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Lowe en Marzari, Italian Foreign Policy, 48.1

Hoofdstuk X

De Dreiging van de Anarchie

De dood van minister-president Depretis in 1887 kondigde tegelijk een tijdperk vol beroering aan.
Protectionisme, een handelsoorlog met Frankrijk, de internationale economische recessie, toene-
mende verschillen tussen de klassen en tussen het Noorden en Zuiden stortten het land in een diepe
crisis. Tegelijk vormde de kritieke toestand een ideale voedingsbodem voor de revolutionair-
socialistische bewegingen. Halve maatregelen die de periode van het trasformismo kenmerkten
volstonden niet langer. Om de crisis het hoofd te bieden was een energieke en doortastende
regeringsleider vereist. Deze was voorhanden in de persoon van Francesco Crispi.

Crispi aan de macht

Francesco Crispi was in 1887 reeds zeventig jaar en had een tumultueus leven achter zich. Met een
tussenperiode van twee jaar bepaalde hij tot 1896 het gezicht van de Italiaanse politiek. Hij was
geboren op Sicilië en vanaf 1847 betrokken geweest bij samenzweringen en revoluties tegen het
Koninkrijk der Twee Siciliën. Tussen 1849 en 1860 bracht hij zijn leven in ballingschap door
wegens vervolgingen in zowel het Sardijnse als het Bourbonse koninkrijk. Hij was een aanhanger
van Mazzini, maar extremer in zijn federalistische beginselen. Crispi speelde een leidende rol in de
expeditie van de Mille en werd daarna aangesteld als staatssecretaris en minister gedurende de
dictatuur van Garibaldi op Sicilië. Vanaf 1861 was Crispi één der leiders van de Sinistra in de
Kamer van Afgevaardigden. In de jaren zestig nam hij steeds meer afstand van de republikeinse
revolutionaire idealen en stemde hij in met de monarchale staatsvorm, ofschoon hij de voorkeur gaf
aan het concept van 'monarchie van het volk' boven 'monarchie bij de gratie Gods en de wil van de
natie'.
   Crispi was een democraat. Hij streefde naar algemeen kiesrecht, een gekozen senaat, een stelsel
van gekozen rechters, afschaffing van de tassa sul macinato, gedecentraliseerd bestuur en
verhoogde staatsuitgaven voor openbare werken. Hij was één van de grootste critici van Depretis en
diens machtssyteem van het trasformismo. Vanaf zijn eerste ontmoeting met Bismarck in 1877 had
Crispi grote bewondering voor de Duitse kanselier; hij zag zich zelf als diens Italiaanse evenbeeld.
Hij was een groot voorstander van de Triple Alliantie en had een obsessieve afkeer van Frankrijk.
Crispi's mazziniaanse en revolutionaire achtergrond bepaalden zijn beeld van Italië als een grote
mogendheid. Italië was, in zijn ogen, groot geworden door de kracht en strijd van het eigen volk. In
die opvatting pasten helden als Mazzini, Garibaldi en... Crispi. Cavour en de diplomatie hoorden
niet thuis in dit beeld. Vanuit zijn eenzijdige visie bedreef Crispi zijn buitenlandse politiek.1

   Crispi's opname in de regering van Depretis als minister van Binnenlandse Zaken werd be-
schouwd als een 'historische omslag': het was een compromis tussen financiële, industriële en
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Ganci, Il Caso Crispi, 166-174.2

Crispi werd door de koning per decreet tot premier benoemd. De Kamer werd niet om het vertrouwen3

gevraagd.
Mack Smith, Italy and its Monarchy, 88.4

Dizionario Biografico, XXX, 792. Vele historici beweren nog steeds dat Crispi werkelijk uit was op een5

preventieve oorlog. Lowe en Marzari (Italian Foreign Policy, 49-50) geloven niet dat Crispi aanstuurde
op een oorlog met Frankrijk, maar dat hij deze ook niet vreesde.
Mack Smith, Italy, 145; Giovanni Giolitti, "Impressioni" in: Valeri, La Lotta Politica, 206.6

De anarchisten in Nice zouden de aanslag op Umberto hebben afgeblazen en de aanslag tegen de Duitse7

vorst zou zijn verhinderd door diens plotselinge terugkeer naar zijn vaderland wegens de dood van
Wilhelm I.
Geciteerd naar Ganci, Il Caso Crispi, 193.8

Crispi, Politica Interna, Tommaso Palamenghi-Crispi, ed., 208.9

commerciële belangen en de grootgrondbezitters.  Ofschoon hij zich kritisch had getoond tegenover2

de koloniale politiek van zijn voorgangers zette hij zelf deze politiek met kracht voort. Na de dood
van Depretis werd Crispi niet alleen minister-president, maar bezette hij tevens de posten van
Binnenlandse en Buitenlandse Zaken.  Hij regeerde als een dictator en eiste de volledige steun van3

het parlement voor zijn beleid. Voor zijn ambitieuze, megalomane politiek had hij behoefte aan een
moderne, efficiënte staat met een sterk en groot leger en een krachtige monarch die de energieke
natie belichaamde. De koning diende echter ondergeschikt te zijn aan de politiek van Crispi zelf: hij
was de architekt en uitvoerder, hij was de Italiaanse politiek zelf.  In 1888 leidde zijn anti-Franse4

houding tot de opzegging van het, voor Italië gunstige, handelsverdrag. Een jaar later ontwikkelde
Crispi een denkbeeldige oorlogsangst tegen Frankrijk en creëerde hij een sfeer waarin het leek dat
hij Bismarck wilde bewegen tot een gezamenlijke preventieve oorlog tegen Frankrijk.  Hij baseerde5

zich daarbij op ongegronde geruchten en ongeloofwaardige verhalen van een geheim agent in het
Vaticaan.  6

   De overtuiging dat hij de personificatie was van de nationale zaak, zijn cynisme over de Italiaanse
burgerij, zijn wantrouwen tegenover mede-politici en zijn machtswellust leidden in 1889 tot
dermate autoritaire maatregelen dat er sprake was van een 'parlementaire dictatuur.' Om zijn
machtspositie in stand te houden, diende Crispi er voor te zorgen dat er een permanente angst
bestond voor het gevaar van een revolutie. Hij wees dan ook voortdurend op de dreiging van de
clerus en het Vaticaan, van de francofielen, irredentisten, republikeinen, socialisten en anarchisten.
In 1888 was Crispi ervan overtuigd dat er een anarchistisch complot bestond tegen koning Umberto
en tegen de Duitse kroonprins Friedrich Wilhelm.  Hij zou Italië voor dergelijke gevaren behoeden7

door krachtige, autoritaire en gewelddadige maatregelen. Zijn definitie van vrijheid stond geheel in
het teken van gezag. Vrijheid was eerbied voor de wet. De regering daarentegen was het gezag
waarin plicht, wil en kennis bijeenkwamen. Alles wat daarbuiten viel zou willekeur zijn.  Volgens8

een biograaf was Crispi geen doctrinaire democraat, maar veeleer een "bestuursdemocraat, die het
maximum aan burgerlijke vrijheden in overeenstemming wilde brengen met het gezag van de
staat."  9

   Van 1891 tot eind 1893 bleef Crispi buiten de regering. Gedurende deze periode zagen de
arbeidersbeweging en de socialistische en anarchistische groeperingen hun kans zich te hergroepe-
ren. Vooral het kabinet van Giovanni Giolitti (15 mei 1892 - 28 november 1893) nam tegenover
hen een liberale houding aan. Giolitti was de eerste minister-president die geen actieve rol had
gespeeld gedurende het Risorgimento; hij beschouwde de eenwording van Italië als een afgesloten
hoofdstuk. Wegens zijn wankele parlementaire basis maakte hij op grote schaal misbruik van
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Giolitti ontsloeg 46 van de 69 prefecten, ontbond lokale besturen en benoemde op grote schaal nieuwe10

bevriende senatoren. Daarnaast liet hij 19 verkiezingsuitslagen ongeldig verklaren. Seton-Watson, Italy,
154.
Jensen, Liberty and Order, 70.11

Romanelli, L'Italia Liberale, 357.12

Zie: Vertone, "Antecedents et Causes", 107-138; D'Angelo, "L'Eccidio di Aigues-Mortes", 458 vlg.;13

Masini, Storia degli Anarchici (1981) 15-16. ASDMAE, Il fondo archivistico Serie Z-Contenzioso,
Buste 128-145.
Zie met name: Casella, Democrazia, Socialismo, 207-213.14

Antonio Labriola betitelde de situatie in Napels als die van een "revolutie". Labriola, Scritti, I, 354-355.15

Brief van Antonio Labriola aan Jules Guesde, Napels-Rome, 28 augustus 1893 in: Labriola, Scritti, I,16

350-354.
Labriola schreef naar aanleiding van de rellen dat de anarchisten in Rome tegen alles en iedereen waren,17

en dat ze slechts bijeenkomsten hadden gehouden. In Milaan daarentegen hadden ze zich verbroederd met
de socialisten die ze nog na het congres van Zürich hadden uitgefloten. Zie: de brieven van Labriola aan
Jules Guesde (Napels-Rome, 28 augustus 1893) en aan Friedrich Engels (Napels, 27 augustus 1893) in:
Labriola, Scritti, I, 350-355.

staatsinstrumenten om zijn positie te versterken.  Giolitti bekritiseerde Nicotera, de minister van10

Binnenlandse Zaken in de voorafgaande regering, wegens diens harde onderdrukking van de één-
meidemonstraties in 1891. Hij erkende het recht op organisatie en meningsuiting en zag af van
willekeurige onderdrukkende maatregelen. Hij maakte echter een uitzondering voor de anarchisten,
die hij beschouwde als "aanzetters tot geweld en opstand."  Door het socialisme te tolereren,11

hoopte hij het anarchisme te isoleren.  Tijdens zijn kabinetsperiode kon de Partito Socialista dei12

Lavoratori zich organiseren en konden de fasci dei lavoratori op Sicilië zich ontwikkelen. 

De gespannen situatie in Italië
   
In 1893 was Italië zwanger van revolutionaire bewegingen. In augustus van dat jaar braken er in
vele steden ernstige sociale onlusten uit als gevolg van de gewelddaden te Aigues-Mortes (Proven-
ce) in Frankrijk. Een Franse menigte had daar op 17 augustus Italiaanse arbeiders aangevallen
omdat die bereid waren geweest voor een lager loon te werken. Daarbij werden dertig Italiaanse
arbeiders gedood en raakte een honderdtal gewond.  Toen het nieuws Italië bereikte, braken er13

overal anti-Franse rellen uit. Ze richtten zich echter niet alleen tegen Franse instellingen, maar
kregen al snel een sociaal karakter. Het oproer, dat aanvankelijk nationalistisch van aard was, werd
al spoedig een protest tegen honger, werkloosheid, politie en staatsinstellingen. Alleen al in Rome
vonden honderden arrestaties plaats en moest het leger de orde herstellen.  In Napels raakten14

duizenden demonstranten slaags met de politie en de carabinieri. Toen de politie een aantal
betogers, waaronder een elf-jarig kind, had doodgeschoten volgden er massale protestacties. Ook
hier moest het leger, onder leiding van generaal Morra di Lavriano, de rust herstellen.15

   Socialistische woordvoerders beweerden dat de regering de rellen had aangemoedigd, maar het is
waarschijnlijker dat deze spontaan ontstaan waren en dat de regering juist al het mogelijke in het
werk had gesteld om ze te verhinderen. Het waren, in de woorden van Antonio Labriola, uitbar-
stingen van spontaan anarchisme, maar niet het werk van anarchisten. Het was: "de misère, de
wanhoop, het kwalijke gevolg van de bankschandalen, de toenemende minachting voor parlement,
monarchie, regering en burgerij. [...] Het [was] het revolutionaire instinct dat zich een weg baan-
de."  Anarchisten en socialisten keurden de demonstraties af omdat ze niet strookten met hun16

opvattingen over de internationale arbeiderssolidariteit.17

   Een geheel ander probleem zorgde ervoor dat het vertrouwen in de staatsinstellingen meer dan
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Benedetto Croce was van mening dat het niet tot de taak van de historicus behoort om stil te staan bij de18

bankschandalen. "Knoeiers, gewetenloze en oneervolle politici, corrupte bestuurders en ambtenaren"
waren volgens hem fenomenen van alle tijden en in alle landen. Croce had volkomen gelijk in zijn
opvatting dat met de openbaarmaking van de feiten er ook een einde aan de praktijk kwam, maar vergat er
bij te vermelden dat de bekendmaking van het bankschandaal alleen te danken was aan de buitenpar-
lementaire en radicale pers. Zie: Croce, Storia d'Italia, 175.
Een jaar later bleek dat Giolitti een pak (plico) belastende documenten had gelicht uit de archieven die hij19

waarschijnlijk wilde gebruiken als politiek wapen tegen Crispi.
Tussen 22 januari en 25 maart 1893 ontploften 25 bommen in Rome. Casella, Democrazia, Socialismo,20

177.
Romano, Storia dei Fasci Siciliani; Renda, I Fasci Siciliani, 1892-1894; Cerrito, I Fasci dei Lavoratori21

nella Provincia di Messina; De Jaco, ed., I Socialisti, 219-351.
Fasci waren er tevens in Campanië en Latium. Vele van deze continentale fasci stonden in direct contact22

met de gelijknamige verenigingen op Sicilië. De socialistische afgevaardigde De Felice Giuffrida was de
belangrijkste promotor van de fasci op het vasteland. Romano, Storia dei Fasci, 398-401. Voor de tekst
van een pamflet van de fascio dei lavoratori van Napels zie: Bijlage A - 11.
De eerste fascio dei lavoratori ontstond in Messina in 1888. De belangrijkste fascio werd in juni 1892 in23

Palermo opgericht. Deze stond onder leiding van de marxist Rosario Garibaldi Bosco en werd georgani-
seerd naar het voorbeeld van de Parijse Bourse du Travail. Bosco zuiverde de fascio, in overeenstem-
ming met de congresbesluiten in Genua van de socialistische partij, van alle anarchistische en niet-
socialistische elementen. Geheel anders was de fascio in Catania onder leiding van De Felice Giuffrida.

ooit werd ondermijnd. De bankschandalen, mede het gevolg van te grote bouwkredieten, beheersten
vanaf 1889 de Italiaanse pers en leidden tot een vertrouwenscrisis die vergelijkbaar was met het
Panama-schandaal van 1892 in Frankrijk. Uit de persberichten kwam naar voren dat de regering,
het parlement en het koninklijk huis betrokken waren bij illegale emissies van Italiaanse banken:
banken verleenden rentevrije leningen aan politici en deze knepen een oogje toe bij het toezicht op
de zes emissiebanken. In de bankschandalen speelden Giovanni Giolitti en Francesco Crispi
kwalijke hoofdrollen.  De opspraak bereikte in november 1893 een voorlopig dieptepunt met het18

aftreden van Giolitti.  De Romeinse anarchisten maakten dankbaar gebruik van deze crisis om het19

hele politieke systeem aan de kaak te stellen. Om de onrust onder de bevolking te vergroten, werd
een groot aantal explosieven in de hoofdstad tot ontploffing gebracht.  De koning greep in deze20

bedreigende tijden terug op Giolitti's aartsvijand, de 'sterke man' Francesco Crispi. Hij werd
benoemd om het vertrouwen in de regering terug te winnen en de rust in het land te herstellen. 

De fasci siciliani

Aan het begin van de jaren negentig hadden zich op Sicilië zogenaamde fasci dei lavoratori
gegroepeerd.  Dit waren stedelijke en agrarische revolutionaire verenigingen, veelal onder leiding21

van intellectuelen, waarin aanvankelijk de spontane anarchistische elementen de overhand hadden.
De term fasci dei lavoratori of fasci siciliani werd voor verschillende organisaties en activiteiten
aangewend. De politieke organisatie was zeer divers: een aantal fasci stond onder leiding van de
marxistische vleugel van de Partito Socialista Italiano, een deel werd geleid door socialisten die
open stonden voor samenwerking met de anarchisten, en sommige werden bestuurd door radicalen;
de verenigingen bestonden uit boerenarbeiders, mijnwerkers en handarbeiders. De socialistische en
anarchistische leiders van de fasci beschouwden deze verenigingen als instrumenten voor economi-
sche en politieke acties, die overwegend uit werkstakingen bestonden. De fasci konden vele
gedaanten aannemen en beperkten zich niet tot Sicilië.  Sommige fasci waren nauw verbonden met22

de socialistische partij, andere vertoonden gelijkenissen met de sociaal-religieuze gemeenschap van
Lazzaretti en weer andere waren niet meer dan afdelingen van de lokale maffia.  De vergaderruim23



Hoofdstuk X296

Deze weigerde de dictaten van het vasteland en stelde de fascio open voor alle socialistische en
anarchistische richtingen.
Masini, Storia degli Anarchici (1981) 17-18.24

In mei 1893 waren er 60 fasci, in oktober van dat jaar 160 met totaal 300.000 tot 350.000 leden. Zestig25

tot zeventig procent bestond uit landarbeiders of boeren. Renda, I Fasci Siciliani, 11, 80-81.
De prijzen van de belangrijkste producten van Sicilië waren dramatisch gedaald: tussen 1887 en 189326

daalden de prijzen van wijn met 75 procent, die van citrusvruchten met 30 tot 50 procent en die van
zwavel met meer dan 50 procent. Daarnaast daalden de graanprijzen en was de graanproductie in 1894
44 procent lager dan in 1891. De crisis was grotendeels het gevolg van de handelsoorlog met Frankrijk en
van de slechte oogst in 1892. De gevolgen van de inzinking van de Siciliaanse economie kwamen vooral
neer op de schouders van de lagere klassen die gedwongen werden hogere pachten en accijnzen te betalen
terwijl de werkeloosheid enorm toenam. Bron: Jensen, Liberty and Order, 73.
Daarentegen had Garibaldi Bosco, in augustus 1892 laten weten: "De anarchistische school, die de27

omstandigheden in ons land, dat voor het grootste gedeelte bevolkt wordt door boeren en de kleine
burgerij, miskent, vergeet dat dezen gezagsgetrouw zijn en terugdeinzen voor het geweld." Geciteerd naar
Renda, I Fasci Siciliani, 29. Over het algemeen echter waren de Siciliaanse socialistische leiders feller en
radicaler dan hun partijgenoten op het vasteland: "In Sicilië voelde Cipriani zich meer op zijn gemak dan
Turati. Een De Felice voelde zich dichter bij Malatesta dan bij [Claudio] Treves of [Camillo] Prampolini.
De socialistische leiders zelf hanteerden zeer vaak, en met genoegen, een taal die eerder vurig dan
voorzichtig was, hetzij omdat hun vorming voor het grootste gedeelte anarcho-arbeideristisch was, ook al
beleden ze het marxisme, hetzij omdat ze dachten dat er niet naar hun geluisterd zou worden als ze geen
ongezouten toespraken zouden houden." Ibidem, 61.
Labriola ontwaarde een zekere B., die de souffleur van Schicchi's daden geweest zou zijn, en de "bekende28

Terzaghi" die weer in Italië actief zou zijn.

tes en optochten boden een bonte verzameling aan symbolen: kruisbeelden naast de rode vlag en
portretten van de koning of de koningin naast die van Mazzini, Garibaldi en Marx. Met de term
fasci werden ook de revolutionaire acties aangeduid: demonstraties, stakingen, bestormingen van
gemeentehuizen, brandstichtingen in accijnshuizen, verzet tegen ordehandhavers. De greep van het
politieke leiderschap op de acties was over het algemeen zeer gering; ze ontstonden spontaan en
zonder enige leiding.24

   In 1893 breidden de fasci zich uit over het hele eiland; ze waren betrokken bij de oncontroleerba-
re volksopstand die op Sicilië woedde.  Die opstand was ontstaan als gevolg van de economische25

crisis die in 1893 haar dieptepunt bereikte.  De eisen van de fasci verschilden van plaats tot plaats:26

naast de roep om "brood en werk" wilde men herverdeling van de domeinen, herziening van de
agrarische contracten, loonsverhoging, en afschaffing van belastingen en accijnzen. Dat alles
gebeurde onder de noemer van het socialisme dat door de Sicilianen als een nieuwe religie werd
aangenomen, maar waarvan ze de ideologie niet doorgrondden. De Siciliaanse sociaal-democraten
probeerden de opstandelingen tevergeefs onder controle te krijgen en konden vaak niet anders doen
dan instemmen met hun revolutionaire eisen. Het partijprogramma dat in Genua was aangenomen,
stond ver af van de actuele situatie in Sicilië. De socialisten stonden voor het dilemma of ze de
acties moesten bevorderen en uitbreiden dan wel veroordelen. Het waren ook Siciliaanse socialisten,
en met name de socialistische afgevaardigde Giuseppe De Felice Giuffrida en de leider van de
fascio in Messina Nicolò Petrina, die de breuk met de anarchisten wilden herstellen.27

   In juli 1893 nog achtte Antonio Labriola een opstand in Sicilië een illusie. De beweging van de
fasci beschouwde hij als een mengeling van socialisme, anarchisme, intriges en maffia en als een
waanvoorstelling. Doordat echter de anarchisten in beweging waren gekomen, vervolgde Labriola,
waren ook de politie en de onvermijdelijke agents-provocateurs in actie gekomen.  Hij achtte het28

niet uitgesloten dat Giolitti, "die tot alles in staat is", de gelegenheid wilde creëren om hard te
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Labriola aan Engels, Rome 1 juli 1893, in: Labriola, Scritti, I, 340-341.29

Labriola aan Engels, 21 oktober, 5 en 7 november 1893, in: Labriola, Scritti, I, 357-361.30

Labriola aan Wilhelm Ellenbogen, Rome 15 november 1893, in: Labriola, Scritti, I, 362-363.31

