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Hoofdstuk V

 Het Isolement van de Anarchisten

Na de vervolgingen aan het eind van de jaren zeventig was de kracht van de anarchistische
beweging in heel Europa afgenomen. De belangrijkste organisatie, de Jura-federatie, was niet meer
zo stabiel en actief als aan het begin van de jaren zeventig. Dat werd maar al te duidelijk toen het
Bulletin in 1878 ophield te verschijnen. Even zo belangrijk was het verdwijnen van een aantal
vooraanstaande personen binnen het Zwitserse anarchisme. Het vertrek van James Guillaume en
diens opvolging door buitenlandse anarchisten als Peter Kropotkin, Elisée Reclus en Cafiero leidde
tot grote veranderingen binnen de anarchistische organisatie. De jaren tachtig werden vooral
gekenmerkt door desorganisatie, verdeeldheid en afscheidingen. Het internationale revolutionaire
congres te Londen in 1881 leidde niet tot de gehoopte opleving van het revolutionaire socialisme.
Pas in 1889 verschenen de anarchisten weer op het internationale platform.
   In de jaren zeventig was de strategie van de Italiaanse internationalisten gericht geweest op de
revolutie door middel van de opstand. Zolang er sprake was van een nationale organsiatie van de
Internationale speelde terrorisme geen rol binnen de Italiaanse anarchistische beweging. De aanslag
op de koning en de bomexplosies in Toscane waren niet in overeenstemming met de internationa-
listische strategie. De bomaanslagen waren het werk van onbekenden: republikeinen, internationa-
listen of agents-provocateurs. Indien de daders wel anarchisten waren, dan hadden ze gehandeld op
individueel initiatief of in een opwelling van spontane vergelding van het regeringsoptreden. De
aanslagen waren geen onderdeel van de ideologie van de Italiaanse afdeling der Internationale.
   Die strategie veranderde in de jaren tachtig. Na de ineenstorting van de Internationale als gevolg
van de regeringsrepressie, na de teleurstelling over het uitblijven van de massale opstanden en na de
geslaagde moordaanslag op de Russische tsaar in 1881 sloop het terrorisme de anarchistische
kringen binnen. Dit terrorisme was hoofdzakelijk waarneembaar in emigranten-milieus en werd
vooral met de mond en de pen beleden. In de jaren tachtig bleven de oproepen tot gewelddaden
dorre zaden, die voornamelijk de regeringen verontrustten. Het leek erop dat de staat, door de
Internationale te verbieden en te vervolgen, zijn eigen Bazarov, de emotieloze  nihilistische
hoofdfiguur in Toergenjevs Vaders en Zonen, en zijn eigen negatieve, cynische held van Netsjajevs
Catechismus van de Revolutionair had gecreëerd. 
   De jaren tachtig, met regeringen onder leiding van Agostino Depretis, vormden een ongekend
kalme periode. Die rust zou de indruk kunnen wekken dat het staatsapparaat de situatie en de
spanningen in de maatschappij volledig onder controle had. Deze impressie is echter bedrieglijk.
Onder de oppervlakte mengden onlustgevoelens, armoede, uitbuiting en opstandigheid zich tot een
explosieve materie. De anarchistische beweging kon deze ondergrondse spanning niet uitbuiten.
Herbezinning, vervolgingen en de afwezigheid van de gevluchte leiders zorgden voor gebrek aan
initiatief en activisme.
   De scheuring binnen de internationalistische beweging was evenzeer een kenmerk van deze
periode. Onder leiding van de ex-anarchist Costa werden vele socialisten er toe gebracht om de
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Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 145.1

Chabod, Storia della Politica, 405-407.2

Over de houding van het Vaticaan tijdens het pontificaat van Leo XIII tegenover het socialisme zie:3

Wallace, Leo XIII and the Rise of Socialism.
Voor de aanslagen in 1878 zie al hierboven: hoofdstuk IV, pag. 169.4

De Encycliek "Quod Apostolici Muneris" (paus Leo XIII, 28 december 1878) is afgedrukt in F.A.J. van5

Nimwegen, ed., Ecclesia Docens. Pauselijke Documenten voor Onzen Tijd (Hilversum, 1939) 40-59.

staat te omarmen, deel te nemen aan verkiezingen, en de arbeidersstrijd te zien als middel voor
directe en praktische hervormingen. Deze strategie leidde tot verbittering en verwarring bij de
anarchisten, die zich onverminderd antipolitiek bleven opstellen.
   De verzelfstandiging van arbeidersverenigingen en boerenverenigingen tegenover de intellectuelen
tekende zich in de jaren tachtig steeds duidelijker af. Enerzijds verzetten zij zich tegen de politieke
en parlementaire strategie van de nieuwe partij van Costa, anderzijds wilden ze zich niet langer
laten inpassen in de revolutionaire strategie van de anarchisten. Zij streefden hoofdzakelijk sociaal-
economische doelen na. Onder hun politieke eisen vindt men het algemeen kiesrecht en het recht op
stakingen. Ook de verschillende vormen van coöperaties - van comsumptie, krediet en productie -
werden belangrijker.

Een bondgenoot tegen het socialisme: de Katholieke Kerk

De politici in Italië kregen bij hun veroordeling van het socialisme steun van de Katholieke Kerk.
Sinds de dood in 1878 van de openlijke tegenstanders koning Vittorio Emanuele II en paus Pius IX
was een toenadering tussen Kerk en staat minder ondenkbaar dan in de periode daarvoor. De
nieuwe koning Umberto I was niet antiklerikaal, en de koningin was zeer gelovig, vroom en
conservatief.1

   Pius IX had reeds in 1864 in de encycliek Quanta Cura het socialisme en communisme veroor-
deeld. Deze kritiek had echter deel uitgemaakt van een algemene aanval op het liberalisme en
modernisme. Het liberalisme vormde nog steeds de kern van de klerikale kritiek naar aanleiding van
de Commune van Parijs. Socialisme, anarchisme en Italiaans liberalisme kwamen volgens deze
kritiek uit dezelfde bron: ze ontstonden uit opstandigheid tegenover het gezag van de Kerk. Alleen
de terugkeer naar de erkenning van het gezag van de paus kon de maatschappij behoeden voor de
ondergang: "of met de paus of met de Internationale."2

   De encycliek Quod Apostolici Muneris van Leo XIII, die op 28 december 1878 werd gepubli-
ceerd, bevatte de eerste expliciete veroordeling van het opkomende socialisme door het Vaticaan.3

Het tijdstip van de uitvaardiging van de encycliek was niet toevallig. Zij kwam naar buiten vlak na
de aanneming van de antisocialistische wetgeving in Duitsland en direct na het debat over de
Internationale in het Italiaanse parlement. Werd de encycliek uitgevaardigd om het einde van de
Kulturkampf in Duitsland te bespoedigen of was het een oprechte veroordeling van het socialisme
in het algemeen, ingegeven door de aanslagen in Duitsland op keizer Wilhelm I en de aanslagen in
Italië eerder in dat jaar?  Het is een feit dat de Kulturkampf na 1878 was beëindigd en dat de Duitse4

katholieke Centrum Partij na de afkondiging van de pauselijke zendbrief Bismarck in zijn antisoci-
alistische beleid steunde, terwijl ze in oktober 1878 nog tegen de wetten had gestemd.
   De encycliek maakte een duidelijke verwijzing naar de recente aanslagen en wees de socialistische
propaganda aan als de directe oorzaak van de terreur. Met de encycliek toonde de nieuwe paus zich
bereid tot een antisocialistisch verbond met de Italiaanse overheid, die hij tot dusver had veroor-
deeld. Staat en Kerk moesten samen optreden "ter afwering van het socialistische verderf"
(socialismi pestem evertendam).  De vervolging van de internationalisten kon rekenen op de steun5
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Conti, Le Origini del Socialismo, 219.6

