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Masini, "Bakunin in Italia" in: Bakunin. Cent'Anni Dopo, 31.1

[Errico Malatesta] Appello, Nice, september 1889. Een exemplaar van dit zeldzame pamflet is te vinden2

in ASDMAE, P.I., B. 37.
Fabbri, Malatesta. L'Uomo e il Pensiero, 68-80; Arcangeli, Malatesta, 85-89.3

L'Associazione, Nice, 6 september 1889 - Londen, 25 januari 1890. 4

Cerrito, Dall'Insurrezionalismo, 39.5

Hoofdstuk VIII

Malatesta's Anarchistische Partij

De Italiaanse politiek werd in de jaren negentig geteisterd door politieke schandalen waarbij de
monarchie, politici en bankiers betrokken waren. De economie werd zwaar getroffen door een
agrarische crisis die in 1887 en 1891 dieptepunten bereikte en door een crisis in de bouwwereld. De
binnenlandse spanningen die deze noodsituaties opriepen, werden in belangrijke mate verminderd
door massale emigratie vanaf 1887. Elk jaar zochten 250.000 tot 300.000 Italianen lotsverbetering
in het buitenland. De repressie en emigratie konden echter niet verhinderen dat de sociale onrust en
de stakingen, zowel op het land als in de stad, toch toenamen. De regeringen zagen deze beroerin-
gen als ordeproblemen en niet als problemen van sociale of economische aard.
   In het repressieve klimaat speelden de anarchisten een steeds kleinere rol. Bakoenins ideeën waren
nauwelijks bekend in Italië en zijn invloed was alleen nog bij Malatesta en diens volgelingen terug
te vinden.  Dankzij de terugkeer van Malatesta naar Europa werden echter weer vele groepen tot1

actie aangezet. 

Malatesta's terugkeer naar Europa

De herleving van het Italiaanse socialistische anarchisme begon op het moment dat Malatesta zich
in 1889 weer in Europa vestigde. Hij koos voor Nice waar hij zich veilig waande voor de Italiaanse
politie en vanwaar uit hij zijn invloed op Italië kon doen gelden. Vanuit de Franse havenstad deed
hij een beroep op de Italiaanse anarchisten zich te organiseren en een einde te maken aan het
isolement waarin ze zich bevonden. In tegenstelling tot de "filosofie en vogue van het revolutionaire
fatalisme, volgens welke de revolutie vanzelf zou komen", achtte Malatesta het mogelijk, en een
plicht van de anarchisten, de revolutie te bewerkstelligen door individuele en collectieve acties.2

Tegenover de deterministische opvatting van het anarchisme, die vooral door Kropotkin werd
verdedigd, stelde Malatesta zijn voluntaristische concept: de anarchistische maatschappij is alleen
realiseerbaar als, en in de mate waarin, de mensen haar willen realiseren.3

   In Nice richtte hij de krant L'Associazione (De Vereniging)  op met het doel alle anarchisten en de4

gehele revolutionaire socialistische beweging weer op één lijn te krijgen. Meer dan ooit achtte hij de
bundeling van revolutionaire krachten van fundamenteel belang, niet alleen als middel, maar vooral
omdat de overeenstemming, vereniging en organisatie de basisregels van het leven waren.  Zijn hele5

streven was er op gericht een "internationale revolutionaire-socialistische-anarchistische partij"
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[Errico Malatesta] "Programma", L'Associazione, no. 1, Nice, 6 september 1889.6

Zijn betrokkenheid bij de organisatie van de arbeidersbeweging in Argentinië had hem overtuigd van het7

belang van arbeidersorganisaties. De betekenis van stakingen zag hij voor het eerst duidelijk tijdens de
"Dock Strike", de havenstaking in Londen van 1889. Malatesta bleef er echter altijd op hameren dat de
algemene staking niet meer kon zijn dan de opstap tot een revolutie. Voor Malatesta's invloed op het
internationale syndicalisme zie: Antonioli, "Errico Malatesta, l'Organizzazione Operaia e il Sindicalismo",
151-204. 
Malatesta, "The General Strike and the Revolution", The Torch, augustus 1894 en Malatesta, "Questions8

Révolutionnaires", La Révolte, 4 en 10 oktober 1890. Geciteerd naar Antonioli, Vieni o Maggio, 45.
L'Associazione, no. 1, Nice, 6 september 1889; no. 2, Nice, 16 oktober 1889.9

Vooral door de groep rond het weekblad El Productor (De Producent) (1 februari 1887 - 21 september10

1893) in Barcelona.
Nettlau verzuchtte later dat Malatesta, sinds Bakoenin, waarlijk nog de enige anarchist was die de11

revolutie permanent en praktisch ter harte ging en die de revolutie mogelijk achtte. Nettlau, Geschichte,
IV, 158.

op te zetten. De door hem aanbevolen praktische middelen wezen echter niet ondubbelzinnig in
deze richting: enerzijds spoorde hij de anarchisten aan te profiteren van alle gelegenheden - van alle
gerechtelijke, politieke en economische gebeurtenissen - teneinde het volk aan te zetten zich
goederen toe te eigenen, het gezag aan te vallen en de wet te schenden; anderzijds raadde hij aan om
de armen en onderdrukten te bejegenen met genegenheid, solidariteit en opofferingsgezindheid.
Illegale acties, ongehoorzaamheid, desertie, stakingen en plunderingen waren de actiemiddelen die
zouden moeten leiden tot de gewapende revolutie.6

   Malatesta's opvattingen over arbeidersmanifestaties en stakingen als revolutionaire middelen
waren gedurende zijn verblijf in Zuid-Amerika aanzienlijk veranderd.  Volgens hem zouden7

stakingen het waarschijnlijke startpunt zijn van de sociale revolutie. Het was echter een vergissing
als men dacht dat de algemene werkstaking reeds de revolutie was. Zij was hooguit een uitstekende
gelegenheid om de revolutie te maken, en niets meer.  In een mea culpa erkende hij dat de anar-8

chisten in het verleden te weinig aandacht hadden besteed aan stakingen en te veel vertrouwen
hadden gesteld in gewapende bendes omdat ze nog steeds doordrongen waren van de oude jacobijn-
se geest.  Hij wees de opstanden door middel van gewapende bendes nu af op grond van het9

vereiste autoritaire en geheime karakter van deze organisaties.
   L'Associazione deed aanvankelijk een krampachtige poging de individualistische anarchisten te
betrekken bij de organisatie van alle revolutionaire anarchisten. Al spoedig liet de krant zich
kritischer uit over de individualisten omdat hun houding zou resulteren in isolement en onmacht.
Malatesta's richting onderscheidde zich van de individualisten door zijn geloof in de revolutie en
organisatie van een revolutionaire partij, en door zijn aandacht voor het volk. Zijn initiatief werd
echter alleen in Italië en Spanje  met instemming ontvangen. De internationale anarchistische10

groepen wilden met rust gelaten worden en er niet aan herinnerd worden dat ze zich dienden te
organiseren voor de revolutie. Volgens Nettlau was hun positie door de toenemende vrijheid van
drukpers en van vereniging in Europa te geriefelijk geworden.  Het voorstel van Malatesta bleef in11

Europa dan ook zonder praktisch resultaat. Zijn volledige aandacht werd nu weer gericht op Italië. 

Het Italiaanse socialistische congres in Zwitserland

Aangemoedigd door de massale deelname van het volk aan de één-meidemonstraties van 1890,
organiseerden de Italiaanse anarchisten een nationaal congres. Dat Italiaanse Nationale Revoluti-
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In de openbare uitnodigingen voor het congres werden de datum van 11 januari en de plaats Lugano12

vermeld met de bedoeling het toezicht van de autoriteiten te ontlopen. De Italiaanse regering was echter al
spoedig op de hoogte van de werkelijke datum en plaats: "In tegenstelling tot de kennisgevingen en
circulaires die onder het publiek zijn verspreid met het doel om aan het regeringstoezicht te ontsnappen,
heeft het Congres in werkelijkheid plaats op de dagen 4, 5 en 6 januari 1891 en niet op de tweede zondag
van genoemde maand." Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 18 december 1890.
Volgens de consul in Bellinzona waren er 120 personen present waarvan 70 anarchistische leiders of13

speciale afgevaardigden met een mandaat. Tevens zouden er enkele buitenlanders aanwezig zijn. Tot
verbijstering van de consul overnachtten zes anarchisten in het huis van de burgemeester. Zie: Consul te
Bellinzona aan minister van Buitenlandse Zaken Crispi, Bellinzona 6 januari 1891. ASDMAE, P.I., B.
31. Voor een uitgebreide lijst van congresgangers zie: Bijlage B - 3.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 19 december14

