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De Italiaanse delegatie verklaarde tijdens deze bijeenkomst dat de Italiaanse regering geen sociale1

wetgeving kon doorvoeren wegens het financieringstekort.

Hoofdstuk IX

De Confrontaties tussen Anarchisten en Socialisten

In de jaren negentig was het socialisme niet langer een kracht die op de poorten van de geschiedenis
klopte; het was haar reeds binnengetreden. Dat werd nog eens verduidelijkt sinds de sociale kwestie
erkend werd als één van de grootste problemen van dat moment, in die mate zelfs dat keizer
Wilhelm II op 15 maart 1890 een speciale internationale conferentie over dat onderwerp
bijeenriep.  Ook paus Leo XIII had in zijn encyclieken getoond de sociale problematiek serieus te1

nemen, en ofschoon hij het materialisme sterk veroordeelde, liet hij wel studiegroepen vormen om
de sociale kwestie te bestuderen. Op 15 mei 1891, twee weken na de tumultueuze één-meivieringen
in Italië, vaardigde hij zijn encycliek Rerum Novarum uit. Daarin verdedigde de paus de privé-
eigendom als een natuurlijk recht en achtte hij de sociale ongelijkheid een voldongen feit. De
pauselijke zendbrief was voornamelijk gekeerd tegen het socialisme en betekende de erkenning van
de staat als beschermer van de privé-eigendom, de bestaande sociale orde en arbeidersbelangen. De
opvallendste passage betrof echter het recht van arbeiders om hun eigen (katholieke) verenigingen
te vormen. De encycliek vormde tevens een belangrijke stimulans voor de sociale activiteiten van de
katholieken.
   De socialisten zelf waren in deze periode zeer verdeeld. Die tweedracht bestond op internationaal
niveau, maar evenzeer in de afzonderlijke landen. De onenigheid was het duidelijkst zichtbaar in
Frankrijk waar drie partijen elkaar in naam van het socialisme bestreden. Duitsland vormde een
uitzondering. Na de afschaffing van de antisocialistische wetgeving in 1890 was de leidende positie
van de Sozial-demokratische Partei Deutschland (SPD) daar onbetwist. Die partij had echter te
kampen met interne twisten. Tijdens de internationale socialistische congressen kwam de verdeeld-
heid zeer duidelijk naar voren. Het ging daarbij hoofdzakelijk om de vraag of de congressen alleen
toegankelijk waren voor politieke organisaties of dat ze ook bezocht mochten worden door
arbeidersverenigingen. In andere woorden: moesten de "proletariërs aller landen zich verenigen" of
was die oproep beperkt tot de "socialisten aller landen"? De kwestie werd nog ingewikkelder door
oeverloze en verlammende discussies over congresprocedures. Op de congressen stonden anarchis-
ten en socialisten lijnrecht tegenover elkaar. Met oorverdovend gekrakeel zetten zij de discussie
tussen Marx en Bakoenin over hun graven heen voort. De aanzet tot deze ontwikkeling werd
gegeven op de internationale congressen te Parijs in 1889. De schermutselingen tussen anarchisten
en socialisten zouden zich op de internationale congressen van 1891, 1893 en 1896 herhalen. Het
werd steeds duidelijker dat de socialisten zich identificeerden met de Duitse marxisten en zich
wilden manifesteren in politieke (massa)partijen, en dat de anarchisten een achterhoedegevecht
leverden om een plek te verwerven op het internationale socialistische platform. Bij de socialisten
stond de verovering van de staatsmacht voorop terwijl bij de anarchisten de vernietiging van de
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Labriola schreef op 24 juli 1892 aan Filippo Turati: "Ik ga niet naar [het congres in] Genua. Ik zie reeds2

de tekenen van de georganiseerde opstand, vooral in Florence. Naar een congres te gaan om er uit te zien
als een conferencier of als een doctrinair is niets voor mij. [...] De Vorwärts (n. 168) kondigt het eerste
Congres van de Italiaanse socialisten aan. Zo ook noemde ze dat van Milaan in 1891 het eerste - en dat
van Milaan in 1890 - en dat van Ravenna in 1890 - en dat van Capolago. Het is een op een karikatuur
gelijkende fout." Geciteerd naar De Jaco, I Socialisti, 94-95.
Possibilisten waren de aanhangers van ex-anarchist Paul Brousse, verenigd in de Fédération des3

Travailleurs Socialistes Français. De partij herbergde zowel radicale democraten als anarchistische
socialisten. Paul Brousse vertoonde een soortgelijke ontwikkeling als Andrea Costa in Italië. Voor Paul

staatsmacht het directe streven bleef. Beide stromingen wierpen zich op als woordvoerders van de
arbeiders. Hun politieke tegenstellingen werden verscherpt door het verschil in temperament. De
dissonanten verstoorden de roep tot internationale socialistische solidariteit. 
   In Italië vond het moderne 'wetenschappelijke' socialisme slechts moeilijk ingang. Verschillende
pogingen tot de oprichting van een Italiaanse socialistische partij hadden gefaald. Andrea Costa
was in de jaren tachtig de drijvende kracht geweest achter een verenigde partij, maar hij zag deze
vooral als een federatie van de bestaande richtingen en organisaties: socialisten, anarchisten en
arbeidersverenigingen. De anarchisten en de antipolitieke Partito Operaio stonden de oprichting
van een eenheidspartij echter in de weg. Die stichting werd tevens verhinderd door: de ideologische
verdeeldheid, het bestendige positivisme aan de universiteiten, het onuitgekristalliseerde marxisme,
de weerzin tegen verkiezingen en de betwiste positie van intellectuelen binnen de arbeidersbewe-
ging. Dit laatste punt was een permanente bron van verdeeldheid binnen het Italiaanse socialisme en
anarchisme: moesten de arbeiders zichzelf, spontaan ontwikkelen of was er een anarchistische
voorhoede, een avant-garde, vereist om hen tot het gewenste niveau te verheffen? De onzekerheid
van de socialistische leiders over hun rol binnen de Italiaanse socialistische beweging werd
opvallend duidelijk tijdens de oprichting van de socialistische partij, toen twee van de belangrijkste
socialisten, Antonio Labriola  en Andrea Costa, op het beslissende congres ontbraken.2

   In navolging van de Franse Bourse du Travail (Arbeidsbeurs), ontstonden er in Italië vanaf 1890
de Camere Operaie of Camere del Lavoro (Arbeidskamers of Arbeidsbeurzen). Het waren
samenwerkingsverbanden van lokale vakverenigingen die vaak door de gemeenten werden gesubsi-
dieerd. Grote gangmaker achter de Camere del Lavoro was Osvaldo Gnocchi-Viani. Aanvankelijk
waren ze gematigde instellingen die opkwamen voor de zorg van arbeiders binnen het bestaande
systeem, maar na 1894 werden ze radicaler en gingen ze deel uitmaken van de socialistische en
syndicalistische strijd. Verticaal georganiseerde vakbonden op nationaal niveau ontstonden pas
rond de eeuwwisseling. Zij bleven in populariteit ver achter bij de lokale Camere Operaie. De
anarchisten stonden verdeeld tegenover deze arbeidersorganisaties: het grootste deel van hen achtte
ze zinloos omdat de organisatie de sociale revolutie zou vertragen, maar een minderheid schreef
zich in en beschouwde ze als een ideale mogelijkheid om propaganda te voeren.