Over het algemeen wordt aangenomen dat Giolitti door middel van enkele fasci zijn eigen invloed in32

Sicilië wilde vergroten ten koste van die van de Sicilianen Crispi en Rudinì. Giolitti kon ook niet
overgaan tot het verbod van de fasci omdat hij daarmee de resterende steun van de liberalen voor de rege-
ring zou verspelen.
Ondanks dit schietverbod vonden er twee bloedbaden plaats: op 20 januari hadden soldaten en carabinie-33

ri in Caltavuturo op een groep onbewapende boeren gevuurd waarbij dertien boeren het leven lieten. Op
10 december vielen er elf doden nadat veldwachters in dienst van de burgemeester op een menigte in
Giardinello hadden geschoten.
Senator Giuseppe Sensales was reeds in de periode 1870-1874 hoofd van de politie geweest en had als34

prefect van Agrigento en Ravenna een naam opgebouwd als bestrijder van de radicalen en socialisten.
Binnen een tijdsbestek van anderhalve maand liet hij ongeveer 800 personen, waaronder vele fasci-
leiders, arresteren. Koning Umberto uitte tegenover Sensales zijn "spijt omdat de regering tot dusver geen
energieke maatregelen tegenover de provocerende stoutmoedigheid van de fasci dei lavoratori had
genomen." Zie: Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 290.
Zie onder andere: Renda, I Fasci Siciliani, 263-265.35

Vooral lokale belastingen en corrupte gemeentebesturen waren het doelwit.36

kunnen ingrijpen in Sicilië.  Vier maanden later had Labriola zijn visie bijgesteld en zag hij de29

fasci als een grote massabeweging die zou kunnen resulteren in een burgeroorlog  en zelfs als "de30

eerste grote daad van het Italiaanse socialisme."31

   Voor de Siciliaanse grootgrondbezitters waren de eisen en stakingen van de fasci onacceptabel.
Ze eisten van de regering dat de opstandige verenigingen werden ontbonden en de beweging werd
onderdrukt. De regering onder leiding van de Piemontese carrière-politicus Giovanni Giolitti, die
geen sympathie voelde voor de Siciliaanse landeigenaren, probeerde de fasci te temperen, maar
weigerde ze te verbieden.  Vanaf de zomer beperkte premier Giolitti enkele vrijheden van de fasci,32

maar hij hield het algemene recht om te staken overeind en weigerde gewapenderhand in te grij-
pen.  In september waren er tienduizenden boeren bij de stakingen betrokken. Dat ging zelfs33

Giolitti te ver. Hij kwam de Siciliaanse politici en grootgrondbezitters tegemoet door de Siciliaan
Giuseppe Sensales tot hoofd van de Openbare Veiligheid te benoemen en hem vanuit Rome naar
Sicilië te sturen.  Hij kon echter niet verhinderen dat de acties onverminderd en feller dan ooit34

werden voortgezet. In oktober moest een groot aantal grootgrondbezitters aan de eisen van de
boeren toegeven. Niet alleen hadden de autoriteiten de op hol geslagen bevolking niet meer in de
hand, maar ook de politieke leiders van de fasci zelf hadden nauwelijks nog vat op hun leden: de
acties bepaalden eerder de koers van de fasci dan andersom.  Steeds vaker keerden de fasci hun35

agressie tegen instellingen van de staat in plaats van tegen particuliere land- en mijneigenaren.36

   De anarchisten, wier leiders allen in het buitenland verkeerden, zagen in de beweging van de fasci
een revolutionaire mogelijkheid die ze niet voorbij wilden laten gaan. Amilcare Cipriani had aan de
socialistische afgevaardigde Giuseppe De Felice Giuffrida toegezegd dat hij naar Sicilië zou komen
zodra de opstand zou uitbreken. Merlino en Malatesta stuurden vanuit Londen oproepen aan de
anarchisten op het vasteland om het voorbeeld van de Sicilianen te volgen en de straat op te gaan
zodat de onderdrukking van de Siciliaanse opstanden bemoeilijkt zou worden. Zij wilden de
opstand van de fasci omzetten in een openlijke gewapende opstand.
  De Franse anarchist Charles Malato schreef daarover in een brief:

Vanaf het eerste semester van het jaar [1893] wisten Malatesta, Merlino en ik dat een
revolutionaire situatie in Sicilië zich tegen augustus of september zou voordoen. Malates-
ta vernam dat enig strijdmateriaal (waaronder vuurwapens) niet overbodig zou zijn en hij
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Geciteerd naar Borghi, Errico Malatesta, 99-100.37

Voor Malatesta en Merlino werden er speciale lijsten van politiefunctionarissen opgesteld die beide38

anarchisten persoonlijk kenden: 25 politieagenten kenden Malatesta, 20 kenden Merlino en 9 kenden
allebei. Zie: ACSR, CPC 2949. Van de twee anarchisten werden op 26 november 1893 portretfoto's naar
de prefecten gestuurd. De foto van Cipriani volgde op 28 januari 1894. De foto's van de anarchisten
waren echter niet altijd goed gelijkend en op 24 februari stuurde het ministerie nieuwe foto's van
Malatesta waarop de gelijkenis beter was dan op de voorgaande "in het bijzonder als Malatesta door zijn
wijze van kleden en zijn gegroeide haardos op een verwaarloosde arbeider wil lijken en als hij een
onbeschoft, lomp en boosaardig uiterlijk aanneemt." Zie: Circulaires van het ministerie van Binnenlandse
Zaken, Rome 26 november 1893, 28 januari 1894 en 24 februari 1894.
Zie: anoniem rapport in ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 92, fasc. 555. Merlino zou zich, onder het39

pseudoniem Giordano Barnaba, in augustus 1890 twee dagen in Catania hebben bevonden. Vanuit Malta
hield hij contact met Siciliaanse anarchisten, en in een brief aan Malatesta zou hij hebben geschreven dat
hij een geslaagde reis door Sicilië had gemaakt en dat Sicilië een vruchtbare bodem was voor een sociale
revolutie. Het rapport gaf zelfs aan Merlino de eer het idee van de fasci te hebben ontwikkeld. De tweede
reis van Merlino, onder het pseudoniem Michele Farinella, zou in oktober hebben plaatsgevonden. Een
derde reis volgde in 1891.
Tijdens deze tocht ontmoette Cipriani op 30 maart 1891 de leider van de fascio in Palermo, Rosario40

Garibaldi Bosco. Deze zegde hem toen nog zijn steun toe voor een eventuele revolutionaire opstand.
Cipriani schreef in februari 1891 aan Merlino dat hij een grote opstand op Sicilië verwachtte. Hij41

bekritiseerde de Sicilianen echter omdat ze de opstand zelfstandig zouden willen uitvoeren en geen
rekening hielden met de richtlijnen van het congres in Capolago. Briguglio, "Gli Anarchici", 132-133.

koesterde de wens om Maxim-mitrailleurs te kunnen kopen en deze, gedemonteerd en
verstopt tussen landbouwgereedschap, naar Italië te sturen. Cipriani maakte enkele reizen
tussen Parijs en Londen om met ons te overleggen. Ik geef toe dat ik, ondanks de legende
van de oude dwangarbeider van Portolongone, geen groot vertrouwen had in de prakti-
sche geest van Cipriani. Merlino, die meer een erudiet socioloog dan een revolutionaire
uitvoerder was, achtte de medewerking van Cipriani echter onontbeerlijk en zelfs
Malatesta werd er door beïnvloed; en, ofschoon ik Cipriani beschouwde als een persoon
uit het verleden, hield ik me voor dat hij, wegens zijn legendarische naam, 10.000 mensen
op de been kon brengen waar wij er [slechts] enkele honderden zouden kunnen vinden.
Cipriani maakte meerdere reizen naar Londen, ontvouwde ons steeds nieuwe plannen, alle
min of meer romantisch. [...]37

De revolutionaire activiteiten van de anarchisten

In deze periode was de regering zeer bezorgd over de activiteiten van de anarchisten en vooral van
Malatesta, Merlino en Cipriani.  Alle drie werden permanent in de gaten gehouden en voor38

Malatesta werd zelfs een aparte detective in dienst genomen. De regering vermoedde, niet zonder
reden, dat de drie revolutionairen een opstand in Italië voorbereidden. Daarmee zouden zij reeds in
1890 zijn begonnen toen Merlino vanuit Malta enkele keren Sicilië had bezocht met het doel de
anarchistische beweging te reorganiseren.  Een jaar later maakte Cipriani, in overeenstemming met39

de afspraken van het Congres in Capolago, een propagandatocht door Sicilië.  Het had er alle40

schijn van dat de Italiaanse anarchisten de beslissende revolutionaire opstand vanaf Sicilië
verwachtten.41

   In september-november 1893 stelden Malatesta en Merlino vanuit Londen, het centrum van de
Italiaanse anarchistische propaganda, het pamflet Agli Anarchici d'Italia (Aan de Italiaanse
Anarchisten) op. In het manifest spoorden ze de Italiaanse anarchisten aan tot oproer uit solidariteit
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Voor de tekst zie: Bijlage A - 14. Labriola vermeldde in een brief aan Engels van 1 juli 1893 reeds een42

geheime circulaire van Malatesta waarin deze de anarchisten aanspoorde tot het vormen van federaties.
Hij doelde waarschijnlijk op het manifest Agli Operai Italiani dat vanuit Londen Italië was binnen-
gesmokkeld. Een exemplaar van dit pamflet bevindt zich in: ASPisa, PS, B. 933 en in ASDMAE, P.I., B.
46. Zie: Bijlage A - 12.
Telegram van de ambassadeur in Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 januari 1894.43

ASDMAE, P.I., B. 39. Een exemplaar van dit pamflet bevindt zich in ASDMAE, P.I., B. 46. Voor tekst
zie: Bijlage A - 15.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Nice 12 december 1893. ASDMAE, P.I., B. 2.44

Buitenlandse Zaken aan Londen, Rome 18 januari 1894. ASDMAE, P.I., B. 39.45

Zo wist de questore van Rome op 5 januari te melden dat Cipriani, Malatesta en Merlino reeds naar46

Sicilië waren vertrokken. Deze informatie had hij gekregen van "de persoon die gewoonlijk goed is
ingelicht". Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 46, noot 19.
Buitenlandse Zaken aan Londen, 8 februari 1894. ASDMAE, P.I., B. 39.47

Telegram van Crispi aan prefect Serrao in Como, Rome 27 januari 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, B.48

47, fasc. 728.
Het is onduidelijk welke autoriteiten op de hoogte waren van Domanico's hoedanigheid als politiespion.49

Daarvan waren de autoriteiten in Florence en Pisa zich in elk geval niet bewust. De politiefunctionaris in
Prato schreef de enorme opleving van de Internationale in zijn stad toe aan de activiteiten van Domanico
(Politiefunctionaris van Prato aan de questore van Florence, Prato 4 januari 1893, 6 januari 1893. ASF,
Questura, B. 32. Zie tevens: ASPisa, PS, B. 937B). Op 22 januari 1894 schreef het ministerie van
Binnenlandse Zaken aan de prefect van Bologna dat deze speciaal toezicht op Domanico diende uit te
oefenen. Domanico had aan het begin van januari vanuit Bologna het gerucht verspreid dat er spoedig een
revolutionaire opstand zou plaatsvinden in de Romagna. De berichten van een mogelijke opstand in de
Romagna werden door de questore van Bologna tegengesproken: "... ik heb me ervan moeten overtuigen
dat de regio in Italië die op dit moment het minst bereid is tot de revolutie, de Romagna is." Ministerie
van Binnenlandse Zaken aan prefect in Bologna, Rome 22 januari 1894; bijlage van de nota van 16
januari 1894 van de questore van Bologna. ASB, Pref. Gab., B. 884. De questore van Bologna liet het
huis van Domanico doorzoeken op bewijsmateriaal voor een nationale samenzwering. Er werden slechts

met de bevolking van Sicilië.  Het pamflet werd in januari 1894 gevolgd door een tweede oproep42

met de titel Solidarietà con la Sicilia (Solidariteit met Sicilië).  Malatesta, Merlino en Cipriani43

waren voornemens aan het eind van 1893 naar Sicilië te gaan. Voor die tijd verbleef Cipriani in
Parijs terwijl Malatesta en Merlino in Londen waren. De bezorgdheid van de autoriteiten over de
verwachte komst van de revolutionairen naar Italië nam met de dag toe. Francesco Crispi, vanaf
december 1893 weer aan de macht, bemoeide zich persoonlijk met het toezicht op de anarchisten.
Hij werd daartoe mede gedreven door berichten uit Frankrijk dat er anarchisten op weg waren naar
Rome om ook daar, in navolging van de aanslag van Auguste Vaillant, een bom in de Kamer van
Afgevaardigden te werpen.44

   In januari 1894 kreeg de Italiaanse ambassadeur in Londen de opdracht Malatesta en Merlino
permanent te laten volgen door twee personen die daarvoor speciaal werden aangetrokken.  In45

dezelfde maand meenden de autoriteiten "enorme verplaatsingen" van Italiaanse anarchisten in het
buitenland waar te nemen. Zonder dat de confidente in Londen dat merkte, waren Merlino en
Malatesta afgereisd richting Sicilië, zo had een goed ingelichte bron de Italiaanse regering laten
weten.  In tegenstelling tot wat deze bron wist te vermelden, was Cipriani, na de onderdrukking46

van de fasci, in Parijs gebleven. De confidente in Londen kreeg een uitbrander omdat hij het vertrek
van de anarchisten niet had opgemerkt.  Enkele dagen later kreeg de prefect in Como van Crispi47

een schrobbering: "Je hebt Malatesta, Cipriani en Merlino Italië laten binnenkomen. Ik ben
daarover verbaasd en begin te geloven dat je het oude vak niet meer verstaat. Probeer je te
herstellen als je mijn welwillendheid wilt behouden."  Merlino, die was verraden door politiespion48

Giovanni Domanico,  werd op 30 januari gearresteerd in Napels.  Domanico, die op dat moment49 50
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enkele onbeduidende briefkaarten aangetroffen. Zie: Marucco, "Processi Anarchici a Torino", 230-231.
Prefect van Bologna aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Bologna 28 januari 1894 en de prefect50

van Napels aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Napels 30 januari 1894. ACSR, Carte Crispi
Roma, B. 47, fasc. 728. In een telegram van 28 januari 1894 meldde de prefect van Bologna reeds dat "de
bekende" Giovanni Domanico hem had toevertrouwd dat Merlino via het station van Pisa in de richting
van Napels was vertrokken en dat Malatesta zich in Toscane moest bevinden. ACSR, Carte Crispi Roma,
B. 47, fasc. 728.
In Ancona werkte Malatesta mee aan het anarchistische weekblad L'Articolo 248 (Ancona, 7 januari51

1894 - 11 maart 1894, 9 nrs.). De naam van het tijdschrift verwees naar het beruchte artikel in het
Wetboek van Strafrecht, waarmee de rechterlijke macht de anarchistische verenigingen met misdadige
genootschappen gelijkstelde. Domanico, die in Bologna verbleef, voerde met Malatesta een briefwisse-
ling. Hij kon Malatesta niet lang in de gaten houden wegens nieuwe instructies van politiechef Sensales.
Vanaf dat moment nam een confidente in Ancona het toezicht op Malatesta over. ACSR, Carte Crispi
Roma, B. 47, fasc. 728/45, 728/64 en 728/74.
Zie: de vele rapporten van februari en maart 1894 met betrekking tot Malatesta's verblijf in Ancona.52

ACSR, Carte Crispi Roma, B. 47, fasc. 728.
Nettlau, Geschichte, IV, 333; Marucco, "Processi Anarchici a Torino", 217-241.53

Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 39.54

Zie: Bijlage van de nota van 16 januari 1894, no. 168 van de questore van Bologna. ASB, Pref. Gab., B.55

884. De provincie Pisa kende volgens een lijst van de autoriteiten op 30 november 1893 129 "gevaarlijke
anarchisten". ASPisa, PS, B. 892.
Rapport van de questore van Florence, 15 juni 1895, geciteerd naar Conti, Le Origine del Socialismo,56

279-286.
Deze getallen dateren van 31 mei 1894. Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 54, noot 56.57

in Bologna werkzaam was, zat ook achter Malatesta aan, die zich in Ancona schuil hield.  Ondanks51

de inspanningen van de politie in Ancona en de aansporingen van Binnenlandse Zaken  wist52

Malatesta in maart veilig naar Londen terug te keren. Charles Malato was met een kleine schare
volgelingen door Piemonte getrokken, maar zag geen mogelijkheid tot een revolutionaire actie, en
vertrok in februari weer uit Italië.53

   De anarchisten in Italië waren aan het eind van 1893 vooral actief in Turijn, Napels, Milaan,
Imola, Florence en Rome.  In januari 1894 schreef de questore van Bologna een rapport over de54

kracht van de anarchistische partij in de Romagna. Volgens zijn informatie had deze over het
algemeen geen grote betekenis voor de revolutie. In Imola waren er 200 anarchisten, in Ravenna
weinig meer dan 400, in Forlì waren er nog geen 100 en in Faenza een tachtigtal, maar onderling
verdeeld en elkaars vijanden. In Lugo hadden de weinige overgeblevenen noch enige betekenis noch
initiatief. Op de landgoederen rond Ravenna waren er 300 tot 350, die per landgoed georganiseerd
waren. Rimini telde met 800 het grootste aantal anarchisten, maar hun leider was apathisch en
initiatiefloos. In Cesena en Forlì zouden de weinige anarchisten zich, samen met socialisten en
collectivistische republikeinen proberen te groeperen in een fascio.  Aan het einde van 189355

bestond de kracht van de anarchisten in Florence, "toegenomen door gevaarlijke voorbestraften en
vooral door dieven", uit meer dan duizend personen.  De provincie Ancona telde een duizendtal56

anarchisten verdeeld over twaalf verenigingen.57

De onderdrukking van de fasci

De anarchistische voormannen waren te laat gekomen. De rebellie op Sicilië had in december 1893
en januari 1894 haar hoogtepunt bereikt. Om de crisis op het eiland te bezweren had de koning
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Crispi vroeg bij zijn aantreden om een tregua di Dio, een "wapenstilstand van God": hij verzocht de58

verschillende politieke groepen om brede steun voor het herstel van de openbare orde. Hij kreeg de steun
van de Piemontese en Toscaanse facties van de Destra. Crispi gaf de voorkeur aan het in stand houden
van het systeem van het trasformismo boven het vormen van partijen omdat die het parlementaire
systeem zouden versterken en de macht van een regeringsleider zouden verminderen.
Waarschijnlijk was Crispi al enige tijd van plan harde maatregelen te treffen. Een aanwijzing daarvoor is59

de volgende uitnodiging aan zijn vertrouweling, de afgevaardigde Abele Damiani: "Tijdens een gesprek
met enkele vrienden toonde ik hen de noodzaak aan van een vereniging voor de militaire opvoeding van
het volk. De gedachte kreeg veel bijval, en daarom verzoek ik u om op de 10. van deze maand (zondag)
om 3 uur 's middags aanwezig te zijn in de sala rossa van de Politeama Garibaldi, om de bases te leggen
van het nieuwe genootschap. [...] [Ondertekend] Francesco Crispi. (Palermo, 5 september 1893) ACSR,
Carteggio Damiani, Scatola 1, fasc. 15.
Het is opvallend dat Crispi de socialisten niet in de samenzwering betrok, terwijl die, en met name60

Labriola, van de fasci een internationale gebeurtenis wilden maken en zelfs een antitriplice (anti-
Driebond). Labriola wierf morele en financiële steun bij de Duitse, Oostenrijkse, Belgische, Engelse,
Spaanse, Roemeense, Zwitserse en Franse sociaal-democraten voor de fasci. Waar de grote sommen geld
terechtkwamen, was ook voor Labriola een raadsel.
In de correspondentie tussen Crispi en generaal Morra komt herhaaldelijk de naam van de Napolitaanse61

anarchist Giorgio Laganà voor. Deze kleermaker was niet alleen de tussenpersoon van de fascio dei
lavoratori in Napels en die van Palermo, maar was tevens een informant van de politie. Crispi achtte zijn
onthullingen uiterst belangrijk. Op 12 maart 1894 verklaarde Laganà voor de rechtbank in Napels dat hij
door de politie onder druk werd gezet en dat hij door honger gedreven valse verklaringen had afgelegd
over het centrale comité van de fasci in Palermo. Op 4 april 1894 werd hij in Napels samen met 25
"kameraden", waaronder Tommaso Schettino, veroordeeld wegens associazione per delinquere. Zie:
ASN, Processi, Buste 524-525; ACSR, Carte Crispi DSPP, fasc. 599; Napoleone Colajanni, "Gli
Avvenimenti in Sicilia e le loro Cause" in: De Jaco, ed., I Socialisti, 326-343.
Van 10 december 1893 tot 5 januari 1894 werden er op Sicilië 92 demonstranten en één carabiniere62

gedood.
De regering had reeds op 23 december besloten tot de staat van beleg. Waarschijnlijk wachtte Crispi met63

de uitvoering wegens het tekort aan soldaten op Sicilië. Op het moment van de staat van beleg waren er
12.000 soldaten en 2.000 carabinieri op het eiland. Het leger werd later uitgebreid tot 40.000 soldaten.
Het leger en de politie stuurden, op bevel van Crispi, "alle ammoniti en "gente di mala fama" (personen64

met een slechte reputatie) naar de strafeilanden en staakten de terugkeer van Siciliaanse coatti die hun
straf hadden uitgezeten. Deze maatregel werd zo grondig uitgevoerd dat er eind januari geen plaats meer
was op de strafeilanden. In februari werd derhalve de strafkolonie Rocca di Port'Ercole in gebruik

opnieuw de 75-jarige Francesco Crispi tot minister-president benoemd.  Crispi's aantreden gaf een58

aantal leiders van de fasci, waaronder de radicale afgevaardigde Napoleone Colajanni, hoop op een
betere toekomst voor Sicilië. Crispi, zelf een Siciliaan, meende de problemen daar te kunnen
oplossen door enerzijds concessies te doen aan de landarbeiders en hervormingen door te voeren, en
anderzijds de opstanden met harde hand te onderdrukken.  Al spoedig liet hij de concessies en59

hervormingen varen in de overtuiging dat de opstand alleen het werk kon zijn van een samenzwe-
ring van het Vaticaan, Frankrijk en anarchisten.  Op 24 december stelde Crispi het bestuur op60