Chabod, Storia della Politica, 411.7

Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VI, 146.8

Jensen, Liberty and Order, 56.9

Voor de tekst zie: Bijlage A - 3.10

Het beroep was aangetekend door de internationalist Alessandro Trinci. Het Hof van Cassatie in Florence11

gaf de volgende motivatie: "in overweging nemende dat dit hoogste Hof in zijn arrest van 22 januari
1875, waarin het bepaalde dat het simpele feit deel uit te maken van de Internationale niet voldoende
[grond] zou zijn om de leden aan de ammonizione te onderwerpen, was het verder van oordeel dat
wanneer geconstateerd werd dat onder de leugenachtige schijn van een zogenaamde politieke sekte zich
een vereniging van misdadigers verschuilt die ten doel heeft om misdrijven te begaan tegen personen en
eigendom, zij die daartoe behoren, onderworpen kunnen worden aan de ammonizione op grond van de
wet op de Openbare Veiligheid." Het vonnis bevindt zich onder meer in ASPadua, Pref. Gab., B. 38.
Emilio Covelli zou vanaf 21 mei 1881 het anarchistische tijdschrift I Malfattori (Genève) laten verschij-12

nen. Van I Malfattori verschenen tot 1 juli 1881 vijf nummers.
Masini, Cafiero, 291.13

van het Vaticaan. De toenadering was echter niet eenzijdig: de angst voor het socialisme was ook
één van de fundamentele motieven van de burgerij om toenadering te zoeken tot de Kerk. Deze
werd voor hen steeds meer een onvervangbaar bolwerk tegen de oprukkende volksmassa's,  en haar6

religie werd door hen beschouwd als een middel om deze massa's op afstand te houden van de
"helse materialistische herrie".7

De criminalisering van de internationalisten

De Kerk kon echter hooguit een preventieve rol spelen in de bestrijding van het anarchisme. De
repressieve rol moest door de regering en in haar verlengstuk door de rechterlijke macht gespeeld
worden. Depretis had lering getrokken uit de val van het eerste kabinet-Cairoli en ontwikkelde een
actieve politiek van preventieve en beperkende maatregelen tegen de oppositie. Zijn aandacht
richtte zich hoofdzakelijk op de internationalisten die in groten getale gearresteerd werden.  Depre-8

tis' houding tegenover de internationalisten en republikeinen omschreef hij als 'preventieve
repressie'. Zolang hun activiteiten zich zouden beperken tot de ideeënwereld waren ze vrij om die te
ontplooien. Zodra ze echter het speculatieve terrein zouden verlaten en het praktische gebied van
daden en acties betraden, werden ze onderworpen aan preventieve en repressieve politieacties.9

Reeds op 20 januari 1879 vaardigde de premier een circulaire uit waarin het voornemen werd uitge-
sproken de Internationale in Italië te vernietigen.  Hij werd in zijn streven gesteund door de10

uitspraken van het Hof van Cassatie in Florence van 5 en 22 februari 1879, volgens welke de
afdelingen van de Internationale beschouwd dienden te worden als 'misdadige genootschappen' en
hun leden als misdadigers.  De internationalisten, die de term malfattori tot dan toe als geuzen-11

naam hadden gedragen, waren vanaf nu ook juridisch gelijkgeschakeld met gewone misdadigers.
Dat verhinderde hen overigens niet om de bijnaam malfattori te blijven dragen.  Sterker nog:12

terwijl de staat de anarchisten zag als misdadigers, zagen de anarchisten de zogenaamde 'gewone'
misdadigers als helpers bij de anarchistische zaak.13

   Op 9 april en 27 december 1879 herriep het Hof van Cassatie te Florence zijn uitspraak van 22
februari:

In overweging nemende dat dit hof herhaaldelijk heeft geoordeeld dat niemand wettelijk
mag worden vermaand [ammonito] wegens het enkele feit dat hij tot de sekte van de
internationalisten behoort, en het niet noodzakelijk achtend dat aangetoond dient te
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Vonnis van het Hof van Cassatie van Florence op 27 december 1879. Geciteerd naar Canosa en14

Santosuosso, Magistrati, Anarchici, 25-26.
Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 8 maart 1880.15

Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 22 maart 1880.16

worden dat het internationalisme zich bij iemand kan beperken tot een simpel streven
zonder enige aanwijzing dat hij naar gewelddadige middelen grijpt die personen en
andermans eigendom bedreigen, volgt daaruit dat een internationalist, zolang hij zich niet
op een wijze gedraagt die hem verdacht maakt van misdrijven tegen personen of eigen-
dom, niet onderworpen kan worden aan de ammonizione in de zin van de artikelen 105 en
106 van de wet op de Openbare Veiligheid. Welnu, de verzoeker werd vermaand [...]
wegens het enkele feit dat hij tot de Internationale behoorde, en werd vervolgens door het
hof veroordeeld wegens het enkele feit dat hij, ondanks de ammonizione, personen
bezocht die tot die vereniging [van de Internationale] behoorden welke subversieve
beginselen huldigt.14

Depretis voorzag het gevaar dat andere internationalisten naar aanleiding van deze uitspraak in
beroep zouden gaan om hun ammonizione te laten opheffen. Minister van Justitie Tommaso Villa
aarzelde vervolgens niet om de procureurs-generaal op de hoogte te stellen van zijn raadgeving, die
als norm diende te gelden voor de toepassing van de ammonizione op de internationalisten:

Volgens het Hof van Cassatie van Florence kon de ammonizione niet worden opgelegd
wegens de enkele en exclusieve reden dat het te vermanen [da ammonirsi] individu tot de
sekte van de internationalisten behoort; het is daarnaast noodzakelijk dat hij aanleiding
heeft gegeven tot verdenkingen, in de zin van art. 105 van de wet op de Openbare
Veiligheid. Hieruit volgt echter dat indien een persoon die tot de sekte van de internati-
onalisten behoort, aanleiding geeft tot de verdenking dat hij tot de kring van de aangege-
ven personen van genoemd artikel zou behoren, wegens contacten met andere verdachte
personen, of die nu wel of niet tot deze sekte behoren, zeker wel vermaand [ammonito]
kan worden, en [dat die persoon] zeker wel veroordeeld kan worden als overtreder van de
ammonizione, indien hij reden geeft tot nadere verdenkingen wegens zijn volhardendheid
in het onderhouden van contacten met eerdergenoemde personen. Met andere woorden, de
internationalist is rechtmatig vermaand als hij reden geeft tot verdenkingen, of verdacht
wordt in de zin van de wet op de Openbare Veiligheid wegens zijn banden met bepaalde
personen, of deze nu wel of niet tot die sekte behoren.15

   Kort daarop kon Depretis tevreden constateren dat het Hof van Cassatie van Rome op 16 februari
bepaalde dat elke vereniging van internationalisten bestaande uit vijf of meer personen, een
misdadig genootschap vormde dat krachtens de artikelen 426 en 429 van het Wetboek van Straf-
recht bestraft moest worden. Depretis spoorde de prefecten aan direct de geschikte maatregelen te
nemen om de internationalistische verenigingen aan te geven bij justitie. Ook indien er niet voldaan
was aan de criteria voor een strafvervolging, moesten de leden van de Internationale voorgedragen
worden voor een rechterlijke ammonizione, aangezien ze duidelijk zouden vallen onder de groep
personen zoals bedoeld in artikel 105 van de wet van 6 juli 1871, no. 294, namelijk verdachten van
misdrijven tegen personen of eigendom.16

   De uitspraak van het Hof van Cassatie in Rome had vergaande gevolgen voor de andere recht-
banken. In een proces tegen internationalisten in 1880 in Forlì werden de verdachten vrijgesproken.
Daarop werden de rechters door de regering overgeplaatst naar de verste uithoeken in het land.
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Merlino, L'Italia qual è, 121; Merlino, Politica e Magistratura, 259. Merlino vertaalde daarop Statuto in17

potjeslatijn: Stat-ut-0 (vrij vertaald: het stelt niets voor).
De Sinistra viel terug van 414 tot 337 afgevaardigden en de Destra steeg van 94 naar 171 afgevaardig-18

den. Lotti, "Zanardelli e la Maggioranza Parlamentare", 155.
In 1880 hadden 621.896 personen stemrecht, in 1882 waren dat er 2.017.829. Het percentage niet-19

stemmers bleef onveranderd op veertig. Zie: Romanelli, L'Italia Liberale, 442.

Toen er enige tijd later opnieuw in Forlì een proces tegen internationalisten werd gevoerd, de
rechtszaak Vittorino Valbonesi, werden de verdachten wel veroordeeld.  Het zelfstandige oordeel17

van rechters werd ondergeschikt gemaakt aan politieke doeleinden. De internationalisten waren
daarvan het slachtoffer.