De internationale socialistische congressen in Parijs

Gedurende de jaren tachtig hadden vele nationale socialistische partijen zich ontdaan van anarchis-
tische of niet-marxistische elementen, maar op de internationale congressen waren de anarchisten
nog steeds aanwezig als storende en kritische factor. Het duidelijkst kwam de scheiding tussen de
anarchisten en socialisten naar voren te Parijs in 1889 toen er, ter gelegenheid van het eeuwfeest
van de Franse Revolutie, tegelijkertijd twee afzonderlijke internationale socialistische congressen
werden georganiseerd, met vrijwel identieke agenda's: het 'possibilistische' congres in de Salle
Laucry  en het marxistische congres in de Salle Petrelle.  Het eerste congres werd georganiseerd3 4
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Brousse zie: Stafford, From Anarchism to Reformism, Londen, 1971.
Voor de congressen zie: Cole, A History of Socialist Thought, III, hoofdst. i; Joll, The Second Interna-4

tional, hoofdst. ii; Nettlau, Geschichte, IV, 419-431; Rapport van Ettore Sernicoli, Parijs 7 augustus
1889. ASDMAE, P.I., B. 19.
De Lega Socialista was opgericht door Filippo Turati en Anna Kuliscioff in 1889, en kan beschouwd5

worden als de kern van de latere socialistische partij. De Lega was een Milanese groep van intellectuelen
en arbeiders die het antipolitieke en "arbeideristische" karakter van de Partito Operaio verwierp en het
marxistische platform wilde vormen van het Italiaanse socialisme. De groep gaf vanaf januari 1891 het
tijdschrift Critica Sociale uit. Op 8 juli 1889 schreef Turati aan Andrea Costa: "Nu is er hier de Lega
Socialista Milanese opgericht, die de socialisten (het woord moet met een zekere ruimheid, maar zonder
verwarring worden opgevat) en de socialistische vrienden van de P[artito] O[peraio] in zich concentreert
en de anarchisten uitsluit." Geciteerd naar Manacorda, Il Movimento Operaio, 347-348.
Osvaldo Gnocchi-Viani nam niet deel aan de congressen zoals Seton-Watson (Italy, 157) beweert. Hij6

was dat jaar wel in Parijs om een studie te maken van de Franse Bourses du Travail. In hetzelfde jaar
publiceerde hij nog de brochure Le Borse del Lavoro (Alessandria, 1889). Volgens politie-inspecteur
Sernicoli namen tevens deel: Francesco Cini, Ezio Foraboschi, Brimelli, Rampollini, Gallina en Secondo
Cappellini. Rapport van Sernicoli aan de Italiaanse ambassadeur in Parijs, 7 augustus 1889. ASDMAE,
P.I., B. 19.
De uitnodigingen voor de congressen waren gericht aan de Partito Operaio, de Lega Socialista Milanese7

en aan de socialisten van Costa in de Romagna. Op de tweede zitting van het possibilistische congres
pleitten Cipriani en Costa voor de eenheid van alle socialisten tegen de bourgeoisie en voor het sameng-
aan van de twee congressen. De Italiaanse afgevaardigden kregen daarop de opdracht een resolutie over
te brengen naar het marxistische congres waarin de fusie werd voorgesteld. Na enkele pendeldiensten
tussen de beide congressen kwam Costa tot de conclusie dat een samensmelting onmogelijk was. Rapport
van Sernicoli aan de Italiaanse ambassadeur in Parijs, 7 augustus 1889. ASDMAE, P.I., B. 19.
Over de verwijdering van Merlino en diens agendapunt zie: Berti, Francesco Saverio Merlino, 116-119.8

Berti meent dat in het officiële verslag van het congres de interventie van Merlino "op schandalige wijze"
werd verdraaid. Ook Nettlau (Geschichte, IV, 425-426) oordeelt dat in het congresverslag de "werkelijke
gebeurtenis" is weggelaten. Behalve Merlino werden ook de anarchisten Giovanni Zirardini en Charles
Malato verwijderd.

door de revolutionaire socialisten onder leiding van Paul Brousse, het tweede door de marxisten
onder leiding van Jules Guesde. Het was een chaotische situatie waarin de afgevaardigden, meer
geleid door persoonlijke dan door zakelijke voorkeur, van de ene bijeenkomst naar de andere
trokken. Door de aanwezigheid van de internationale kopstukken van de sociaal-democraten stelde
het marxistische congres dat van de 'possibilisten' volledig in de schaduw.
   De gemêleerde delegatie van het Italiaanse socialisme op de congressen in Parijs werd gevormd
door: Andrea Costa namens de recentelijk opgerichte Lega Socialista Milanese  en vele andere5

socialistische groepen; Giovanni Zirardini, Alessandro Balducci, Ferdinando Valducci en Amilcare
Cipriani namens de revolutionaire socialisten; Germanico Piselli, Francesco Saverio Merlino en
Ettore Molinari voor de diverse anarchistische stromingen, en Giuseppe Croce namens het centrale
comité van de Partito Operaio.  De Italiaanse afgevaardigden bezochten beide congressen met de6

opdracht de twee richtingen te verenigen en tot de oprichting van een nieuwe socialistische
Internationale te komen.  Het werd echter al snel duidelijk dat samenwerking niet mogelijk was.7