Sicilië onder toezicht van generaal Morra di Lavriano.  Deze maatregel maakte de situatie op het61

eiland zo mogelijk nog erger. Gewelddadige demonstraties, bloedige botsingen, plunderingen en
brandstichtingen volgden elkaar in snel tempo op. Niemand had nog zicht op de gebeurtenissen
waarbij tientallen doden vielen tijdens botsingen tussen opstandelingen en ordehandhavers.  Op 362

januari 1894 kwam het centrale comité van de fasci in Palermo bijeen en riep de arbeiders op
kalmte te bewaren. Daarnaast vroeg het de regering om sociale hervormingen en een onderzoek naar
het openbare bestuur op Sicilië. Diezelfde dag werd de staat van beleg afgekondigd:  de fasci63

werden ontbonden, de leiders gearresteerd en bijna tweeduizend personen werden zonder vorm van
proces naar strafeilanden gedeporteerd.  Honderden andere personen verschenen voor de militaire64



Hoofdstuk X302

genomen. ACSR, Carte Crispi Roma, B. 618.
Voor de tekst zie: Bijlage A - 16.65

Telegram van generaal Roberto Morra aan Crispi, Palermo 14 mei 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, B.66

46, fasc. 727.
Telegram van generaal Roberto Morra aan Crispi, Palermo 30 mei 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, B.67

46, fasc. 727.
ACSR, Carte Crispi Roma, B. 46, fasc. 727.68

Levra, Il Colpo di Stato, 96.69

Romano, Storia dei Fasci Siciliani, 470.70

De staat van beleg in het Zuiden duurde van augustus 1862 tot eind 1865. Voor de militaire rechtbanken71

werden vierduizend rechtszaken gevoerd. Molfese, "Sull'Iniziativa pro Bresci" in: Bertolucci, ed., Popolo
e Stato, 62.
Crispi, Politica Interna, Tommaso Palamenghi-Crispi, ed., 306.72

Generaal Morra di Lavriano wilde reeds eerder de toestand normaliseren, maar Crispi wenste de staat van73

beleg te handhaven omdat men alleen in die toestand er zeker van was dat de leiders van de fasci
veroordeeld zouden worden. Schminck, "Stato di Diritto", 452-453.

rechtbanken die van april tot juni hun zittingen hielden.
   Tijdens de rechtszaak in Palermo tegen afgevaardigde De Felice Giuffrida in mei 1894 kwamen
verschillende onregelmatigheden voor. Zo mochten de aangeklaagden geen gebruik maken van
burgerlijke advocaten en waren vele aanklachten gebaseerd op geruchten, rapporten van confidenti
en vervalste documenten, waaronder het beruchte Trattato di Bisacquino.  De getuige Polizzi was65

door de politie onder druk gezet om tegen De Felice te getuigen, en een andere getuige verscheen
onder een valse naam.  De Felice werd wegens samenzwering en medeplichtigheid aan het opruien66

tot de burgeroorlog veroordeeld tot 18 jaar gevangenis, levenslang verbod op het uitoefenen van
openbare ambten, verlies van zijn lidmaatschap van het parlement en drie jaar speciaal toezicht.
Vier leiders, waaronder Rosario Garibaldi Bosco, werden ieder veroordeeld tot twaalf jaar
gevangenis; een vijfde kreeg drie jaar hechtenis.  Crispi was uiterst ongelukkig met de wijze67

waarop het proces was verlopen. Op 30 mei schreef hij aan generaal Morra:

Na het proces van Palermo waarvan de lange en wanordelijke debatten een school voor
het anarchisme vormden, wil ik niet dat er in Messina een ander geopend wordt van
hetzelfde soort. Het morele gevoel van de bevolking wordt er door verontrust en de
politieke instellingen lijden er onder.68

Minister van Justitie Calenda di Tavani had ondertussen de rechters op Sicilië onder druk gezet
opdat ze zich niet bevoegd zouden verklaren voor de misdrijven die tijdens de staat van beleg waren
begaan.  Tevens werden de kieslijsten gezuiverd: op basis van aanwijzingen van de burgemeesters69

werd het aantal kiezers gereduceerd van 254.378 tot 124.962.  De kalmte keerde als bij toverslag70

terug: de herinneringen aan de overheidsterreur tijdens de staat van beleg in de jaren zestig waren
nog niet uitgewist.  Maar ondertussen, schreef Crispi's biograaf Tommaso Palamenghi-Crispi,71

"voelde het land zich bevrijd van de nachtmerrie van het anarchisme."  Op 9 augustus 1894 werd72

de staat van beleg opgeheven.73

De revolutionaire opstand in Massa-Carrara

De solidariteitsbetuigingen met Sicilië waartoe de anarchisten hadden opgeroepen, bleven beperkt
tot enkele betogingen. Op 4, 5 en 6 januari gingen in Milaan enkele duizenden personen de straat op
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Voor de demonstraties in Rome zie: Casella, Democrazia, Socialismo, 286-296.74

Santarelli, Le Marche dall'Unità, 151.75

Uitspraak van de anarchist Galileo Palla. Geciteerd naar Fedeli, Anarchismo a Carrara, 85.76

De vraag naar en de prijzen van marmer waren flink gedaald en de werkloosheid was toegenomen. 77

Er is nog steeds een debat gaande over de vraag of er sprake was van een uit de hand gelopen demonstra-78

tie of van een opstand. Met Vatteroni (Abbasso i Dazi, 25-26) ben ik van mening dat het ging om een
opstand. Het sterkste argument hiervoor is het feit dat de colonnes zich op een zaterdagavond in beweging
zetten. Als het om een demonstratie zou zijn gegaan, zou men 's ochtends zijn vertrokken om overdag in
Carrara te kunnen demonstreren, en een werkdag hebben uitgezocht zodat een staking mogelijk zou zijn.
Fedeli, Anarchismo a Carrara, 83.79

De collectivistische republikeinen waren in feite socialisten, maar zeer gehecht aan deze benaming. Over80

het algemeen stonden ze dichter bij de anarchisten dan bij de traditionele republikeinen. Vanaf 1889
traden de anarchisten en collectivisten in de Lunigiana herhaaldelijk gezamenlijk op. Dat was onder meer
het geval bij acties voor de vrijlating van Cipriani en tijdens de verkiezing van de "arbeiders-afgevaardig-
de" Antonio Maffi. Na het Congres in Capolago en na een bezoek van Malatesta in 1891 sloten de
anarchisten zich tijdelijk weer in de eigen partij op. De samenwerking tussen republikeinen en anarchis-
ten was opmerkelijk aangezien ze vaker tegen elkaar dan met elkaar streden. Na de opstand zouden ze
weer gescheiden optreden. Gestri, Captalismo e Classe Operaia, 141-158.
Molinari was de leider van de anarchisten in Mantua, waar hij ook de anarchistische krant La Favilla (De81

Vonk) (4 september 1892 - 1/15 januari 1894) uitgaf. Aanvankelijk hadden de anarchisten aan Luigi
Galleani gevraagd om te spreken, maar deze had niets van zich laten horen.
Geciteerd naar Fedeli, Anarchismo a Carrara, 87.82

De gebeurtenissen worden in meerdere publicaties beschreven, alle gebaseerd op de verslagen van de83

militaire rechtbanken zoals gedocumenteerd in het Archivio di Stato di Massa: Vatteroni, "Abbasso i
Dazi; Bertolucci, Milleottocentonovantaquattro; Fedeli, Anarchismo a Carrara; Gestri, Capitalismo e
Classe Operaia, 150-165; Bernieri, Cento Anni di Storia; een geromantiseerd verslag vormt het boek:

en ook in Rome werden demonstraties gehouden.  In Ancona verzamelde een honderdtal personen74

zich op het centrale plein onder de kreten "Viva l'anarchia! Viva la rivoluzione sociale! Viva i
fasci!"  Ook in Apulië, Ruvo en Corato vonden acties en vernielingen plaats onder de leuze "Viva75

la Sicilia". Het waren echter geïsoleerde manifestaties die gemakkelijk in bedwang werden gehou-
den. Heel anders ging het toe in de Lunigiana, de marmerstreek bij Massa en Carrara. Hier waren
zelfs "de straatstenen anarchistisch."  Dit gebied, dat volledig in handen was van de marmerfabri-76

kanten, werd al enige tijd geplaagd door een crisis in de industrie.77

   In de Lunigiana beraamde men een lokale opstand  uit solidariteit met de beweging op Sicilië,78

nadat berichten waren binnengekomen over de onderdrukking van de fasci siciliani. Het doel van
de opstandelingen was om de marmerstad Carrara van drie kanten binnen te vallen en de openbare
gebouwen te bezetten. Wat er vervolgens diende te gebeuren, was onzeker en onbekend: men wilde
slechts "een revolutionaire beweging in gang zetten die het aanzien van de zaken en de hele
heersende situatie een beetje zouden veranderen."  De opstand in de Lunigiana was het werk van79

drie groeperingen: de anarchisten, de traditionele republikeinen en de collectivistische republikei-
nen.  Het was opmerkelijk dat geen van de anarchistische leiders bij de opstand betrokken was. De80

enige leider die enigszins een rol speelde, was de advocaat Luigi Molinari uit Mantua.  Hij had in81

de dagen na Kerstmis 1893 enkele redevoeringen gehouden voor de marmerarbeiders. Reeds op 7
januari werden in Carrara overal pamfletten aangetroffen waarin het werkende volk werd opgeroe-
pen om solidariteit met de Siciliaanse bevolking te betuigen door een algemene actie die zou leiden
tot de vernieling van de gemeentehuizen "waar zich de verantwoordelijken voor de belastingen
bevonden"; daarna wilde men: "de kadasters in brand steken, de werkplaatsen en alles wat aan de
arbeiders behoort, bezetten, want alleen door zo op te treden zal men er in slagen om werkelijke en
doeltreffende steun aan het Siciliaanse volk te geven."82

   De opstand duurde van 13 tot 16 januari.  Vanuit drie gehuchten rondom Carrara wilden de83
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Gemignani, Carrara 1894.
ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 92, fasc. 558. Tevens in Bertolucci, Milleottocentonovantaquattro, 40-41,84

noot 59. Ook Crispi's biograaf Palamenghi-Crispi zag de relatie tussen beide opstanden: "De bevestiging
dat beide onlusten [...] een veelomvattend plan onthulden, dat tegen de nationale instellingen was gericht,
vond men in de onlusten die aan het einde van januari uitbraken in de Lunigiana." Crispi, Politica
Interna, Tommaso Palaminghi-Crispi, 313.
Het rapport van generaal Heusch aan Crispi over de gebeurtenissen in Massa en Carrara in: ACSR,85

Fondo Crispi DSPP, B. 92, fasc. 558. Heusch beschouwde de opstand als zuiver anarchistisch en zag de
aanleiding ervoor in de gebeurtenissen op Sicilië en in de toespraken van Luigi Molinari. De generaal
maakte geen onderscheid tussen collectivistische republikeinen en anarchisten.

groepen opstandelingen de stad binnenvallen. Tijdens de mars werden barricades opgeworpen,
belastingkantoren aangevallen en telegraafverbindingen verbroken. Tevens vonden er schermutse-
lingen plaats met toevallig passerende carabinieri en soldaten waarbij twee doden vielen. Dit leidde
reeds tot de eerste onenigheden tussen de rebellen met het gevolg dat een deel van hen van verdere
acties afzag. De opstand was reeds mislukt voordat hij goed en wel was begonnen. De volgende dag
ging men over tot het vormen van kleine gewapende groepen en vonden er opnieuw botsingen met
soldaten plaats. Op 15 januari, een maandag, werd een algemene staking uitgeroepen en sloten vele
demonstranten zich bij reeds bestaande kernen aan. Ondertussen had een leger van 3.000 regerings-
soldaten Carrara bezet en waren de militairen overgegaan tot arrestaties en huiszoekingen. Op 16
januari bereikte een colonne van 400 rebellen de buitenwijken van Carrara waar ze op het leger
stuitte. Tijdens de vuurgevechten die daarop volgden, vielen acht doden en vele gewonden onder de
opstandelingen. Menig revolutionair vluchtte de bergen in en verschool zich in de grotten en
bossen. De opstand was voorbij en de revolutionaire opwelling had plaats gemaakt voor angst.

De staat van beleg in Massa-Carrara

Op 16 januari, nadat de opstand in Massa-Carrara reeds was neergeslagen, legde Crispi de koning
een decreet van de staat van beleg voor met daarbij een weergave van de situatie waarin hij
leugenachtig vermeldde:

Sire, de anarchisten van Massa en Carrara, die zich in gewapende bendes hebben gegroe-
peerd, stropen met criminele doelen die omgeving af, waarbij ze telegraafverbindingen
vernielen, wegen versperren, en op verraderlijke wijze de openbare troepen aanvallen. [...]
De beweging is niet politiek, maar heeft antisociale tendenzen en overduidelijke voorne-
mens doelend op het uiteenvallen van de natie, de beschadiging van eigendom en de
vernietiging van het gezin. Het gedrag, de handelingen, en het programma van deze vijan-
den van het Vaderland rechtvaardigen de veronderstelling dat de acties te Massa en
Carrara verbonden zijn met die van Sicilië. We moeten deze verspreiders van de bar-
baarsheid in de kern aantasten met ferme en directe middelen.84

Tegelijkertijd met de afkondiging van de staat van beleg werd generaal Nicola Heusch benoemd tot
buitengewoon commissaris van de provincie Massa-Carrara.  Er volgde repressie op grote schaal.85

Om de vluchtelingen op te sporen werden 1.500 Alpenjagers ingezet. Zo'n 730 personen werden
gearresteerd, en voor de militaire rechtbank in Massa werden 680 aanklachten tegen even zovele
personen ingediend. De 208 rechtszaken eindigden in de veroordeling van 454 personen tot een
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Luigi Molinari, die niets met de opstand te maken had, werd in eerste instantie door de militaire rechtbank86

tot 23 jaar gevangenis veroordeeld. In hoger beroep werd de straf teruggebracht tot zeven jaar en zes
maanden. De lijst met veroordeelden is gepubliceerd in Fedeli, Anarchismo a Carrara, 169-189.
Malatesta, "Andiamo fra il Popolo", L'Articolo 248, 4 februari 1894. In: Malatesta, Rivoluzione e Lotta87

Quotidiana, 74-78.
Dit punt van kritiek was slechts gedeeltelijk terecht. In Livorno had in januari een grote demonstratie88

plaatsgevonden uit solidariteit met de opstand in de Lunigiana en met de slachtoffers van Crispi's politiek.
Tijdens de betoging werd een bom geworpen naar het gebouw van de Associazione Liberale Monarchi-
ca. In Brescia vond tijdens een bezoek van Pietro Gori tevens een solidariteitsmanifestatie plaats. Zie:
Badaloni, Democratici e Socialisti, 329; Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 48.
Malatesta, "Andiamo fra il Popolo", L'Articolo 248, 4 februari 1894. In: Malatesta, Rivoluzione e Lotta89

Quotidiana, 74-78.
Interessant is in dit verband de getuigenis van spion Giovanni Domanico die in oktober en november90

1893 De Felice Giuffrida in Rome ontmoette. Deze had net een reis door Italië achter de rug tijdens welke
hij de revolutionaire socialisten, republikeinen en anarchisten had geprobeerd te bewegen om de opstand
op Sicilië met solidariteitsacties te ondersteunen (de marxisten waren niet geïnteresseerd). Volgens de
afgevaardigde zou die revolutionaire solidariteit niet ontbreken, en hij noemde met name de gebieden
Lunigiana, de Romagna, Ligurië en de stad Napels. Tevens zou er steun van de Italiaanse anarchisten in
het buitenland komen. Zie: Le Vagre (Giovanni Domanico), Un Trentennio nel Movimento Socialista,
34-35, geciteerd naar Gestri, Capitalismo e Classe Operaia, 156-157.

totaal van 2.451 jaar gevangenisstraf.  Degenen die niet in de gevangenis belandden, werden naar86

een strafeiland gedeporteerd (domicilio coatto); een groot aantal anderen was reeds naar Marseille
gevlucht. De staat van beleg werd op 25 augustus 1894, nadat de militaire rechters hun vonnissen
hadden uitgesproken, opgeheven. 
   Een teleurgestelde Malatesta reageerde op de gebeurtenissen op Sicilië en in de Lunigiana met het
artikel "Andiamo fra il Popolo" ("Laten We Ons onder het Volk Begeven") in L'Articolo 248.87

Hierin verweet hij de anarchisten dat ze de incidenten aan zich voorbij hadden laten gaan zonder in
actie te komen.  Hij beschuldigde hen van gebrek aan revolutionair gevoel en karakter omdat ze de88

beweging van de fasci belachelijk hadden gemaakt. Hij legde de oorzaak van die 'decadentie' van de
anarchisten bij het isolement waarin ze zich hadden begeven. Deze tactiek van het isolement leidde,
volgens Malatesta, tot het succes van de sociaal-democraten, en was strijdig met de [socialistische]
anarchistische beginselen en doelen. De enige uitweg was het contact met het volk. De anarchisten
moesten deelnemen aan de 'kleine dagelijkse strijd', deel uitmaken van de arbeidersverenigingen en
zich onderling organiseren.89

   De opstand in de Lunigiana vertoonde overeenkomsten met die van de Banda del Matese in
1877, maar verschilde daarmee doordat er geen anarchistische leiders aan deelnamen en ze volledig
door lokale anarchisten en republikeinen was georganiseerd. Ofschoon deze rebellie een plaats heeft
gevonden in de geschiedenis van het Italiaanse anarchisme, is het etiket 'anarchistische actie'
eigenlijk niet van toepassing. Het belangrijkste doel was dit keer ook niet de propaganda, maar "het
enigszins veranderen van het aanzien der dingen" (afschaffing van de belastingen) en een uiting van
solidariteit met de fasci siciliani. De belangrijkste drijfveer werd gevormd door de sociale en
economische situatie in de marmerstreek. Hoewel de opstand een geïsoleerde gebeurtenis vormde,
moeten de rebellen signalen hebben ontvangen dat ze steun zouden krijgen. Ze moeten geweten
hebben van de revolutionaire voorbereidingen van de emigranten-anarchisten en van De Felice
Giuffrida.  Ze moeten wel hoop hebben geput uit de oproepen vanuit het buitenland en uit de90

woorden die Molinari enkele weken eerder had uitgesproken.
   De hevige repressie na de opstand werd vooral ingegeven door angst. De rebellie werd in brede
kringen beschouwd als de aanzet tot een heuse revolutie en Crispi vermoedde er opnieuw de hand
van Frankrijk achter. Maar de vrees van de regering was niet onbegrijpelijk gelet op de alarmerende
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Van een werkelijk grootschalige samenzwering was geen sprake, ofschoon de anarchistische leiders deze91

wel nastreefden. De komst van Malatesta en Merlino in januari duiden ook op deze aspiratie.
Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 28 november 1893.92

Het tekort aan politiemanschappen was een permanent probleem voor de liberale staat. Pas ten tijde van93

Giolitti, vanaf 1901, werd de politie flink uitgebreid. In 1897 waren er 34.000 politieagenten, inclusief de
carabinieri, op een bevolking van dertig miljoen. Zie: Alongi, Polizia e Criminalità, 11. De angst dat de
soldaten gevoelig zouden zijn voor anarchistische propaganda blijkt uit een circulaire van minister van
Justitie Vincenzo Calenda di Tavani van 4 juni 1894. Voor de tekst zie: Bijlage A - 21.
Bij de presentatie van de regering aan de Kamer op 15 december 1893 verklaarde Crispi: "Als het geluk94

van Italië in gang gezet zal zijn, kan een ieder weer zijn plaats innemen. Maar een strijd tegen ons [de
regering] op dit moment [...] zal een misdrijf zijn." Geciteerd naar Grillandi, Francesco Crispi, 475.
G. Valbert geciteerd naar Ragionieri, Italia Giudicata, I, 196.95

Ganci, Il Caso Crispi, 151.96

ISRR, B. 830 (830-8-1); Jemolo, "Crispi" in: Valeri, Lotta Politica, 242. Catalano, Storia dei Partiti, 67.97

Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Discussioni, 5 december 1878, 3072.98

geluiden over samenzweringen die van alle kanten in Rome vernomen werden.  Die schrik werd91

nog versterkt door de anarchistische aanslagen in Frankrijk en Spanje  en door de wetenschap dat92

het leger en de politie over onvoldoende manschappen beschikten als gevolg van de bezuini-
gingen.93

De angst voor de revolutie

Crispi werd beschouwd als de redder van de eer en het prestige van het koninkrijk. Hij was
benoemd op zijn voorwaarde dat hij elk moment het parlement kon ontbinden. De discussies in het
parlement over de bankschandalen en de socialistische dreiging op Sicilië hadden opnieuw gezorgd
voor die buitengewone omstandigheden die in zijn ogen een persoonlijke dictatuur noodzakelijk
maakten.  Crispi zag achter de Siciliaanse revolutionaire situatie de gezamenlijke hand van de94

anarchisten, Frankrijk en het Vaticaan, meende dat de Siciliaanse opstandelingen werden gefinan-
cierd door de Amerikaanse consul en dat er een geheim verdrag bestond met een Russische
groothertog. Crispi's angst voor samenzweringen kan alleen verklaard worden door het feit dat
hijzelf was voortgekomen uit een cultuur van samenzweringen en nog steeds de hartstocht en het
karakter van de samenzweerder bezat.  95