De machtspositie van Antonio Depretis

De regeringen steunden in deze periode op wankele meerderheden in de Kamer. De ene rege-
ringscrisis volgde op de andere als gevolg van rivaliteiten tussen de verschillende groepen binnen de
Sinistra. Het grootste struikelblok vormde telkens de tassa sul macinato. Cairoli en Depretis, die
uit verschillende vleugels van de Sinistra kwamen, waren door de verdeeldheid binnen de Sinistra
op elkaar aangewezen en eind 1879 vormden ze samen een regering. Cairoli werd de nieuwe
minister-president en Depretis bezette de post van Binnenlandse Zaken (25 november 1879 - 29
mei 1881). Juist door deze combinatie daarentegen verloren beide politici de steun van invloedrijke
belangengroepen in de Kamer, en met name van de groepen rond Nicotera, Crispi en Zanardelli.
Depretis was van mening dat er met deze Kamer niet te regeren viel en liet haar in 1880 door de
koning ontbinden. Ofschoon de daarop volgende verkiezingen ongunstig uitvielen voor de regering,
waren ze zeer gunstig voor de positie van Depretis, die zijn aanhang in de Kamer wist te verster-
ken.  Nu bleek het wel mogelijk een hervorming op de tassa sul macinato door te voeren: de18

belasting werd verlaagd, en bij wet werd vastgelegd dat ze per 1 januari 1884 volledig zou worden
afgeschaft. In mei 1881 moest premier Cairoli, die tevens de post van Buitenlandse Zaken bezette,
aftreden wegens de Franse bezetting van Tunesië, een land waarvan het Italiaanse parlement vond
dat Italië er aanspraak op kon maken.
   De enige politicus die nu nog in staat was een meerderheid rond zich te vormen, was Depretis. Tot
1887 leidde hij vijf regeringen, waarin hij tevens de post van Binnenlandse Zaken bezette. Samen
met minister van Justitie Giuseppe Zanardelli slaagde hij erin een kiesrechthervorming door te
voeren, waardoor het electoraat toenam van ruim twee procent tot zeven procent van de totale
bevolking.  Eerder bezat men kiesrecht wanneer men aan de census voldeed, dat wil zeggen,19

voldoende belasting betaalde, nu mocht iedere man stemmen die kon lezen en schrijven. Ofschoon
er in de Kamer een sterke aandrang was een stelsel van algemeen kiesrecht in te voeren, waarin de
massa van analfabeten dus ook stemrecht zou krijgen, werd dit voorstel verworpen uit angst voor
revolutionairen en klerikalen. In de praktijk betekende deze 'bekroning van het hervormingsgebouw'
dat een deel van de arbeidersklasse in 1882 het stemrecht verwierf. Dit was één van de redenen
voor de socialist Andrea Costa om aan de verkiezingen van dat jaar mee te doen. 
   De kiesrechtuitbreiding was tegelijk de laatste belangrijke hervorming onder Depretis. Hij
verklaarde de periode van politieke veranderingen voor gesloten en riep op tot een pauze om de
bestaande instellingen te verdedigen. Hij bekrachtigde deze stap door een verkiezingsverbond aan te
gaan met de traditionele leider van de Destra, Marco Minghetti. Het was een pact van de 'heersende
klassen' tegen het gevaar van de radicalen, tegen de "gevaren die een bedreiging vormden voor de
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Lowe en Marzari, Italian Foreign Policy, 1870-1940, 24-25.20

Ghisalberti, Storia Costituzionale, 189.21

Catalano, Storia dei Partiti Politici, 62.22

Dizionario, XXXIX, 87.23

Dit was geheel in overeenstemming met de bepaling in het Statuto dat de koning verdragen en bondge-24

nootschappen sluit. Alleen indien het staatsbelang en de staatsveiligheid het, in de ogen van de koning,
zouden toestaan, kon het parlement ingelicht worden over een verdrag. Ofschoon het bestaan van het
verdrag aan het einde van de jaren tachtig bekend was, werd de inhoud geheim gehouden.
Volgens Candeloro (Storia dell'Italia Moderna, 164) vormden de ondertekening van het Drievoudig25

Verbond en de overeenkomst tussen Depretis en Minghetti het begin van het trasformismo.
Geciteerd naar Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VI, 161. 26

Binnen de Sinistra ontstonden twee grote blokken: de Sinistra ministeriale (regeringsgezinden) en de27

Sinistra dissidente (oppositie, inclusief de radicale oppositie van de Estrema Sinistra).
Daarnaast was er nog de oppositiegroep Fascio della Democrazia die door Giovanni Bovio, Felice28

Cavallotti en Andrea Costa werd geleid. Hun oppositie tegen de regering was, in tegenstelling tot die van
de pentarchia, zonder enige terughoudendheid omdat ze niet verlangden naar een regeringspositie.
Valiani, La Lotta Sociale, 37-38.
Carocci, Agostino Depretis e la Politica Interna, 309.29

Crispi geciteerd naar Valeri, La Lotta Politica, 149.30

instellingen"  en tegen de opkomende arbeidersbeweging.  Depretis beschikte nu over zijn20 21

"nieuwe grote nationale partij"  ofwel de "enige partij van de Italiaanse burgerij".  Deze was22 23

overigens geen partij in de moderne zin, maar eerder een politieke samenwerking tussen de
verschillende segmenten van de Italiaanse politieke klasse.

Het trasformismo als wapen tegen de revolutionairen

De binnenlandse politiek van bezwering van het gevaar van anarchisten, socialisten en republikei-
nen kreeg in 1882 haar weerslag in de buitenlandse politiek door de ondertekening van de Driebond
met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Deze anti-Franse alliantie vormde de bevestiging van het
conservatieve monarchistische beginsel en tegelijkertijd van de band tussen de koning en gezagsge-
trouwe politici. Voor eens en altijd werden de irredentistische aanspraken door de regering
afgewezen en werd de band tussen de Destra en de Sinistra bevestigd. Het verdrag was een zuiver
monarchistische aangelegenheid waarover noch de ministerraad noch het parlement werd inge-
licht.  Het was de climax van het trasformismo.  In de inleiding van het verdrag werd onder24 25

andere als doel geformuleerd: "de waarborgen voor de algemene vrede te vergroten, het monarchis-
tische beginsel te versterken en op deze wijze het integrale behoud van de sociale en politieke orde
binnen hun staten te verzekeren."26

   De termen Sinistra en Destra hadden elke betekenis verloren. Afgevaardigden gaven zich in het
vervolg het etiket regeringsgezind of opposant.  Als weerwoord tegen de verschuiving naar rechts27

van Depretis, vormden de politci Zanardelli, Crispi, Cairoli, Nicotera en Alfredo Baccarini in 1883
binnen de Sinistra de zogenaamde pentarchia.  Het was de belangrijkste oppositiegroep binnen28

het parlement, maar de leiders waren onderling te zeer verdeeld om een bedreiging voor de
regeringspolitiek te kunnen vormen. Depretis isoleerde ze, bleef met hen in gesprek en probeerde ze
te winnen voor de conservatieve doelen van het trasformismo.29

   De regeringen van Depretis waren, volgens Francesco Crispi, deels gebaseerd op de gezamenlijke
vrees voor de anarchistische partijen.  De Belgische econoom en socioloog Emile de Laveleye30

constateerde in 1880 dat het socialisme inderdaad, samen met het klerikalisme en republikanisme,
een bedreiging voor Italië vormde: "Het socialisme verspreidt zich op dit moment in Italië onder de
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Emile de Laveleye geciteerd naar Ragionieri, Italia Giudicata, 166.31

Ibidem.32

Het begrotingstekort zou in 1888 en 1889 een record hoogte bereiken. Pas in 1899 was er voor het eerst33

weer sprake van een positief saldo. Romanelli, Italia Liberale, 448-449.
Op 26 januari 1887 werd een Italiaans legioen aangevallen bij Dogali (Abessinië) en vernietigend34

verslagen. Aan Italiaanse zijde vielen er, volgens de officiële cijfers, 433 doden en 82 gewonden. 
Ganci, Il Caso Crispi, 174-175.35

industriearbeiders, onder de landarbeiders ... en ook onder de lage clerus."  Het 'nihilistische31

socialisme' had volgens hem succes in Italië wegens de extreme ellende van de plattelandsbevolking
en het afgenomen religieuze gevoel. Hij geloofde dat het socialisme pas een werkelijk gevaar
vormde voor de orde indien, op een dag, de twee zuilen van de orde, de priester en de soldaat, zich
tot het socialisme zouden bekeren. Dan zou een gewelddadige revolutie onvermijdelijk zijn.32