Tijdens één der zittingen van het marxistische congres betreurde Merlino het feit dat er twee
congressen werden gehouden en legde de schuld voor deze splitsing bij de marxistische leiders, die
hij verweet de eenheid te willen opofferen aan hun eigen ijdelheid en machtsbelustheid. Merlino
werd, nog voor hij zijn agendapunt kon presenteren, van het marxistische congres verwijderd.  Hij8

werd steeds vaker het mikpunt van kritiek van de marxisten. Door tijdgebrek maar ook door de
intriges van de Duitse partijleider Wilhelm Liebknecht werden de resoluties, zonder enige discussie,
in een razend snel tempo behandeld. Eén van de belangrijkste resultaten van het marxistische
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Geciteerd naar Galassi, Vita di Andrea Costa, 433. Politie-inspecteur Sernicoli beschreef de vierde9

zitting van het marxistische congres op 18 juli als volgt: "Deze zitting heeft vrijwel geen enkel belang
gehad als gevolg van de aanwezigheid van toehoorders die tot de anarchistische partij behoren en van
agenten die de politie in de zaal heeft geplaatst." Rapport van Sernicoli, Parijs 7 augustus 1889.
ASDMAE, P.I., B. 19.
De mazzinianen waren aan het eind van de jaren tachtig in een fel debat verwikkeld over de geldigheid10

van de uitspraken van Mazzini over de kwestie van het collectivisme en over het socialisme. Een deel van
de republikeinen noemde zich in de jaren negentig collectivistisch republikein: politiek republikeins,
economisch collectivistisch.
De leiders van de Partito Operaio Italiano en de Lega Socialista Milanese hadden gezamenlijk hun11

openlijke sympathie en solidariteit geuit met de Duitse socialisten. Deze actie was niet alleen gericht op
de versteviging van de internationale betrekkingen, maar moest vooral een signaal zijn voor de eigen
socialistische beweging: de eenheid van arbeiders en socialisten. Anzi, Il Partito Operaio, 107.

congres was de oprichting van de Tweede Internationale. Een andere uitkomst was dat de congres-
gangers naar huis gingen met vele vragen over de tactiek en strategie van hun eigen partij of
beweging. De congressen toonden de onverdraagzaamheid en de onoverbrugbare kloof tussen de
diverse Franse socialistische stromingen en tussen de anarchisten en marxisten. Dat werd nog eens
versterkt door persoonlijke rivaliteiten en verdeelde gemoederen. Costa schreef daar later over aan
Turati:

Je kunt je het gevoel van walging niet voorstellen dat, van beide kanten, zoveel wraakge-
voelens, zoveel laster, zoveel kinderachtigheid veroorzaakt! De grenzenloze intolerantie
vervolgens, om de anarchisten wegens één woord, wegens één kreet weg te jagen.
Merlino, ofschoon afgevaardigde, werd met de anderen weggejaagd. De protesten waren
evenveel waard als die, welke men in het parlement uit.  9

De socialistische partij als antwoord op het anarchisme

Ondanks de vele scheuringen, de verschillen in temperament en van tactische methoden waren de
anarchisten en socialisten, en een deel van de republikeinen, ook in de jaren tachtig samen met
elkaar opgetreden. De belangrijkste tegenstellingen bestonden niet zozeer in de aangehangen
ideologie als wel in de tactische oplossingen. De strategie van revolutionaire en antiparlementaire
strijd stond lijnrecht tegenover de wettige oppositie van de radicale democraten. De keuze voor een
strategie werd mede bepaald door de vraag of men moest vertrouwen op politiek leiderschap of op
de basis. Uit het oogpunt van mogelijke coalities stond een sociaal-democraat als Costa dichter bij
de radicale democraten dan bij de anarchisten en stonden de antiparlementaire mazzinianen10

dichter bij de anarchisten dan bij de sociaal-democraten. Maar ook de Partito Operaio Italiano was
nauwer verwant aan de anarchisten dan aan de Partito Socialista Rivoluzionario van Costa. De
tactische vraag van de verovering van de politieke macht zoals opgeworpen door Mazzini, Marx en
Lassalle bleef het centrale verschil.
   Binnen de Italiaanse socialistische beweging klonk, in navolging van de internationale congressen
en uit bewondering voor de Duitse SPD, die in 1890 tijdens de verkiezingen voor de Rijksdag een
klinkende overwinning had behaald, steeds vaker het geluid om een eigen politieke partij op te
richten en zich te ontdoen van de hinderlijke aanwezigheid van anarchisten en 'burgerlijke' democra-
ten.  De belangrijkste vertegenwoordigers van de marxistische stroming in Italië waren Antonio11
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Beiden zagen in de Duitse Sozial-Demokratische Arbeiter Partei de gidspartij, het begin van de nieuwe12

geschiedenis, het model voor alle andere Europese socialistische partijen. Beiden stonden ook in contact
met Friedrich Engels - Labriola vanaf april 1890 en Turati vanaf februari 1891 - die sedert het verbreken
van zijn contacten met Carlo Cafiero eindelijk weer twee aanspreekpunten had in Italië.
Labriola zag de partij als volgt: "a) de socialistische doctrine zuiver vertegenwoordigen, b) alles moet13

worden onderworpen aan de arbeidersvergaderingen, c) het antiparlementarisme als strijdmiddel
accepteren." Franco Sbarberi, "Il Marxismo di Antonio Labriola" in: Labriola, Scritti, I, l.
Geciteerd naar Widmar, Antonio Labriola, 153.14

"Het concept van de socialistische partij als politieke partij prent men niet in de hersenen van de arbeiders15

door middel van een agendapunt. Het is een zaak van ervaring, tactiek, opvoeding en onderwijs, en
derhalve van tijd. Anderzijds wordt de afschuw die de arbeiders jegens de politiek hebben, gerechtvaar-
digd door het gedrag van de socialistische afgevaardigden. En bent u [Turati] zo naïef dat u aan hen de
verdediging van de arbeiders wilt overlaten?" Geciteerd naar Widmar, Antonio Labriola, 161. Labriola
wees op het gegeven dat in een periode van crisis en werkloosheid en binnen een hoofdzakelijk agrarische
economie, de belangen van de verschillende groepen arbeiders niet gelijk waren. De overeenstemming in
belangen zou pas optreden met het voortschrijden van de kapitalistische ontwikkeling. Met andere
woorden: het klassenbewustzijn was nog niet gerijpt.
Labriola had een grote minachting voor de Milanese socialisten onder leiding van Turati. "In Milaan is er16

slechts één man, die daarentegen een vrouw is, [Anna] Kuliscioff." Labriola aan Engels, Rome 1 juli
1894, in: Labriola, Scritti, I, 342.
Galli, Storia del Socialismo, 4-5.17

