatregelen ter bescherming van de openbare veiligheid voor.
Nicotera achtte het gebruik van confidenti di polizia onmisbaar. Tijdens het debat werd ook het
verband met de sociale kwestie naar voren gebracht. Zo achtte de afgevaardigde Giuseppe Toscano
het gebrek aan openbare veiligheid het gevolg van de sociale kwestie. Volgens hem bleven het
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Geciteerd naar Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 157.180

Voor een uitvoerig verslag van het proces zie: Porcaro, Processo, 93 vlg.181

De doodstraf werd in 1889 afgeschaft bij de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van182

Zanardelli.
Over de beestachtige omstandigheden waaronder Passannate was opgesloten zie: Merlino, L'Italia qual'è,183

124-127.
Volgens de historicus Porcaro (Processo, 162-164), die zich baseert op documenten van psychiater184

Virgilio en Cesare Lombroso, was Passannante reeds voor de aanslag geestesziek. Onder druk van de
openbare opinie en de regering zou het psychiatrische rapport tijdens het vooronderzoek zeer haastig zijn
opgesteld.
Masini, Storia degli Anarchici (1969) 162; Bertolucci, Anarchismo, 97-102.185

De drie verdachten waren Franco Colzi, Giuseppe Francolini en Raffaello Innocenti. Tommaso Lanpedini186

had zelfmoord gepleegd. ASF, Questura, B. 8.
ASF, Questura, B. 8.187

Prefect van Florence aan de questore, Florence 5 juni 1878. ASF, Questura, B. 8.188

Zie: Nerbini, ed., Processo Batacchi (Pubblicazione settimanale illustrata con note e commenti di189

Eugenio Ciacchi) Florence, 1900.

proletariaat slechts twee wegen open: de weg van het misdrijf en het brigantaggio of die van de
emigratie.  Na de val van Cairoli werd Depretis opnieuw belast met de vorming van de regering.180

Het juridische offensief tegen de internationalisten

In 1879 werd een groot aantal processen gevoerd tegen internationalisten en personen die als
zodanig aangeduid werden. Op 6 en 7 maart vond, na uitzonderlijke voorzorgsmaatregelen, in
Napels de rechtszaak tegen Giovanni Passannante plaats.  Tot grote spijt van het Openbaar181

Ministerie waren er geen medeplichtigen gevonden, waardoor er geen sprake kon zijn van een
complot. Passannante werd ter dood veroordeeld. Het vonnis werd later omgezet in een levenslange
gevangenisstraf.  Hem wachtte eenzame opsluiting in een cel onder zeeniveau, waar hij permanent182

was vastgeketend.  Hij stierf in 1910 in een krankzinnigengesticht waar hij reeds vanaf 1887183

verbleef.184

   Vlak na dit proces vond in Siena een rechtszaak plaats tegen internationalisten die verdacht
werden van de bomaanslag in Pisa. Zonder enig bewijs werd Pirro Orsolini veroordeeld tot 19 jaar
dwangarbeid. De rechtszaak nam de twijfel over diens schuld niet weg en het vermoeden bleef
bestaan dat de explosie een politieprovocatie was om de internationalisten te treffen.185

   Op 17 mei sprak het Hof van Assisen in Florence tegen drie van de vier verdachten van de bom-
aanslag bij de S. Croce in Florence straffen uit van totaal zestig jaar tuchthuis. De vierde verdachte
had in de gevangenis zelfmoord gepleegd.  Het bewijs was minimaal en vooral gebaseerd op het186

getuigenis van een politiebeambte. Reeds in april 1878 had er een rechtszaak plaatsgevonden tegen
ene Emilio Cappellini wegens dezelfde aanslag.  Deze werd toen vrijgesproken wegens gebrek aan187

bewijs, waarop minister van Binnenlandse Zaken Giuseppe Zanardelli zijn collega van Justitie
verzocht om de betreffende Procureur Generaal aan de tand te voelen over het teleurstellende
proces. De druk op questore Serafini van Florence om meer bewijzen te produceren werd daarop
verhoogd "teneinde het beoogde doel te bereiken".188