   De politieke uitgangspunten van Depretis waren: een evenwichtige begroting, verbreding van de
basis van de staat, en de vergroting van privé-kapitaal door middel van liberaal beleid. Deze
grondslagen kwamen echter steeds meer onder druk te staan. Door de crisis in de agrarische sector,
de toename van de sociale tegenstellingen, de groei van volksbewegingen en de opkomst van de
industrie werd de roep om een beleid van protectionisme en kolonialisme steeds luider. De uitgaven,
met name aan het leger en openbare werken, werden daardoor steeds hoger en in 1886 begon het
begrotingstekort opnieuw een schrikbarende omvang aan te nemen.  Vanaf deze periode werd de33

politiek gedomineerd door het begrotingstekort en de maatregelen om dit op te lossen door belastin-
gverhogingen en bezuinigingen.
   Het had er alle schijn van dat Depretis in zijn laatste periode de gang der zaken niet meer onder
controle had. Hij was oud en ziek en werd geplaagd door koloniale tegenslagen.  Zijn laatste34

kabinet was een soort union sacrée: het was samengesteld uit democraten, conservatieven en
Depretis-getrouwen. De premier had Crispi en Zanardelli uit de pentarchia, de radicale oppositie
binnen de Sinistra, weten los te weken en hen benoemd tot respectievelijk minister van Binnenland-
se Zaken en minister van Justitie. Vooral Crispi's overstap naar de regering, en daarmee naar het
trasformismo, was verrassend. Hij was als vice-premier de toonaangevende persoon in het kabinet
omdat Depretis zelf nauwelijks nog in staat was te regeren. Na de dood van Depretis in 1887 werd
Crispi bijna routinematig benoemd tot diens opvolger.35

De bekering van Andrea Costa

Het verval van het Italiaanse anarchisme werd slechts ten dele veroorzaakt door de extreme
politierepressie en de massale emigratie die er het gevolg van was. Het werd tevens bewerkstelligd
door de ommekeer in de opstelling van Andrea Costa. Weliswaar was er binnen de Internationale
reeds een scheiding der geesten ontstaan voordat Costa de anarchistische partij verliet, maar die had
niet geleid tot een scheuring binnen de gelederen. Costa was echter nog steeds de onbetwiste leider
van de anarchisten en arbeiders in de Romagna, waar zijn invloed zodanig was dat een groot
gedeelte van de beweging hem zou volgen.
   Costa was nog voor de repressie die op de inrekening van de Matese-bende volgde, via Zwitser-
land en België naar Parijs gevlucht, waar hij de anarchistische beweging steunde. Hij polemiseerde
daar met de Franse socialist Jules Guesde, die voor deelname van republikeinse kandidaten aan de
verkiezingen was. Op 22 maart 1878 werd Costa, samen met Anna Kuliscioff, Tito Zanardelli en
Lodovico Nabruzzi, in Parijs gearresteerd en door het gerechtshof van het departement van de Seine
veroordeeld tot twee jaar gevangenis wegens lidmaatschap van de Internationale. Tijdens zijn
gevangenschap veranderden de opvattingen van Costa danig. Gedurende zijn detentie stelde hij zijn
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Volgens Nettlau (Geschichte, III, 90-91) werd Costa's veranderde inzicht veroorzaakt door teleurstel-36

lingen in de resultaten van de Internationale in Italië en door de heersende repressie als gevolg van de
aanslag van Passannante en de bomaanslagen in Florence en Pisa. Zijn populariteit in de Romagna zou
hem de weg hebben gewezen naar een politieke carrière.
Galassi, Vita di Andrea Costa, 203.37

De amnestie werd verleend ter gelegenheid van de machtsovername van de nieuwe Franse president Jules38

Grévy.
In Genève of Saint Imier onderhield Costa zich nog met Kropotkin, Schwitzguébel en de groep rond de39

Révolté, maar liet niets doorschemeren over zijn veranderde ideeën. Wel zou hij, volgens Tcherkesov,
(Nettlau, Geschichte, III, 91) huilend tegenover Kropotkin hebben verklaard dat hij niet geschikt was
voor (revolutionaire) daden, maar vooral een redenaar was, en dat zijn plaats in het parlement was. 
Bignami en Malon hadden een duidelijk politiek belang bij Costa's nieuwe stellingname aangezien het40

hun uit het isolement zou halen. Cerrito, Andrea Costa, 185.
Gepubliceerd in La Plebe, no. 30, 3 augustus 1879. Afgedrukt in Monacarda, Il Movimento Operaio,41

303-307; Bravo, La Prima Internazionale, II, 1192-1197.
Della Peruta, Democrazia e Socialismo, 327.42

ideeën over de staat, het collectivisme en het anarchisme in matigende zin bij.  Hij raakte ervan36

overtuigd dat de burgerlijke staat niet de hooiberg was die met slechts een paar fakkels van enkele
gewapende bendes in brand kon worden gestoken.  Vervroegd ontslagen als gevolg van de37

amnestie van 5 juni 1879,  vertrok hij, via Genève,  naar Lugano waar hij in contact stond met de38 39

sociaal-democraten Enrico Bignami en Benoît Malon die hem sterkten in zijn gewijzigde stellingna-
me.  40

   Op 27 juli 1879 stuurde hij de brief "Ai Miei Amici di Romagna" naar de Plebe.  Zijn verklaring41

publiceerde hij niet toevallig in het blad van de gematigde Bignami: daarmee gaf hij aan dat zijn
positie in de richting van de Federazione dell'Alta Italia was opgeschoven. In deze brief stelde
Costa dat de activiteiten van de anarchisten tot dusver te weinig hadden opgeleverd en dat het nodig
was nieuwe wegen te zoeken. Hij hield vast aan het revolutionaire verleden van het Italiaanse volk
en aan de traditie van Carlo Pisacane - de propaganda van ideeën door middel van daden - maar hij
bekritiseerde de recente ontwikkeling binnen de anarchistische beweging: de anarchisten waren te
veel in zichzelf gekeerd en hadden zich te veel van het volk geïsoleerd. Het belangrijkste deel van
de brief handelde dan ook over de band met het volk. Hij stelde voor om een Partito Socialista
Rivoluzionario Italiano op te richten, die het werk van de oorspronkelijke Internationale zou
moeten voortzetten. Hij wilde daarmee de verdeeldheid opheffen tussen de bakoeninistische en de
'evolutionistische' stromingen binnen de internationalistische beweging. Deze partij zou ruimte
moeten bieden voor beide richtingen.  42

   Costa toonde zich nog steeds anarchist, maar dan in de zin dat het collectivisme als middel en het
anarchisme als doel moest worden opgevat. Costa vermeldde in zijn verklaring niet expliciet dat hij
van oordeel was dat ook legale wegen moesten worden bewandeld. Zijn kameraden begrepen echter
dat hij de eerste stap in die richting had gezet. De brief markeerde het begin van Costa's evolutie
van revolutionair samenzweerder naar socialistisch parlementariër. Zijn overgang vervreemdde hem
volledig van zijn vroegere vrienden van de Internationale, die geen ruimte boden aan andersdenken-
den. Costa had een discussie geopend die de posities zou verhelderen en radicaliseren.
   Hoezeer Costa's 'ommezwaai' tot stand kwam onder invloed van het regeringsoptreden, blijkt uit
zijn relaas aan de Duitse sociaal-democraat Georg Vollmar:

Nadat ze vanuit tegenstelde gezichtspunten zijn vertrokken, bevinden de Italiaanse 'Anar-
chisten' en de Duitse 'Sociaal-democraten' zich op hetzelfde terrein, om het vrijwel
volledig eens te zijn. Dit hebben we te danken aan onze regeringen, die de onbewuste
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Costa aan Vollmar, Bologna 12 april 1880. Geciteerd naar Della Peruta, Democrazia e Socialismo, 412-43

413.
Gepubliceerd in Romano, Storia del Movimento, III, 456-461.44

Romano (Storia, III, 455), Masini (Cafiero, 262) en Pernicone (Italian Anarchism, 168) menen dat de45

brief door Cafiero is opgesteld. Cerrito (Andrea Costa, 190) denkt dat deze was opgesteld door
Malatesta. Berti (Merlino, 40) denkt dat de brief is geschreven door Cafiero, maar is ingegeven door
Malatesta.
Cerrito, Andrea Costa, 199-201.46