Zie: Manacorda, Il Movimento Operaio, 272-278.18

Labriola en Filippo Turati.  Turati was de pragmatische partijman, Labriola de ideologische12

filosoof. In tegenstelling tot Turati wilde Labriola alle socialistische richtingen, ook de revolutio-
naire socialisten, binnen één partij verenigen.  Hij verweet Turati dat deze met burgerlijke13

methoden de arbeidersstaat wilde vestigen en daarmee het risico liep het socialisme te verburgerlij-
ken, dat wil zeggen te corrumperen. Zo schreef hij aan Turati: "Ik ben tot de volle overtuiging
gekomen dat het Italiaanse socialisme niet een levensbeginsel is, maar de extreme manifestatie van
de politieke en intellectuele corruptie."  In zijn ogen moesten de socialisten de burgerlijke14

maatschappij in haar geheel bestrijden en er geen deel van uitmaken. Labriola zag niets in een
politieke partij die de arbeiders niet wilden.  Indien die partij er al moest komen, dan zou de arbei-15

dersklasse de richting van de organisatie moeten aangeven en niet de organisatie de richting van de
arbeidersklasse. Labriola speelde een zeer belangrijke rol in de vorming van de socialistische partij
door zijn kritische en bijsturende brieven aan Turati, maar hij werd nooit een partijman.16

   Als antwoord op het ontstaan van de anarchistische partij in januari 1891 namen verscheidene
socialisten het initiatief tot de vorming van een nationale socialistische partij. In dit proces waren
twee stappen van groot belang. De eerste was de oprichting van de marxistische groep Lega
Socialista in Milaan onder leiding van Turati en Kuliscioff. Deze groep streefde naar een politieke
partij naar het voorbeeld van de SPD en wilde tegelijkertijd het gesprek met de (radicale) democra-
ten gaande houden. Het verbond was het intellectuele ontmoetingspunt van de burgerlijke verlichte
cultuur en het opkomende socialisme.  De Lega richtte haar aandacht, in overeenstemming met het17

marxistische gedachtengoed, vooral op de stedelijke arbeiders in het Noorden en verzette zich tegen
het apolitieke 'arbeiderisme' van de Partito Operaio. 
   De belangrijkste schrede op weg naar de nationale socialistische partij werd gezet op 2 en 3
augustus 1891 in Milaan.  In de Lombardijnse hoofdstad kwamen 250 afgevaardigden van18

hoofdzakelijk regionale arbeidersverenigingen bijeen. Alle stromingen waren er vertegenwoordigd.
Op het arbeiderscongres vertegenwoordigde Filippo Turati de socialisten, Pietro Gori de anar-
chisten en Alfredo Casti de intransigente richting van de Partito Operaio (de operai puri).
Giovanni Domanico vertegenwoordigde er, in naam van de verzoenlijke anarchisten, de politie. Ook
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De commissie stond onder leiding van de afgevaardigde Antonio Maffi, die probeerde om de nieuwe19

partij onder de hoede te brengen van de radicale democraten.
Merlino nam, onder het pseudoniem Emanuele Levi, aan het congres in Brussel deel als afgevaardigde20

van enkele Italiaanse arbeidersverenigingen. Nadat de politie zijn aanwezigheid had bemerkt, werd hij uit
België uitgewezen. Het valse paspoort van Merlino werd hem geleverd door de Italiaanse politiespion
Girolamo Galliani. Het Brusselse congres was het eerste internationale socialistencongres tijdens hetwelk
de anarchisten buiten de deuren werden gehouden. Andrea Costa bleef een tegenstander van de verwijde-
ring van de anarchisten uit de socialistische beweging. Zie: ASDMAE, P.I., Buste 8, 20 en 42.
Turati "Il Congresso di Bruxelles", Critica Sociale (1891), in: Turati, Le Vie Maestre del Socialismo, 8-21

9.
Geciteerd naar Nettlau, Geschichte, IV, 430.22

de radicale democraten (Antonio Maffi) en mazzinianen (Luigi De Andreis) deden er hun opwach-
ting. Op het congres werd, onder protest van de anarchisten en de intransigente arbeiders, bepaald
dat de arbeidersklasse zou moeten streven naar politieke hervormingen. De arbeidersklasse zou een
eigen onafhankelijke politieke strijd moeten voeren op basis van het klassenconflict. Deze resolutie
betekende een grote overwinning op het antipolitieke standpunt van de Partito Operaio en een
belangrijke stap naar de definitieve scheiding met de anarchisten. In een ander besluit werd
vastgelegd dat er een arbeiderspartij, de Partito dei Lavoratori Italiani, opgericht moest worden.
Daartoe werd een commissie ingesteld die de statuten zou voorbereiden welke tijdens het volgende
nationale congres gepresenteerd zouden worden.  De marxistische richting had echter nog niet19

volledig gewonnen omdat de nieuwe arbeiderspartij geen politieke klassenpartij vormde. Zij was
een federatie van arbeidersverenigingen waarbinnen de anarchistische en democratische elementen
nog sterk vertegenwoordigd waren. Bovendien was het de marxisten, door de oppositie van de
mazzinianen en democraten, niet gelukt om het stempel 'socialistische' aan de partijnaam toe te
voegen.
   Turati, die samen met Anna Kuliscioff en Ettore Croce op het tweede congres van de socialisti-
sche Internationale in Brussel (augustus 1891) aanwezig was,  gaf daar te kennen dat hij de20

scheiding van de anarchisten noodzakelijk achtte, ofschoon hij de wijze waarop het gebeurde tijdens
de internationale congressen tamelijk ruw en niet helemaal correct vond:

De discussie over de vraag of het anarchisme wel of niet tot het socialisme lato sensu
moet worden gerekend, is een Byzantijnse kwestie: aangezien het positieve socialisme
slechts een deel van de negatieve kritiek met het anarchisme gemeenschappelijk heeft,
maar er een essentieel verschil bestaat tussen de beide scholen over het concept van de
sociale evolutie, over het doel en vooral over de actiemethode, waarom zouden we ons
[dan] verenigen om elkaar wederkerig te hinderen?21

Engels liet na het congres in Brussel weten:

Het congres is after all een schitterende overwinning voor ons. [...] Het beste eraan was,
dat het de anarchisten de deur heeft gewezen, precies zoals op het Haagse congres [van
1872]. Waar de oude Internationale ophield, precies daar begon andermaal de nieuwe,
oneindig grotere en uitgesproken marxistische [Internationale].22

   In de jaren 1891 en 1892 waren de marxisten en anarchisten bijzonder actief. Voor de anarchisten
was in deze periode, waarin Malatesta en Merlino in het buitenland verbleven, de inzet van Pietro
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Zie: Masini, ed., I Leaders del Movimento Anarchico, 115-126; Molaschi, Pietro Gori; "Pietro Gori" in:23

Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, II, 522-530.
L'Amico del Popolo ("Difesa degli Oppressi; Periodico Socialista Anarchico"), Milaan, 5 december24