   Van 20 mei tot 5 juni vond in Florence het proces plaats wegens de bomaanslag van 18 november
1878 in de via Nazionale.  In februari was reeds een groot deel van de 64 arrestanten vrijgelaten.189

Slechts negen personen werden voorgeleid. Ook dit maal was het bewijs minimaal en grotendeels
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Zo verklaarde de getuige Francesco Alessi aan de Italiaanse internationalisten in Alexandrië, waaronder190

Florido Matteucci, dat zijn getuigenis met geweld en valse beloftes door questore Serafini was afgedwon-
gen. ASDMAE, P.I., B. 23, Marseille aan BuZa, 4 juni 1881; prefect van Florence aan de questore,
Florence 11 juni 1881. ASF, Questura, B. 11. De getuige Narciso Menocci trok later ook zijn belastende
verklaring in. Zie tevens: Romano, Storia del Movimento, III, 441-446. De confidente Giuseppe Magini,
die tot secretaris van de internationalistische afdeling van S. Croce was gekozen, kreeg na het proces een
goede betrekking bij de spoorwegen. Zie: Coletti, Anarchici e Questori, 37.
Zie: Coletti, Anarchici e Questori, 20-50.191

ASF, Questura, B. 8.192

Prefect van Florence aan de questore, Florence 28 november 1879. ASF, Questura, B. 8.193

Masini, Storia degli Anarchici (1969) 162.194

ASF, Trib.Corr. Processi, B. 990.195

Onder andere de getuigenissen van Carlo Burci en Francesco Rosai. Burci had ook reeds een belastende196

verklaring afgelegd tijdens het proces over de bomaanslag aan de via Nazionale. Voornamelijk op grond
van deze verklaring werd Batacchi veroordeeld. Zie onder meer: ASF, Questura, B. 8; Conti, Le Origini
del Socialismo, 215; Coletti, Anarchici e Questori, 34.

gebaseerd op getuigenissen van politiespionnen en confidenti.  Naar alle schijn was de bomaan-190

slag een provocatie om zoveel mogelijk internationalisten en 'subversievelingen' te kunnen
arresteren en uit te schakelen.  De hoofdverdachte, Cesare Batacchi, kreeg levenslang, zes ver-191

dachten werden veroordeeld tot in totaal 116 jaar gevangenis, en twee verdachten gingen vrijuit.192

De minister van Binnenlandse Zaken wilde deze laatste twee echter ook achter slot en grendel
hebben, en verzocht de prefect om Batacchi over te halen onthullingen te doen in ruil voor strafver-
mindering.  Batacchi is hier niet op in gegaan. Hij werd, na een gezamenlijke campagne van193

anarchisten, socialisten en republikeinen, in 1900 vrijgelaten. 
   Na de rechtszaken tegen de verdachten van de bomaanslagen, vonden er talrijke processen plaats
tegen internationalisten die werden aangeklaagd als leden van misdadige genootschappen. In de
aanklachten werd de Internationale beschouwd als één grote samenzwering; haar aanhangers
werden behandeld als mafiosi, cammoristi, contrabbandieri en andere soorten misdadigers, en
aangeklaagd op grond van art. 426 van het Wetboek van Strafrecht.  Het aantal vrijspraken als194

gevolg van "gebrek aan bewijs" was opvallend hoog. In Genua vond een proces plaats tegen vijf
internationalisten. Ze werden vrijgesproken, maar in hoger beroep alsnog veroordeeld tot tien
maanden gevangenisstraf. In Bologna werden veertien personen veroordeeld tot gevangenisstraffen,
maar vier anderen vrijgesproken. Volledige vrijspraak was er in Ancona, Forlì, Massa en Modena. 
   Het belangrijke monsterproces in Florence tegen de internationalisten die precies een jaar eerder
waren gearresteerd vond het laatst plaats, in oktober 1879.  De meeste indruk tijdens de rechts-195

zaak maakten Anna Kuliscioff en Francesco Natta. Opnieuw maakte het Openbaar Ministerie
gebruik van verklaringen van politiespionnen en onder druk gezette criminelen.  Ook in dit proces196

werden de verdachten, mede als gevolg van een fout van de aanklager, vrijgesproken. Er volgden
nog vele andere rechtszaken die veelal plaats hadden in afwezigheid van de aangeklaagden die hun
toevlucht in het buitenland hadden gezocht. 