1890. ASDMAE, P.I., B. 19.
De Italiaanse consul in Bellinzona meende aanvankelijk dat dit de enige vergadering was die door15

Malatesta werd bezocht. Malatesta schijnt zich niet in Capolago maar in het gehucht Melide te hebben
opgehouden uit angst voor de Zwitserse politie. Maanden later rapporteerde de consul echter (Bellinzona
aan ministerie van Buitenlandse Zaken, Bellinzona 22 juli 1891. ASDMAE, P.I, B. 31) dat Malatesta zich
zonder enige vermomming in Zwitserland had begeven en dat hij elke dag de vergaderingen had bijge-
woond. Zie: berichten van de consul in Bellinzona aan de minister van Buitenlandse Zaken, ASDMAE,
P.I., B. 31.
Ten onrechte beweren de meeste historici in navolging van Gastone Manacorda (Il Movimento Operaio,16

255-256) dat Paolo Schicchi aanwezig was. Zie: Bijlage B - 3.

onaire Socialistische Congres vond plaats van 4 tot 6 januari 1891  in Capolago, in het Italiaansta-12

lige deel van Zwitserland. Het stond open voor "alle Italiaanse socialisten, zonder onderscheid in
methode en richting". De parlementaire socialisten bleven echter, met uitzondering van de
gedeputeerden Giuseppe De Franceschi en Jacopo Danieli, weg. Een tachtigtal anarchisten en
revolutionaire socialisten kwam bijeen.  Angelo Azzati, die volgens de anarchisten in werkelijkheid13

Carlo Terzaghi was, greep de uitnodiging aan om zijn voornemen uit te spreken aan het congres
deel te nemen. De organisatoren zouden daarop hebben gedreigd voor eens en altijd met hem af te
rekenen.  Tijdens het congres was er één geheime vergadering waartoe alleen de 'intimi' werden14

toegelaten.  Tegenover de buitenwereld werd een scherm van eensgezindheid opgetrokken. Men15

gaf wel aan dat er verschillen bestonden tussen de revolutionairen en de parlementaire socialisten,
maar het onderscheid tussen de verschillende anarchistische richtingen werd verzwegen. 
   Op dat moment bestonden er binnen het Italiaanse anarchisme drie stromingen: de eclectische
richting van Germanico Piselli die wilde samenwerken met de revolutionaire socialisten in de
Romagna en niet afwijzend stond tegenover deelname aan verkiezingen, de organisatorische of
socialistische richting onder leiding van Malatesta en Merlino, en de individualistische stroming
vertegenwoordigd door Paolo Schicchi en vele emigranten. De anarcho-individualisten waren niet
present op het congres: Schicchi was niet aanwezig, er zijn geen thema's van het individualisme in
de verslagen en resoluties terecht gekomen en de rapporten van de confidenti en de Italiaanse
consul zwijgen over het individualisme.16

   De congresgangers losten het verschil tussen de collectivisten en communisten op door de volgen-
de resolutie:

De organisatie van de gemeenschappelijke productie en consumptie geschiedt door
middel van arbeidersverenigingen die onderling verbonden zijn door een vrije overeen-
komst, en deze verenigingen zijn onderling verbonden naar gelang de eisen van de
gezamenlijke behoeften.
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Voor de resoluties en de verslagen van het congres zie: Santarelli, Il Socialismo Anarchico, 178-202.17

"... achter de kwestie van de stembus verbergt zich een veel belangrijkere, veel algemenere kwestie, die18

van de integriteit van het socialistische programma en van de scheiding tussen de socialisten en de
bourgeoisie, tussen de revolutionairen en de hervormers." Manifesto ai Socialisti e al Popolo d'Italia e
Programma del Partito Socialista Rivoluzionario Anarchico Italiano (Forlì, 2 maart 1891). Afgedrukt
in Santarelli, Il Socialismo Anarchico, 182-193.
Programma del Partito Socialista Anarchico Rivoluzionario. Afgedrukt in Santarelli, Il Socialismo19

Anarchico, 188-189.
Ten onrechte schrijft Carl Levy ("Italian Anarchism", 30) dat het Capolago-congres niet in de opzet20

slaagde een partij te vormen.
Manifesto ai Socialisti e al Popolo d'Italia e Programma del Partito Socialista Rivoluzionario21

Anarchico Italiano. Afgedrukt in Santarelli, Il Socialismo Anarchico, 182-193.
Anzi, Il Partito Operaio, 101.22

Met andere woorden: de arbeiders moesten de productie- en consumptieproblemen in het
postrevolutionaire tijdperk zelf maar oplossen: collectivistisch of communistisch. Zo werd een
belangrijk geschil tussen de anarchisten, dat in Italië niet louter theoretisch was, beslecht.17

   Het onderscheid binnen de Italiaanse socialistische beweging werd volledig toegespitst op de
kwestie van deelname aan verkiezingen. De anarchisten wilden er niets van weten.  De congres-18

gangers deden een duidelijke uitspraak over de andere revolutionaire bewegingen: de (burgerlijke)
republikeinen en de (nationalistische) irredentisten. Met deze groepen was geen enkel akkoord of
samenwerking denkbaar. Daarentegen moesten de anarchisten aan elk verzet en alle arbeidersbewe-
gingen deelnemen "met als doel de eigen beginselen te propageren en de massa's tot de realisatie
ervan aan te zetten."19

   Het congres was stevig in handen van Malatesta en Merlino. Vrijwel alle aangenomen resoluties
stemden overeen met de door hen verkondigde opvattingen, maar waren van een algemeen en soms
dubbelzinnig karakter. Het belangrijkste resultaat van het congres was de opichting van de Partito
Socialista Anarchico Rivoluzionario als instrument voor de "aanstaande grote revolutie".  Deze20

partij bestond uit een vrije federatie van autonome groepen en individuen die via de corresponden-
tiecommissies met elkaar in contact stonden.
   Het congres was bovenal een voorbereiding op de viering van de één-meimanifestaties. In één der
resoluties was neergelegd dat er op 1 mei 1891 een algemene staking zou worden uitgeroepen, op
grond van de overweging dat:

het de plicht is van een revolutionaire partij gebruik te maken van alle gelegenheden van
opwinding en strijd, en een zo revolutionair mogelijk karakter te geven aan de volksbewe-
gingen, niet door de massa's op te jutten met de illusie van gedeeltelijke en halfslachtige
verbeteringen, maar door hen te overtuigen van de noodzaak de huidige politieke en
economische orde omver te werpen.[...]21

Terecht schreef de journalist en syndicalist Felice Anzi later over het congres:

 De weerklank van het congres van Capolago was groter dan de werkelijke invloed van de
anarchisten op het politieke en sociale leven van het land; maar de pers van de orde, die
het belang ervan overdreef, kondigde het aan als een manifestatie van revolutionaire
voorbereiding. [...] Het besluit dat de anarchisten zich met de arbeidersorganisaties
zouden moeten bezighouden, had tot gevolg dat niet weinig arbeiders hun houding
veranderden; in aanraking gebracht met de werkelijke stand der zaken, werden zij in het
vervolg uitstekende syndicalistische organisatoren.22
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Ter gelegenheid van de Eerste Mei werden tientallen gedichten geschreven. Pietro Gori schreef één van23

de eerste liederen op de muziek van de aria "Va pensiero ..." uit Verdi's opera Nabucco: "Vieni o Maggio
t'aspettan le genti / ti salutano i liberi cuori / dolce Pasqua dei Lavoratori / vieni e splendi alla gloria del
sol."
Het oorspronkelijk idee van de één-meiviering was afkomstig van de American Federation of Labour en24

werd overgenomen door het oprichtingscongres van de Tweede Internationale in 1889.
In de resolutie van het Internationale Congres in Parijs van 1889 werd telkens gesproken van "manifesta-25

tie". De arbeiders in de verschillende landen dienden zelf te bepalen op welke wijze ze deze manifestatie
wilden realiseren in overeenstemming met de omstandigheden ter plaatse. In een brief aan de Tribuna (1
mei 1901) bevestigde Antonio Labriola: "De Eerste Mei is een feest, en niet de aankondiging van de
opstand." Labriola, Scritti, II, 935-937.
Bijvoorbeeld het pamflet van de Partito Anarchico Internazionale Federale Veneto van 1892: "opdat de26

Eerste Mei niet alleen uitgeroepen wordt als een feest van de arbeiders, maar als oorlog tegen het
Kapitaal en de uitbuiters van de hele wereld." Een exemplaar bevindt zich in ASPadua, Pref. Gab., B. 65.
Het pamflet Primo Maggio 1892 (Tipografia La Plebe) riep op tot de herdenking van de Eerste Mei,
"niet als feest van de arbeid, maar als protest tegen het kapitaal dat ons honger laat lijden, ons onderdrukt
en beesten van ons maakt. [...]" Een exemplaar bevindt zich in ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 97, fasc.
929.
Definitie van Costantino Lazzari. Geciteerd naar Antonioli, Vieni o Maggio, 28.27