1891 - 23 januari 1892 (6 nrs.).
In het voorjaar van 1894 hield Gori een serie voordrachten over het conflict tussen de volkspartijen en het25

anarchistische ideaal. Deze lezingen vertegenwoordigden de "vernieuwing van de anarchistische
propaganda in het hele land, van de Alpen tot aan Sicilië, in de poging om zich nog één maal, volgens de
formule van het anarchistische socialisme zoals dat naar voren was gekomen op het Congres van
Capolago, te mengen in de nieuwe vormen van de klassenstrijd [...]." Santarelli, Le Marche dall'Unità,
151.
De questore van Florence, 15 juni 1895, geciteerd naar Conti, Le Origine del Socialismo, 279-286.26

Genua werd gekozen wegens het vierde eeuwfeest van Columbus' ontdekking van Amerika. Ter27

gelegenheid van de herdenking waren er speciale reducties op de treinkaartjes naar Genua.
De Partito Operaio Italiano was in wezen opgeheven tijdens het congres in augustus 1891 te Milaan om28

ruimte te geven aan een eenheidspartij van socialisten en arbeiders. Het "intransigente arbeiderisme" van
de partij leefde voort in de Camere del Lavoro en in de verschillende vakfederaties.
Voor Turati's oordeel over de Italiaanse arbeidersbeweging en over het anarchisme zie: Bijlage A - 13.29

Marabini, Prime Lotte Socialiste, 140.30

Gori zeer belangrijk.  Gori was evenals Merlino advocaat, en trad herhaaldelijk op als verdediger23

van aangeklaagde anarchisten. Vanaf 1885 was hij actief binnen de anarchistische beweging in
Toscane. Wegens zijn deelname aan de meimanifestaties van 1890 werd hij een jaar lang opgeslo-
ten. In 1891 had hij deelgenomen aan het Congres van Capolago en publiceerde hij het
socialistisch-anarchistische tijdschrift L'Amico del Popolo.  Samen met Luigi Galleani was hij in24

deze jaren de belangrijkste vertegenwoordiger van het anarchisme dat de sociaal-democratische
stroming bestreed.  Volgens de questore van Florence vormden in de jaren 1893 en 1894 de25

"vurige woorden van de bekende advocaat Pietro Gori de medeoorzaak voor het enthousiasme en de
hechtere organisatie van de anarchisten."26

   Gori en Galleani waren ook aanwezig op het nationale congres van de Partito dei Lavoratori
Italiani op 14 en 15 augustus 1892 in Genua.  Het congres toonde een bonte verzameling van27

stromingen binnen de Italiaanse arbeidersbeweging: de 'esclusivisti', arbeidersverenigingen die, in
de geest van de oorspronkelijke Partito Operaio, zich alleen wilden richten op de economische
strijd en de eenheid onder de handarbeiders;  de 'unionisti', arbeidersgroepen die de socialisten en28

anarchisten in één federatie wilden verenigen: onder anderen Pietro Gori, Carlo Monticelli en
Andrea Costa; de anarchisten zoals Luigi Galleani en Eugenio Pellaco die op een zuiver anar-
chistische beweging uit waren; de verzoenlijke anarchistische groepen zoals vertegenwoordigd door
Giovanni Domanico, die tevens de politie informeerde; de 'parlementaristi' en 'riformisti', de
socialisten die een politieke partij nastreefden en de staat via de verkiezingen wilden veroveren.
Tevens waren er afgevaardigden aanwezig van de recent gevormde fasci di lavoratori in Sicilië,
waaronder Giuseppe De Felice Giuffrida en Rosario Garibaldi Bosco. De 324 afgevaardigden
waren handarbeiders, voornamelijk afkomstig uit de Partito Operaio, en intellectuelen van
burgerlijke afkomst (socialisti politici). 
   Vanaf de opening was de sfeer gespannen en maakten de anarchisten, na elk voorstel en elke
motie, zoveel herrie dat voor de goede afloop van het congres gevreesd moest worden. Turati
beschuldigde de anarchisten van "tirannie" en "despotisme".  De beschuldigingen, scheldwoorden29

en dreigementen kwamen echter van weerszijden en "het was maar goed dat de stoelen van de zaal
aan de vloer waren vastgeklonken."  Het was duidelijk dat de anarchisten elke poging tot samen-30

werking met de sociaal-democraten wilden verhinderen. De antianarchistische socialist Camillo
Prampolini gaf duidelijk te kennen wat de bedoelingen van de marxisten waren:
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Geciteerd naar Masini, Storia degli Anarchici (1969) 269.31

Anders dan de naam doet vermoeden was de zaal een "heiligdom" van mazziniaanse en garibaldistische32

herinneringen. De diverse Società Carabinieri Italiani waren mazziniaanse actieverenigingen die in de
plaats waren gekomen van de oude Fratellanza.
De meest opvallende afwezige was Andrea Costa die jarenlang had geprobeerd een eenheidspartij op te33

richten. Hij verklaarde later niet van de vergadering op de hoogte te zijn geweest, hetgeen reeds aangeeft
dat Turati en Prampolini hem niet meer van groot gewicht achtten en dat Costa een geïsoleerde positie
binnen de socialistische beweging innam. Tevergeefs probeerde hij nog een verzoenende wending aan de
scheiding te geven. Een jaar later sloten Costa en de hem trouw gebleven leden van de Partito Socialista
Rivoluzionario Italiano zich aan bij de Partito dei Lavoratori Italiani.
Het programma van de SPD werd vastgesteld op het congres in Erfurt in oktober 1891 en verving het34

compromisprogramma van Gotha van 1875. De verovering van de staatsmacht werd nu het hoofddoel
van de socialistische partij. Het nieuwe programma betekende vooral een zuivering van de partij in
marxistische zin: de radicale Jungen werden buitenspel gezet.
De socialistische partij kende drie namen: tot 1893 Partito dei Lavoratori Italiani, van 1893 tot 189535

Partito Socialista del Lavoratori Italiani en vanaf 1895 Partito Socialista Italiano.
"De zuivere scheiding van de anarchisten," schreef Turati, "die sedert geruime tijd een logische noodzake-36

lijkheid was en die door de vestiging van onze partij ook een absolute en dringende, praktische noodzake-
lijkheid werd, heeft in de twee kampen en vooral in het derde kamp van de eeuwige besluitelozen, enige
opschudding veroorzaakt, die spoedig zal verdwijnen en er voor zal zorgen dat een ieder op vrije wijze
zijn eigen weg zal gaan." Geciteerd naar Angiolini, Socialismo e Socialisti, 203.