De aanklacht werd ingediend op grond van de geheime bijeenkomst in Bologna.47

instrumenten zijn geweest van deze verzoening. De uitzonderingswetten, die we reeds
sinds geruime tijd hadden voorspeld, hebben jullie ertoe gebracht om het volledig legale
standpunt te verlaten; de schaarse successen die wij hebben geboekt door middel van
onze opstandspogingen hebben ons ertoe gebracht ons 'revolutionarisme tegen elke prijs'
op te geven. Jullie hebben je ervan overtuigd dat de regeringen en de geprivilegeerde
klassen zich niet op legale wijze laten ontmantelen, waardoor jullie de behoefte hebben
gevoeld je organisatie te veranderen van een aanvankelijk vredelievende in een revolu-
tionaire organisatie; wij hebben gezien dat deelname aan het openbare leven de komst van
het Socialisme kan versnellen, en wij willen eraan deelnemen: jullie en wij, zonder een
enkel punt van jullie programma te verloochenen, geven elkaar de hand. Dat wat het
Congres van Gent niet heeft bereikt [socialistische eenheidsbeweging], hebben onze
tegenstanders en de ervaring voor elkaar gekregen.43

   De correspondentie-commissie van de Federazione Italiana in Napels kwam in september 1879
met haar commentaar op Costa's geschrift in de Plebe.  De kritiek was weloverwogen en niet44

gericht op de persoon van Costa. De commissie gaf prioriteit aan de reorganisatie van de anarchisti-
sche beweging. Deze moest plaatsvinden via geheime activeiten om de politie in het ongewisse te
laten over de werkelijke kracht van de anarchistische federatie. De organisatie van de partij was
belangrijker dan een dispuut over het onderscheid tussen collectivisme en communisme. Daarom
stelde de Federazione Italiana voor dat allen zich zouden verenigen in een Partito della Rivoluzio-
ne Sociale. Zij pleitte opnieuw voor een partij die geheim zou blijven, en zich zou toeleggen op de
directe en gewelddadige actie. Zij haalde de bekende woorden uit Pisacane's Testamento Politico
aan: "de propaganda van de idee is een hersenschim, de opvoeding van het volk is onzinnig; ideeën
komen voort uit daden, en niet andersom."  45

   Het daarop volgende debat tussen Costa en de anarchisten resulteerde in Costa's volharding in een
grote open partij. Deze zou ook moeten openstaan voor arbeiders die 'slechts' hervormingen
nastreefden en 'slechts' een deel van de socialistische weg wilden bewandelen. Op 14 maart 1880
werd, tijdens een geheime bijeenkomst in Bologna, door Costa, Kuliscioff en een dertigtal andere
personen het besluit genomen tot de oprichting van de Partito Socialista Italiano, die socialisten
van alle richtingen zou moeten omvatten. Het was duidelijk dat Costa zich wel wilde distantiëren
van het anarchisme, maar niet van de anarchisten. Hij beschouwde de staat nog steeds als de grote
vijand van het volk, maar, in tegenstelling tot vroeger, niet zozeer de staat op zich alswel de staat
zoals die zich op dat moment manifesteerde. Indien alle politieke en sociale vrijheden zouden
worden gerealiseerd, dan zou de gewelddadige strijd achterwege kunnen blijven.  Ook deze gema-46

tigder opstelling behoedde Costa niet voor vervolging. Op 22 april 1880 werd hij samen met Anna
Kuliscioff in Milaan gearresteerd op beschuldiging van overtreding van de perswet en van
misdrijven tegen de interne veiligheid van de staat.  Vier maanden na zijn gevangenneming werd47

hij vrijgesproken, maar op 1 november werd hij opnieuw aangehouden wegens overtreding van de
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Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Bologna, Rome 26 mei 1880. ASB, Pref. Gab., B.48

451, fasc. 2.
Ibidem.49

Prefect van Venetië aan de questore, Venetië 23 augustus 1879 en 14 september 1879. ASV, Questura,50

B. 54-55.
Brieffragmenten van Costa aan een kameraad, geciteerd in een brief van politiechef Giovanni Bolis aan de51

prefect van Pisa, Rome 17 februari 1880. ASPisa, PS, B. 872.

ammonizione.
   De vervolgingen door de regering en de ineenstorting van de Internationale leidden dus tot twee
verschillende richtingen: de grote, gematigde en open partij van Costa en de kleine, revolutionaire
en geheime partij van de anarchistische correspondentie-commissie. Het ministerie van Binnenland-
se Zaken was uitstekend op de hoogte van deze scheuring:

de ene, geleid door Costa, heeft een semi-geheime organisatie, met het doel om met legale
middelen de revolutie voor te bereiden; de andere, geleid door Cafiero en Malatesta, heeft
een nihilistische organisatie, met de bedoeling om permanent het land op te hitsen door
middel van onlusten, bommen, gewapende bendes en soortgelijke middelen.48

Het ministerie kon de scheuring maar moeilijk geloven: "Het lijkt er echter op dat na de arrestatie
van Costa, de twee facties zich verenigen in één enkele, met een volstrekt geheime organisatie."49

Ofschoon de politie nauwkeurig alle anarchistische en socialistische tijdschriften bijhield, bleef zij
Costa beschouwen als een anarchist.  Waarschijnlijk baseerde het ministerie van Binnenlandse50

Zaken zich daarbij op een brief van Costa waarin deze schreef:

De Italiaanse socialisten hebben voortaan een gemeenschappelijk programma, namelijk
het anarchistisch communisme; dit omvat de federatie van groepen, en het collectieve
bezit van het land en de productiemiddelen. Dit [programma] wordt gewapenderhand
gerealiseerd om geen eeuwen te hoeven wachten. De onenigheden over het belang en de
verdienste van de gewapende bendes zijn, samen met de illusies, verdwenen.51

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een oudere brief. Politiechef Giovanni Bolis, die sinds
een half jaar de hoogste politiepost bezette, was te kort in functie om de situatie juist te kunnen
schatten.
   Op 15 september 1880 stuurde de Jurafederatie een circulaire aan de internationalistische
verenigingen in Italië waarin ze de afscheiding van de 'politieke socialisten' veroordeelde:

De vreedzame agitatie kan in bepaalde gevallen zeer nuttig zijn, maar mag nooit exclusief
[vreedzaam] zijn. De vredige propaganda moet gelijke tred met de gewelddadige houden.
Naast de revolver zetten we de brochure, naast de karabijn de krant, dichtbij het dynamiet
een goed collectivistisch gesprek. Maar als wij socialisten ons bezighouden met de
afschaffing van de [tassa sul] macinato, de kieshervormingen, de afschaffing van deze of
gene belasting, dan zouden wij, die de afschaffing van de staat eisen, zo al niet belachelijk
worden, dan toch op zijn minst elk krediet verliezen. Halve doelen gelden niet; of we
willen de vernietiging van de staat in al zijn verschijningen, en in dat geval nemen we de
pikhouweel ter hand en slopen we hem onmiddellijk, of anders moeten diegenen die
daarvoor niet de moed hebben, terugkeren in de rijen van de bourgeoisie. Wij willen geen
academici van het Humanitaire Evangelie, die om zich duidelijk te maken en zich te
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Circulaire van de Fédération Jurassienne Bernois aan de Compagni della Federazione Italiana,52

Zwitserland 15 september 1880. Geciteerd in de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
Rome 26 september 1880.
Het congres werd in Zwitserland gehouden uit angst voor een verbod of ingrijpen door de Italiaanse53

regering, en vanwege het liberale beleid van de Zwitserse overheid. Chiasso werd uitgekozen wegens de
nabijheid van Milaan, en het feit dat er geen paspoort nodig was om er te komen. Circulaire van de
socialistische vereniging I Figli del Lavoro, Milaan oktober 1880. ASV, Questura, B. 59-60.
Circulaire van de socialistische vereniging I Figli del Lavoro, Milaan 15 augustus 1880. ASV, Questura,54

B. 59-60.
Na de vervolgingen als gevolg van de Matese-bende was de Federazione dell'Alta Italia compleet55

uitgeschakeld.
Circulaire van de socialistische vereniging I Figli del Lavoro, Milaan 15 augustus 1880. ASV, Questura,56

B. 59-60.
Andere aanwezigen waren Pompeo Bettini, Giuseppe Croce, Giuseppe De Franceschi, Luigi Della Torre,57

Cesare De Vettori, Cesare Durio, Ambrogio Galli, Gaetano Grassi, Gustavo Macchi, Egisto Marzoli,
Florido Matteucci, Alcibiade Moneta, Carlo Monticelli, Paolo Valera, Tito Zanardelli. De lijst is
samengesteld uit een rapport van de questore van Venetië aan de prefect (Venetië, 9 december 1880;
ASV, Questura, B. 59-60) en de lijst die door Zangheri (Storia, 507) wordt gegeven.
Berti, Merlino, 38-43.58