Het waren vooral anarchisten die kritiek hadden op de "ontwaarding" van de Eerste Mei. Zie: Antonioli,28

Vieni o Maggio, 39-40.
Antonio Labriola in de Sozialdemokrat (17 mei 1890). In Labriola, Scritti, I, 130-135.29

Tussen opstand en feest: de één-meimanifestaties

In 1890 werd in Europa de Eerste Mei, het 'Pasen van de arbeiders',  'het feest der verlossing', voor23

de eerste maal gevierd.  Ook in Italië werden er voorbereidingen getroffen. Opvallend was het24

verschil in beoordeling van de Eerste Mei door de autoriteiten, de anarchisten en de socialisten. De
regering beschouwde de dag als een manifestatie, de socialisten zagen deze vooral als een feest van
de arbeiders,  en de anarchisten identificeerden de Eerste Mei met de algemene werkstaking en25

sociale revolutie.  De Eerste Mei was kortom de 'herdenking van de toekomst'  en elke richting26 27

had daar een andere visie op. De anarchisten en socialisten verbonden aan de Eerste Mei verschil-
lende tradities. De socialisten koppelden de arbeidersdag aan de oprichting van de Tweede
Internationale en aan de eis van de acht-urige werkdag. Veel anarchisten beschouwden deze
daarentegen als een herdenking van de meimanifestatie in Chicago in 1886, naar aanleiding
waarvan vijf anarchisten, de 'martelaren van Chicago', ter dood waren veroordeeld, of als een
manifestatie van het idee van de algemene werkstaking.  Vele verenigingen aarzelden of ze de28

Eerste Mei wel op de dag zelf, een donderdag, zouden vieren of dat ze het feest liever zouden
uitstellen tot de vrije zondag. De regering was echter bang dat de één-meiviering zou uitlopen op
een "politiek, revolutionair en anarchistisch protest"  en verbood elke vorm van manifestatie en29

samenscholing. In alle Italiaanse steden verschenen pamfletten met de volgende tekst:

De questore van de stad en omgeving van ... , gebruik makend van de bevoegdheden die
hem zijn verleend door de huidige wet op de Openbare Veiligheid,
bepaalt het volgende:
1. Uit overwegingen van de Openbare Orde zijn verboden: alle processies of collectieve
optochten op de openbare wegen en pleinen, samenscholingen of bijeenkomsten in
openbare plaatsen of open voor het publiek, die men zou willen houden met het doel om
deel te nemen aan de arbeidersmanifestatie van de 1. mei, zowel op deze dag als op
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Geciteerd naar Massara, Schirinzi en Sioli, Storia del Primo Maggio, 46.30

Antonio Labriola geeft het volgende beeld van Rome: "Het was echt belachelijk en tegelijkertijd triest te31

zien hoe in Rome op 1 mei, terwijl vele buitenlanders de stad waren ontvlucht en vele voorname heren
hun toevlucht hadden gezocht op het platteland, terwijl vele winkels gesloten waren, en alle openbare
gebouwen, banken, enzovoort scherp door de politie werden bewaakt, terwijl de meerderheid van de
arbeiders of thuis was gebleven of aan het werk was, veertienduizend soldaten, de gewapende politie niet
inbegrepen, in staat van paraatheid stonden om de staat en de maatschappij te beschermen tegen een
denkbeeldige revolutie die maar niet wilde uitbreken, en van het ene naar het andere punt renden om de
kleine groepen van hardnekkige demonstranten te verspreiden, die in totaal uit maximaal duizend
personen bestonden." Labriola in de Sozialdemokrat (17 mei 1890). In Labriola, Scritti, I, 130-135.
Antonioli, Vieni o Maggio, 27. Tijdens de meiviering toonde koning Umberto zijn moed door niet af te32

zien van zijn gewoonlijke uitstapje naar de Picino.
Labriola in de Sozialdemokrat (17 mei 1890). In Labriola, Scritti, I, 130-135.33

Amilcare Cipriani "La Grande Giornata", La Montagna, 2e jaargang no. 172 (2 mei 1891). Het artikel34

bevindt zich in ASN, Processi, B. 199.
Badaloni, Democratici e Socialisti, 324-325.35

In het parlement werd de regering zwaar bekritiseerd door de radicale afgevaardigde Felice Cavallotti die36

haar verantwoordelijk stelde voor de incidenten en de preventieve maatregelen ongerechtvaardigd vond.
De incidenten in Milaan schreef hij volledig toe aan politieprovocaties en regeringsorders. Zie: Massara,
Storia del Primo Maggio, 52-53.
Malatesta, "Les Leçons du 1er Mai", La Révolte, 10 mei 1928. Geciteerd naar Nettlau, Geschichte, IV,37

160-162.

andere dagen.[...]30

De infanterie, cavalerie en politie stonden in elke stad paraat om in te grijpen. Ze hoefden slechts te
wachten op "het uitbreken van de revolutie".  Ondanks de voorzorgsmaatregelen en preventieve31

arrestaties waren er in alle steden bijeenkomsten, samenscholingen of optochten. Men zocht bij
voorkeur de centraal gelegen pleinen op om de burgers te intimideren, de heren in de koetsen uit te
fluiten en respect af te dwingen.  Niettegenstaande de beperkingen, was, volgens de marxist32

Antonio Labriola, het morele effect groot geweest: "men heeft ervaring opgedaan hoe men in deze
gevallen te werk moet gaan, en dat de anarchisten, die zo vaak door de burgerlijke kranten als
spoken van de terreur worden aangehaald, niet zo gevaarlijk zijn als men gewoonlijk denkt."33

Amilcare Cipriani schilderde in 1891 het volgende beeld:

En zo kwam de Eerste Mei van het vorige jaar [1890]: tussen wantrouwen en angst
enerzijds en onderdrukking en intimidatie anderzijds. De grote meerderheid van de
arbeiders, die eerst weifelde, zag er uiteindelijk van af te demonstreren, en velen, ook al
bleven ze op die dag weg van hun werk, gaven er de voorkeur aan thuis te blijven, uit
angst als enige op het plein te staan.  34

Dat was echter niet het geval in Livorno waar anarchisten en republikeinen een groot succes
behaalden met een meerdaagse staking die uitmondde in een algemene werkstaking. De staking
eindigde pas na zeven dagen met de inwilliging van enkele eisen.  In Milaan kwam het tot hevige35

botsingen met de politie.  36

   Malatesta had de één-meiviering in Parijs bijgewoond. Hij was zeer verbitterd over de houding
van de anarchisten gedurende de manifestaties. Hij beschuldigde hen van gebrek aan actiebereid-
heid en initiatief. Hij verweet de anarchisten dat zij, op de dag dat het volk op straat was, geen
daden hadden begaan die toonden wat de revolutie brengen zou: "geen barricaden, geen bezettingen,
geen onteigeningen, niet eens plunderingen."  Het jaar daarop benaderden de anarchisten de Eerste37
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Malatesta, "Il 1E Maggio. Una Vigliaccheria", Lo Scamiciato (18 maart 1891). Hetzelfde artikel38

verscheen onder de titel "Il 1E Maggio. Una Mistificazione" in La Rivendicazione, 11 april 1891.
Geciteerd naar Antonioli, Vieni o Maggio, 52.
Errico Malatesta, "Il 1E Maggio. Una Vigliaccheria", Lo Scamiciato, 18 maart 1890. Geciteerd naar39

Santarelli, Il Socialismo Anarchico, 79.
De Primo Maggio verscheen vanaf 15 maart 1891 (programmanummer) in Napels. Bettini (Bibliografia40

dell'Anarchismo) en Buccelato en Iaccio (Gli Anarchici nell'Italia Meridionale) vermelden de verschij-
ning van vier edities, waarvan de laatste op 12 april 1891. De questore in Napels noemt een zesde
nummer (26 april 1891). Questore van Napels aan de procureur, Napels 27 april 1891. ASN, Processi,
B. 199.
Volgens de spion De Martijs had men Cipriani gekozen omdat de anarchisten in de Romagna een persoon41

met een naam prefereerden boven een persoon met een karakter, en omdat Piselli, die voor de fondsen
zou zorgen, slechts aan Cipriani de middelen zou geven. Maar, vervolgt De Martijs, "het is duidelijk dat
de anarchistische propaganda van Cipriani gelijk staat aan 0x0=0." Brief van De Martijs, 13 januari
1891. ASDMAE, Fondo "D", Appendice 2, Carte Gorrini, fasc. 2.
De propagandatocht van Galleani werd gefinancierd door de Livornese krant Sempre Avanti!. Wegens42

geldgebrek moest Galleani zijn activiteiten beperken tot Toscane.
Opvallend was Cipriani's ontvangst in Sicilië waar hij als een "nieuwe Garibaldi" en als de "beschermer43

van de armen" werd begroet. Zie: Santarelli, Il Socialismo Anarchico, 80.
"Bij deze gelegenheid herhaal ik met grote klem de aanbevelingen om nauwlettend de intriges van de44

anarchisten in Uw provincie te volgen, nota te nemen van de comités die men organiseert, en van de
personen die er deel van uitmaken, ze elke keer als ze betrokken zijn bij enige overtreding, aan te geven