Ik zal slechts enkele minuten tot jullie spreken, maar ik zal spreken vanuit mijn hart, als
een openhartige vriend, en ik zal voor jullie anarchisten en in het gezamenlijk belang
praten; nadat jullie me hebben aangehoord moeten jullie maar zeggen of ik gelijk heb en
of jullie het met me eens zijn over mijn voorstel.
Sinds vele jaren, vanaf de opkomst van de socialistische partij in Italië, voeren wij
onderling een voortdurende strijd in kranten, in bijeenkomsten, op openbare pleinen,
tijdens congressen; ik zeg niet dat er aan de ene of aan de andere kant kwade trouw is. Die
ontbreekt zelfs. Jullie zijn even oprecht als wij, maar het is onbetwistbaar dat deze strijd
bestaat, en dat die van alle dag is, en wel omdat we twee essentieel verschillende partijen
vormen, omdat we twee absoluut tegengestelde wegen begaan. Tussen ons kan er geen
overeenstemming zijn, laat ons daarom met rust. [...]
Indien we twee verschillende wegen moeten inslaan, laten we dat dan als goede vrienden
doen; jullie bewandelen jullie weg, wij de onze; laten we elkaar zonder wrokgevoelens
laten gaan; waarom zouden we ook onze persoonlijke vriendschappen verbreken? Morgen
komen jullie in een andere plaats bijeen en wij zullen hetzelfde doen en geloof me dat we
alleen op deze wijze tot een oplossing zullen komen.31

Dit was inderdaad de enige oplossing voor de sociaal-democraten om uit de verlammende impasse
te raken. De volgende dag scheidden Turati, Kuliscioff, Prampolini en een groot deel van de afge-
vaardigden zich af en kwamen bijeen in de zaal van de patriottistische vereniging van de Carabi-
nieri Genovesi  in de via della Pace.  Onder deze vrediger omstandigheden konden zij de Partito32 33

dei Lavoratori Italiani oprichten. Het was een kleine homogene partij die zich baseerde op het
Erfurtse programma van de SPD.  De partij richtte zich op de dubbele strijd voor directe34

verbeteringen van de arbeidsomstandigheden door middel van vakverenigingen en Camere del
Lavoro, en voor de verovering van de openbare macht door middel van verkiezingen. Pas in 1895
kreeg de partij haar definitieve naam: Partito Socialista Italiano (PSI).  De oprichting van de35

socialistische partij vormde de basis voor de definitieve scheiding van de anarchisten, radicale
democraten en antipolitieke arbeiders.  Met de overwinning van de intellectuelen over de arbeiders,36
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Door de aantrekkingskracht en organisatie van de socialistische partij verdween de republikeinse37

arbeidersbeweging. De landelijke organisatie, de Patto di Fratellanza, werd in 1893 opgeheven.
De avond voor het congres was er een bijeenkomst onder leiding van Turati tijdens welke, waarschijnlijk,38

werd afgesproken dat de anarchisten wel op het congres werden geaccepteerd, maar dat men niet zou
toestaan dat zij de oprichting van een partij in de weg zouden staan.
Het waren vooral de socialisten uit de Veneto (Carlo Monticelli), uit de Romagna (Andrea Costa en39

volgelingen) en uit Ligurië die tegen de scheiding waren en teleurgesteld beide congressen verlieten.

het Noorden over het Zuiden en het belang van de arbeiders over dat van de landarbeiders was het
de bevestiging van de marxistische sociaal-democratie binnen het Italiaanse socialisme. De partij
was samengesteld uit meerdere elementen: sociaal-democraten, socialistische afgevaardigden die
reeds op persoonlijke titel in het parlement zaten, enkele opkomende fasci in Sicilië, de oude
Partito Operaio en de agrarische bonden van de Po-vlakte. Tijdens het tweede nationale congres in
september 1893 in Reggio Emilia werd het partij-programma bevestigd: klassenstrijd, georgani-
seerd verzet tegen het kapitaal, socialisatie, onafhankelijke politieke acties ten tijde van verkiezing-
en en onafhankelijke acties tegenover de burgerlijke partijen.37

   Dat de sociaal-democraten of marxisten reeds van te voren hadden aangestuurd op de scheuring
en daarmee de besluiten van Milaan hadden geschonden, is evident, maar uiteindelijk niet van groot
belang.  De geforceerde afscheiding was onvermijdelijk omdat de sociaal-democraten hun eigen38

koers wilden volgen. Dat ze die tijdens een algemeen arbeiderscongres bewerkstelligden, kwam
voort uit de overweging dat een socialistische partij over een basis van arbeidersverenigingen moest
beschikken. De oprichting van de socialistische partij leidde bij de anarchisten tot uiteenlopende
reacties. Een deel van de beweging probeerde de partij en haar leden te beïnvloeden; een ander deel
keerde zich af van het socialisme en trok zich terug in eigen kring. De anarchistische beweging
bleef aantrekkelijk voor arbeiders en socialisten die weigerden de politieke lijn van de PSI te
volgen, maar verloor de steun van intellectuelen die zich in toenemende mate tot het marxisme
aangetrokken voelden.

De geïsoleerde positie van de anarchisten

De achtergebleven anarchisten en socialisten kwamen door onderlinge verdeeldheid niet tot een
nieuwe organisatie.  Zelfs het voorstel van arbeidersvoorman Alfredo Casati en van Pietro Gori39

een eigen arbeiderspartij in het leven te roepen, stuitte op weerstand van Luigi Galleani en diens
geestverwanten. De tijd van het revolutionaire anarcho-syndicalisme was nog niet aangebroken.
Niet alleen waren de anarchisten hopeloos verdeeld, maar tevens verloren ze steeds meer het contact
met de arbeidersbeweging. De anarchisten gingen voort als verdoolde en geïsoleerde groeperingen.
De organisatie van Capolago lag in duigen. Dat werd nog eens onderstreept door het feit dat de
anarchisten een half jaar later uit de fascio dei lavoratori in Palermo werden gezet.
   Antonio Labriola had een heldere mening over de anarchisten van dat moment:

De anarchisten vormen een relatief groot aantal, en zijn behoorlijk stoutmoedig. Zij zijn
geen anarchisten vanwege de doctrines die ze huldigen, en de weinige keren dat ze
redeneren, spreken ze zelfs als communisten. Maar ze weerspiegelen de samenzweerders-
traditie van de Carbonari: het zijn ongewenste communards en onwetende blanquisten;
ze hebben greep op de menigten van de wanhopigen, die altijd gevoelig zijn voor het idee
van de opstand die ze revolutie noemen. Ze kunnen worden opgenomen of uitgeschakeld
door een sterke organisatie, indien die er komt, maar ze kunnen niet worden gewonnen
door een groep van socialisten die er alles aandoen om geen revolutionairen te lijken. [...]