Er werd een langdurige discussie gevoerd over de vraag of het congres zich communistisch-anarchistisch59

of collectivistisch moest noemen. De meerderheid stemde voor de benaming communistisch-anarchis-
tisch. Rapport van de questore van Venetië aan de prefect, Venetië 9 december 1880. ASV, Questura, B.
59-60.
Direct na het congres veranderde de Federazione dell'Alta Italia dell'Associazione Internazionale dei60

Lavoratori haar naam in Federazione Socialista dell'Alta Italia.

laten bevelen, een deserterende kerk oprichten; het is tijd dit een halt toe te roepen. Wij
willen noch kunnen onze denkwijze aan anderen opleggen; maar een ieder die zich
socialist noemt, moet ophouden met de kinderachtige polemieken en de juiste weg
bewandelen door de burgerlijke maatschappij in al haar geledingen te bedreigen.52

   Op 5 en 6 december 1880 probeerden de twee socialistische stromingen tot overeenstemming te
komen tijdens een Regionaal Congres van Noord-Italië in Chiasso.  Het initiatief daartoe werd53

genomen door de Milanese socialistische vereniging I Figli del Lavoro (Zonen van de Arbeid).54

Het congres zou moeten resulteren in de heroprichting van zowel de Federazione dell'Alta Italia55

als van de overkoepelende Federazione Italiana. Het zou een organisatie moeten worden van alle
socialistische groepen en verenigingen.  Carlo Cafiero, namens de anarchisten, en Osvaldo56

Gnocchi-Viani, namens de 'evolutionistische' socialisten, stonden tijdens de bijeenkomst tegenover
elkaar.  Het belangrijkste strijdpunt betrof de bepaling van een gezamenlijke houding tegenover de57

aanstaande verkiezingen. Overeenstemming leek aanvankelijk niet onmogelijk, gezien de verzoe-
nende reactie van anarchisten als Francesco Saverio Merlino , Carlo Monticelli en Gaetano Grassi58

op Costa's brief. Al snel bleek echter dat een akkoord was uitgesloten. De meerderheid van de
aanwezigen, bestaande uit internationalisten van het eerste uur en ballingen in Zwitserland,
verwierp de parlementaire weg en bleef vasthouden aan de oorspronkelijke anarchistische stellin-
gen.  De anarchisten hadden weliswaar gezegevierd, maar hadden daarmee tegelijkertijd de laatste59

poging om de Italiaanse Internationale bijeen te houden om zeep geholpen.60

   Het ministerie van Binnenlandse Zaken zag in de bijeenkomst in Chiasso de voorbereiding van
een revolutionaire opstand van gewapende bendes. Niet alleen de Italiaanse anarchisten zouden aan
deze gevreesde opstand deelnemen, maar eveneens Russische nihilisten onder leiding van Peter
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Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 19 december 1880. Zie tevens: ministerie61

van Binnenlandse Zaken aan prefect van Napels, Rome 6 januari 1881. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B.
62, fasc. 676. Cipriani was een revolutionair pur sang. Hij vocht in vrijwel elke oorlog waarin democrati-
sche of republikeinse belangen op het spel stonden. Hij deelde Garibaldi's vage socialistische aspiraties.
Als commandant van de Commune van Parijs werd hij na afloop ter dood veroordeeld, een straf die in
deportatie naar Nieuw Caledonië werd omgezet. Als gevolg van de amnestie in 1880 kwam hij vrij. Een
jaar later werd hij in Italië gearresteerd, en in 1882 veroordeeld tot 25 jaar dwangarbeid wegens zijn,
vermeende, betrokkenheid bij een moord gepleegd in 1867 in Egypte. Na vele protestcampagnes en
protestkandidaturen kreeg hij in 1888 gratie. In Italië was hij toen reeds een levende legende. Door
socialistische leiders als Malatesta werd hij nooit serieus genomen wegens zijn "vage of dubbelzinnige"
socialistische ideeën, maar werd hij graag ingezet voor propagandadoeleinden.
Cerrito (Andrea Costa, 265-282) rechtvaardigde de aanvallen van de anarchisten op Costa. Nettlau62

(Geschichte, III, 92) schreef dat zijn oude vrienden medelijden met hem hadden. De reacties wijzen
echter meer op woede om het "verraad" dan op medelijden met Costa's 'demoralisatie'.
Rotelli, Costituzione e Amministrazione, 145.63

Het is opvallend dat van de 38 afgevaardigden er zes het woord "anarchico" in de partijnaam wilden.64

Enkele historici zien in Costa's combinatie van revolutie en legaliteit (né vero rivoluzionarismo, né vero65

riformismo) de oorsprong van het massimalismo: het in stand houden van de mythe van de revolutie op
het moment dat het duidelijk is dat de val van de kapitalistische maatschappij onwaarschijnlijk is.

Kropotkin en Franse communards onder leiding van de Italiaanse revolutionair Amilcare Cipriani.61

   De beschuldigingen aan het adres van Costa, vooral van de zijde van Cafiero, Merlino en het
Napolitaanse blad Il Grido del Popolo (De Volksschreeuw), werden steeds bitterder en harder.  De62

onverzoenlijke toon van de anarchistische internationalisten kwam voort uit het gevoel van verraad:
uit het gevoel van een groep die in de steek is gelaten door een vriend, of van een sekte waarvan het
vertrouwen is geschonden door een ex-sekteleider. Tactische redenen zullen echter ook hebben
meegespeeld. Costa was nog immer de belangrijkste leider van de socialisten in de Romagna, en
oefende veel invloed uit op de Italiaanse internationalisten. Deze invloed was des te sterker door de
afwezigheid van vele voormannen van de Internationale. Anderzijds was er ook oprechte
verontwaardiging over de opstelling van Costa, die volgens sommigen de beweging moreel en
materieel zou schaden. Daarnaast zagen de anarchisten overeenkomsten tussen het 'verraad' van
Costa, de gang naar het parlement van Garibaldi en de ommezwaai van de voormalige republikei-
nen en samenzweerders Nicotera en Crispi. Twee jaar later zou Malatesta de polemiek met Costa
weer oppakken. Ondanks de scheuring bleven de anarchisten tot het einde van de eeuw aanwezig op
de congressen van de socialistische partij en beïnvloedden ze in grote mate de strategie van de
socialisten.
   Costa was sinds 15 januari 1881 weer op vrije voeten, maar werd in zijn vrijheden beperkt door
de ammonizione en het speciale politietoezicht. Hij had zich nu reeds enkele malen uitgesproken
over de algemene verkiezingen. Deze beschouwde hij zuiver en alleen als een strijdmiddel.  Vanaf63

30 april begon hij met de publicatie van het tijdschrift Avanti! dat zijn naam ontleende aan het
marxistische Vorwärts. Twee maanden later, in juli, richtte hij samen met afgevaardigden van
vijftig socialistische groepen in de Romagna, tijdens een clandestien congres in Rimini, de Partito
Socialista Rivoluzionario di Romagna op.  Deze was bedoeld als de kern van een federatieve64

nationale partij. Het programma was in wezen nog immer communistisch-anarchistisch. De
revolutionaire strijdmethoden werden uitgebreid met vreedzame propaganda en acties gericht op de
directe verbetering van arbeidsomstandigheden. De afzonderlijke verenigingen die van de partij deel
uitmaakten, mochten zelf hun actiemiddelen kiezen. Op deze wijze, maar ook door zijn verbale
revolutionaire opstelling,  hield Costa de deur naar de anarchisten open. Daarentegen viel Costa's65

idee van de tijdelijke dictatuur van de arbeidersklasse slecht bij zowel de anarchisten als bij de
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Zangheri, Storia, 528.66

Voor Costa's ideeën over de autonomie van de gemeentes zie: Rotelli, Costituzione e Amministrazione,67

141-165.
Merlino. L'Italia qual è, 219.68

Sempre Avanti! (Livorno) 1e jaargang, no. 7, 12 juni 1881. Geciteerd naar Badaloni, Democratici e69

Socialisti, 307-308.
Pamflet van de Circolo Anarchico Rivoluzionario Sofia Perovvscky, ondertekend door Valbonesi en70

Luigi Turci. Forlimpopoli, 22 september 1881. ASFo, Pref. Gab., B. 103.