De resultaten van de vervolgingen

Het strafrechtelijke offensief had slechts één doel, namelijk de uitschakeling van de Internationale.
Door de rechtsspraak zelf werd dit doel niet bereikt, maar door de vervolgingen, arrestaties,
extreem lange voorarresten, gedwongen ballingschappen, ammonizioni, het toezicht en de hetzes in
de kranten werd het gewenste resultaat wel behaald. De nationale organisatie van de Internationale
was geheel ontwricht geraakt en de Federazione Italiana was volledig uitgeschakeld. Kleine lokale
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Driemaandelijks rapport van de questore van Florence aan de prefect, Florence 30 december 1878. ASF,197

Questura, B. 6.
Kopie van een brief van de Federale Raad van de Federazione Fiorentina aan de correspondentie-198

commissie, Florence 24 juli 1879. ASF, Questura, B. 10.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Bologna, Rome 14 oktober 1879. ASB, Pref.199

Gab., B. 449, fasc. 12.
Gestri, Capitalismo e Classe Operaia, 102.200

kernen en vele geïsoleerde individuen bleven over. Kenmerkend was de situatie in Florence, waar
aan het eind van 1878 twee verschillende afdelingen van de Internationale bestonden: de Associa-
zione Internazionale dei Lavoratori - Federazione Fiorentina met 700 leden en Francesco Pezzi
als belangrijkste voorman, en de Circolo Centrale di Propaganda Socialista Anarchica met
tachtig leden en Francesco Natta als belangrijkste leider. Deze afdelingen waren opgesplitst in
kleine buurtafdelingen van 150 tot 30 leden.  Halverwege 1879 was deze situatie nog onveran-197

derd, zoals de Federazione Fiorentina rapporteerde:

Na de massale gevangennemingen en vermaningen [ammoniti] zijn we tot dusver niet in
staat geweest alle afdelingen die van onze Federatie deel uitmaakten weer te organiseren;
maar alhoewel het in Florence wegens de voortdurende en hatelijke vervolgingen niet
mogelijk is geweest de organisatie opnieuw op te zetten, hebben we toch geen moment
nagelaten de ideeën van het socialisme te propageren, en dit ondanks het feit dat de politie
een publieke opinie heeft gecreëerd die tegen de Internationale is.
In onze stad zijn er meer dan 200 vermaande socialisten [socialisti ammoniti] die onder
permanent toezicht staan; er hebben zich echter verschillende groepen van niet vermaan-
den [non ammoniti] geformeerd die onder de arbeiders brochures en kranten verspreiden,
en binnenkort, na de rechtszaak wegens samenzwering, hopen we de afdelingen weer
opnieuw te organiseren.198

Het ministerie kon nauwelijks geloven dat het de Internationale had bedwongen en schreef het
uitblijven van een gewapende opstand toe aan de onenigheid tussen Costa, Cafiero en Malatesta.199

Deze zou zich inderdaad spoedig openbaren.
   De vervolgingen hadden nog een ander effect op de internationalisten. Niet alleen verloren ze hun
organisatie, maar ook verloren ze elk gevoel voor gematigdheid en compromis. Ze waren teleurge-
steld in de massa waaraan een revolutionair instinct was toegedacht. Naast de staat werd nu de
gehele maatschappij vijandig tegemoet getreden; samenwerking en solidariteit maakten plaats voor
individualisme en isolement, weloverwogen acties maakten plaats voor terrorisme. Het anarchisme
werd in deze periode meer een gemoedstoestand dan een weloverwogen ideologische keuze. De
samenzweringen werden overgelaten aan elites: beproefde, sterke karakters die de 'gewapende
profeten' van het anarchisme vormden.  Het individualisme, dat voornamelijk voortkwam uit200

frustratie en onmacht, drong het Italiaanse anarchisme binnen en had een niet geringe invloed op de
beweging. De 'superheld', de 'superegoïst', de 'onafhankelijke rebel' behoorden aan het eind van de
jaren zeventig definitief tot het Italiaanse anarchisme. Het 'Italiaanse nihilisme' zou vele slachtoffers
maken.