   Zijn antisocialistische houding stond in schril contrast met de inhoud van eerdere redevoeringen.
Zo had hij tijdens een toespraak in Palermo op 15 mei 1886 geijverd voor kiesrecht voor de
arbeiders, vereniging van arbeid en kapitaal, winstdeling voor arbeiders, beter onderwijs, betere
behuizing, armenkeukens, crèches, coöperaties, sociale werkplaatsen, spaarfondsen, sociale
verzekeringen en stakingsrecht.  Dit sociale programma zou echter door de staat moeten worden96

gerealiseerd; het zou een gebaar van de bourgeoisie moeten zijn. Dit zogenaamde 'staatssocialisme'
was een kopie van de denkbeelden van Bismarck.
   Crispi had een sterke preferentie voor de bourgeoisie omdat die, in zijn opvatting, alles tot stand
had gebracht in Italië: de politieke instellingen, de onafhankelijkheid van het vaderland, de nationale
eenheid en de vrijheid van de burgers.  De socialisten daarentegen hadden, evenals de katholieken,97

niet deelgenomen aan het proces van nationale eenwording en nu bedreigden zij de liberale burgerij.
Noch de katholieken, noch de socialisten behoorden tot de politieke klasse, en die politieke klasse
wilde dat ook zou houden. Reeds in 1878 had Crispi een verband gelegd tussen het verschijnsel van
de Internationale en het katholicisme. In de Kamer verkondigde hij de stelling dat de Internationale
het sterkst was in die gebieden waar het katholicisme de diepste wortels had.  98

   Hij erkende het bestaan van een sociale kwestie: "die wil ik bespreken en oplossen ten gunste van
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ISRR, B. 830, document 830/8 (68).99

ISRR, B. 830, document 830/8 (27) en document 830/8 (69).100

Geciteerd naar Motzo, "Le Situazioni di Emergenza e di Grave Necessità Pubblica", 573.101

Jemolo, "Crispi" in: Valeri, Lotta Politica, 242.102

ISRR, B. 830, document 830/7 (11).103

De staat van beleg was reeds eerder afgekondigd in 1849, 1852, 1862 en 1866.104

het volk zonder enig onderscheid in klasse." Maar hij stond geen socialistische partij toe: 

De socialistische partij is een egoïstische partij. Ze behandelt de sociale kwestie van
slechts één kant, van de kant van het werk. Het is een nieuw despotisme dat men wil
opbouwen. Het despotisme van de arbeider ten koste van de bezitter. Welnu, wij mogen
en kunnen haar niet toestaan. Wij moeten eendracht in de maatschappij brengen en niet
oorlog.  99

Zowel het socialisme als het anarchisme moesten bestreden worden omdat het eerste "de ontkenning
van de vrijheid" zou betekenen en het tweede "de permanente oorlog".  Volgens Crispi hadden100

socialisten en anarchisten hetzelfde doel: de vernietiging van de nationale instellingen. Crispi deed,
en niet zonder reden, nauwelijks moeite om het anarchisme en het socialisme uit elkaar te houden:
"Waar eindigt het socialisme en waar begint de anarchie? Dat is een probleem. Ze zijn met elkaar
verstrengeld, en jullie [socialistische afgevaardigden] zelf halen ze door elkaar."  De socialisten101

waren, volgens de Siciliaanse staatsman, de vaandeldragers van de regressie en barbaarsheid. Hun
theorieën brachten het gemoed van de arbeider in verwarring en ruïneerden diens morele gevoel dat
wegens een gebrekkige opvoeding nog niet volledig ontwikkeld was. De socialistische aanvallen
tegen de eigendom en het gezin zouden leiden tot de ergste afwijkingen, en het socialistische
internationalisme zou de vaderlandsliefde, indien al aanwezig, in gevaar brengen.  Crispi, die102

zichzelf zag als een 'beginsel', als een 'regeringssyteem waar de toekomst van het vaderland van af-
hing,'  slaagde erin om het socialisme en anarchisme buiten spel te zetten, maar zorgde tevens103

voor het einde van de parlementaire regering en het liberale systeem door de anarchisten en de
revolutionaire partijen met alle middelen te bestrijden. Hij maakte daarmee de weg vrij voor een
langdurige crisis binnen het constitutionele bestel. 
   Door zijn onderdrukking droeg Crispi ertoe bij dat het onderscheid tussen socialisten en anarchis-
ten vluchtig bleef. Hij joeg ze echter niet in elkaars armen. De socialisten wilden elke overeenkomst
met de anarchisten vermijden en zochten samenwerking met de parlementaire radicalen. 

De legitimatie van het regeringsoptreden

De Kamer kwam pas weer op 20 februari 1894 bijeen, nadat een koninklijk decreet tot een maand
uitstel had geleid. Het debat over het regeringsoptreden op Sicilië en in de Lunigiana duurde tot 3
maart. De kritiek op het overheidshandelen kwam van de radicale afgevaardigden. Zij spraken de
overtuiging uit dat de regering niet het recht had om de staat van beleg af te kondigen. Ze uitten ook
hun grote bezorgdheid over de bevoegdheid van militaire rechtbanken om te oordelen over burgers
die voor gewone misdrijven waren aangeklaagd. De mogelijkheid van de staat van beleg was
inderdaad niet opgenomen in de wet, en in het Statuto werd expliciet verklaard dat de koning te
allen tijde de wet moest respecteren.  104

   In 1863 had Crispi verklaard:

De staat van beleg [...] is niet het geschikte middel om een natie te funderen, om een
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Geciteerd naar Bulferetti, Socialismo Risorgimentale, 225. 105

Volgens Crispi hadden de fasci samen met Frankrijk en Rusland een samenzwering opgezet om Sicilië106

van Italië los te weken en de bezetting en verdeling van Italië door Frankrijk mogelijk te maken. Er is
nooit een bewijs voor deze stelling aangevoerd anders dan het beruchte Trattato di Bisacquino (Bijlage A
- 16). Zie: Boldetti, "La Repressione in Italia", 489.
Crispi doelde hier op de ontmoeting tussen Cipriani en De Felice in december 1893. Juist over de inhoud107

van deze ontmoeting bleef de regering echter in het ongewisse: "Uit het telegram van uw ministerie de
dato 18 december heb ik met spijt opgemaakt dat wegens het ontbreken van confidenti men niets te
weten is gekomen in Marseille over het onderhoud tussen Cipriani en de afgevaardigde De Felice
Giuffrida. [...]"  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Sensales, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken,
Rome 20 december 1893. ACSR, Carte Crispi Roma, B. 46, fasc. 727. Zie al hierboven: hoofdstuk VII,
pag. 257.
Dat de rebellen waren bewapend, lijdt geen twijfel, maar ze waren uiterst slecht bewapend en velen108

droegen niet meer bij zich dan hun gereedschap.
Atti della Camera dei Deputati, XIII legislatura (28 februari 1894). Geciteerd naar De Jaco, ed., I109

Socialisti, 315-325.
Bewust verwarde Crispi de twee begrippen "staat van oorlog" en "staat van beleg" aangezien er voor de110

eerste bepalingen in de wet waren opgenomen en voor de tweede niet. Volgens artikel 246 van het
Wetboek van Militair Strafrecht konden militaire commandanten de "staat van oorlog" afkondigen in
gebieden die door vijandelijke troepen waren binnengevallen of in gebieden waar deze minder dan drie
dagen marcheren vandaan waren.

dynastie stabiel en duurzaam te maken. Staten ontstaan en bloeien door vrijheid voor alle
meningen, voor elk geloof, voor individuen en voor de maatschappij en [...] door de
instelling van een nationale regering die de belangen van heel het volk vertegenwoordigt
en niet de ideeën van een kongsie.105

 
Ruim dertig jaar later verdedigde Crispi in de Kamer zijn handelen door te stellen dat er sprake was
van een "gewelddadige, volhardende en voortdurende samenzwering", dat de fasci siciliani met [het
virus] van de opstand waren besmet door anarchisten en klerikalen van het vasteland en dat er reeds
betrekkingen waren aangeknoopt met het buitenland.  Volgens Crispi werden de doorslaggevende106

beslissingen genomen "tijdens een bijeenkomst in december in Marseille." Hier werd, volgens hem,
bepaald dat de opstand halverwege februari zou plaatsvinden.  Maar Crispi moest in zijn verdedi-107

ging terugvallen op geruchten en vervalste documenten. Ten aanzien van de opstand in de Lunigia-
na stelde hij de zaken erger voor dan ze in werkelijkheid waren geweest - "het was reeds oorlog!" -
en sprak hij van duizenden gewapende arbeiders.108

De staat van oorlog, mijne heren, wordt niet bepaald door de regering krachtens haar
decreet, maar wordt uitgeroepen door hen die, door in opstand te komen, de strijd
aangaan met het openbaar gezag. In dit geval constateert de regering het bestaan van de
werkelijke of dreigende oorlogssituatie, en zorgt voor de openbare bescherming.
Aan mijn tegenstanders die mij ervan hebben beschuldigd het Statuto en de wetten van de
staat te hebben geschonden, zou ik kunnen antwoorden dat er, tegenover het Statuto, een
eeuwige wet is, de wet die het voortbestaan van de naties gelast; deze wet is ontstaan voor
het Statuto.109

Crispi vervolgde zijn betoog door te stellen dat volgens de militaire wetten van 1869 de staat van
oorlog kan worden afgekondigd krachtens een koninklijk decreet.  Op de vraag van een afgevaar-110

digde waar die oorlog dan was, antwoordde Crispi dat die er dankzij het ingrijpen van de regering
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Atti della Camera dei Deputati, XIII legislatura (28 februari 1894). Geciteerd naar De Jaco, ed., I111

Socialisti, 315-325.
Geciteerd naar Merlino, Politica e Magistratura, 266.112

Ghisalberti, Storia Costituzionale, 237-238.113

Op 24 september 1893 gooide de anarchist Paulino Pallás Latorre twee bommen naar een militaire114

compagnie onder leiding van Maarschalk Martínez Campos. Het paard van de maarschalk en één agent
werden gedood, vijf militairen werden gewond. Ten onrechte beweren enkele historici (Woodcock,
Anarchism, 347; Tuchman, The Proud Tower, 99) dat Pallás een reisgenoot van Malatesta in Argentinë
was geweest. Zij verwarren deze anarchist met de Italiaan Galileo Palla. Op 7 november 1893 wierp

niet meer was.111

   De minister-president werd in zijn verdediging gesteund door een uitspraak van het Hof van
Cassatie in Rome. Deze verklaarde op 19 maart 1894:

Hoewel de afkondiging van de staat van oorlog of van beleg, waarvan melding is in art.
243 van het Wetboek van Militair Strafrecht, de inval van vijandelijke troepen vooronder-
stelt, kan de regering die bepaling toch, naar analogie, uitbreiden tot gevallen van
binnenlandse opstand voor een deel van het nationale gebied, als dat wordt ingegeven
door de noodzaak van de openbare veiligheid. Het bestaan van die noodzaak kan niet
worden getoetst door de rechterlijke macht.112

   Crispi kon zich op een dergelijke onverzoenlijke manier opstellen door het ontbreken van
nauwkeurige grenzen die de bevoegdheden aangaven en de rol bepaalden van de verschillende
constitutionele machten. Bovendien had Crispi de onvoorwaardelijke steun van het koninklijk hof
dat zich beperkt zag door het parlement en erkenning zocht van de autoritaire mogendheden. Het
parlement tenslotte was meer dan ooit in diskrediet geraakt als gevolg van de bankschandalen en
was al lang tevreden dat het niet werd ontbonden om opnieuw beoordeeld te worden door teleurge-
stelde kiezers.  In deze situatie kon Crispi, met het dreigement van Kamerontbinding in de hand,113

de parlementaire meerderheid ombuigen in een persoonlijke dictatuur.
   Het uitroepen van de staat van beleg gaf echter tegelijkertijd aan dat de regering niet langer
vertrouwde op de instrumenten die de wet haar bood. Ondanks de verfijning en uitbreiding van de
repressiemiddelen die waren opgenomen in het Wetboek voor Strafrecht, moest de regering zich
wenden tot het Wetboek van Militair Strafrecht. De afstand tussen de bevolking en de staat, tussen
het paese reale en het paese legale, was sinds de opstanden in Sicilië in de jaren zestig niet
afgenomen, maar gegroeid.

Revolutionair terrorisme

Crispi's angst voor onrust en verdeeldheid in het land, in combinatie met zijn overdreven angst voor
buitenlandse samenzweringen, leidden tot een uiterst repressieve politiek. De gewelddadigheden op
Sicilië en in Massa-Carrara en de anarchistische terreurdaden in verschillende landen maakten
daarvoor de weg vrij. In 1892 zaaide Ravachol met bomaanslagen grote paniek in Parijs. In de
daarop volgende jaren gingen de anarchisten Emile Henry en Auguste Vaillant nog bloediger te
werk. Vooral de explosies in het Franse parlement en in café's veroorzaakten een grande peur
onder de Franse bevolking. Spanje werd eveneens getroffen door bloedige terreurdaden. In 1893
leidden een bomaanslag tegen generaal Martínez Campos in Barcelona en een explosie in het
Teatro del Liceo daar tot de afkondiging van de staat van beleg en tot een ware anarchistenjacht in
het land.  114
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Santiago Salvador Franch twee bommen in het Liceo-theater. Twintig personen werden gedood en velen
gewond. Beide daders werden ter dood gebracht. Enige tijd werd een vriend van Paolo Schicchi, Alberto
Soldani uit Massa-Carrara, verantwoordelijk gehouden voor de laatste aanslag. Ook andere Italianen
werden als vermeende handlangers maanden lang, zonder vorm van proces, vastgehouden door de
Spaanse politie. Als gevolg van deze aanslagen werd er een speciale antianarchistisch politiekorps, de
Brigada Social, in het leven geroepen dat al spoedig berucht werd wegens de willekeurige arrestaties en
wrede verhoormethoden. Zie: rapporten van de Italiaanse ambassadeur te Madrid aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken, 12 mei, 4 juni 1894; Rapport van de consul te Genève, 13 november 1893.
ASDMAE, P.I., B. 39.
Die dag vergaderden de afgevaardigden over de toestemming om afgevaardigde De Felice Giuffrida115

gerechtelijk te vervolgen. Casella, Democrazia, Socialismo, 325-326.
Wegens deze aanslag werd Romolo Jacobini, pachter van een eethuis waar veel anarchisten bijeenkwa-116

men, gearresteerd. Casella, Democrazia, Socialismo, 334.
De anarchisten, waaronder Luigi Galleani, werden beschuldigd van associazione a delinquere. Pietro117

Gori was opnieuw één van de advocaten. De gevangenisstraffen variëerden van zes maanden tot drie jaar.
De anarchisten in Turijn, waarvan sommigen zich aanhangers toonden van "Ravachol, Henry en Pallas",118

werden op 11 juni veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van vijf tot veertien maanden.
ASR, Questura, B. 58.119

Lega was een timmerman uit Lugo. Hij werd op 19 juli 1894, de dag van de afkondiging van de speciale120

'antianarchistische' wetgeving, veroordeeld tot twintig jaar gevangenis.
Daags na de aanslag stuurde politiechef Giuseppe Sensales een telegram naar de prefecten waarin hij121

stelde dat het nu meer dan ooit noodzakelijk was een grondig en energiek toezicht op de anarchisten en
revolutionaire socialisten te houden. Circulaire van politiechef Sensales aan de prefecten, Rome 17 juni
1894. ACSR, Carte Crispi Roma, B. 47, fasc. 728.
In november 1895 vond er in Rome een rechtszaak plaats tegen de vermeende medeplichtigen van Lega,122

waaronder de internationalisten van het eerste uur Francesco en Luisa Pezzi. Zij werden allen vrijgespro-
ken. Alessandro Guiccioli ontmoette Francesco Pezzi tijdens een bezoek aan de Romeinse gevangenis
Regina Coeli: "[...] Pezzi, die me vertelde dat hij ervoor voelde om zich te redden door zijn medeplich-
tigen aan te geven, maar dat niet durfde te doen uit angst voor zijn vrouw en de kameraden." Guiccioli,
Diario di un Conservatore, 196. Direct na de rechtszaak werd het echtpaar Pezzi getroffen door de
maatregel van het domicilio coatto.

   De aanslagen in Frankrijk en Spanje vonden, in mindere mate, ook weerklank in Italië. Op 7
maart 1894 ontplofte een luidruchtige bom in het historische centrum van Rome. De bom, geplaatst
bij de Kamer van Afgevaardigden, doodde twee personen en verwondde enkele anderen.  Twee115

maanden later, op 8 mei, ontplofte er een kleiner projectiel in de hal van het palazzo van de
adellijke familie Odescalchi.  Op 30 mei, vlak na het vonnis in de rechtszaak tegen de leiders van116

de fasci siciliani, ontploften er explosieven bij het ministerie van Justitie en het ministerie van
Defensie. Niemand eiste de verantwoordelijkheid voor de bomexplosies op, maar de autoriteiten en
het publiek hadden geen twijfel over de betrokkenheid van de anarchisten bij de aanslagen. 
   Op 16 juni 1894, een week na de veroordeling van 35 anarchisten in Genua  en elf anarchisten117

in Turijn,  was Crispi het doelwit van een aanslag.  De anarchist Paolo Lega  vuurde twee118 119 120

revolverschoten op hem af zonder hem te verwonden.  Evenals de aanslagen in Frankrijk en121

Spanje was deze aanslag een zuiver individuele daad, maar de politie wilde er een samenzwering in
zien.  "Een misdrijf zoals dit," schreef de conservatieve politicus en prefect Alessandro Guiccioli,122

en zoals de vele andere die men sinds tijden pleegt, is het logische gevolg van de schande-
lijke propaganda van beledigingen en laster die men in de Kamer en in de pers onbestraft
voert tegen de verantwoordelijken voor de macht. De werkelijke moordenaars zijn niet
zozeer de woeste idioten die zich tot moordenaars van de sekten laten maken, maar de
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Guiccioli, Diario di un Conservatore, 191.123

Ferrero, "Gi Ultimi Attentati Anarchici", 990.124

Tijdens de rechtszaak van 2 tot 22 mei 1895 in Florence naar aanleiding van deze aanslag werden Oreste125

Lucchesi en een medeplichtige ieder tot dertig jaar gevangenis veroordeeld. Een tweede handlanger werd
tot tuchthuis veroordeeld. Vijf andere verdachten werden vrijgesproken.
Casella, Democrazia, Socialismo, 345.126

Voor de tekst zie: Bijlage A - 18.127

Voor de volledige tekst van de drie wetten zie: Bijlage A - 18.128

laffe ophitsers die veilig blijven in Montecitorio en de redacties van enkele kranten.123

De criminoloog en socioloog Guglielmo Ferrero had er in die tijd een geheel andere mening over:

   Crispi schijnt zich te hebben gespecialiseerd in aanslagen: in weinige jaren zijn er twee op
hem gepleegd [...] terwijl andere Italiaanse politici altijd veilig gebleven zijn; terwijl nie-
mand er bijvoorbeeld ooit aan heeft gedacht om een aanslag te plegen op het leven van
Depretis. Wat is de oorzaak van dit verschil? De reden is dat Crispi onder alle staatslie-
den van Italië diegene is die het meeste zijn genoegen toont in het met harde hand
oplossen van vraagstukken. [...]124

Op 1 juli 1894 was de journalist Giuseppe Bandi het slachtoffer van een aanslag door Oreste
Lucchesi. Hij werd doodgestoken als vergelding van zijn kritiek op de anarchisten, naar aanleiding
van de moord op de Franse president Sadi Carnot door de Italiaanse anarchist Sante Caserio. Dit
maal ging het niet om een individuele daad, maar om een vooropgezet plan van drie of meer
anarchisten.125

De antianarchistische wetgeving

De aanslagen veroorzaakten een stroom van artikelen over het anarchisme in de kranten. Van
verschillende kanten uitte men bezorgdheid over het klimaat van openbare en sociale onveiligheid
dat door de anarchisten werd gecreëerd.  Het Italiaanse parlement was nu rijp voor strenge126

maatregelen tegen de anarchisten. Op 1 juli legde Crispi drie nieuwe wetsontwerpen (art. 314, 315
en 316) voor aan de Kamer van Afgevaardigden.  Ze werden gepresenteerd onder de noemer van127

de "openbare veiligheid", maar waren gericht op strafvervolging van anarchisten.
   De eerste wet bestrafte aanslagen met gebruik van springstoffen: de straffen werden verhoogd en
ook de aansporing tot en verdediging van dergelijke aanslagen werden streng vervolgd. De tweede
wet was gericht tegen de pers en bestrafte het aanzetten tot misdrijven, de verdediging van een
misdrijf en aansporing tot klassenhaat. De bevoegdheid tot berechting van deze misdrijven werd
verplaatst van de Hoven van Assisen naar de gerechtshoven. Onder een subartikel van de wet viel
het aanzetten tot militaire ongehoorzaamheid en het blootstellen van  het leger aan de haat en
minachting van de burgerij. De beoordeling van deze misdrijven bleef onveranderd behoren tot de
competentie van de Hoven van Assisen. De derde wet verruimde de mogelijkheden om personen
voor te dragen voor het domicilio coatto. De politiemaatregel kon voortaan ook worden toegepast
op voorbestraften die werden beschouwd als een gevaar voor de openbare veiligheid (art. 1), en op
hen die het vastberaden voornemen hadden getoond om gewelddaden te plegen tegen sociale
instellingen (art. 3 en 4). Dezelfde wet verbood verenigingen en bijeenkomsten die tot doel hadden
om het sociale stelsel omver te werpen door middel van gewelddaden (art. 5).  Crispi begeleidde128

de wetsvoorstellen met de volgende uitleg:
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Geciteerd naar Majetti, L'Anarchia e le Leggi, 41-43.129