Mei echter op een andere wijze: "de Eerste Mei 1890 was slechts een voorproefje geweest", nu
zouden alle revolutionairen zich op straat begeven.38

De  tijd is nog niet rijp: de één-meimanifestaties van 1891

De verzamelde anarchisten in Capolago zagen de eerste één-meiviering dus als een generale
repetitie voor het één-meifeest in 1891. Ook nu waren er pogingen van socialisten, zoals van
Camillo Prampolini, om de algemene staking te vermijden en de Eerste Mei op een zondag te
vieren. De anarchisten protesteerden, bij monde van Malatesta, krachtig tegen deze opvatting:

Wij anarchisten, wij revolutionairen, willen geen dag met slechts een kalme staking, maar
de meest algemene, langdurige en agressieve staking die mogelijk is; en indien het ons dit
jaar niet lukt om de Eerste Mei het begin van de revolutie te laten zijn, dan zullen we ons
er voor inspannen dat hij gebruikt wordt als voorbereiding op de revolutie.39

De manifestatie had echter een steuntje in de rug nodig. Daartoe werd de krant Il Primo Maggio40

uitgegeven en een propagandatour georganiseerd voor Amilcare Cipriani  en Luigi Galleani:  de41 42

Giro di Propaganda e di Preparazione Rivoluzionario dal Piemonte alla Sicilia. Tijdens zijn tour
door Italië kwam Cipriani er echter al snel achter dat het land nog niet rijp was voor een algemene
opstand. Hij maande daarom tot organisatie en protest, en raadde de gewapende rebellie af.43

Gewapend verzet lag ook niet in de bedoeling van de anarchisten. In overeenstemming met de
resoluties van het Capolago-congres wilden ze "vanaf 1 mei" een algemene staking. Ze richtten
daarbij hun propaganda vooral op de werklozen in het midden en zuiden van Italië.
   De val van premier Crispi in februari 1891 voedde de hoop dat de regering tolerant zou zijn
gedurende de manifestaties, maar al spoedig gaf minister Nicotera te kennen dat er op het gebied
van de openbare veiligheid weinig zou veranderen. De regering was ver van te voren op de hoogte
van de voornemens van de anarchisten  en verbood elke vorm van manifestatie geduren44
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bij de gerechtelijke autoriteiten, en vanaf nu alle maatregelen te onderzoeken en voor te bereiden ter
voorkoming van elk tumult of elke schending van de wet en de openbare orde te garanderen in alle
omstandigheden en vooral tijdens de herdenking van de Eerste Mei, die door de anarchistische partij is
aangewezen voor gewelddadige en subversieve demonstraties." Circulaire van de minister van
Binnenlandse Zaken, Nicotera, Rome 16 februari 1891.
De volgende aankondiging hing in alle steden en gemeenten:45

"De prefect van de provincie van ... gelet op art. 8 van de Openbare Veiligheid, maakt bekend: Uit
overwegingen van de openbare orde zijn, op de dag van de Eerste Mei, optochten op de openbare weg
verboden. Voorbereidende samenscholingen en optochten zullen worden ontbonden overeenkomstig de
wet. Overtreders zullen aan de gerechtelijke autoriteiten worden overgedragen voor de straffen die door
de huidige wet op de Openbare Veiligheid en het Wetboek van Strafrecht zijn bepaald. Gedateerd te ...,
25 april 1891. Dit exemplaar bevindt zich in ASN, Processi, B. 199.
Sommige bronnen spreken van vijf doden: een politieagent, een carabiniere, twee manifestanten, en een46

kruier. Eén van de slachtoffers was Antonio Piscitelli. Op zijn graf werd door de republikeinse Circolo
Tiburtino een zinken plaat aangebracht met de inscriptie: "Ter nagedachtenis aan het slachtoffer van de
1e mei 1891 Antonio Piscitelli die, ongevaarlijk en weerloos, onverdiend de dood vond." Volgens de
questore en prefect van Rome vormden deze woorden een "verdediging van de misdaad, een belediging
van de Italiaanse instituties en vooral van het leger, en in hun geheel vormden ze de aanzet tot het begaan
van misdrijven." De plaat werd in beslag genomen en de opstellers van de tekst werden aangegeven bij de
gerechtelijke autoriteiten. Bron: De Jaco, I Socialisti, 83-85.
De anarchist Ettore Bardi had zich volgens de questore in de volgende termen geuit: "Misschien zal47

vandaag één van ons opgeofferd worden en aan die slachtoffers brengen wij een groet. [...] Vertrouw niets
meer: er zijn geen parlementen noch raden, het is tijd om ze af te schaffen, laten we ons opofferen, beslis
voor jezelf." In Cafagna, "Anarchismo e Socialismo a Roma", 780-783.

de de Eerste Mei.  Onder druk van enkele afgevaardigden stond de regering uiteindelijk bijeenkom-45

sten op afgelegen pleinen toe, maar zij bleef bij het verbod van optochten. Politie en leger stonden
gereed om bij elke overtreding van de bepalingen in te grijpen. In de dagen die aan de Eerste Mei
voorafgingen, werden in verschillende steden huiszoekingen verricht, socialisten en anarchisten
gearresteerd en propagandamateriaal in beslag genomen. Uit angst voor ongeregeldheden had de
regering bepaald dat er regimenten van de cavalerie, infanterie en bersaglieri naar de hoofdstad
zouden komen om het reeds aanwezige leger bij te staan. 
   Op de bewuste dag kwam het in Rome op de Piazza di S. Croce in Gerusalemme tot een bloedige
veldslag tussen demonstranten en ordehandhavers tijdens welke er twee doden en honderden
gewonden vielen.  Driehonderd personen werden gearresteerd. Enkele dagen later werden nog eens46

tientallen personen gearresteerd waaronder vele Duitse studenten van de marxistische filosoof
Antonio Labriola. De precieze oorzaak van het uitbreken van de rellen in Rome is, ook na de
rechtszaken, onduidelijk. Vast staat dat de sfeer in de hoofdstad, mede als gevolg van de enorme
crisis in de bouw en de hoge werkeloosheid, gespannen was en dat een groot gedeelte van de
demonstranten hoge verwachtingen had van de één-meimanifestatie. Na een opruiende rede van een
lokale anarchist,  maande Cipriani de menigte tot kalmte:47

Vandaag zijn jullie hier bijeengekomen om de verdediging van jullie rechten kracht bij te
zetten; maar we zijn omsingeld door een woud van bajonetten. [...] Vandaag spreken we
vredelievend, morgen handelen we op revolutionaire wijze. [...] Met spijt zeg ik jullie:
vandaag zijn we niet gereed voor de strijd. Indien jullie het wagen om in beweging te
komen, zullen jullie worden afgeslacht. Verenigt jullie, vergeet alle driften die kunnen
leiden tot onderlinge verdeeldheid: en denk eraan, dat jullie kracht zo groot is, dat jullie
die kleine schare van weldoorvoede uitbuiters kunnen verslaan. Vandaag is niet het
gehoopte moment: als jullie willen, kom dan morgen, niet met vaandels maar met iets
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Toespraak van Cipriani volgens het rapport van de questore aan de procureur. Geciteerd naar Cafagna,48

"Anarchismo e Socialismo a Roma", 780-783.
Cipriani, die tijdens de manifestatie gewond raakte, had Palla willen weerhouden van diens opruiende49

woorden. Hij was er aanvankelijk van overtuigd dat deze een agent-provocateur was. Ook de Duitse
student Wilhelm Körner dacht eerst dat Palla een agent-provocateur was, maar herzag zijn mening in de
gevangenis. Palla was geen agent-provocateur, maar zijn gedrag was tijdens de manifestatie zeker
provocerend. Palla kwam uit Carrara en was een kameraad van Malatesta. Ze hadden samen hulp
geboden ten tijde van de cholera-epedemie in Napels en naar goud gezocht in Argentinië. In latere jaren
wist Palla twee keer te ontvluchten uit een strafkolonie: op 24 maart 1895 uit Porto Ercole en op 28 mei
1896 van Isola di Favignana. Over Galileo Palla zie: Fedeli, Anarchismo a Carrara, 119-132.
Volgens de Duitse student Wilhelm Körner zaten de agents-provocateurs, agenten van de questura, onder50

de bouwstelling waarop de sprekers stonden. Eén van de agenten zou op Cipriani hebben gevuurd. Ook
de voorzitter van de één-meicommissie, Giovanni Garofolo, bevestigde deze versie. Tijdens het proces
ontkenden de agenten van de Pubblica Sicurezza dat één van hen het eerste schot zou hebben gelost. Zie:
ASR, Tribunale, B. 6088, Causa contro Cipriani e compagni.
Emancipazione Sociale, Lavoratori, Amore di Propaganda en Primo Maggio.51