gematigde socialisten van de Plebe en de Favilla.  De Partito Socialista Rivoluzionario pleitte66

bovendien voor deelname aan lokale verkiezingen op grond van de overweging dat het tactisch
wenselijk was "de gemeentes te veroveren om de staat te bestrijden." Costa zag de gemeente als de
politieke basisorganisatie van de maatschappij, en vatte de staat op als de federatie van autonome
gemeentes.  Tevens gaf de partij haar goedkeuring aan het stemmen op protest-kandidaten voor het67

parlement. Besloten werd dat een socialistische kandidaat, die eventueel in het parlement zou
worden gekozen, de eed op de koning zou weigeren. Het programma, schreef Merlino later, "was
dat van een ontmoedigend eclecticisme. Het wilde legale met revolutionaire middelen verzoenen,
communisme met collectivisme, en anarchisme met de revolutionaire dictatuur."68

   Costa's ideeën over een brede politieke partij sloegen echter ook aan bij sommige anarchisten,
zoals blijkt uit het artikel "I Due Congressi" in de anarchistische krant Sempre Avanti!:

In Italië is de Internationale [Arbeiders] Associatie verboden, en als de Italiaanse socialis-
ten er deel van zouden willen uitmaken, zouden ze datgene doen wat de autoriteiten juist
wensen, want met hun spionnen, gevangenissen en wetten, zijn ze in staat meer dan
afdoende hindernissen op te werpen tegen de ontwikkeling van onze propaganda. [...]
Zien we immers niet dat onze beste krachten, van Cafiero tot Malatesta, van Covelli tot
Matteucci, van Grassi tot Zanardelli, van Teodoro Baroni tot Enrico Garinei, van Carlo
Monticelli tot Oreste Falleri, [...] gedwongen zijn in het buitenland te verblijven en te
vluchten voor de klauwen van de bourgeoisie, belichaamd door een regering van politiea-
genten? [...] Voor geen enkele prijs willen we dat dat zal gebeuren en daarom verdedigen
we met al onze krachten de organisatie van een Partito Socialista Italiano die de
verschillende socialistische en revolutionaire activiteiten van Italië omvat; zich baserend
op de algemene beginselen van het socialisme en door alle middelen te accepteren zonder
exclusieve vooropgezette ideeën, kan [de partij] in de openbaarheid opereren en deelne-
men aan alle manifestaties van het openbare leven. [...]69

   Costa kreeg echter niet alle internationalisten in de Romagna achter zich. De Circolo Anarchico
Rivoluzionario Sofia Perovvscky onder leiding van Vittorino Valbonesi riep in september de
kameraden in de Romagna op om een Alleanza Anarchica Romagnola te vormen. Het belangrijkste
doel van deze Anarchistische Alliantie bestond uit de bestrijding van het "legale socialisme en de
hervormingen in het belang van het proletariaat", en van de "instellingen en het huidige opportunis-
me."70

   Zoals reeds is vermeld, werd in september 1882 het kiesrecht uitgebreid van ruim twee procent
naar zeven procent van de bevolking. Tijdens de nationale verkiezingen die in oktober volgden,
werden meerdere oud-internationalisten, met of zonder eigen instemming, kandidaat gesteld:
Giuseppe Barbanti-Brodano, Enrico Bignami, Carlo Cafiero, Andrea Costa, Saverio Friscia, Carlo
Gambuzzi, Osvaldo Gnocchi-Viani, Francesco Natta en Antonio Riggio. Daarnaast was Amilcare
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De socialistische groep "Carlo Pisacane" in Venetië riep Costa op om zijn plaats in het parlement af te71

staan aan Cipriani opdat deze zou worden vrijgelaten. Pamflet van de Circolo Socialista "Carlo
Pisacane" di Venezia, s.d. [juli, 1884]. ASV, Questura, B. 78.
Brief van Romeo Mingozzi aan Emilio Castellani, Ravenna 24 december 1884. Afgedrukt in Briguglio, Il72

Partito Operaio, 240-243.
Het was opmerkelijk dat Costa zich rechtvaardigde tegenover zijn kameraden in de Romagna en zijn ex-73

kameraden van de anarchistische beweging door te wijzen op de instemming van Carlo Cafiero, die aan
het einde van 1881 zich plotseling uitsprak voor de parlementaire weg. Over deze onverwachte omme-
zwaai van Cafiero is veel geschreven zonder dat er een bevredigende verklaring voor is gegeven.
Francesco Crispi was ook op de hoogte van de breuk tussen Costa en de internationalisten, zoals blijkt uit74

zijn woorden van 18 november 1883: "Dezelfde Andrea Costa, die een eerlijke jongen is - mijne heren,
mijn uitdrukking is geen oratorische frase -, het parlementslid Costa wordt in de Romagna gezien als
gematigd, en in Parijs door zijn vrienden voor verrader uitgemaakt door hem te beschuldigen van het
misdrijf dat hij de eed op koning Umberto heeft afgelegd toen hij de Kamer binnentrad." Geciteerd naar
Borghi, Errico Malatesta, 63.
Brief van Emilio Castellani aan Carlo Monticelli, Venetië 23 november 1884. Afgedrukt in Briguglio, Il75

Partito Operaio, 152-154.
Brief van Emilio Castellani aan Andrea Costa, Venetië 27 mei 1884. Afgedrukt in Briguglio, Il Partito76

Operaio, 147-149.
Lazzari, Il Partito Operaio: sua Organizzazione e Programma (voordracht in Cremona van 11 februari77

1886). Zie: Anzi, Il Partito Operaio, 25-30.

Cipriani, die op dat moment gevangen zat, als 'protest-kandidaat' aangewezen.  Men veronderstel-71

de dat de verkiezing van Cipriani automatisch tot zijn vrijlating zou leiden. Cipriani werd vier keer
gekozen, en elke keer werd zijn verkiezing door het parlement ongeldig verklaard. De protest-
kandidaten werden ook door vele anarchisten en intransigente republikeinen gesteund omdat hun
verkiezing gezien werd als een manifestatie tegen het parlementaire en burgerlijke systeem, of
omdat ze "de Menselijkheid, het Recht en de Revolutionaire Geest geschonden en gemarteld zagen
in de persoon van Cipriani."  De campagne voor de vrijlating van Cipriani werd met name door de72

anarchisten in de Romagna jarenlang volgehouden. Anarchisten als Malatesta en Merlino waren
echter tegen het gebruik van het wapen van de protest-kandidaten omdat het de grenzen zou
vervagen en het volk in verwarring zou brengen.
   Costa, die in september 1881 op regionaal niveau een akkoord met republikeinen en radicalen
was aangegaan, werd als enige socialistische kandidaat gekozen. In tegenstelling tot zijn eerdere
belofte om, eenmaal gekozen, geen plaats te nemen in het parlement, legde hij toch de eed af op de
koning, en nam als eerste socialistische afgevaardigde zitting in het parlement.  Daarmee was een73

overeenstemming tussen Costa en de anarchisten voor altijd onmogelijk geworden.  De commu-74

nistische anarchisten in Venetië vormden hierop een uitzondering. Zij bleven met Costa in contact
en streefden naar de heroprichting van de Internationale en een akkoord van alle socialisten, zowel
anarchisten als evolutionisten.  Hun grootste vijand waren de republikeinen, die ze als de natuurlij-75

ke erfgenamen van de monarchisten beschouwden.76

De Partito Operaio Italiano

Vlak voor de verkiezingen van 1882 werd, onder leiding van Osvaldo Gnocchi-Viani en Giuseppe
Croce, in Milaan de Partito Operaio Italiano (Italiaanse Arbeiderspartij) opgericht. Dit was de
politieke tak van de Lega dei Figli del Lavoro, een arbeidersbeweging die zich verzette tegen het
kapitaal en tegen de overheersing van 'politici' binnen de arbeidersbeweging. De nieuwe partij
verzette zich dienovereenkomstig tegen kapitaal, staat en de politiek in het algemeen, en koos
openlijk voor de klassenstrijd.  Het bestaan van de arbeiderspartij verzwakte in hoge mate de77
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Spadolini, I Repubblicani, 57.78

Anzi, Il Partito Operaio, 6.79

De prefect van Milaan in 1885. Geciteerd naar Romanelli. L'Italia Liberale, 301.80

Briguglio, Il Partito Operaio, 36.81

Brief van Emilio Castellani aan Andrea Costa, Venetië 27 mei 1884; brief van Castellani aan Osvaldo82