Mijne heren! Bijna elke dag wordt het gemoed van fatsoenlijke mensen bedroefd en
geschokt door ernstige misdrijven, die brutaal gepleegd worden.
Een groep waanzinnigen, die zich erop beroemt geen vaderland te hebben, doelt openlijk
op het omverwerpen en vernielen van alle sociale instituties, op de vernietiging van de
heilige familiebanden, op de schending van de eigendom, en op de bedreiging van de
vrede en het leven van de burgers.
En dat doel probeert ze niet te bereiken door zich te verenigen, om op vreedzame wijze de
ernstige problemen die de maatschappij beroeren te bediscussiëren, en ook niet om een
dam op te werpen tegen de pijn en het leed van de onterfde klassen, maar door propagan-
da voor haat en bloedvergieten te voeren, om alles te vernietigen zonder iets op te
bouwen. Zij wil met dynamiet en dolk de wereld vernieuwen.
Tegen deze barbaarse propaganda, en daar is iedereen het over eens, moet een dam
opgeworpen worden door een strenge repressie en doeltreffende preventieve remedie toe
te passen.
De noodzaak om de openbare veiligheid te beschermen, met strengere middelen dan de
normale, wanneer er een ongewone verstoring plaatsvindt, werd reeds in het verleden ge-
voeld; het volstaat om te herinneren aan de wetten van 6 juli 1871 en 3 juli 1875.
Teneinde buitengewone ziektes, die tegen de gewone repressieve en preventieve middelen
bestand zijn, te bestrijden, zijn er buitengewone maatregelen nodig. 
De ervaring van elke dag leert dat noch het aantal, noch de sluwheid, noch de wreedheid
van de misdadigers het lang tegen het gezag van de wet kunnen volhouden, zonder de
hulp en de bijstand van hen die, in de verborgenheid, de middelen prepareren en de
schuldigen beschermen of in veiligheid brengen.
Een ieder is vrij om te discussiëren en zich te verenigen om zelfs misvattingen en
dwaasheden op het gebied van ideeën en aspiraties te verdedigen.
Maar als men het gebruik van geweld tegen alles en iedereen vrijelijk verkondigt, wenst
en toepast, als men de uitvoering van misdadige operaties voorbereidt, dan is het noodza-
kelijk, is het onmisbaar, is het de plicht voor diegenen bij wie het mandaat rust om de
vrijheid van iedereen en de belangen van allen te garanderen, om het kwaad dat de
samenleving bedreigt, te bestrijden en te voorkomen, en om de schurken die met hun
vermetelheid de rust van fatsoenlijke mensen belagen, niet met rust te laten.
Het ontwerp, dat aan uw oordeel wordt voorgelegd, streeft ernaar om de wet te versterken
op een zodanige manier dat men enkele categorieën van personen die gevaarlijk zijn voor
de openbare vrede en rust, doeltreffender kan raken. [...]129

   De president van het Hof van Beroep in Rome vond de wetsvoorstellen nog niet ver genoeg gaan.
Hij was verbaasd over het feit dat met geen enkel woord werd gesproken over preventieve
hechtenis:

Volgens de gerechtelijke procedures mag men geen bevel tot inhechtenisneming
uitvaardigen voor misdrijven, waarvoor het door de wet bepaalde minimum niet meer is
dan drie jaar. [...] Nu lijkt het mij dat alle delicten zoals voorzien in de nieuwe voorge-
stelde maatregelen, strafbaar zijn met een minimum dat geringer is dan drie jaar. De
grootste moeilijkheid bij de vervolging van anarchistische aanslagen, en dat weet ik uit
ervaring, ligt in het gegeven dat men dat soort misdadigers niet preventief kan arresteren.



De Dreiging van de Anarchie 313

De president van het Hof van Beroep in Rome aan Crispi, Rome 3 juli 1894. ACSR, Carte Crispi Roma,130

fasc. 562.
De afgevaardigde Baldassare Odescalchi, wiens woning twee maanden eerder het doelwit was geweest131

van een aanslag, pleitte zelfs voor de herinvoering van de doodstraf.
Ferri, Socialismo, Anarchia e Leggi Eccezionali, Rome, 1894.132

Badaloni en Berenini, La Lotta di Classe e la Legge del Domicilio Coatto, 6-14.133

Voor de discussies in de Kamer van Afgevaardigden zie: Boldetti, "La Repressione in Italia", 496-501.134

Rapport van inspecteur Ettore Sernicoli aan Francesco Crispi, Parijs 15 januari 1894. ACSR, Carte135

Crispi Roma, fasc. 562.

De politie kan alleen overgaan tot aanhoudingen indien er sprake is van heterdaad, en als
zij overgaat tot die [preventieve] aanhoudingen, komen de klachten en afkeuringen los
aangezien die niet volledig conform de wet zijn.130

De president raadde Crispi aan om bepalingen op te nemen waardoor preventieve inhechtenisne-
mingen mogelijk zouden worden. Crispi ging niet op deze suggestie in.
   De wetsvoorstellen veroorzaakten heftige debatten in de Kamer van Afgevaardigden van de zijde
van socialistische en radicale afgevaardigden. De eerste wet, over het misbruik van springstoffen,
ontmoette slechts weinig weerstand in het parlement.  Tegen de tweede wet verzette de socialisti-131

sche en radicale oppositie zich fel, vooral omdat ze zichzelf als potentiële slachtoffers zag. Niet
alleen de anarchistische propaganda zou getroffen worden, maar men vreesde voor de hele persvrij-
heid. De socialistische afgevaardigde Enrico Ferri deed zijn uiterste best om zijn collega's ervan te
overtuigen dat er een groot verschil bestond tussen socialisten en anarchisten, en dat de socialisti-
sche partij zich juist van de anarchisten onderscheidde door het afwijzen van aanslagen. Ferri
vreesde de wet omdat door het verbod op "aansporingen tot haat tussen de verschillende sociale
klassen" ook de socialistische partij vervolgd kon worden.  Ondanks de oppositie werd de wet in132

één dag besproken en aangenomen.
   De derde wet ondervond de meeste weerstand. Niet alleen radicalen en socialisten waren bevreesd
voor haar uitwerking, maar ook regeringsgetrouwen meenden in de wet het gevaar te zien dat alle
tegenstanders van de regering konden worden bestraft. De socialistische afgevaardigde Nicola
Badaloni veronderstelde dat op grond van de wet alle "tegenstanders van de heersende klasse of
partij" in aanmerking kwamen voor het domicilio coatto. Hij waagde nog een poging om het
anarchisme te verdedigen door te stellen dat dit niet gelijk stond aan het geweld van bomaanslagen
en evenmin aan anarchistische misdaden.  Na verhitte debatten en een akkoord tussen de regering133

en de radicalen werd de wet goedgekeurd.  De wetgeving behaalde een ruime meerderheid in het134

parlement omdat Crispi telkens nadrukkelijk verkondigde dat de wetten uitsluitend tegen anarchis-
ten waren bedoeld.
   De aanslagen op Crispi en de Franse president Sadi Carnot vormden de directe aanleiding tot het
indienen van de antianarchistische wetsvoorstellen. Crispi wilde echter reeds sinds geruime tijd met
de anarchisten afrekenen en liet zich daartoe uitvoerig informeren. In een lang en verward rapport
dat politie-inspecteur Ettore Sernicoli op 15 januari 1894 aan Crispi uitbracht,  beweerde deze dat135

de anarchisten de tactiek van vernietiging en moord niet als middel maar als doel zagen. In het
bloemrijke taalgebruik van Sernicoli hadden het anarchisme en socialisme jaloezie en afgunst als
gemeenschappelijke moeder. De vader van het socialisme was echter de cultus van de staat, het
protectionisme en de paternalistische regering, terwijl het anarchisme zijn leven dankte aan het
meest extreme individualisme. De vraag of er een anarchistische samenzwering bestond, beant-
woordde Sernicoli met de woorden die Henri Rochefort daags na de aanslag op het Franse Huis van
Afgevaardigden in de Intransigeant had geschreven:
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Rapport van Sernicoli aan Crispi, Parijs 15 januari 1894, pag. 9. ACSR, Carte Crispi Roma, fasc. 562.136

"De enige serieuze maatregel zou [...] een wet zijn die: 1. uiterst strenge straffen oplegt aan al diegenen,137

individuen of bedrijven, die zich dynamiet, dat ze opslaan voor industrieel gebruik, laten ontstelen; 2. de
diefstal van dynamiet of andere ontplofbare stoffen gelijkstelt aan de zwaarst strafbare misdaden die men
kan begaan met die stoffen [...]; 3. met zware straffen het bezit verbiedt van ontplofbare stoffen of
grondstoffen voor de aanmaak van springstoffen aan hen, die niet van te voren een verklaring hebben
afgelegd aan de autoriteiten van de Openbare Veiligheid." Ibidem.
Sernicoli, L'Anarchia e gli Anarchici. 2 dln. Milaan, 1894.138

Sernicoli, L'Anarchia, II, 222-225.139

Ibidem, II, 235.140

Het laatste initiatief op dat gebied werd genomen door de regering van Spanje op 12 december 1893.141

Voor de antianarchistische wetgeving in de verschillende landen zie: Chicherio, "Il Delitto di Caserio, gli142

Esempi, le Dottrine Anarchiche, le Leggi di Repressione", 694-706, 737-754, 769-787; "Chronique des
Faits Internationaux", Revue Générale de Droit International Public, I (1894) 537-555; Garraud,
L'Anarchie et la Répression; Lenz, "Der Anarchismus und das Strafrecht", 1-47; Loubat, "De la
Législation contre les Anarchistes au Point de Vue International", Journal du Droit International, XXII
(1895) 5-22 en XXIII (1896) 294-320; Rolin, "La Répression des Attentats Anarchistes", Revue de Droit
International, XXVI (1894) 125-152; Sernicoli, L'Anarchia e gli Anarchici, II, 247-257; Seuffert,
Anarchismus und Strafrecht, 36-142. ACSR, Carte Crispi Roma, fasc. 562.

Men spreekt over anarchistische samenzweringen, en ook deze keer zal het een fout en
een dwaasheid blijken te zijn. Het toezicht op de anarchisten is onmogelijk omdat ze
vrijwel altijd geïsoleerd opereren en elkaar niet eens wederzijds kennen. Zij vormen geen
anarchistisch genootschap zoals dat het geval was bij de Société des Droits de l'Homme
of bij de Carbonari: men is anarchist of men is het niet.

Volgens Sernicoli vormde het Revolutionaire Congres te Londen in 1881 de oorsprong van de
propaganda van de daad, die volgens hem overeenkwam met bloedbaden en aanslagen. Sernicoli
had uitgerekend dat er tussen 1886 en 1892 in Europa 1123 aanslagen en in Amerika 592
aanslagen hadden plaatsgevonden die resulteerden in 21 dodelijke slachtoffers.  In zijn rapport136

deed hij aanbevelingen voor wetgeving op het gebied van explosieven.137

   In hetzelfde jaar publiceerde Sernicoli het boek L'Anarchia e gli Anarchici  waarin hij concrete138

wetsvoorstellen uiteenzette om het anarchisme te bestrijden en waarin hij zijn beklag deed over het
feit dat er in Italië nauwelijks wetten bestonden tegen het anarchisme. Hij zag niets in preventieve
maatregelen omdat de anarchistische misdaad niet voorkomen kon worden, maar pleitte voor
"ernstige, draconische, en onbuigzame repressieve maatregelen."  Deze maatregelen moesten niet139

alleen op anarchisten toegepast worden, maar ook op revolutionaire socialisten. Sernicoli adviseer-
de de Franse wetgeving tot voorbeeld te nemen.  Hij stelde voor anarchistische misdadigers te140

verwijzen naar de Hoven van Assisen, maar zonder tussenkomst van gezworenen. Het oordeel van
de jury zou ofwel resulteren in vrijspraak als gevolg van angst en intimidatie of de gedaante van
hardvochtige wraak aannemen. Tevens achtte hij het verbod op publicatie van de vonnissen, van het
verslag van de openbare debatten en van de namen van de rechters noodzakelijk.
   De Italiaanse regering stond niet alleen in de uitvaardiging van antianarchistische wetten. Nadat
gebleken was dat internationale afspraken over gezamenlijke maatregelen tegen het anarchisme niet
haalbaar waren,  hadden Frankrijk, Spanje en Zwitserland in 1894 wetten aangenomen tegen141

anarchistische aanslagen.  In hetzelfde jaar werden in Engeland en Duitsland antianarchistische142

wetsontwerpen ingediend die op weerstand in het parlement stuitten. De meeste van deze wetten
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Duitsland beschikte sedert de opheffing van de socialistenwetten, die van 21 oktober 1878 tot 30143

september 1890 van kracht waren, alleen nog over de wet van 9 juni 1884 tegen het misdadige gebruik
van explosieven, het aanzetten daartoe en de verdediging ervan. In december 1894 werden wetsvoor-
stellen tegen "subversieve verenigingen" door een meerderheid in de Reichstag afgewezen. In Engeland
werd na de Westminster-aanslag van 15 maart 1883, toen gepoogd werd het Local Government Board
Office en Times Office op te blazen, op 10 april 1883 een strengere wet aangenomen tegen misdrijven
met behulp van explosieven. Het wetsvoorstel van Lord Salisbury van juli 1894 om de regering de
bevoegdheid te geven buitenlandse anarchisten het land uit te zetten of de toegang te weigeren, haalde het
niet. In België bestond er sedert 22 mei 1886 een wet tegen het bezit, het vervoer en de aanmaak van
explosieve materialen met de bedoeling misdrijven tegen personen of eigendommen te plegen. In
Zwitserland werd op 12 april 1894 een wet van kracht die gericht was tegen de misdadige aanwending
van springstoffen. De meeste wetten verboden ook de propaganda, provocatie en verdediging van
criminele handelingen met explosieven.
De antianarchistische wetten in Frankrijk dateren van 2 april 1892, 21 dagen na de eerste en 5 dagen na144

de tweede aanslag van Ravachol, van 12 en 18 december 1893, respectievelijk 3 en 9 dagen na de
aanslag van Vaillant op de Kamer van Afgevaardigden, en van 27 juni 1894, één dag na de aanslag van
Sante Caserio op de Franse president. De antianarchistische wetten in Spanje werden, na indiening van
ontwerpen op 4 april, op 11 juli 1894 van kracht, acht maanden na de verschrikkelijke bomaanslag door
Santiago Salvador op het Teatro del Liceo. De Italiaanse antianarchistische wetten werden, zoals gezegd,
14 dagen na de aanslag op Crispi gepresenteerd en nog eens twee weken later van kracht.
Memoria, 29 juni 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, fasc. 562.145

Handgeschreven notitie, s.a., s.d. in: ASDMAE, P.I., B. 36. Brussel aan BuZa, 7 oktober 1896. P.I., B.146

36.
Brieven van minister van Buitenlandse Zaken Canevaro aan minister-president Pelloux, 22 en 24 oktober147

1898. ASDMAE, P.I., B. 36.
Rapport van 14 augustus 1881. De uitkomst van die studie is mij onbekend. ASDMAE, P.I., B. 6.148

bestraften het misdadig gebruik van explosieve materialen of springstoffen.  De omvangrijkste143

wetgeving tegen anarchisten werd uitgevaardigd in Spanje, Frankrijk en Italië: de landen die het
ergst te lijden hadden onder anarchistische aanslagen en sociale onlusten.144

Internationale antianarchistische samenwerking tijdens Crispi
   
In een memorandum van 29 juni 1894 klaagde minister-president Francesco Crispi over het feit dat
tot dat moment geen enkele Europese regering een direct voorstel aan Italië had gedaan om te
komen tot een verdrag voor wederzijdse bescherming tegen anarchisten. Alleen de regering van
Argentinië had een stap in die richting gedaan.  Enkele maanden later had Italië reeds met vier145

landen afspraken gemaakt over de uitwijzing van en informatie over anarchisten. Het ging om
Argentinië, Frankrijk, Oostenrijk-Hongarijë en Zwitserland. In oktober 1896 werd tevens met
België een overeenkomst gesloten.  De akkoorden regelden rechtstreekse contacten tussen de146

nationale veiligheidsdiensten waarbij rechtstreekse informatie-uitwisseling over anarchisten
mogelijk werd gemaakt. Italië had bovendien in 1896 met Spanje een akkoord gesloten om
wederzijds inlichtingen over anarchisten uit te wisselen. In oktober 1898 was Italië met Nederland
en Luxemburg overeengekomen elkaar te informeren over personen die uitgewezen werden wegens
anarchistische sympathieën.147

   Dit waren niet de eerste pogingen van de Italiaanse overheid om te komen tot internationale
samenwerking op het gebied van anarchistenbestrijding. In 1881 werd politiechef Bolis door
minister Depretis belast met een studie naar de mogelijkheid van een gezamenlijke Europese
politiedienst.  Vlak na de moordaanslag op de Russische tsaar had consul Basso reeds gewezen op148

het feit dat de internationalistische afdelingen in Lugano, Genève, Zürich, Bern, de Jura, Londen,
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Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 maart 1881. ASDMAE, P.I., B. 9.149

Brief van Bismarck aan keizer Wilhelm I, 25 maart 1881. Seeber en Wolter, ed., Bismarck und die150

Revolution, 297-298. Het ging daarbij om de volgende agendapunten: 1. De vervolging en bestraffing
van de sluipmoord in de zin dat voortaan geen geval van een dergelijke moord of een gifmoord, alsmede
de poging daartoe, de medeschuld (deelname) aan of de voorbereiding van een dergelijke misdaad als een
politiek delict beschouwd zal worden; 2. Dat door nader overeen te komen maatregelen een samenwer-
king van de politiedirecties in het leven wordt geroepen voor het toezicht op en de vervolging of
onderdrukking van misdrijven van deze aard of verenigingen die hiertoe in het leven zijn geroepen.
Fricke, Bismarcks Prätorianer, 166.
Fricke, Bismarcks Prätorianer, 166-168.151

Fricke's bewering (Bismarcks Prätorianer, 174) dat er in 1885 reeds een politie-internationale zou152

hebben bestaan en dat "Zwitserland in deze tijd daarvan een actief lid was", berust volledig op fantasie.
Parijs aan ministerie van Buitenlandse Zaken, 23 mei 1882; het ministerie van Buitenlandse Zaken aan153

Parijs, 30 mei 1882. ASDMAE, P.I., B. 26; het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken, 29 mei 1882. P.I., B. 15.
De voorloper van de "Special Branch".154

Het ging om drie brieven (4 juni, 5 juli en 3 augustus 1881) van de "Chef van Criminele Zaken" van de155

Metropolitan Police - Great Scotland Yard, Howard Vincent, aan de Italiaanse ambassadeur in Londen.
ASDMAE, Rappresentanze Diplomatiche, Londra, B. 71. 
Londen aan ministerie van Buitenlandse Zaken, 25 augustus 1882. ASDMAE, P.I., B. 4. Porter, The156

Origins of the Vigilant State, Londen, 1987.