Hoofdstuk IX288

Labriola aan Engels, Napels 2 september 1892. In Labriola, Scritti, I, 308-313; Nettlau, Geschichte, IV,40

320.
Labriola aan Engels, Rome 4 januari 1894. In Labriola, Scritti, I, 41

De andere aanwezige Italianen waren: Agostino Berenini, Angelo Cabrini, Anna Kuliscioff, Costantino42

Lazzari, Camillo Prampolini, Giacinto Menotti Serrati, Romeo Soldi en Filippo Turati.
Nettlau, Geschichte, IV, 431.43

Ibidem, IV, 432; Quack, De Socialisten, VI, 417; Hamon, Le Socialisme, 74.44

Amilcare Cipriani verliet het congres uit solidariteit met de anarchisten. Het is echter waarschijnlijk dat45

hij ook niets meer in het congres zag omdat hij slechts volgens de richtlijnen van de Italiaanse sociaal-
democraten mocht handelen, dat wil zeggen deel uitmaken van de applausmachine voor de Duitsers. Zie:
brief van Labriola aan Jules Guesde, Napels-Rome, 28 augustus 1893, in Labriola, Scritti, I, 350-354.

Die zuivere arbeiders [operai puri] die niets willen weten van de politiek, vertegen-
woordigen een niet onredelijke argwaan jegens de veelzijdige demagogie, met inbegrip
van die van de socialisten. Hun bloedeloze stemonthouding komt soms overeen met de
revolutionaire stemonthouding van de anarchisten en mazzinianen, en wordt andere keren
gemanipuleerd door de burgerij, met electorale doeleinden. [...]40

   De nieuwe socialistische partij kon niet voorkomen dat in haar midden een antipolitieke en
revolutionaire stroming bleef bestaan. Zelfs onder de "zogenaamde marxisten" was "Bakoenin
immer aan het werk",  en Engels bleef de Italiaanse socialisten altijd beschouwen als charlatans.41

De anarchistische houding van vele socialisten en sociaal-democraten wordt vaak gezien als een
gebrek aan volwassenheid of bewustzijn; zij kwam echter vooral voort uit een diepgeworteld wan-
trouwen tegenover de politieke praktijk en de (burgerlijke) intellectuelen. Nog vele malen zouden
vertegenwoordigers van de 'verwarde Italiaanse traditie', de niet-marxistische socialisten, aanslui-
ting zoeken bij de anarchisten voor revolutionaire oplossingen.

De internationale socialistische congressen in Zürich en Londen

De voorlaatste ontmoeting tussen anarchisten en socialisten op het internationale podium vond
plaats in Zürich van 6 tot 12 augustus 1893. De Italiaanse anarchisten waren er aanwezig in de
personen van Amilcare Cipriani, Luigi Molinari en Attilio Panizza. De marxist Antonio Labriola
maakte hier voor het eerst zijn opwachting op een internationaal congres.  Reeds enkele maanden42

eerder waren de toelatingseisen voor de bijeenkomst afgesproken: "alle arbeidersverenigingen;
voorts de socialistische partijen en verenigingen, die de noodzaak van de arbeidersorganisatie en de
politieke actie erkennen."  Ofschoon het duidelijk was dat men onder de politieke actie de43

parlementaire actie verstond om aldus de anarchisten te weren, was de bepaling te dubbelzinnig om
de anarchisten en antiparlementaire socialisten uit te sluiten. Zij konden aan het congres deelnemen
via mandaten van arbeidersverenigingen of door te verklaren dat ze niet tegen de politieke actie
waren (maar wel tegen de parlementaire). Direct aan het begin van het congres kwam de Duitse
delegatie met een resolutie die bepaalde dat onder de politieke actie werd verstaan: "dat de
arbeiderspartijen van de politieke rechten en de wetgevingsmachinerie naar vermogen gebruik
maken, of deze zoeken te veroveren ter bevordering der belangen van het proletariaat of ter
verovering van de staatsmacht."  Het besluit betekende de uitsluiting van de anarchisten en de44

revolutionaire, antiparlementaire afgevaardigden. Zij werden met kracht uit de vergadering gezet.
De geweerde anarchisten maakten van de nood een deugd en hielden een klein tegencongres in de
Plattengarten.  Daar werd gediscussieerd over thema's als de algemene staking, vakverenigingen,45

antimilitarisme en de sociale revolutie, maar tot afspraken kwam men niet.
   Drie jaar later, van 26 juli tot 2 augustus 1896, vond in Londen de finale plaats van het gekrakeel
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Zie: Nettlau, Geschichte, IV, 434-449; Hamon, Le Socialisme et le Congrès de Londres. Een internatio-46

naal congres van arbeidersverenigingen dat in 1900 in Parijs gehouden zou worden, werd verboden. 
Oliver, The International Anarchist Movement; Levy, "Malatesta in London", 25-42; Levy, "Malatesta in47

Exile", 245-280.
Malatesta, "Il Congresso di Londra", I Congressi Socialisti Internazionali (Paterson, N.J., 1900) 43-49.48

De Spaanse anarchisten waren zelf niet in staat naar Londen te komen door de vervolgingen in hun land.49

De questore van Florence aan de prefect, Florence 25 augustus 1896. ASF, Questura, B. 13.50

Zie: Kropotkin, "I Congressi Internazionali ed il Congresso di Londra del 1896", I Congressi Socialisti51

Internazionali (Paterson, N.J., 1900) 6-42.

tussen de anarchisten en sociaal-democraten tijdens het Internationale Socialistische Arbeiders- en
Vakbondscongres.  De anarchisten hadden zich goed op deze confrontatie voorbereid. Zij werden46

daarbij geholpen door de lokatie: Londen was sinds de repressieve maatregelen op het continent het
centrum van de anarchisten van verschillende nationaliteiten geworden.  Malatesta had reeds in47

februari 1895 een pamflet opgesteld waarin hij opriep tot een International Federation of
Revolutionary Anarchists-Socialists. In diezelfde geest organiseerde hij samen met Kropotkin en
Engelse antiparlementaire groepen een Anarchist Socialist and Antiparliamentary Committee dat
zich verzette tegen de uitsluiting van de anarchisten en revolutionaire socialisten. Tegelijkertijd, zo
bleek uit een oproep van juli, streefde Malatesta naar eenheid tussen de arbeiders op economisch
gebied:

[...] Een akkoord tussen alle arbeiders die voor hun emancipatie strijden, kan alleen
plaatsvinden op economisch gebied, hetgeen overigens de belangrijkste zaak vormt
aangezien de politieke actie van het proletariaat, parlementair of revolutionair, even
onmachtig is zolang het proletariaat geen bewuste, georganiseerde economische macht is.
Elke poging om de arbeidersbeweging een politieke opinie op te leggen zal tot de
ontbinding van de beweging leiden en de voortgang van de economische organisatie
schaden.
[...] Wij vragen dat [...] indien de sociaal-democraten willen volharden in hun poging tot
disciplinering en hun systeem van intolerantie, de arbeiders de grote leuze van Marx
zullen begrijpen en zullen laten zegevieren: Arbeiders van de wereld verenigt u.48