"Il 1o Maggio in Italia", La Montagna, 2e jaargang no. 172 (2 mei 1891). Het artikel bevindt zich in52

ASN, Processi, B. 199.
Arturo Labriola was op dat moment lid van de republikeins-socialistische beweging in Napels die sterke53

anarchistische invloeden vertoonde en nauw was verbonden met universitaire kringen. Later werd Arturo
Labriola één van de leiders van de revolutionair-syndicalistische vleugel binnen de Partito Socialista
Italiano.
In Florence vond de manifestatie plaats op de Piazza Savanarola waar 2.000 personen bijeen kwamen. Er54

werden 200 personen gearresteerd. Zie: Maccabroni, La Camera del Lavoro, 95; Rapport van de
questore van Florence, 15 juni 1895, in Conti, Le Origine del Socialismo, 279-286.
In Livorno was de staking compleet. Badaloni, Democratici e Socialisti, 326.55

Amilcare Cipriani "La Grande Giornata", La Montagna, 2e jaargang, no. 172 (2 mei 1891).56

Het is niet bekend of Malatesta op 1 mei in Italië was. Volgens een "Reisroute van Malatesta in 1891",57

opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, zou Malatesta op 4 mei vanuit Nice in Viareggio
zijn aangekomen. Van daaruit maakte hij een reis langs de belangrijkste centra in Toscane, Emilia-
Romagna en Lombardije en tenslotte ging hij naar Lugano. "Itinerario del Malatesta nel Viaggio del
1891", ACSR, CPC 2949. Volgens een ander rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken was

stevigers in de hand.48

In geheel andere geest sprak de anarchist Galileo Palla.  Zijn ophitsende woorden waren het sein49

voor de demonstranten om zich op de politie te werpen. Later bleek dat ook de aanwezige agents-
provocateurs hun bijdrage aan het ontstaan van het oproer hadden geleverd.  50

   In Napels verliep de viering van de Eerste Mei rustiger. Daar werd de één-meimanifestatie
voorbereid door de vier overgebleven anarchistische groeperingen  en de studentenvereniging51

Circolo Repubblicano-Socialista Universitario. Reeds in april werden de dertig "gevaarlijkste
anarchisten" gearresteerd ter voorkoming van oproeren. De verslaggever van La Montagna telde
meer dan twintig compagnieën van het leger in de stad, waaronder afdelingen van de bersaglieri en
de cavalerie.  De grootste bijeenkomst was voorbereid op het Piazza Mercato waar vier compag-52

nieën van het 24e regiment bijeen waren. Willekeurig werd een honderdtal personen, waaronder
Arturo Labriola,  gearresteerd.53

   De één-meimanifestaties mondden in verschillende steden, waaronder Ancona, Bologna, Floren-
ce  en Livorno  uit in hevige botsingen. Desondanks was Cipriani tevreden: "Het feest slaagde, en54 55

was groots, werkelijk groots, het was zelfs een overwinning. Dat is een bemoedigende waarschu-
wing dat de toekomst aan ons behoort."  Malatesta, die geen vooraanstaande rol had gespeeld56

tijdens de meimanifestaties in Italië,  beklaagde zich opnieuw over het gebrek aan voorbereiding57
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Malatesta wel in Italië en zou hij daar in april zijn aangekomen samen met Giuseppe Consorti. Hij zou de
volgende plaatsen hebben bezocht: Florence, Pisa, Novacchio, Livorno, Migliarino, Massa, Cesena,
Milaan. Zie: Anoniem Rapport, Carte Crispi DSPP, B. 92, fasc. 555. Fabbri (La Vida de Malatesta, 130)
bevestigt de laatste visie, maar weet niet te zeggen in welke stad Malatesta de één-meiviering had
bijgewoond.
Errico Malatesta, "Galileo Palla e i Fatti di Roma", La Rivendicazione, 23 mei 1891, geciteerd naar58

Antonioli, Vieni o Maggio, 51-52.
Errico Malatesta. "Galilieo Palla e i Fatti di Roma", La Rivendicazione, 23 mei 1891, geciteerd naar59

Santarelli, Il Socialismo Anarchico, 82.
Volgens het departement van Politie en Justitie in Genève (rapport aan de procureur-generaal te Bern, 1660

februari 1892. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14070) was Schicchi van plan het koninklijk
paleis in Palermo op te blazen. Anarchisten hadden hem daarvan weerhouden. Daarentegen schijnt hij op
29 april wel een bom tot ontploffing hebben gebracht bij een kazerne in Palermo. Zie: Paolo Schicchi.
Noi Soli contro Tutti!, 11.
Paolo Schicchi "Tattica Rivoluzionaria, il 1o Maggio", Pensiero e Dinamite, no. 2 (28 juli 1891).61

van de partij:

We moeten ons schamen voor onze inertie, dat we ons hebben laten verrassen door een
beweging die reeds een jaar lang was aangekondigd [...] en dat we, terwijl we het altijd
over de revolutie hebben, niets of weinig deden om ons in staat te stellen haar te maken.  58

Het volk was, volgens Malatesta, gereed geweest, maar de anarchisten waren verrast door de
gebeurtenissen. De gebeurtenissen in Rome en Florence dienden daarom ter lering: "Verdubbelen
we onze activiteiten. [...] Bereiden we ons voor opdat we van elke gelegenheid kunnen profiteren.
[...] De tijden zijn voor ons: als we niet weten te handelen of te winnen, is het onze eigen schuld."59

   De anarcho-individualist Paolo Schicchi, die tijdens de meimanifestaties in Agrigento en Palermo
was,  had een compleet andere visie op de gebeurtenissen van de Eerste Mei: "Het was mooi, maar60

het was niet de revolutionaire tactiek." Hij wees erop dat het een absurde gedachte van de (sociaal-
)anarchisten was van de Eerste Mei een revolutionaire dag te maken. De ordehandhavers waren op
deze dag goed voorbereid en stelden alle verdachte personen van te voren in verzekerde bewaring.
Het volk zou, na maanden van voorbereiding en spanning, gedesillusioneerd en ontmoedigd raken.
Een revolutie kon volgens hem slechts spontaan en onverwachts ontstaan. Schicchi zag maar één
uitweg: oog om oog, tand om tand: elke 'moord' diende vergolden worden, voor elk jaar gevangenis-
straf diende er een explosie, steekpartij of brand plaats te vinden.  Ook de anarcho-individualisten61

in Milaan, die na de ontbinding van de sociaal-anarchistische vereniging Circolo di Studi Sociali in
hun stad de overhand hadden, keerden zich fel tegen de manifestaties van de Eerste Mei. Hun
manifest La Libera Iniziativa ai Lavoratori Anarchici Italiani, gedrukt in de drukkerij van de
burgerlijke krant Corriere della Sera, circuleerde na de meimanifestaties: 

En hier willen we aan die organisatoren vragen wat de hongerdoden door jullie grote dag
van de Eerste Mei bereikt hebben? Wat heeft aldus de zogenaamde anarchistische partij,
waarvan jullie de korporaals willen zijn, gewonnen? Wij zeggen openlijk: niets; niets dan
honderden en duizenden kameraden die in de wrede handen van de laffe politie zijn
gevallen zonder dat er ook maar één magazijn is geplunderd - niet waar? [...] Indien
echter onze kameraden op de arbeiders zouden hebben gewacht, op de hoeken van de
wegen waar de rijkdommen liggen opgeslagen in de magazijnen, dan... We moeten direct
overal toeslaan waar onrecht geschiedt, door persoon voor persoon Afgevaardigden,
Senatoren, Rechters, Advocaten, Zakenlieden, Priesters, Consuls (die de spionnen van de
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Geciteerd naar De Jaco, I Socialisti, 64.62

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 4 mei 1891. Geciteerd naar Masini, Storia degli63