Brussel en Parijs ongestraft en ongehinderd konden functioneren. Hij pleitte voor een overeenkomst
tussen door terrorisme bedreigde landen.  Rusland, Oostenrijk en Duitsland stelden in 1881 een149

internationale conferentie voor om het nihilisme te bestrijden.  De negatieve opstelling van150

Zwitserland en Engeland blokkeerden telkens dit soort initiatieven.  Tussen Duitsland en Rusland151

bestond daarentegen wel een zekere vorm van samenwerking op het gebied van de anarchistenver-
volging, waarbij ook uitlevering van nihilisten en revolutionairen plaatsvond. De enige mogelijk-
heid tot politiesamenwerking bleek dus te bestaan uit bilaterale of geheime afspraken.  In dit licht152

moeten ook de besprekingen tussen Rusland en Frankrijk worden gezien die waarschijnlijk leidden
tot toestemming van de Franse regering om een Russische geheime dienst in Parijs te organiseren.
   Uit rapporten van de ambassadeur in Parijs vanaf 1882 blijkt dat er veelvuldige informatie-
uitwisseling plaatsvond tussen de Russische en Italiaanse ambassades in Parijs over nihilisten en
internationalisten. Dat was op dat moment zeker gunstig voor de Russische politie, aangezien die
pas in 1885 een eigen politieafdeling in Parijs vestigde. Maar ook de Italiaanse regering zag
duidelijke voordelen in deze samenwerking en verschafte de Italiaanse ambassadeur alle inlichting-
en over activiteiten van Russische nihilisten die bestemd waren voor de Russische regering.153

   In Londen was de situatie al niet anders. Druk van buitenlandse staten, de binnenlandse publieke
opinie en de mening van de koningin, en de bomaanslagen van de Fenians leidden tot een verande-
rde opstelling van de Britse regering. Om de druk van Duitsland te verminderen werd Johann Most
vervolgd en de anarchistische krant Freiheit onderdrukt. Vervolgens werd het 'Fenian Office'154

binnen Scotland Yard opgezet en de geheime uitgaven verruimd. Daarnaast begon de politie met
toezicht op socialistische en anarchistische bijeenkomsten. De wetten gericht tegen de Fenians
gaven het hoofd van de politie bijzondere bevoegdheden tegen geheime genootschappen, waarvan
hij tevens gebruik maakte tegen buitenlandse anarchisten. In brieven aan de Italiaanse ambassadeur
geeft het hoofd van de Metropolitan Police, Howard Vincent, te kennen dat Malatesta nauwlettend
in de gaten werd gehouden en dat diens eventuele vertrek direct aan de Italiaanse autoriteiten zou
worden doorgegeven. Tevens is er sprake van uitwisseling van een Questionnaire Révolutionnai-
re.  Het Engelse politie-optreden leidde ertoe dat midden 1882 alle belangrijkste Italiaanse155

anarchisten Londen hadden verlaten.  Deze samenwerking mocht absoluut niet bekend worden156



De Dreiging van de Anarchie 317

Londen aan ministerie van Buitenlandse Zaken, 29 april 1891. ACSR, CPC 2949.157

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 17 augustus 1890.158

ASDMAE, P.I., B. 19.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 10 en 26 februari, 12 maart, 22 en 27 april 1894.159

ASDMAE, P.I., B. 2.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 juli 1894. ASDMAE,160

P.I., B. 28.
1) Italië was niet in staat de honderden emigranten per vertrekkend schip te controleren op hun politieke161

overtuiging; 2) de enorme verbreiding van de anarchistische doctrine zou de naleving van het verdrag
vrijwel onmogelijk maken; 3) de kans op wederzijds wantrouwen zou sterk toenemen door de mogelijk-
heid van nalatigheid; 4) Italië had geen controle over clandestiene emigranten noch over de inschepingen
via Marseille; 5) de overeenkomst zou onevenredig meer in het belang zijn van Argentinië aangezien er
slechts weinig emigratie naar Italië was; 6) Italië had weinig vertrouwen in actieve signalering van de
kant van de Argentijnse autoriteiten. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie
van Buitenlandse Zaken, 15 september 1894. ASDMAE, P.I., B. 28.
Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 15162

september 1894. ASDMAE, P.I., B. 28.
Dit beleid wordt bevestigd door de correspondentie tussen de Italiaanse ambassadeur in Buenos Aires en163

minister van Buitenlandse Zaken Alberto Blanc van 25 januari en 6 februari 1895, en door de brief van
minister van Binnenlandse Zaken Crispi aan minister van Buitenlandse Zaken Blanc van 2 mei 1895.
ASDMAE, P.I., B. 28.

omdat de wet het de Engelse politie verbood onderzoek te verrichten naar het politieke gedrag van
buitenlanders en inlichtingen te verschaffen aan buitenlandse diplomaten.157

   In augustus 1890 deed de Italiaanse ambassadeur in Londen het voorstel een onderzoek in te
stellen naar de mogelijkheden van een internationale politiedienst van meerdere landen gericht tegen
socialisten en anarchisten. Crispi was fel tegen een dergelijke internationale politie. Het plan zou
niet alleen moeilijk realiseerbaar zijn, maar tevens de regering in verlegenheid brengen.158

   In Monaco was er in 1894 sprake van een kortdurige samenwerking tussen verschillende
politiediensten. De gouveneur-generaal van Monaco verzocht de Italiaanse regering aan het
vorstendom een geheim agent af te staan die de Italiaanse anarchistische kringen moest infiltreren.
Hij zou onder leiding staan van een Franse politie-inspecteur. De daarbij ingewonnen inlichtingen
zouden aan alle betrokken staten worden doorgegeven. De Italiaanse politiespion zou worden
betaald door Monaco. Het experiment duurde slechts twee maanden. De samenwerking tussen de
Franse inspecteur en de regering van Monaco was een fiasco omdat de opvattingen van de
inspecteur botsten met het politieke beleid van Monaco. Daarom werden hij en de Italiaanse spion
direct van hun taak ontheven.159

   Het eerste land dat zich meldde voor een overeenkomst met Italië over de wederzijdse verdediging
tegen anarchisten was Argentinië. In juli 1894 toonde Crispi zich bereid een dergelijk verdrag te
sluiten op voorwaarde dat Argentinië ook niet-Italiaanse anarchisten die Italië als reisdoel hadden,
aan de Italiaanse autoriteiten zou signaleren.  Twee maanden later was het Italiaanse enthousias-160

me over zo'n verdrag vrijwel verdwenen: een formele overeenkomst zou van de zijde van Italië niet
mogelijk zijn wegens de praktische problemen bij de naleving ervan.  Crispi was wel bereid om161

met Argentinië af te spreken dat ze elkaar zouden informeren over alle berichten aangaande de
anarchisten waarover de politieautoriteiten van beide landen beschikten.  Crispi wilde dus geen162

formeel akkoord, maar wel een praktische samenwerking.  Deze houding veranderde tijdens de163

regering-Rudinì, met name door toedoen van minister van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta. In
december 1897 drong hij erop aan dat Italië de Argentijnse voorstellen zou accepteren. Deze
hielden in dat de centrale politieautoriteiten van beide landen rechtstreeks met elkaar in contact
zouden staan en dat ook de Italiaanse prefecten het vertrek van subversieve personen naar
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Correspondentie tussen minister van Binnenlandse Zaken Rudinì en minister van Buitenlandse Zaken164

Visconti Venosta, 19 en 21 december 1897. ASDMAE, P.I., B. 28. Circulaire van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, Rome 21 december 1897.
Brief van minister van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta aan de Italiaanse ambassadeur in Buenos165

Aires, 20 april 1898. ASDMAE, P.I., B. 28. Correspondentie tussen de Italiaanse ambassadeur te Buenos
Aires en de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken, Alcorta, 16 mei en 18 juni 1898. Brief van de
Italiaanse ambassadeur in Buenos Aires aan minister van Buitenlandse Zaken Canevaro, 3 september
1898. ASDMAE, P.I., B. 30.
Brief van minister van Binnenlandse Zaken Giolitti aan minister van Buitenlandse Zaken Giulio Prinetti,166

17 december 1902. ASDMAE, Serie Politica P, Pacchetto 47.
Volgens een anoniem rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 17 september 1900 zouden167

deze akkoorden teruggaan tot 1892. Ik heb daar echter geen bewijsmateriaal voor gevonden. ASDMAE,
Serie Z-Contenzioso, B. 51, Pos. P. 8, Sf. 2.
Zie: Bijlage A - 17.168

Voor de bilaterale akkoorden met Zwitserland zie: ministerie van Binnenlandse Zaken aan ministerie van169

Buitenlandse Zaken, 13 juni 1894. ASDMAE, P.I., B. 24. Italiaanse consul in Bellinzona aan minister
van Buitenlandse Zaken, 17 augustus 1894. P.I., B. 31. Minister van Buitenlandse Zaken aan minister van
Binnenlandse Zaken, 16 oktober 1895. P.I., B. 36. Italiaanse zaakgelastigde te Bern aan minister van
Buitenlandse Zaken, 24 november 1898. P.I., B. 35. Correspondentie tussen de Italiaanse zaakgelastigde
in Bern en de minister van Buitenlandse Zaken, 23 juli en 25 september 1894. ASDMAE, Serie Z-
Contenzioso, B. 50. Memoria, 29 juni 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, fasc. 562. Telegram van minister
van Buitenlandse Zaken aan minister van Binnenlandse Zaken, 31 juli 1894. Carte Crispi Roma, fasc.
728. Zwitserse ministerie van Justitie en Politie aan de bondsraad, Bern 28 juli 1894; Uittreksel van het
protocol van de zitting van de Zwitserse bondsraad, 31 juli 1894; Uittreksel van het protocol van de
zitting van de Zwitserse bondsraad, 21 september 1894. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer
13882. Uittreksel van het protocol van de zitting van de Zwitserse bondsraad, 13 november 1894. SBB,

Argentinië direct aan de Argentijnse diplomatieke vertegenwoordigers in Italië zouden doorgeven.
In ruil zouden de Argentijnse autoriteiten de Italiaanse consuls op de hoogte houden van het vertrek
van anarchisten en "leden van subversieve partijen in het algemeen" naar Italië.164

   In 1898 dienden zich de eerste problemen aan. Argentinië meende, op basis van inlichtingen van
Italiaanse autoriteiten, Italiaanse immigranten te kunnen weigeren en zag elke aanmerking op dit
beleid als ongewenste inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Na druk diplomatiek overleg
besloot de Argentijnse regering in te binden: ze zou alle immigranten toelaten en de gesignaleerde
subversieve personen onder streng toezicht plaatsen.  Het is niet waarschijnlijk dat de overeenk-165

omst enige praktische betekenis heeft gehad voor Italië. Jaren later somde minister-president
Giolitti zijn klachten op: de Argentijnse autoriteiten hadden geen enkel signalement aan de
Italiaanse diplomaten in Argentinië doorgegeven; de politie daar toonde een merkwaardige en
onbegrijpelijke tolerantie ten opzichte van de schandelijke activiteiten van Italiaanse sektariërs; de
autoriteiten werkten Italiaanse politiefunctionarissen, die naar Argentinië waren gezonden,
systematisch tegen in hun toezicht op de Italiaanse anarchisten. Giolitti achtte de overeenkomst dan
ook van geen enkele waarde.  166

   De bilaterale antianarchistische akkoorden tussen Italië en respectievelijk Oostenrijk, Frankrijk en
Zwitserland (de grensstaten!) werden alle in juli 1894 gesloten.  De kern van de drie verschillende167

overeenkomsten was gelijk: wederzijdse uitwisseling van inlichtingen over anarchisten tussen de
politieautoriteiten aan de grens. De afspraken werden in de maanden augustus tot oktober uitge-
breid met de afspraak dat ook de centrale politieautoriteiten direct met elkaar in contact konden
treden inzake inlichtingen over anarchisten. Het initiatief voor het eerste deel van de overeenkom-
sten kwam van Crispi.  Het plan om de uitwisseling van inlichtingen uit te breiden tot het niveau168

van de centrale politieautoriteiten was afkomstig van de Oostenrijkse regering, waarop Italië het
initiatief overnam om de afspraak ook te laten gelden voor Frankrijk en Zwitserland.  Deze169
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Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14206.
Voor de bilaterale akkoorden met Oostenrijk-Hongarijë zie: minister van Buitenlandse Zaken aan
minister van Binnenlandse Zaken, 7 december 1894. ASDMAE, P.I., B. 24. Minister van Buitenlandse
Zaken aan minister van Binnenlandse Zaken, 18 augustus 1894; minister van Binnenlandse Zaken aan
minister van Buitenlandse Zaken, 25 augustus en 5 december 1894; Oostenrijkse ambassadeur in Rome
aan minister van Buitenlandse Zaken, 30 november 1894; Italiaanse ambassadeur te Wenen aan minister
van Buitenlandse Zaken, 8 maart 1896. P.I., B. 42. Italiaanse ambassadeur in Wenen aan minister van
Buitenlandse Zaken, 4 september 1894. P.I., B. 44.
Voor de bilaterale akkoorden met Frankrijk zie: minister van Binnenlandse Zaken aan minister van
Buitenlandse Zaken, 17 januari 1895. ASDMAE, P.I., B. 36. Correspondentie tussen de Italiaanse
ambassadeur te Parijs en de minister van Buitenlandse Zaken, 13 september en 3 oktober 1894; minister
van Binnenlandse Zaken aan minister van Buitenlandse Zaken, 22 december 1894 en 23 mei 1895.
ASDMAE, Serie Z-Contenzioso, B. 50. Memoria, 29 juni 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, fasc. 562.
Telegram van minister van Buitenlandse Zaken aan minister van Binnenlandse Zaken, 17 juli 1894;
circulaire van de directeur-generaal van de Pubblica Sicurezza, Sensales, 20 juli 1894. Carte Crispi
Roma, fasc. 728. Correspondentie tussen minister van Binnenlandse Zaken en de Italiaanse ambassadeur
in Parijs, 16 en 17 juli 1894. ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 47, fasc. 728.
Zie: de vele verslagen van de Italiaanse zaakgelastigde te Bern aan de minister van Buitenlandse Zaken170

(1894); zie met name: het rapport van de Italiaanse consul te Bellinzona, 6 december 1894. ASDMAE,
Serie Z-Contenzioso, B. 50.
De Italiaanse regering drong reeds vanaf augustus 1894 aan op de verwijdering van de Italiaanse171

anarchisten, maar onder druk van de publieke opinie, en met name van de Gazetta Ticinese, weigerde de
kantonale regering aanvankelijk de anarchisten uit te wijzen. Rapport van consul Marazzi te Bellizona
aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 17 augustus 1894. ASDMAE, P.I., B. 31.
Over deze episode schreef de bekende anarchist Pietro Gori, zelf één van de uitgewezenen, het beroemde172

gedicht Addio a Lugano waarin hij de Zwitserse regering verweet slaaf te zijn geworden van de Italiaanse
regering en de nagedachtenis aan Wilhelm Tell te schenden. Tegelijk met Gori werd ook politiespion
Giovanni Domanico uit Zwitserland uitgewezen. Deze bevond zich echter op dat moment reeds in Rome
waar hij de krant L'Asino dirigeerde. Sole, Rivoluzionario e Spia, 66-69. SBB, Polizeiwesen E 21,
Archiefnummer 6578; AEG, Etrangers J (Repertoire des Expulsions, 1872-1900) 7841.
Auszug Protokoll Bundesrates, 29 januari 1895. Auszug Protokoll Bundesrates, 15 februari 1895.173

Diverse berichten van Bern aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1894. ASDMAE, Serie Z -174

Contenzioso, Pac. 50.
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken, 16 september175

1894. ASDMAE, Serie Z-Contenzioso, B. 50.

akkoorden schijnen bevredigend te hebben gefunctioneerd, zowel op lokaal als op centraal niveau.
Er was echter een irritante spelbreker: de autoriteiten van het kanton Ticino weigerden de akkoor-
den uit te voeren.  Anders dan in het verleden was de bondsraad nu echter wel bereid in te grijpen,170

hetgeen na lang aandringen van de Italiaanse regering,  onder meer leidde tot de geruchtmakende171

arrestatie en uitzetting van 18 Italiaanse anarchisten en socialisten uit Lugano in januari 1895.172

Een maand later werden er nog eens vijf het land uitgezet. De aanklacht luidde in beide gevallen:
het bedrijven van anarchistische propaganda en het smokkelen van anarchistische of opruiende
drukwerken en geschriften naar Italië.  Ticino zou echter altijd een bron van ergernis blijven voor173

Italië omdat de kantonale regering verder niets ondernam tegen de aanwezigheid van Italiaanse
anarchisten.174

   Ook met Spanje had Italië in 1894 een overeenkomst gesloten over de uitwisseling van gegevens
over anarchisten.  Aangezien er echter geen Spaanse anarchisten in Italië verbleven, zou Rome de175

Spaanse regering voorzien van inlichtingen over anarchistische intriges die Spanje schade zouden
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Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken, 16 september176

1894. ASDMAE, Serie Z-Contenzioso, B. 50. Het is mij niet bekend of deze overeenkomst is geëffectu-
eerd.
Brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Italiaanse consul in Barcelona, Stella, 3 mei 1896.177

ASDMAE, P.I., B. 46. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse
Zaken, 29 april 1896. P.I., B. 36.
Brief van de Italiaanse ambassadeur in Madrid aan de minister van Buitenlandse Zaken, 21 augustus178

1897. ASDMAE, P.I., B. 36.
Brief van de Italiaanse ambassadeur in Madrid aan de minister van Buitenlandse Zaken, 10 oktober 1897.179

ASDMAE, P.I., B. 36.
Brief van de Italiaanse consul in Barcelona aan de minister van Buitenlandse Zaken, 19 oktober 1897.180

ASDMAE, P.I., B. 36.
Brief van de Italiaanse zaakgelastigde te Brussel aan de minister van Buitenlandse Zaken, 7 oktober181

1896. ASDMAE, P.I., B. 36.
Brief van de Italiaanse ambassadeur in Brussel aan de minister van Buitenlandse Zaken, 19 september182

1898. ASDMAE, P.I., B. 28.
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken, 22 maart 1896.183

ASDMAE, P.I., B. 36. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse
Zaken, 22 februari 1896. P.I., B. 42.
Porter, The Origins of the Vigilant State; Porter, Plots and Paranoia.184

Brief van de Italiaanse ambassadeur in Londen aan de minister van Binnenlandse Zaken, 21 juli 1894.185

ASDMAE, Serie Z-Contenzioso, B. 50.

kunnen berokkenen.  In 1896 was er een vorm van politiesamenwerking tussen de Italiaanse176

consul in Barcelona en een afgevaardigde van de Franse politie in Barcelona, Thiellement.  Het177

betrof uitsluitend toezicht op anarchisten. Een jaar later sprak de Spaanse premier de wens uit dat
de Italiaanse politie, in navolging van de Franse, een geheime agent zou stationeren in Barcelona
om de daar aanwezige Italiaanse anarchisten in de gaten te houden.  De Italiaanse regering hoefde178

over dit voorstel niet lang na te denken en zond in oktober 1897 Francesco Petrilli naar
Barcelona.  Deze moest samenwerken met de politie aldaar en met de commissaris van de Franse179

geheime politie.180

   Op 7 oktober 1896 kwam tevens een overeenkomst tot stand tussen Italië en België. De beide
centrale politiebureaus zouden direct met elkaar corresponderen over zaken omtrent anarchisten en
politiebeleid. Met nadruk werd afgesproken dat de samenwerking zich zou beperken tot berichten
over anarchisten.  Twee jaar later, tijdens een onderhoud tussen de Italiaanse ambassadeur in181

Brussel en de Belgische directeur-generaal van Openbare Veiligheid, De La Tour, bleek echter dat
de overeenkomst niet naar tevredenheid functioneerde. De Belgische centrale veiligheidsdienst was
namelijk niet in staat zich in verbinding te stellen met de Direzione Generale della Pubblica
Sicurezza in Rome omdat ze niet over de vereiste cijfercode beschikte. Het Italiaanse ministerie van
Binnenlandse Zaken liet daarop weten dat het België direct de sleutel tot het cijferschrift zou toestu-
ren.182

   Met de regering van Hongarijë werd in 1896 afgesproken dat een directe uitwisseling van
inlichtingen over anarchisten zou plaatsvinden tussen de autoriteiten van Rijeka (Fiume) en
Boedapest en die van Venetië en Ancona.  183

   De afspraken konden ook buiten regeringen en verdragen omgaan. Dit was het geval met
Engeland. Formele afspraken over uitwisseling van inlichtingen betreffende anarchisten waren in
Engeland politiek niet haalbaar; dat was internationaal bekend.  Toen Crispi echter vernam dat er184

rechtstreekse contacten waren tussen de Franse en Engelse politie, wilde hij ook een dergelijke
relatie tussen de Engelse en Italiaanse politie. De Italiaanse ambassade in Londen kreeg daarop in
1894 de instructie contact op te nemen met de hoofdcommissaris van de Metropolitan Police.  De185
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Porter, The Origins of the Vigilant State, 121-122.186

Le Péril Anarchiste was ook de titel van een publicatie van Félix Dubois die in 1894 in Parijs en in187

Londen verscheen. Masini ("Bakunin in Italia", 27) omschrijft Dubois' boek als het werk van een
politieagent waarin Bakoenin, zoals vaak het geval was in marxistische publicaties, werd aangeduid als
een agent van de tsaristische regering. Pietro Gori heeft het boek van Dubois bekritiseerd in zijn artikel
"La Difesa di Bakounine", Il Secolo, 23-24 april 1894.
Circulaire van Crispi, Rome 7 juli 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, fasc. 653.188

Special Branch had echter al lang, en zeker na het toetreden van William Melville, de gewoonte om
inlichtingen over buitenlandse anarchisten door te sturen naar de politie op het continent, hetzij
rechtstreeks hetzij via diplomatieke kanalen.186

   Italië had zich dus, dankzij de inspanningen van Crispi, aan alle kanten ingedekt tegen het
anarchistische gevaar. Grensoverschrijdingen werden direct gesignaleerd en van alle kanten werd de
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza ingelicht over bewegingen van Italiaanse anarchis-
ten. Bovendien waren alle akkoorden in het voordeel van Italië: door de medewerking van de andere
landen kon Italië de noodzakelijke bezuinigingen doorvoeren op de begrotingspost van de politieke
politie in het buitenland. Daar kwam nog bij dat er in Italië vrijwel geen buitenlandse anarchisten
verbleven zodat de bilaterale akkoorden in de praktijk vaak ten gunste van Italië uitpakten.