Gnocchi-Viani, Venetië 16 december 1884. Afgedrukt in Briguglio, Il Partito Operaio, 147-149 en 150-
151.
Filippo Turati schreef voor deze gelegenheid het partijlied "Il Canto dei Lavoratori". Krachtens een83

uitspraak van de rechtbank in Parma was vanaf 30 april 1890 de publicatie van de tekst verboden; tevens
was het verboden om het lied te zingen. Sinds 1894 was het voor muziekkorpsen strafbaar om de melodie
te spelen. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 10 mei 1894 en Circulaire van het
ministerie van Justitie, 17 juni 1894. 
In 1886 had het XVIe Algemene Congres van republikeinse arbeidersverenigingen, in antwoord op de84

groeiende invloed van de Partito Operaio, bepaald dat afzonderlijke verenigingen zelf mochten uitmaken
of ze aan de verkiezingsstrijd wilden deelnemen. Spadolini, I Repubblicani, 62.

republikeinse arbeidersbeweging die voor het grootste gedeelte door de socialistische organisatie
werd ingelijfd.  De Partito Operaio Italiano toonde duidelijk aan hoe groot het wantrouwen onder78

de arbeiders tegen de staat was. Ze zocht haar aanhangers voornamelijk onder de handarbeiders en
boerenarbeiders van Noord-Italië, en onderscheidde zich van de Partito Socialista van Costa door
haar anti-intellectualisme, haar afkeer van het 'staats-socialisme' en haar nadruk op de economische
strijd. Het programma van de partij was tegenstrijdig in de zin dat het aan de ene kant een anti-
étatistisch karakter had en aan de andere kant hervormingen verwachtte van de staat. Maar, zo
schreef één van haar exponenten later, 

men moet niet vergeten dat in die periode iedereen min of meer anarchistisch was.
Anarchistisch waren de radicalen, de republikeinen, de mazzinianen, uit afkeer tegen de
monarchistische regeringsvorm; en des te meer waren het de socialisten die ernaar
streefden om de sociale revolutie te bewerkstelligen.  79

In het bastion van de nieuwe arbeiderspartij, Milaan, oordeelde de prefect,

zocht de arbeider zijn economische verbetering niet in de regeringsvorm, maar in de
verbetering van zijn omstandigheden, hield hij zich derhalve doof voor politieke
propaganda en wijdde zijn krachten aan de economische propaganda.80

De partij werd ondersteund door de Plebe. Om niet in een isolement te geraken, zocht ze ook
actieve steun van de anarchisten, omdat arbeidsvoorman Gnocchi-Viani meer vertrouwde op de
anarchisten dan op de 'eclectische socialisten' van Andrea Costa.  Hij beschouwde de economische81

en morele principes van de arbeiderspartij en de anarchistische partij als hun gemeenschappelijke
noemer. De meeste anarchisten wilden zich echter niet bij de arbeiderspartij aansluiten. Ze waren
tegen het 'egoïstische arbeiderisme' of tegen de operiaocrazia, de arbeiderselite die de burgerlijke
klasse zou opvolgen.  Ze misten het revolutionaire elan in de partij, en vonden dat deze te weinig82

aandacht schonk aan het agrarische proletariaat. Bovendien waren ze bang voor de teloorgang van
hun eigen anarchistische identiteit.
   De lokale afdelingen van de Partito Operaio deden voor het eerst mee aan de nationale verkie-
zingen van 23 mei 1886.  Ofschoon de partij geen zetels won, haalde ze wel veel stemmen ten83

koste van de radicale democraten en de republikeinen.  De radicale afgevaardigde Felice Cavallotti84

beschuldigde zelfs de regering ervan dat deze de arbeiderspartij had gesteund om de radicale
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Tussen Cavallotti en de Partito Operaio kwam het nooit meer goed, zeker niet nadat hij de partij had85

bestempeld als een groep spionnen. Tijdens een verkiezingsrede in mei 1888 te Milaan werden
afgevaardigden van de partij door de democraten hardhandig verwijderd onder de kreet "eruit met de
spionnen!" Spadolini (I Repubblicani, 63-64) ontkent dat de Partito Operaio door de regering-Depretis
was gefinancierd, maar meent wel dat de regering de indruk gaf de kandidaten van de arbeiderspartij te
begunstigen ten opzichte van de republikeinse en democratische oppositie. Zie tevens: Anzi, Il Partito
Operaio, 42-50, 89-90; Valiani, La Lotta Sociale, 49-50.
De aanklacht luidde: lidmaatschap van een misdadige vereniging die gericht is tegen de staatsinstellingen86

en die aanzet tot burgeroorlog, bloedvergieten en plundering. Anzi, Il Partito Operaio, 46-47.
Anzi, Il Partito Operaio, 54-55, 67-72. Na hun vrijlating werden de leiders aangeklaagd bij het Hof van87

Assisen wegens opruiing tot stakingen, klassenhaat en burgeroorlog. Ze werden op 31 januari 1887 door
het Hof van Assisen veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot zes maanden en een boete van
zesduizend lire. Alleen Alfredo Casati werd veroordeeld wegens aansporing tot burgeroorlog. Hij kreeg
een gevangenisstraf van 18 maanden.
Ex-garibaldist die zich aan het begin van de jaren tachtig aansloot bij de communistisch-anarchistische88

beweging. Galleani zette zich vooral in voor de vereniging van het anarchisme met arbeidersbelangen. Hij
werd meerdere malen veroordeeld wegens zijn anarchistische activiteiten. In 1899 vluchtte hij naar het
buitenland en twee jaar later vestigde hij zich in de Verenigde Staten. Daar verruilde hij het socialistische
anarchisme à la Malatesta voor het 'antiorganisatorische' anarchisme. In 1919 werd Galleani aan Italië
uitgeleverd wegens "redenen van de openbare orde". Na een binnenlandse verbanning (confino) tijdens
het fascistische regime stierf hij in 1931. "Luigi Galleani" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, II,
418-424.
Molinari zette zich in voor de propaganda en 'cultuur' van het anarchisme. Als jurist verdedigde hij89

meerdere anarchisten. In het repressiejaar 1894 werd hij veroordeeld tot zeven jaar gevangenis. Vanaf
1900 zette hij zich vooral in voor het libertaire onderwijs, volksuniversiteiten en moderne scholen. Hij
stierf in 1918.
Anzi, Il Partito Operaio, 85.90

democraten te verzwakken.  Deze klacht werd al spoedig ontkracht door de uitvaardiging van het85

decreet van de prefect van Milaan op 22 juni 1886 waarmee de Partito Operaio werd ontbonden en
een tiental leiders werd gearresteerd.  Drie maanden later werden de leiders in voorlopige vrijheid86

gesteld omdat de procureur-generaal concludeerde dat de Partito Operaio, anders dan de anarchis-
ten, geen vereniging van misdadigers en samenzweerders was.  De beschuldiging van de radicalen87

vergrootte de afkeer van de arbeiderspartij tegen 'politici' en deelname aan de verkiezingsstrijd. De
partij reorganiseerde zich aanvankelijk in het geheim en vanaf 1887 weer in het openbaar. De strijd
van anarchisten binnen de arbeiderspartij - met name door Luigi Galleani  en Luigi Molinari  -88 89

richtte zich tegen deelname aan het openbare politieke leven. De afdelingen van de partij waren
echter volledig vrij in hun keuze om aan de verkiezingsstrijd deel te nemen. In de jaren daarop legde
de Partito Operaio nog meer de nadruk op haar antipolitieke, economische karakter. De anarchis-
ten bleven wel actief binnen de partij, maar zagen af van discussies die tot verdeeldheid zouden
kunnen leiden.90

   De populariteit van het anarchisme daalde enorm in de jaren tachtig. Die verslechtering werd
grotendeels veroorzaakt door de verscherpte regeringsrepressie die veel effectiever was dan in het
voorgaande decennium. Door de opstelling van de Kerk was de burgerlijke klasse bovendien
eensgezinder in haar veroordeling van het anarchisme en socialisme. Dat is echter slechts één deel
van de verklaring. De oprichting van Costa's socialistische partij en van de arbeiderspartij bood een
alternatieve weg voor het ongenoegen van de arbeiders en de 'gedeklasseerde burgers'. De internati-
onalistische beweging was niet langer de enige woordvoerder die de sociale kwestie onder de
aandacht bracht. Arbeiders hoefden niet langer het moeizame traject van het anarchistische ideaal te
begaan om hun belangen te behartigen. Deze keuzemogelijkheden bestonden echter alleen in het
Noorden van Italië. In het Zuiden was men nog aangewezen op de lokale anarchistische voorman
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die aan de handen van de politie was ontkomen.