Anarchici (1969) 260.
Desondanks werden er ter gelegenheid van de Eerste Mei in 1892 307 personen voor de rechter gebracht64

op beschuldiging van lidmaatschap van een misdadige vereniging (art. 248). Nog eens 214 personen
werden om andere overtredingen aangeklaagd. Casella, Democrazia, Socialismo, Movimento Operaio,
136.
Zie: ASR, Tribunale, B. 6088, Causa contro Cipriani ed altri; Cafagna, "Anarchismo e Socialismo a65

Roma", 729-788.
Herhaaldelijk maakten de aangeklaagden aanstalten de rechtzaal te verlaten en zich aan de rechtspraak te66

onttrekken. Op de eis van het Openbaar Ministerie om stilte antwoordde Cipriani: "Hoezo stilte als deze
rechtbank [niets anders dan] een kroeg is" en weigerde hij met een opstandig "nee, nee" aan de eis gehoor
te geven. Andere keren slaagden de parketwachters er niet in om individuele aangeklaagden uit de zaal te

regeringen vormen), de Koning en zijn hoer Margherita, zijn schurftige zoon enzovoort,
tot aan de laatste schandelijke kapitalist neer te steken!
Steek de fik in de gemeentehuizen, prefecturen (met de prefecten), politiebureaus,
kazernes, banken (nadat de duiten eruit gehaald zijn die zullen dienen voor de aanschaf
van wapens om de rest van de heren te vernietigen), notariskantoren en bureaus van het
bevolkingsregister! [...]62

   Minister-president Rudinì werd in het parlement sterk bekritiseerd wegens de afwachtende
houding van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken Nicotera beloofde daarop dat artikel 248
van het Wetboek van Strafrecht (misdadig genootschap) zou worden toegepast op de anarchisten en
dat indien de rechters zouden aarzelen om dit artikel toepasbaar te achten, de regering een speciaal
wetsontwerp zou indienen waardoor dat artikel altijd van toepassing zou zijn op anarchisten. Hij
voegde daar aan toe:

Van de 300 anarchisten die deel hebben genomen aan de recente beweging in Rome,
zitten er 229 in de gevangenis. Het lijken U er weinig? Als het U weinig voorkomt, kan ik
U verzekeren dat geen van hen zal ontsnappen aan de acties van de autoriteiten en de wet.
[...] En ik voeg eraan toe dat op het moment dat we spreken, het moeilijk zal zijn om een
anarchist in Rome te vinden. Sterker nog, niet alleen in Rome; maar in Livorno, Turijn,
Napels en andere plaatsen.63

Na 1891 kregen de één-meimanifestaties geen enkele kans meer in Italië.64

De rechtszaken na de één-meivieringen

Als gevolg van de gebeurtenissen in Rome vonden er drie afzonderlijke rechtszaken plaats. Tijdens
de eerste werd een hondertal verdachten tot lichte straffen veroordeeld. Een tweede groep van 51
personen werd in juli 1891 veroordeeld tot gevangenisstraffen van gemiddeld twee jaar. Halverwe-
ge oktober begon de rechtszaak tegen de hoofdverdachten, waaronder Cipriani.  In totaal stonden65

er 62 personen terecht die tijdens de rechtszitting in een ijzeren kooi moesten plaatsnemen. Ze
werden, overeenkomstig de belofte van minister Nicotera, aangeklaagd op grond van artikel 248
van het Wetboek van Strafrecht. Het was een monsterproces dat zes maanden in beslag nam en
tijdens hetwelk 500 getuigen werden gehoord. De rechtszaak werd gekenmerkt door onbekwaam-
heid, ordeverstoringen,  intriges, manoevres van politiespionnen,  misbruik en valse getuigenis66 67
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verwijderen, en als ze er al in leken te slagen, wilden alle aangeklaagden de zaal verlaten.
Cocuccioni, Arturo Mezzetti, Massari en Paolo Nalli.67

Labriola aan Engels, Rome 25 maart 1892, in: Labriola, Scritti, I, 292-293.68

"Associazioni Anarchiche", Il Digesto Italiano, VI, dl. 2, 84-92. Mij is alleen bekend dat van de69

aangeklaagden Cipriani op 29 december 1892 in vrijheid werd gesteld.
ASN, Processi, B. 199.70

Rapport van de questore van Florence, 15 juni 1895, in Conti, Le Origine del Socialismo, 279-286.71

Badaloni, Democratici e Socialisti, 327.72

Sernicoli schreef in november 1891 dat in Parijs drie politiebrigades, "en de talrijkste en bekwaamste,"73

zich met de opsporing van Malatesta bezighielden. Deze brigades opereerden op aanwijzingen van de
Italiaanse politiedienst in Parijs. Parijs aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Parijs, 10 november
1891. ASDMAE, P.I., B. 27.
Santarelli, Il Socialismo Anarchico, 78.74

sen. Na vijf maanden, op 25 maart 1892, kwam de uitspraak: de beschuldiging van associazione di
malfattori (art. 248) werd niet ontvankelijk verklaard. Daarentegen werden de verdachten veroor-
deeld wegens het 'politieke' misdrijf "samenspanning tegen de openbare orde" (art. 251). Dit besluit
ontlokte Labriola de opmerking "dat het de eerste keer was in Italië dat socialisten en anarchisten
onder de rubriek van politici waren gebracht, en de rechters moed hadden getoond."  Cipriani en68

Palla werden elk veroordeeld tot twee jaar en acht maanden gevangenisstraf, 45 verdachten kregen
gevangenisstraffen tussen één en twee jaar en vier verdachten werden vrijgesproken.
   Anderhalve maand na de uitspraak vernietigde het Hof van Beroep in Rome de vonnissen en
stelde dat elke anarchistische vereniging een associazione di malfattori vormde en dus onder
artikel 248 viel. Deze uitspraak werd door de Hoge Raad in november bekrachtigd. De oorspronk-
elijke aanklacht werd hersteld en de aangeklaagden werden op die basis veroordeeld.69

   In Napels vond er een proces plaats tegen 36 aangeklaagden. Zij werden beschuldigd van
overtredingen zoals bedoeld in de artikelen 247 en 251 van het Wetboek van Strafrecht, wegens
deelname aan verenigingen die aansporen tot ongehoorzaamheid aan de wet en tot haat tussen de
verschillende sociale klassen. Op 22 april 1892 kwam de uitspraak: er werden gevangenisstraffen
opgelegd van 4 tot 15 maanden en geldboetes van 100 tot 500 lire.  In Florence werden er70

gevangenisstraffen uitgesproken tot vier jaar "en vele van de veroordeelde vastberaden anarchisten,
die zich als zodanig gedroegen [...] vormden een aardig contingent van de voorgedragenen voor het
domicilio coatto."  71

   De vele arrestaties als gevolg van de meimanifestaties en de gerechtelijke veroordelingen leidden
opnieuw tot een complete vernietiging van de nationale en regionale structuren van de anarchisten.
Vele anarchisten zochten een schuilplaats binnen republikeinse organisaties.  Opnieuw zaten alle72

leiders in de gevangenis of in het buitenland. De meest gezochte anarchist bleef Malatesta, die door
de politiediensten in Parijs en Londen werd gezocht terwijl hij in Spanje verbleef.  Daar had73

Malatesta vooral te maken met de hardnekkige oppositie van Paolo Schicchi. Terug in Engeland
werd hij geconfronteerd met individualistische anarchisten die hem en Merlino afschilderden als
agents-provocateurs. De scheuring binnen de Italiaanse anarchistische beweging was compleet.

Het individualistische anarchisme van Paolo Schicchi

Paolo Schicchi was één van de felste opposanten van Malatesta's socialistische anarchisme. Hij
veroordeelde deze stroming als een byzantijns-anarchistische beweging en de congressen als een
opstap naar het parlementarisme.  Als deserteur moest Schicchi Italië mijden en zijn activiteiten74

vonden dan ook vanuit het buitenland plaats. In Genève publiceerde hij in 1891 twee kranten:
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Er werden twee nummers gepubliceerd in juli 1891 in Genève. Het onderschrift luidde: "de denkbeelden75

om de zwakken te verheffen, het dynamiet om de machthebbers neer te slaan".
Er verschenen drie nummers in Genève in augustus 1891.76

La Croce di Savoia, 1e jaargang no. 4 (25 augustus 1891). Een deel van de aangehaalde passage werd77

tevens gepubliceerd in de Tribune de Genève (no. 212, 8 september 1891), waarschijnlijk door toedoen
van Carlo Terzaghi die vaker gebruik maakte van deze gezaghebbende krant. 
Verschenen in november en december 1891. De ondertitel luidde: "communistisch-anarchistisch orgaan".78