De aard van de repressieve maatregelen

Crispi's maatregelen tegen de anarchisten leken op het eerste gezicht volledig overeen te stemmen
met de regelingen die in het buitenland werden getroffen. Le péril anarchiste werd in heel Europa
waargenomen, en elk land nam vergelijkbare maatregelen om het te bestrijden.  Italië vormde187

daarop geen uitzondering. Crispi wekte aanvankelijk ook de indruk dat de nieuwe wetten uitsluitend
op anarchisten zouden worden toegepast. Dat beeld werd versterkt door de circulaires die hij naar
de prefecten verstuurde. In een circulaire van 7 juli, dus nog voor de goedkeuring van de antianar-
chistische wetten, liet Crispi de prefecten weten:

Ik heb moeten constateren dat de persoonlijke kennis van de functionarissen en agenten
over de anarchisten niet zo zeker en uitgebreid is als voor de dienst vereist is. Ik raad U
aan om zonder uitstel met de geschikte middelen [...] er voor te zorgen dat de vereiste
kennis met betrekking tot de anarchisten in de provincie zo uitgebreid mogelijk wordt en
dat men zich niet, zoals gewoonlijk, beperkt tot degenen die in de hoofdstad wonen.
Terwijl ik gezorgd heb voor een voorschot op de uitgaven van de geheime politie, herhaal
ik de krachtige aanbevelingen opdat dit buitengewoon doeltreffend zal zijn, en aan die
confidenti wordt toevertrouwd die in staat zijn om de prefecten en onderprefecten
nauwkeurige inlichtingen te verschaffen over bijeenkomsten en samenzweringen van de
verschillende groepen evenals over de bewegingen van de anarchisten; ik verwacht
daarover nauwkeurige en gedetailleerde inlichtingen die een eind zullen maken aan de
vage en onbepaalde formules van algemeen toezicht. De Heren Prefecten zullen de ernst
van het moment inzien en zeker tegemoet komen aan de verwachtingen van de regering en
het land.188

   In een ontwerp van een circulaire sprak Crispi over de "groeiende vermetelheid van waanzinni-
gen" en waarschuwde hij de prefecten dat in geen enkel geval de maatregel van het domicilio coatto
"een middel van wrok, vooroordelen of persoonlijke wraak mocht worden." Tevens waarschuwde
hij hen ervoor dat het verbod op verenigingen alleen bedoeld was voor die organisaties die het doel
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Ontwerptekst van circulaire van .. juli 1894. Zie: Bijlage A - 19.189

Deze Disegni di Regolamento per l'Esecuzione della Legge 19 luglio 1894, n. 314 e 316 bevinden zich190

in ACSR, Carte Crispi Roma, fasc. 562.
Circulaire van Crispi, Rome 26 juli 1894. Zie: Bijlage A - 20.191

Circulaire van Crispi, Rome 9 augustus 1894. Zie: Bijlage A - 22.192

ISRR, B. 830, fasc. 7 (830-8-1).193

ISRR, B. 830, fasc. 7 (830-8-62) en (830-8-69).194

ISRR, B. 830, fasc. 7 (830-8-70).195

Boldetti ("La Repressione in Italia", 504-505) heeft ongelijk als ze, onder verwijzing naar de circulaire196

van 9 augustus, meent dat Crispi daarmee reeds de socialisten wilde treffen. Uit die tekst zelf blijkt niet
dat de repressie ook de socialisten gold.
De eerste tekenen dat Crispi's repressieve maatregelen niet alleen tegen de anarchisten waren gericht,197

waren reeds te zien in de wet van 11 juli 1894. Deze autoriseerde de herziening van de kieslijsten waar-
door 814.260 kiezers het stemrecht verloren. Het officiële doel van deze wet was om de kieslijsten op te
schonen door de onrechtmatige ingeschrevenen te verwijderen.

hadden om met geweld en daden het sociale bestel omver te werpen, en niet gold voor discussie-
clubs die de moderne sociale problemen bespraken.  In een volgend rondschrijven, van 26 juli,189

bleef Crispi uiterst vaag. Hij beloofde de prefecten nadere voorschriften en toelichtingen te zullen
sturen.  Ook in deze circulaire herinnerde Crispi eraan dat de maatregelen met uiterste zorgvuldig-190

heid dienden te worden uitgevoerd. Het domicilio coatto gold alleen voor die personen die op dat
moment een gevaar vormden voor de openbare veiligheid, en het verbod op verenigingen en bij-
eenkomsten betrof alleen die groepen die het vaste voornemen hadden of handelingen verrichtten
om de sociale orde te vernietigen. Hij vertrouwde volledig op het onderscheidingsvermogen van de
ambtenaar inzake noodzaak en misbruik bij de toepassing van de preventieve wetten.  De191

dienstbrief van 9 augustus was in feite een variatie op de voorgaande. Nogmaals sprak hij zich uit
tegen de "gesel van het anarchisme" en "de vijanden van de sociale orde" en wederom maande hij
tot voorzichtige toepassing van de maatregelen.192

   Uit zijn persoonlijke notities valt echter op te maken dat Crispi nauwelijks onderscheid aanbracht
tussen anarchisten en socialisten. Hij zag wel een verschil tussen socialistische parlementariërs en
socialisten "van de straat": met parlementariërs discussieerde men, met socialisten "van de straat"
maakte men korte metten omdat het niet toegestaan kon worden dat ze ter ondersteuning van hun
theorieën het land teisterden met plunderingen en bloedbaden.  Hij stelde het nog explicieter: 193

De uitzonderingswetten zijn het gevolg van de uitzonderlijke houding van de anarchisten
en socialisten; [...] het socialisme is de ontkenning van de vrijheid, het anarchisme is de
permanente oorlog. Met hen discuteert men niet, men bestrijdt ze.  194

en:

Socialisten en anarchisten hebben beide hetzelfde doel: de nationale instellingen vernieti-
gen. Het verschil tussen de twee partijen is dit: de socialisten verbergen op huichelachtige
wijze de na te streven doelen, de anarchisten gedragen zich moedig en zijn openhartig in
hun daden.195

   Crispi maakte in het openbaar dus wel een duidelijk onderscheid tussen anarchisten en socialisten,
zoals ook blijkt uit zijn richtlijnen aan de prefecten.  Voor zichzelf had hij dit onderscheid echter196

al lang laten varen. Pas later in dat jaar maakte hij publiekelijk dat hij de socialisten en anarchisten
op gelijke wijze zou bestrijden.197
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De publicatie of de voordracht van deze liederen werd bestraft door artikel 247 van het Wetboek van198

Strafrecht: verdediging van misdrijven en aanzetten tot klassenhaat. Circulaire van politiechef Sensales,
10 mei 1894; circulaire van minister-president Crispi, 12 juni 1894. Circulaire van minister van Justitie
Calenda di Tavani, 17 juni 1894. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 108, fasc. 1014.
Boldetti, "La Repressione in Italia", 509.199

Pernicone, Italian Anarchism, 288. Het aantal coatti steeg van 3.448 in 1892-1893 naar 5.043 in 1893-200

1894. Het jaar erop daalde het aantal coatti naar 4.100; de jaren tussen 1896 en 1903 bleef het aantal
schommelen tussen 2.700 en 3.400. Jensen, Liberty and Order, 302.
Geciteerd naar Marabini, Prime Lotte Socialiste, 187.201

"Camillo Prampolini" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, IV, 216-231.202

   De antianarchistische maatregelen hadden de gewenste effecten. Er bleef vrijwel geen zichtbaar
spoor van het anarchisme over. Tussen maart 1894 en januari 1896 verscheen er geen enkele
anarchistische krant in Italië. Het zingen van het socialistische Canto dei Lavoratori (auteur:
Filippo Turati) of van het anarchistische Inno della Canaglia (Marcia dei Ribelli) (auteur: Pietro
Gori) was vanaf mei 1894 verboden.  Honderden anarchisten werden getroffen door het domicilio198

coatto en werden naar de strafeilanden gestuurd. Vele anarchisten uit Noord-Italië vluchtten naar
Marseille en Lugano. Gesteund door de burgerlijke kranten, rechtsgeleerden, criminologen en het
parlement kon de jacht op de anarchisten ongeremd doorgaan. Het domicilio coatto was daarbij het
belangrijkste wapen. In 1894 werden 3.021 personen door deze maatregel getroffen, waarvan 644
op basis van de speciale antianarchistische wetgeving van 19 juli.  Het aantal anarchisten dat199

tussen 1894 en 1896 door de maatregel van het domicilio coatto werd getroffen, wordt geschat op
drieduizend.200

De vervolging van de socialisten

Ondertussen hadden de socialisten ervaren dat de veiligheidsmaatregelen van juli niet uitsluitend
tegen de anarchisten waren gericht. Socialistische kranten werden in beslag genomen, zetels van
afdelingen van de Partito Socialista dei Lavoratori en woningen van socialisten werden doorzocht,
en bijeenkomsten werden verboden. Het derde nationale congres van de Partito Socialista dei
Lavoratori, dat van 7 tot 9 september in Imola gehouden zou worden, werd door de prefect van
Bologna verboden omdat:

zowel in het programma als in de statuten en de tactiek van de Partito Socialista dei
Lavoratori Italiani, goedgekeurd tijdens het Congres van Reggio Emilia, verklaringen
zijn opgenomen die duidelijk revolutionair zijn en waarin de noodzaak is erkend een
beroep te doen op gewelddadige middelen om het doel te bereiken waarnaar de partij
streeft.201

Ook de sociaal-democraat Camillo Prampolini die in juli de antianarchistische maatregelen nog had
begroet als een overwinning van de "socialisten in het parlement", moest ontdekken dat zijn
organisaties in Reggio Emilia op 14 september werden ontbonden.202

   De grootste klap kwam echter op 22 oktober 1894 toen Crispi, op basis van de antianarchistische
wetten, besloot tot ontbinding van de socialistische partij en vele verenigingen van wederzijds
hulpbetoon. Centraal in de motivering van Crispi stonden de termen 'klassenstrijd' en 'revolutie'. Er
werden 348 verenigingen ontbonden met een totaal aan 33.338 leden; 1.500 personen werden
gearresteerd, 539 personen werden aangeklaagd waarvan 401 veroordeeld op basis van artikel 5
van wet no. 316 (verenigingen die tot doel hebben om met gewelddaden sociale instellingen te
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ACSR, Carte Crispi Roma, fasc. 663.203

Jensen, Liberty and Order, 91.204

Tijdens de verkiezingen van november 1892 had geen van de kandidaten zich verkiesbaar gesteld als205

afgevaardigde van de socialistische partij. Volgens de krant Giustizia werden er twaalf kandidaten
gekozen die het beginsel van de klassenstrijd accepteerden. Van die twaalf kan slechts de helft als
socialist betiteld worden. Zie: Angiolini, Socialismo e Socialisti, 216-219.
Circulaire van politiechef Sensales aan de prefecten, met uitzondering van die van Milaan, Sicilië en206

Sardinië, Rome 19 oktober 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, fasc. 663.
Telegram van Crispi aan de prefect van Milaan Antonio Winspeare, 2 oktober 1894. ACSR, Carte Crispi207

Roma, fasc. 663.
Telegram van koning Umberto aan Crispi, Monza 25 oktober 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, fasc.208

663.
Crispi aan onderstaatsecretaris Roberto Galli, Rome 23 oktober en 24 oktober 1894. ACSR, Carte Crispi209

Roma, fasc. 663.

vernietigen).  Gebruik makend van het reces van de Kamer, waardoor de parlementaire203

onschendbaarheid werd opgeschort,  liet Crispi ook vijf socialistische afgevaardigden204

arresteren.  Zij werden enkele maanden verbannen naar plaatsen waar ze onder politietoezicht205

stonden. Drie dagen voor de officiële ontbinding had politiechef Sensales reeds een circulaire
uitgevaardigd waarin deze werd aangekondigd:

Zoals de prefect van Milaan U heeft getelegrafeerd, moeten de maatregelen met betrek-
king tot de ontbinding van verenigingen die behoren tot de Partito Socialista [dei]
Lavoratori Italiani, zich uitstrekken tot al diegene die met subversieve politieke bedoe-
lingen zijn opgericht en ook tot diegene die ontstonden met economische doelen en die
van filantropische werkzaamheden revolutionaire activiteiten hebben gemaakt.206

Met de zogenaamde 'economische' verenigingen werden Camere del Lavoro, bonden en società di
mutuo soccorso bedoeld. De woorden van Sensales kwamen overeen met de intenties van Crispi.
Op 2 oktober had deze aan de prefect van Milaan laten weten dat het nooit zijn bedoeling was
geweest om verenigingen te ontbinden "die zich in hun daden overeenkomstig het economische doel
van hun instelling hebben gedragen." De maatregel diende zich te beperken tot de associaties die in
strijd met hun statuten handelden en die overgingen tot subversieve politieke doelen.  De207

geciteerde woorden waren niet toevallig gericht aan de prefect van de Lombardijnse hoofdstad waar
het centrum van het Italiaanse marxisme zetelde.
   Koning Umberto, die pas achteraf over de maatregel werd ingelicht, was uiterst tevreden en liet
weten dat Crispi daarmee tegemoet was gekomen aan een "vurige wens": "Het Vaderland, de
instellingen en de maatschappij herkennen in U een waakzame en standvastige verdediger en ik een
trouwe en toegewijde vriend."  Aan zijn onderstaatssecretaris Roberto Galli liet Crispi weten dat208

het hem niet interesseerde wat de radicalen van de maatregel vonden, maar dat hij het wel belangrijk
vond wat vrienden en gematigde en serieuze personen ervan vonden. Tevens vertelde hij hem dat
het noodzakelijk was dat bevriende kranten de maatregel zouden verdedigen.209

Crispi's motieven voor de socialistenvervolging

De verandering in het beleid van Crispi is door historici op uiteenlopende wijzen geïnterpreteerd.
Boldetti noemde de politiek typerend voor een vertegenwoordiger van de ideologie van de heer-
sende klasse, die een sterke weerzin koesterde tegen de arbeidersbeweging en elke vorm van
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Boldetti, "La Repressione in Italia", 504.210

Jensen, Liberty and Order, 89-91.211

Canosa en Satosuosso, Magistrati, Anarchici e Socialisti, 38, 53; Canosa, Storia della Criminalità, 217.212

De lijst is veel omvangrijker, maar het is hier genoeg te zeggen dat vrijwel alle historici de juli-wetten
beschouwen als een doelbewuste poging van Crispi om de hele "klasse-oppositie" te bestrijden.
Zie onder andere: Preti, Le Lotte Agrarie, 142-143.213

Zie al hierboven: pag. 305, noot 58.214

Candeloro, Il Movimento Cattolico, 248-249.215

Evenmin als in het Nederlands, bestaat dit woord in het Italiaans: bedoeld wordt de leer van het canaille,216

ofwel het liberalisme.
Geciteerd naar Candeloro, Il Movimento Cattolico, 258.217

oppositie tegen het heersende systeem.  Jensen legt de oorzaak deels bij de verwarring over het210

anarchisme en socialisme als gevolg van de vele overeenkomsten en personele banden tussen de
twee bewegingen.  Vele historici oordelen dat Crispi niet volledig oprecht was tijdens de parle-211

mentaire debatten in juli 1894 en dat hij met een geheime agenda werkte om ook de socialistische
partij te onderdrukken.  Het was voor de burgerij inderdaad moeilijk een onderscheid te maken212

tussen anarchisten en socialisten. Beide bewegingen streden immers tegen de gevestigde orde en
wilden de maatschappij, die zij als onrechtvaardig en corrupt omschreven, fundamenteel verande-
ren. Beide groeperingen kozen ook de zijde van de armen tegen de rijken, van de onderdrukten
tegen de uitbuiters. Bovendien werd de keuze voor het anarchisme of voor het socialisme veeleer
gemaakt op basis van persoonlijke ervaringen en vriendschappen dan op grond van een bewuste
politieke voorkeur. Deze verwarring bij de burgerij kón echter niet heersen op het niveau van de
regering die dagelijks op de hoogte werd gehouden van de ontwikkelingen binnen de twee bewegin-
gen.  Als regeringsleiders het anarchisme en het socialisme onder één noemer brachten, dan213

gebeurde dat met opzet.
   Behalve zijn oprechte angst voor de anarchistische en socialistische dreiging waren er nog andere
redenen voor Crispi om ook de sociaal-democraten aan te pakken. Hij moest zich, ter ondersteuning
van zijn koloniale en financiële politiek, een brede basis verschaffen in het parlement. Hij was niet
langer zeker van de hechtheid van de parlementaire 'tregua di Dio', Gods wapenstilstand, als het
zou gaan om belastingverhogingen.  Hij had dus steun van nieuwe bondgenoten nodig. In eerste214

instantie probeerde hij de Kerk aan zich te binden door de zogenaamde 'stilzwijgende verzoening'. 
   De Kerk, die met vereende krachten de arbeiders ervan wilde weerhouden toe te treden tot het
'socialistische legioen', had als tegenmaatregel reeds eigen Camere del Lavoro opgericht om het
"noodlottige socialistische beginsel van de klassenstrijd" te bestrijden.  De bisschoppen hadden,215

ofschoon niet hartstochtelijk, de onderdrukking van de fasci siciliani goedgekeurd. De klerikale
kranten daarentegen beschouwden de fasci als een uitwas van het liberalisme. "De Siciliaanse
beweging", schreef de Osservatore Cattolico op 7 januari 1894, 

is uitsluitend het product van het canaglismo,  en van de onwetendheid en gulzigheid216

van de liberale sekte die, of ze nu gematigd is, of progressief of radicaal, of van de destra
of van de sinistra, of socialistisch of anarchistisch, of monarchistisch of Savoyaans, sinds
dertig jaar een wanbestuur vormt in Italië.217

De wetgeving van juli werd door de katholieke kranten gunstig ontvangen:

Men lette goed op: wij keuren de materiële verdediging van de staten, ter onderdrukking
van de misdaden van de anarchisten, niet af en keuren die zelfs goed. Maar we benadruk-
ken dat dit verweer weinig of niets zal uithalen zolang men niet begint met het verwijde-
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"Liberalismo ed Anarchia", Civiltà Cattolica, XV (1894). Geciteerd naar Candeloro, Il Movimento218

Cattolico, 258.
Geciteerd naar Candeloro, Il Movimento Cattolico, 258-259; Mola, Storia della Massoneria, 240.219

Geciteerd naar Mola, Storia della Massoneria, 241, noot 24.220

Crispi's politiek veroorzaakte een scheuring binnen de vrijmetselarij, waarbij de loge in Milaan zich221

keerde tegen Grootmeester Adriano Lemmi die Crispi bleef steunen.
Romanelli, L'Italia Liberale, 365.222

ren van het anarchisme uit de hoofden, en men niet in wet, opvoeding en zeden terugkeert
naar die geloofsovertuigingen en praktijken van het Christendom, waarvan de wettelijke
en publieke afvalligheid noodzakelijkerwijs in sociale anarchie resulteert.218

Voor een antiklerikaal als Crispi was het, in tijden waarin het antiklerikalisme een patriottistisch
karakter droeg, een hele stap om verzoenende woorden tot de Kerk te spreken, maar de politieke
situatie dwong hem ertoe. Op 10 september 1894 hield hij een toespraak in Napels waarvan de kern
luidde:

De maatschappij staat voor een kritiek en droevig moment, en meer dan ooit voelen we
vandaag de noodzaak dat de twee autoriteiten, de burgerlijke en de religieuze, in overeen-
stemming voortgaan om het verdoolde volk terug te brengen op de weg van de rechtvaar-
digheid en de liefde. Uit de duisterste hoeken van de aarde is een schandelijke sekte te
voorschijn gekomen, die in haar vaandel schrijft: noch God, noch Leider. Laten we
vandaag, verenigd tijdens het dankfeest, ons aaneensluiten om dat monster te verslaan en
op ons vaandel schrijven: met God, met de Koning en voor het Vaderland.219

Crispi's beroep liet paus Leo XIII onberoerd. De kerkvorst stond nog steeds op zijn wereldlijke
aanspraken. Daarentegen liet de toenadering tot de Kerk de antiklerikalen allerminst onbewogen.
Crispi verdedigde zich tegenover de vrijmetselaars door de woorden van 10 september te herhalen
en eraan toe te voegen:

Tegen deze noodkreet verzetten jullie je, in de veronderstelling van politieke reacties en
een nieuwe aanslag op de verworvenheid van de vrijheid, die niemand meer dan ik zal
kunnen en zal weten te verdedigen! Door jullie houding, en door je van mij te verwijderen,
helpen jullie het anarchisme, dat oprukt met schaamteloosheid en met de dolk. Het spijt
me zeer, maar dit zal mij niet weerhouden om de weg te vervolgen die ik heb
ingeslagen.220

   Behalve dat hij de gehoopte steun van de Kerk was misgelopen, vervreemdde Crispi bovendien
zijn traditionele medestanders binnen de vrijmetselarij van zich.  Hij was daarom naarstig op zoek221

naar andere medestanders. Deze zocht hij bij de Destra op Sicilië en in Lombardije: de burgerij op
Sicilië en de ondernemers en industriëlen in het Noorden. Dit burgerlijke blok kon hij verenigen
door zijn aanval op de socialisten, die als "revolutionair, antisociaal en antinationaal" werden
afgeschilderd.222

   Crispi wilde de burgerij behagen door de socialisten uit te schakelen. Hij zou zich door deze
krachtige maatregel onmisbaar maken voor de burgerlijke belangen. De visie van het conservatieve
deel van die burgerij werd verwoord door Lucio Fiorentini die in het najaar van 1894 het boek
Socialismo ed Anarchia publiceerde. Hierin beweerde hij dat er een grote anarchistische
samenzwering bestond, la conspiration du silence, die met gesloten gelederen diende te worden
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Fiorentini, Socialismo ed Anarchia, 11-13.223

Ibidem, 200-206.224

Ibidem.225

Rolin, "La Répression des Attentats Anarchistes", 129.226

Een half jaar later oordeelde Rudinì echter: "We moeten uiterst voorzichtig zijn tegenover Crispi ... die,227

wel beschouwd, het vaandel van orde en nationale eenheid hooghoudt." Geciteerd naar Seton-Watson,
Italy, 169, 175.
Het ministerie van de Thesaurie was per decreet ingesteld tijdens het tweede kabinet Depretis in 1877.228

De verzelfstandiging van dit departement had ten doel om de staatsuitgaven aan een strengere controle te
onderwerpen. Tussen 1878 en 1888 werd het ministerie geleid door de minister van Financiën; vanaf
1888 stond het onder leiding van een aparte minister.

bestreden.  Tegelijkertijd stelde hij dat, ofschoon er verschillen waren tussen socialisten en223

anarchisten in de methoden, de anarchisten de actiepartij van het socialisme vormden:

De socialisten dreigen [...], de anarchisten slaan toe omdat ze vastberadener zijn, maar de
bom die zij werpen, is op de een of andere wijze geladen en aangestoken door anderen;
[...] de socialist is een anarchist in beweging, en de anarchist is een socialist van de
avant-garde.224