De Franse anarchisten waren voornamelijk naar Londen gekomen om de sociaal-democraten te
bestrijden. De meeste anarchisten ontleenden het recht op deelname aan hun mandaten van
arbeidersverenigingen. Tot de aanwezige anarchisten behoorden Malatesta, Gustav Landauer,
Christiaan Cornelissen en Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Malatesta beschikte over mandaten van
Spaanse en Franse verenigingen,  Pietro Gori was de vertegenwoordiger van Amerikaanse49

verenigingen. Isaja Parini, Gennaro Pietraroja, Antonio Agresti, Rozzia, Romani en Carenzi
vertegenwoordigden de anarchistische groepen van Lombardije, Rome, Viareggio en Brescia.50

Enkele Italiaanse arbeidersverenigingen werden vertegenwoordigd door de Franse syndicalist
Fernand Pelloutier. De antiparlementairen en anarchisten rekenden niet op een overwinning. Zij
wilden zoveel mogelijk publiciteit behalen voor hun standpunt en duidelijk maken dat "alle
richtingen hun bestaansrecht hebben."51

   Ook dit congres draaide om de centrale vraag of de anarchisten voorgoed van de internationale
congressen der socialisten geweerd konden worden. En opnieuw waren de kwesties van de
parlementaire actie en de noodzakelijkheid van socialistische partijen de aanleiding van de conflic-
ten. Nog scherper dan op eerdere bijeenkomsten identificeerden de sociaal-democraten alle socialis-
ten die het parlementarisme bekritiseerden met anarchisten: "Reeds de eerste dag van het congres",
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Domela Nieuwenhuis, Van Christen tot Anarchist, Albert de Jong, ed. (Utrecht, 1971) 75.52

Rocker, Max Nettlau, 187.53

De Nederlandse en Franse delegaties hadden voor de toelating van de anarchisten gestemd, de Italiaanse54

delegatie had zich van stemming onthouden. Zie: Hamon, Le Socialisme, 275.
De bespreking van de congresruimte geeft reeds aan dat de scheuring niet als een verrassing kwam voor55

de anarchisten.
Zie: Fabbri, Malatesta, l'Uomo e il Pensiero, 184-196; Antonioli, "Errico Malatesta. l'Organizzazione56

Operaia", 151-204.
Errico Malatesta, "Il Congresso di Londra" en "Il Congresso Internazionale", I Congressi Socialisti57

Internazionali (Paterson, N.J., 1900) 43-57.

memoreerde Domela Nieuwenhuis,

bereikte het lawaai zulk een hoogte, dat men zelfs slaags raakte, en toen de voorzitter
dreigde de zaal te laten ontruimen door de politie, steeg de woede ten top. "Sociaal-
democratische politie!" - zo werd er geroepen, en aan de andere zijde hoorde men zeggen:
"Haalt de cavalerie als ze niet willen" en onder oorverdovend geraas eindigde de eerste
dag van het congres.52

De Duitse anarchist Rudolf Rocker schreef naar aanleiding van het congres:

Wat daar aan meedogenloze intolerantie, bekrompen hatelijkheid en fanatieke
stijfkoppigheid werd vertoond, was werkelijk onovertroffen en gaf elk van ons reeds een
voorproefje van wat de vrijheidlievende richtingen van het socialisme te verwachten
hadden, als deze lieden [sociaal-democraten] eenmaal werkelijk aan de macht zouden
komen.53

   Na de eerste tumulteuze dagen gingen de parlementairen en antiparlementairen ieder hun eigen
weg. De scheiding was dit maal definitief. De marxisten specifieerden nog dat in de toekomst "de
anarchisten zullen worden buitengesloten."  De parlementaire socialisten en marxisten hadden54

eindelijk hun lang gekoesterde eenheid verkregen. De anarchisten, en allen die zo door de marxisten
werden genoemd, hielden van 29 tot 31 juli een tegencongres in de, reeds van te voren besproken,
Saint Martins Town Hall.  Hier spraken alle kopstukken van het internationale anarchisme en55

revolutionaire socialisme: Elisée Reclus, Christiaan Cornelissen, Louise Michel, Peter Kropotkin,
Rudolf Rocker, Max Nettlau, Domela Nieuwenhuis, Gustav Landauer, August Hamon, Errico
Malatesta en Pietro Gori. Maar evenals drie jaar eerder in Zürich kwam men wegens onderlinge
verdeeldheid niet tot gemeenschappelijke afspraken. De sociaal-democratische Tweede Internatio-
nale kreeg bijgevolg geen revolutionaire tegenhanger. Wel had men nog afgesproken tegelijkertijd
met de socialisten een eigen congres in Parijs te houden in september 1900. Op de dag dat het
congres gehouden zou worden, verbood de prefect van Parijs echter deze samenkomst op grond van
de lois scélérates, de antianarchistische wetten van 1894.
   Malatesta verliet het congres in Londen zeer teleurgesteld. Dat verminderde nochtans niet zijn
activiteiten op het gebied van arbeidersverenigingen en klasse-organisaties; juist in deze periode
werd zijn invloed op het Italiaanse en Franse syndicalisme manifest.  Hij bleef nog steeds van me-56

ning dat de arbeiders op economisch terrein gezamenlijk moesten strijden tegen de bourgeoisie.57

Hij kende echter aan de arbeidersbeweging geen revolutionaire functie toe en bleef bij de oude
deling tussen economische actie en politieke (revolutionaire) actie. Meer dan ooit was hij van
mening dat alleen de arbeidersverenigingen de anarchisten konden behoeden voor het isolement en
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de 'decadentie', dat wil zeggen het verval van de sociaal-anarchistische idealen. 
   Het socialistische congres in Genua en de internationale socialistische congressen waren een
toonbeeld van onverdraagzaamheid tussen de anarchisten en revolutionaire socialisten enerzijds en
de sociaal-democraten en parlementaire socialisten anderzijds. Op het gebied van de tactiek zouden
deze twee stromingen van het socialisme het nooit eens worden. Een verenigde socialistische
Internationale was sinds de ruzie tussen Bakoenin en Marx, sinds de scheiding tussen 'autoritairen'
en 'antiautoritairen' niet mogelijk. De (internationale) solidariteit tussen de woordvoerders van de
arbeiders was ver te zoeken.