Zie: Nettlau, Geschichte, IV, 305-306.79

Brief van Malatesta aan de Franse anarchist Constant Martin. Geciteerd in een rapport van het Departe-80

ment van Justitie en Politie van het Kanton Genève aan de Procureur-generaal in Bern, Genève 11 januari
1892. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 7113. 
De historicus Masini (Storia degli Anarchici (1969) 235) schreef over Schicchi: "We hebben hier te81

maken met een complexe persoonlijkheid, bij wie één of meerdere schroefjes los zaten, edelmoedig en
onverantwoordelijk, naïef en gewelddadig, gevoelig en opvliegend, een ontembare koele kikker die reeds
op twintigjarige leeftijd met de burgerlijke wereld had gebroken en er zich tot zijn dood als vijand tegen
verzette."
Op 29 juni 1892 schreef Schicchi vanuit de gevangenis een brief aan de Italiaanse ambassadeur waarin82

hij zijn beklag deed over het feit dat hij reeds vijf maanden zat opgesloten voor een aanslag waarvan hij
overtuigd was dat die door de politie zelf was uitgevoerd. De meest opvallende passage is echter: "De
Spaanse regering doet er ondertussen, door haar handelswijze, al het mogelijke aan mij aan te zetten tot
de wanhopige strijd met het dynamiet, aangezien het zeker is dat het niet de stupide en strenge vervolgin-

Pensiero e Dinamite (Idee en Dynamiet)  en La Croce di Savoia (Het Kruis van Savoye).  Het75 76

volgende fragment geeft een representatief beeld van zijn betoogtrant

Steekt in de fik, vermoordt, steelt, misdeelden van het leven, totdat de oude wereld
ineenstort. Al deze republikeinen die zich socialist noemen en die spreken over verkiezin-
gen, zijn schurken en strebers; al die anarchisten die kletsen over eerlijkheid, over
gematigdheid, over medelijden zijn de castraten en misleiders van het anarchisme. Hun
komt niet meer toe dan behandeld te worden met de dolk en de stok.77

Zijn bladen waren gericht tegen de monarchie, de Kerk, het leger, en de politie, maar evenzeer tegen
de gematigde socialisten, republikeinen en sociaal-anarchisten. In dat opzicht verschilde zijn
propaganda niets van de artikelen van politiespion Carlo Terzaghi. Wegens zijn publicaties moest
Schicchi in september 1891 Zwitserland verlaten. Hij arriveerde uiteindelijk in Barcelona waar hij
twee nummers van de krant El Porvenir Anarquista (De Anarchistische Toekomst)  publiceerde.78

Dit blad stond vol met persoonlijke aanvallen op Malatesta en Merlino. De haatgevoelens van
Schicchi tegenover Malatesta waren vooral naar boven gekomen door diens rol op het congres van
Capolago en door de één-meiacties. Schicchi was fel gekant tegen samenwerking met revolutionai-
ren als Cipriani en 'halfslachtige' anarchisten als Piselli.79

   Malatesta's afkeer van Schicchi werd grotendeels bepaald door diens taalgebruik. Malatesta
vermoedde echter ook dat Schicchi een "mouchard international" was "die zeer bevriend was met
Carlo Terzaghi, en met wie hij een dagelijkse correspondentie onderhield." Bovendien verdacht
Malatesta Schicchi ervan door de Italiaanse regering naar Spanje te zijn gezonden om er de
Italiaanse anarchisten in de gaten te houden.  Malatesta's oordeel over Schicchi was echter fout.80

Schicchi was een Siciliaanse anarchist "die aan de voet van de Etna was geboren en niet anders kon
dan zijn gedachten vulkanisch uit te spuwen." Door zijn verblijf in Parijs was hij sterk beïnvloed
door het taalgeweld van de Intransigenti. Met zijn kritiek op de 'pausen van de anarchie' vormde hij
een permanente kwelling voor de organisatorische of socialistische anarchisten.81

   Schicchi werd in Barcelona gearresteerd in verband met een explosie op het Plaza Real.  Uit82
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gen zijn die de opstandelingen tot rede brengen. Indien we moeten sterven, ons ondanks, is het beter te
sterven tijdens het gevecht met de vijand dan ons als monniken over te geven." Het leek op een
aankondiging van zijn volgende daad. Schicchi werd op 13 september het land uitgezet. ASDMAE, P.I.,
B. 45.
Daar kwam nog een jaar bij wegens belediging van de juryleden die hij had uitgemaakt voor "schapen".83

Schicchi werd tijdens de rechtszaak verdedigd door Pietro Gori, Luigi Molinari en andere anarchistische
advocaten.
Giuseppe Ciancabilla (1872-1904) was van oorsprong actief binnen de socialistische beweging en werd84

na de deelname aan de Grieks-Turkse oorlog een aanhanger van het malatestiaanse anarchisme.
Opgejaagd door de politie verruilde hij in 1898 Europa voor Amerika vanwaar hij het organisatorische
anarchisme onder vuur nam en de individuele daad verdedigde. In Amerika publiceerde Ciancabilla de
tijdschriften Questione Sociale, Aurora en Protesta Umana waarin hij de richting van Malatesta
regelmatig bekritiseerde.
Pamflet Abbasso i Padroni! Morte ai Capitalisti! (s.a. [1893], s.l.). ASPisa, PS, B. 931. De aanhalings-85

tekens bij het woord bisschoppen zijn toegevoegd. Met Stelmata werd de Duitse anarchist-terrorist en
roofmoordenaar Hermann Stellmacher bedoeld, met Rendorf werd de Duitse anarchist-terrorist August
Reinsdorf beoogd. De 'gevallenen van Jerez' waren de Spaanse slachtoffers van het politiegeweld nadat in
1892 4.000 boerenarbeiders, gedreven door honger, de stad Jerez waren binnengetrokken en enkele uren

wraak voor de arrestatie en marteling door de Spaanse politie beraamde hij in oktober 1892 een
bomaanslag tegen het Spaanse consulaat in Genua. Op de dag van de uitvoering van zijn plan werd
hij door de Italiaanse politie gearresteerd, en in mei 1893 werd hij door het Hof van Assissen in
Viterbo tot ruim elf jaar gevangenis veroordeeld.  Aan het einde van de eeuw werd het Italiaanse83

individualistische en antiorganisatorische anarchisme vooral verwoord door Luigi Galleani en
Giuseppe Ciancabilla.84

   Schicchi's veroordeling leidde tot een houding die in Frankrijk reeds lang praktijk was onder de
anarchisten: de roep om wraak. In Frankrijk werd de veroordeling van een anarchist herhaaldelijk
door een kameraad gewroken met een terreurdaad tegen de burgerlijke maatschappij. In Italië bleef
het veelal tot oproepen en kwam het zelden tot uitvoering van de vergelding. Na het vonnis tegen
Schicchi verscheen het volgende pamflet:

Houd moed Paolo! Inderdaad, jij hebt deze woorden niet nodig [...] omdat jouw nobele
gevoel voor de lijdenden je niet zal verlaten, en we zullen jouw initiatief volgen om alle
schendingen van de mensheid door de bloedige burgerlijke wetten te wreken; we zullen in
de nacht en bij daglicht toeslaan, met de dolk en met de verschrikkelijkste explosieven,
om met de één en de ander het nest addergebroed te verdelgen dat in alle tijden met valse
tong spreekt.
Deze weinige regels van anarchisten die onbevooroordeeld zijn en zich verre houden van
de oude methode om opstandige geesten in te laten dutten met onzinnige organisaties die
worden bepleit door de 'bisschoppen' die het, desondanks, wagen om onze kameraden te
minachten die uit eigen overtuiging wisten te handelen, en gevangenis en republikeinse
beulsbijl wisten te trotseren, [die regels] moeten aan alle anarchisten tonen - en conferen-
ties, kranten en brochures die dit idee van ons dat door velen nog steeds begrepen wordt
dienen het te verhelderen - dat de dolk, het dynamiet, de diefstal, kortom de geïsoleerde
daad, ertoe dienen om de kleinmoedigen te schokken, en om de laaghartigen angst aan te
jagen. Het bloed van Ravachol heeft een land van vuur overspoeld en dit vuur zal niet
doven dan door de overwinning van de onderdrukten en het einde van de onderdrukkers.
[...]
Gegroet o Ravachol, Stelmata, Rendorf, Gallo, Pini, Duval, Schicchi, o gevallenen van
Chicago, van Jerez, en alle anderen die het slachtoffer zijn van het vrije initiatief.85
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bezet hielden. De originele tekst is even verward als deze vertaling.
Ravachol had verschillende roofmoorden en bomaanslagen gepleegd. Hij werd ter dood veroordeeld en86

op 10 juli 1892 werd het vonnis voltrokken. Rond zijn persoon ontstond een ware martelaarscultus.
Léauthier, die verklaarde dat hij geen onschuldige trof als hij de eerste de beste burger zou treffen, stak op87

13 november 1893 de Servische diplomaat Georgewitsch neer.
Vaillant gooide op 9 december 1893 een bom in de Kamer van Afgevaardigden.88

Henry gooide op 12 februari 1894, een maand na de executie van Vaillant, een bom in café Terminus.89

Caserio stak op 24 juni 1894 de Franse president Sadi Carnot dood.90

Zo was de bomaanslag van Ravachol op de woningen van rechter Benoit en van de openbare aanklager91

Bulot ingegeven door wraak wegens de veroordeling van anarchisten die tijdens de één-meiviering van
1891 waren opgepakt. Een dag voor de rechtszaak tegen Ravachol ontplofte een bom in het restaurant
waar hij was aangehouden.
Octave Mirbeau, Le Journal, 19 februari 1894. Geciteerd naar Maitron, Le Mouvement Anarchiste , I,92

246-247.
Berti, Francesco Saverio Merlino, 183-186.93

De anarchistische strijd tegen het terrorisme

Terwijl in Italië het anarchisme zich in de jaren 1892-1893 betrekkelijk kalm hield, brak er in
Frankrijk, of veeleer Parijs, een golf van individueel anarchistisch geweld uit: l'ère des attentats,
l'ère des actes éclatants. Het waren de jaren van Ravachol,  Léon-Jules Léauthier,  Auguste86 87

Vaillant,  Emile Henry  en Sante Caserio.  De aanslagen werden gepleegd met dynamiet,88 89 90

revolverschoten en dolksteken. De terreurdaden waren veelal ingegeven door wraakgevoelens;
wraak op de burgerlijke maatschappij maar vooral op kameraden wier veroordelingen vergolden
moest worden.  De slachtoffers waren politici en 'anonieme' burgers. Ofschoon er geen twijfel over91

kan bestaan dat de daders anarchisten waren en dat ze door vele anarchisten als martelaars werden
geëerd, was er vanuit die hoek ook kritiek op hun daden. De met het anarchisme sympathiserende
schrijver Octave Mirbeau reageerde als volgt:

Een doodsvijand van het anarchisme had niet beter kunnen handelen dan die Emile Henry,
toen hij zijn onverklaarbare bom wierp, te midden van rustige en anonieme personen die
naar het café waren gekomen om er, voor het slapen, een glas bier te drinken. [...] (men
veronderstelt een politieprovocatie). Ik geloof liever dat die Emile Henry op dat moment
alleen naar zichzelf luisterde, zonder andere influisteringen dan die van zijn eigen dwaas-
heid te gehoorzamen. Emile Henry zegt, bevestigt, schreeuwt dat hij anarchist is. Het is
mogelijk. Maar het anarchisme heeft een brede rug. Zoals het papier, is het geduldig. Het
is tegenwoordig mode onder criminelen, zich er op te beroepen als ze een grote slag
hebben geslagen. [...] Elke partij heeft haar criminelen en haar dwazen, aangezien elke
partij haar mensen heeft.92

   Malatesta en Merlino protesteerden fel tegen het terrorisme. Het was een goede gelegenheid eens
en voor altijd duidelijkheid te scheppen in de anarchistische beweging en zich te ontdoen van zowel
de individualistische en terroristische als van de parlementaire stroming. Merlino was de eerste die
zich tegen deze anarchistische richting keerde. In het voorjaar veroordeelde hij het gebruik van
geweld en noemde hij Ravachol een gek die "niet tot de onzen behoort en die wij zelfs verwerpen."93

In april 1892 verscheen Merlino's belangrijke brochure Necessité et Bases d'une Entente. Hierin
kondigde hij aan dat de socialistische anarchisten zich hadden afgescheiden van zowel de reformis-
tische socialisten als van de individualisten. De enige manier voor de anarchisten om uit de actuele
crisis te geraken was zich onder het volk te begeven en zich aan te sluiten bij arbeidersorganisaties.
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Nécessité et Bases d'une Entente (Brussel, april 1892), opgenomen als Necessità e Basi d'una Intesa in94

Venturini en Masini, ed., Francesco Saverio Merlino, 89-108. Merlino's brochure werd juichend
ontvangen door de Nederlandse revolutionaire socialist Christiaan Cornelissen: "Konden de kommunisti-
sche anarchisten zich slechts geheel emanciperen van het utopisme. Nog een stap verder en wij zijn één."
Christaan Cornelissen, "Ter Verbroedering (Een Anarchistische Brochure)" in: Recht voor Allen, 12 juli
1892. Ik ben Homme Wedman dankbaar voor deze informatie.
Onuitgewerkt, of zoals hij het zelf noemde "haastig en zonder ordening neergeschreven," was zijn95

opvatting minstens even plezierig te lezen. Voor de tekst zie: Bijlage A - 10.
Errico Malatesta, "Un Peu de Théorie", L'En Dehors, 17 augustus 1892. Afgedrukt in Cerrito, ed., Errico96

Malatesta. Rivoluzione e Lotta Quotidiana, 56-59.

De anarchisten moesten de organisaties aanzetten tot activisme vanuit de basis, ze moesten de
arbeiders aansporen om de ideeën en doelen van de organisaties te verruimen en de arbeiders
aanmanen tot wederzijdse emancipatie.94

   Malatesta's kritiek op het terrorisme verscheen het meest uitgewerkt  in het Franse blad L'En95

Dehors in augustus 1892:

Het doel heiligt de middelen. Men heeft dit beginsel vaak vervloekt; maar in werkelijk-
heid is het de algemene leidraad voor het gedrag. Een beter gezegde zou echter zijn: elk
doel benodigt zijn middelen. Want we moeten de moraliteit in het doel zoeken; het middel
is fataal. [...]
Wij zijn voldoende op de hoogte van de hartverscheurende materiële en morele
omstandigheden van het proletariaat, om de daden van haat, van wraak, en ook van
wreedheid die ze voortbrengen, te kunnen verklaren. We begrijpen dat er onderdrukten
zijn die [...] op zekere dag, als zij voor een ogenblik de sterksten zijn geworden, verkla-
ren: "Laten wij ook net zo handelen als de burgers." Wij begrijpen hoe het kan gebeuren
dat, in het heetst van de strijd, van oorsprong edelmoedige, maar niet door een lange
morele gymnastiek voorbereide (zeer moeilijk onder de huidige omstandigheden)
karakters het te volgen doel uit het oog verliezen en het geweld als doel op zich beschou-
wen en zich laten verleiden tot wrede acties.
Het is echter iets anders om bepaalde daden te begrijpen en te vergeven, dan ze op te
eisen en zich er solidair mee te verklaren. Dit zijn niet de daden die wij kunnen accepte-
ren, aanmoedigen en imiteren. We moeten resoluut en krachtig zijn, maar we moeten ons
ook inspannen om nooit de door de noodzaak bepaalde grens te overschrijden. [...] We
moeten ons laten inspireren en leiden door het gevoel van liefde voor de mens, voor alle
mensen.
Volgens ons is dit gevoel van liefde het morele wezen, de ziel van ons programma. [...]
Haat brengt geen liefde voort, en met haat vernieuwt men de wereld niet; en de revolutie
uit haat zal of volledig mislukken of het hoofd buigen voor een nieuwe onderdrukking, die
zich misschien anarchie kan noemen, zoals de huidige regeringen zich liberaal noemen,
maar die daarom nog niet minder een onderdrukking zal zijn. [...]96

Malatesta's Partito Anarchico Rivoluzionario Italiano, was geen lang leven beschoren. In feite
hield ze op te bestaan na de politierepressie als gevolg van de mislukte mei-manifestaties in 1891.
Malatesta trok een opmerkelijk conclusie uit de mei-manifestaties: het volk was gereed geweest
voor de revolutie, maar de anarchisten hadden nagelaten deze te maken. Hij vermeldde echter niet
hoe ze de revolutie hadden moeten maken. Het vertrouwen in de revolutiebereidheid van het
Italiaanse volk en de verwijten aan het adres van zijn volgelingen bleef een permanent kenmerk van
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Malatesta's anarchisme. De korte levensduur van de anarchistische partij hield niet in dat ze geen
succes had. Ze betekende een definitieve breuk tussen de sociaal-anarchisten en de individualisten.
Ze leidde ook tot een verhoogde organisatiegraad van regionale afdelingen. Door de acceptatie van
het Capolago-programma toonden de sociaal-anarchisten bovendien duidelijk welke positie ze
innamen: tegen de sociaal-democraten, tegen de individualisten en temidden van de (arbei-
ders)massa. Ten slotte bracht de oprichting van de partij een reactie teweeg bij de socialisten: ook
zij streefden de stichting van een nationale partij na. Deze moest niet alleen zonder de anarchisten
opgevat worden, maar ook tegen de anarchisten.
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