Fiorentini was daarom ook van mening dat socialisten met dezelfde middelen als anarchisten
bestreden moesten worden.  Dezelfde redenering werd door de Belgische rechtsgeleerde Albéric225

Rolin gevolgd:

Men heeft beweerd dat de moderne maatschappij zwanger is van het socialisme. Men zou
de waarheid dichter benaderen als men zegt dat het socialisme in zijn schoot het anarchis-
me draagt, en wij voegen er niet aan toe dat het de schuld is van diegene die er goedschiks
of kwaadschiks van is bevallen: de bevalling is een voldongen feit. [...] de anarchist is
niets anders dan een gehaaste socialist.226

Het socialisme werd dus beschouwd als onuitgekristalliseerd anarchisme of als veroorzaker van het
anarchisme. 
   Crispi had de steun van het burgerlijke blok des te meer nodig wegens zijn autoritaire hervor-
mingspolitiek op Sicilië. Hij wilde de concessies aan de Siciliaanse latifondisti terugschroeven. Hij
achtte hen namelijk verantwoordelijk voor de sociale problemen. Daartoe ontwierp hij een vergaan-
de decentralisatie van het bestuur. In juli 1894 kwam Crispi met voorstellen voor landhervormingen
op Sicilië ten gunste van de kleine landeigenaren en ten nadele van de grootgrondbezitters. Het zou
een complete hervorming van de pacht betekenen: herverdeling van land van de domeinen en van de
niet gecultiveerde gronden van de latifundi. Hij streefde naar de vorming van een conservatieve
klasse van boeren ten koste van de grootgrondbezitters. Deze maatregel, samen met de invoering
van een grondbelasting, veroorzaakte veel verzet onder de grootgrondbezitters onder leiding van
Antonio Starabba di Rudinì, zelf grootgrondbezitter en exponent van de oude Siciliaanse adel.
Rudinì beschouwde Crispi's bestuur als "een revolutionaire socialistische regering die de diepste en
hechtste grondvesten van de huidige sociale orde bedreigt."  227

   De financiële maatregelen die Crispi en minister van de Thesaurie,  Sidney Sonnino, wilden228

doorvoeren, waren meer bedreigend voor zijn parlementaire steun. Teneinde de staatsbegroting in
evenwicht te brengen had Sonnino een belastingprogramma opgesteld dat tot extra inkomsten ter
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Bezuinigingen zouden nauwelijks meer effect sorteren en bovendien werden bezuinigingen op de229

belangrijkste post, het ministerie van Defensie, pertinent door het koninklijk hof geweigerd.
Labriola in een ingezonden stuk aan de Leipziger Volkszeitung van 9 november 1894, in: Labriola,230

Scritti, I, 211-216.
Canosa, Storia della Criminalità, 139 en 157.231

waarde van 100 miljoen lire (zeven procent van de begroting) moest leiden.  De belastingver-229

hogingen waren des te meer noodzakelijk geworden door het ineenstorten van het Italiaanse
kredietsysteem als gevolg van de crises in de bankwereld. Crispi moest zodoende halverwege
oktober het parlement om nieuwe belastingverhogingen vragen. Om de Kamer gunstig te stemmen
had hij de socialistische partij ontbonden. "De ontbinding van de Partito dei Lavoratori was,"
volgens Labriola, "een redmiddel om nog één keer de grote trom van de redding van de Staat te
kunnen slaan."  Crispi's poging zou uiteindelijk falen. Het oorspronkelijke burgerlijke blok dat hij230

had gevormd, hield in laatste instantie geen stand wegens dezelfde bezuinigingen en belasting-
verhogingen. De monarchie en de burgerij waren hem dankbaar voor het herstel van de openbare
orde, maar hij moest niet hun financiële positie aantasten.

Een bondgenoot tegen het anarchisme: de criminele antropologie

Het anarchisme raakte binnen de Italiaanse maatschappij steeds meer geïsoleerd. Naast de
autoriteiten, de Kerk en de sociaal-democraten keerde ook een tak van wetenschap zich tegen de
anarchisten: de criminele antropologie. In het begin van de negentiende eeuw ontstond in Europa
onder criminologen en schrijvers de tendens om een 'criminele klasse' te creëren. In hun studies en
beschrijvingen stonden niet langer de overtreding en het misdrijf centraal, maar de persoon en de
groep die de overtredingen begingen. Criminaliteit werd beschouwd als een sociaal fenomeen en de
criminelen als een aparte groep met eigen regels en eigen kenmerken die zich onderscheidde van de
normale maatschappij. De criminele klasse werd nadrukkelijk voorgesteld als een onderdeel van de
werkende klasse.  Deze visie werd niet alleen gehuldigd in de 'sociale onderzoeken' en in de231

criminologie, maar evenzeer in de literatuur. Tevens kreeg men in toenemende mate oog voor de
sociale en economische omstandigheden waarin de misdaad zich afspeelde. 
   Aan het einde van de jaren zeventig baarde de Positivistische School in Italië veel opzien met haar
criminologische studies. Onder invloed van de evolutietheorieën van Herbert Spencer en, in mindere
mate, Charles Darwin, onderzochten de positivistische criminologen niet zozeer de criminaliteit,
rechtsovertreding of criminele klasse, maar vooral de persoonlijkheid van de misdadiger. Zij
zochten ook niet naar de sociale oorzaken van crimineel gedrag, ofschoon men wel erkende dat deze
van belang waren, maar naar psychische, fysieke en biologische oorzaken. De misdadiger was in
hun ogen een gedegenereerd persoon als gevolg van biologisch atavisme. De Italiaanse psychiater
en criminoloog Cesare Lombroso (1835-1909) was de grondlegger van deze gedachte. Zijn
aandacht richtte zich op elke groep die deviant gedrag vertoonde. Hij kreeg grote bekendheid door
zijn studie L'Uomo Delinquente (De Misdadige Mens) die in 1876 in Milaan werd gepubliceerd. 
   Lombroso deed medisch en antropologisch onderzoek bij misdadigers en krankzinnigen in de
overtuiging dat er bij beide categorieën sprake was van een gelijksoortige involutie of degeneratie.
Bij misdadigers zou er sprake zijn van een onderbroken ontwikkeling en zouden primitieve
kenmerken weer naar boven zijn gekomen. Volgens Lombroso werden afwijkingen in het menselij-
ke gedrag niet veroorzaakt door de vrije wil, maar door gebreken in de organische structuur. Deze
visie impliceerde dat de misdadiger niet langer aansprakelijk zou zijn voor zijn misdrijven, maar
behandeld diende te worden als een geesteszieke. De misdadiger moest daarom niet bestraft, maar
genezen worden. Op basis van uiterlijke en, in een later stadium, morele kenmerken kwam
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Later kwam Enrico Feri met een soortgelijke indeling: de geboren of instinctieve misdadiger, de232

krankzinnige misdadiger, de gepassioneerde misdadiger, de gelegenheidsmisdadiger en de misdadiger uit
gewoonte. Het is opvallend dat Lombroso in de lemma's over de "delinquente/delinquenza" van de
Enciclopedia Italiana (Milaan, 1929-1937, XII, 535-539) totaal ontbreekt en dat Ferri, die later
overstapte tot het fascisme, naar voren werd geschoven als de vertegenwoordiger van de criminele
antropologie.
Davis, Conflict and Control, 330.233

Lombroso, Gli Anarchici (herdruk, 1972), inleiding.234

Ferrarotti "Prefazione" in: Lombroso, Gli Anarchici (herdruk, 1972) 27. 235

Lombroso, Gli Anarchici (herdruk, 1972) 33.236

Ibidem, 21.237

Ibidem, 38, 45.238

Ibidem, 53.239

Lombroso tot een scala van typologieën van misdadigers. Hij ontwikkelde uiteindelijk vier ver-
schillende typen: de morele krankzinnige, de door passie gedreven misdadiger, de epileptische
misdadiger en de politieke misdadiger.  Tot de laatste categorie hoorde de politieke opstandeling.232

De politieke misdadiger was, wegens zijn neurotische en impulsieve aard, en wegens zijn haat tegen
de (staats)instellingen die hem troffen en hem tegenwerkten, een permanente, latente politieke
opstandeling. In oproer vond hij de manier om zijn passies te botvieren en zich te laten bewonderen
door een groot publiek. Hij haatte de bestaande staat en geloofde dat de door de staat gevormde
orde hem hinderde en strafte.
   Eén van de belangrijkste vooronderstellingen van Lombroso was dat de vrije wil en de moraal
geen invloed hadden op crimineel gedrag. Hij beschouwde de moraal als een vaag en metafysisch
concept dat niet empirisch geanalyseerd kon worden. Daarmee viel de ethiek buiten Lombroso's
beschouwingen.  Deze visie stond in scherp contrast met de Klassieke School van onder meer233

Francesco Carrara, die het misdrijf als het resultaat beschouwde van morele en fysieke krachten. 
   In 1894, enige tijd na Crispi's antianarchistische wetgeving en in een klimaat waarin het
anarchisme werd geïdentificeerd met terrorisme, publiceerde Lombroso zijn studie Gli Anarchici.
Hij hoopte dat het boek bekritiseerd zou worden door zowel de anarchist "die pretendeert dat hij het
tegenbewijs kan leveren door te doden", alswel door de politieagent "die beweert dat hij de
scheidsrechter van de Italiaanse gedachtenwereld is".  Hij legde in zijn publicatie een verband234

tussen anarchisme en criminaliteit, of preciezer gezegd, tussen anarchisten en misdadigers.
Lombroso beschouwde anarchisten als buitengewone fanatici,  en het anarchisme als een enorme235

achteruitgang, een 'regressie' of terugval naar de prehistorische mens.  Hij zag de meeste anarchis-236

ten als criminelen of krankzinnigen, of als een combinatie van beide. Uitzonderingen vormden de
met name genoemde theoretische anarchisten Peter Kropotkin, Elisée Reclus en Henrik Ibsen, die
nog wel iets verstandigs wisten te zeggen over het parlementarisme en de vrijheid.  Lombroso had237

ook wel begrip voor enkele gedachten van anarchisten als Merlino of Kropotkin. Zo had ook
Lombroso een afkeer van het parlementaire systeem, wantrouwde hij regeringsleiders en het
rechterlijke apparaat. Lombroso stemde vooral in met de aandacht binnen het anarchisme voor het
(geniale) individu.  Zijn afkeer van het anarchisme was grotendeels gebaseerd op de revolutionaire238

dadendrang, op de gewelddadige inspanning om de gevestigde orde te veranderen. Hervormingen
moesten geleidelijk worden doorgevoerd als men geen reactie wilde uitlokken die elke eerdere
verworvenheid zou vernietigen.239

   Lombroso had in zijn onderzoek gezocht naar typische misdadige eigenschappen van anarchisten.
Hij vond de volgende kenmerken: ze hanteerden een eigen jargon, droegen vaak tatoeages,
ontbeerden veelal morele en ethische gevoelens, zongen cynische liederen en hadden vaak de
fysionomie van criminelen. Anarchisten als Pini en Ravachol waren proto-types van geboren
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Ibidem, 60-64.240

Ibidem, 129.241

Ibidem, 71-83.242

Lombroso onderscheidde ook nog het type van de "vervolgende krankzinnigen", die veelal chronisch ziek243

waren (lever- en hartafwijkingen), moreel ontbeerden, en zich tekort gedaan voelden. Ze leden aan
vervolgingswaan en werden daardoor zelf vervolgers, waarbij ze zich richtten op de rijken, de
regeringsleiders en het gehele politieke bewind. Tot deze groep behoorden ook "indirecte zelfmoorde-
naars" als Emile Henry, Auguste Vaillant en Giovanni Passannante.
Lombroso, Gli Anarchici (herdruk, 1972) 117.244

Ibidem, 127.245

Ibidem, 97-103.246

Ferrarotti, "Prefazione", 31.247

misdadigers. Kenmerkend voor deze geboren criminele anarchisten waren niet alleen bepaalde
(criminele) gelaatstrekken, maar ook hun houding tegenover het misdrijf, hun genot van het kwaad,
een absoluut gebrek aan ethisch gevoel, haat jegens de familie en onverschilligheid tegenover het
menselijke leven.  Vaak veranderde de misdadige neiging zich in een revolutionaire neiging omdat240

deze de anarchisten, naast bevrediging van de impulsieve instincten, een aanzien van edelmoe-
digheid en een soort moreel alibi voor gewone misdrijven verschafte.241

   Het gros van de politieke misdrijven verklaarde Lombroso uit de verbinding van aangeboren
criminaliteit met epilepsie. Deze verbinding noemde hij 'politieke epilepsie' of 'politieke hysterie'.
Binnen de anarchistische partij zou het wemelen van zulke geestelijke afwijkingen. Deze anarchisti-
sche krankzinnigen waren echter moeilijk op te sporen omdat ze geen duidelijke afwijkingen
vertoonden in de fysionomie en bouw van de schedel: ze hadden geen misdadig voorkomen.
Bovendien vertoonden ze geen uitgesproken waanzin, en gingen op in de grote stedelijke massa. In
tegenstelling tot andere anarchisten gaven deze krankzinnigen vaak blijk van morele waarden, en
zelfs van een overdreven gevoel voor orde en van een liefde voor de samenleving die aan altruïsme
grensde.  Voorbeelden van dit type waren Giovanni Passannante en Davide Lazzaretti, die beide242

door Lombroso tot de anarchisten werden gerekend.243

   Het extreme altruïsme van geesteszieke anarchisten, die vrijwel allen misdadig waren, was voor
Lombroso, als psychiater en sociaal-democraat, een probleem.  Hij zag in het contrast tussen het244

gevoel van altruïsme en dat van wreedheid een tegenstelling die alleen door hysterie te verklaren
was. Deze hysterie openbaarde zich vaak, behalve in overdreven egoïsme, in andere neigingen van
excessieve onbaatzuchtigheid. Het altruïsme was daarom niets anders dan een variant van morele
krankzinnigheid.245

   Ten slotte waren er anarchisten die hun misdaden uit zuivere passie pleegden. Zij waren in hun
eerlijkheid de antithese van de geboren misdadigers. Ze hadden hadden geen enkele overeenkomst
met het criminele type en hadden vaak zelfs een mooie, 'anticriminele' fysionomie. Hun passie was
verbonden met een erfelijke neurose. Sante Caserio, de moordenaar van de Franse president, was bij
uitstek een gepassioneerde anarchist.246

   Lombroso vond geen nieuwe feiten en verklaringen voor het anarchistische gedrag. Hij vond er -
niet geheel toevallig - juist de bevestiging van zijn typologieën van de misdadiger in. Zijn theorie
was duidelijk in de studeerkamer opgesteld en uitgewerkt, met een dermate haastige deductie dat hij
zich nauwelijks verwijderde van de heersende algemene mening. Hij reduceerde daarmee het
anarchisme tot een zuiver individuele uiting van onverdraagzaamheid, ziekte (epilepsie), altruïsme
en fanatisme. De anarchisten werden gepsychologiseerd en geïndividualiseerd,  dat wil zeggen,247

ontdaan van hun groepsverband en socialistische overtuiging.
   Geheel in de traditie van het positivisme dat vooral praktisch wilde zijn, beperkte Lombroso zich
niet tot observaties, maar gaf hij ook aanbevelingen. Hij was een voorstander van krachtige
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maatregelen tegen anarchisten, maar een tegenstander van de 'overdreven' en 'impulsieve' uitzonde-
ringsmaatregelen zoals die vanaf juli 1894 in Italië van kracht waren.  De wetten van 1894248

zouden, volgens hem, op hun beurt weer nieuw geweld uitlokken. Hij wees daarbij op Frankrijk
waar een toename van de repressie een stijging van het aantal aanslagen zou hebben uitgelokt,
terwijl in landen als Engeland of Zwitserland het anarchisme vrijwel afwezig was.249

   Strenge onderdrukkende maatregelen zouden tevens de ijdelheid van anarchisten strelen en hen tot
de overtuiging brengen dat ze speciale misdaden pleegden terwijl ze toch niet anders dan gewone
misdaden waren. Internationale wettelijke maatregelen waren volgens Lombroso overbodig omdat
de anarchisten niet over een centrum beschikten dat erdoor getroffen zou kunnen worden. Hij had
geen bezwaar tegen de doodstraf, maar deze diende alleen te worden toegepast op geboren misdadi-
gers, zoals een Pini of een Ravachol, omdat zij het leven van vele onschuldige personen in gevaar
brachten. Ze dienden als een gezwel uit de beschaafde wereld te worden verwijderd.  Voor250

politieke misdadigers, en het merendeel van de anarchisten, was het daarentegen voldoende dat ze
uit hun sociale en juridische omgeving, waaraan ze zich niet hadden kunnen aanpassen, zouden
worden verwijderd. Politieke misdadigers zouden daarom verbannen of gedeporteerd moeten
worden.  Over het algemeen moesten anarchisten een alternatieve straf krijgen omdat ze gek251

waren (en dus in een krankzinnigengesticht thuishoorden) of omdat ze ondanks hun misdadigheid
ook onbaatzuchtig waren.252

   Aangezien hij weinig vertrouwen had in de parlementaire politiek en politici, verwachtte
Lombroso alleen enige baat van eenvoudige politiemaatregelen van die kant: het bijhouden van een
fototheek van alle militante anarchisten, de internationale afspraak om de verplaatsing van
gevaarlijke personen door te geven, het opsluiten in krankzinnigengestichten van alle monomane
epileptici en alle met anarchisme besmette geesteszieken. Voorts: de permanente opsluiting van de
gevaarlijkste personen op afgelegen eilanden, het verbod op publicatie van rechtszaken tegen
anarchisten, het toestaan en bevorderen van de verspreiding van populaire antianarchistische propa-
ganda en de vrijheid tot antianarchistische, eventueel gewelddadige, demonstraties. Veel meer heil
echter verwachtte Lombroso van preventieve maatregelen op het gebied van opvoeding (geweld en
schoonheid moeten minder worden geïdealiseerd), economie (geleidelijke sociaal-democratische
hervormingen) en politiek (opheffen van de parlementaire onschendbaarheid en decentralisatie).253

De sociaal-democratie vormde in zijn ogen het beste medicijn tegen de anarchie.254

   De historicus en socioloog Guglielmo Ferrero  hield bij zijn onderzoeken, meer dan de255

positivistische school van Lombroso, rekening met sociale en historische aspecten. Ferrero
beschouwde het anarchisme als een beweging van morele opstand. De anarchisten wilden de
menselijke ondeugden uitroeien door de maatschappij die ze voortbracht te vernietigen.  Ferrero256

beschouwde de anarchistische aanslagen in Italië als het gevolg van de strenge repressie door
Crispi. Hij vond het niet verwonderlijk dat er tegen de Siciliaanse staatsman zo veel aanslagen
werden gepleegd omdat deze bij uitstek de politicus was die de vraagstukken met geweld wilde
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Ferrero werd zelf ook getroffen door de maatregelen van Crispi tegen de socialistische partij en257

veroordeeld tot twee maanden domicilio coatto.
Ferrero, "Gli Ultimi Attentati Anarchici", 988-991.258

Ferri was onder meer auteur van Socialismo e Criminalità (Turijn, 1884) en I Socialisti e i Delinquenti259

(Milaan, 1900). Hij was aanvankelijk radicaal democraat, vervolgens gematigd socialist, daarna
revolutionair socialist en uiteindelijk aanhanger van het fascisme.
Ferri, "Il Congresso d'Antropologia Criminale a Ginevra", 527.260

Vele positivisten waren socialisten en vele socialisten, waaronder Filippo Turati, Leonida Bissolati en261

Camillo Prampolini, hielden zich bezig met criminologie.
Ferri, Socialismo, Anarchismo e Leggi Eccezionali, Rome, 1894.262

oplossen.  Ferrero geloofde niet dat strengere straffen individuele anarchisten ervan zouden257

weerhouden aanslagen te plegen of bommen te gooien. De maatregelen tegen anarchistische
publicaties zouden evenmin zin hebben, aangezien het Openbaar Ministerie er al voor zorgde dat
deze in beslag werden genomen en omdat de centra van de anarchistische pers zich in het buitenland
bevonden. Door anarchistische tijdschriften in Italië te vervolgen trof de overheid daarentegen juist
de tijdschriften van hun meest effectieve vijanden, de socialisten.258

   Enrico Ferri, één van Lombroso's meest enthousiaste volgelingen, was meer dan zijn leermeester
geneigd om crimineel gedrag niet alleen uit biologische factoren te verklaren, maar tevens uit
invloeden van de omgeving.  Hij was daarom van oordeel dat er radicale hervormingen binnen het259

sociale bestel nodig waren om het geweld van het anarchisme te voorkomen: "binnen de sociologie
en de politiek is de sociale hygiëne verkiesbaar boven de sociale chirurgie."  260

   Ferri was vanaf 1893 tevens afgevaardigde van de socialistische partij in het parlement.  Daar261

liet hij herhaaldelijk het geluid van de lombrosiaanse school horen. Zo nam hij op 7 juli 1894 de
antianarchistische wetgeving van Crispi onder vuur. Ofschoon hij het met Crispi eens was dat anar-
chisten hard aangepakt moesten worden, was hij ervan overtuigd dat de wetten behalve tegen de
anarchisten ook tegen de socialisten waren bedoeld. Ferri herinnerde Crispi eraan dat er een groot
verschil bestond tussen de methoden van de anarchisten en die van de socialisten. Hij noemde
daarbij slechts het feit dat de socialisten, in tegenstelling tot de anarchisten, de moord als
propagandamiddel te allen tijde zouden afwijzen.
   Ferri was, evenals Lombroso, van oordeel dat het strafrecht in Italië tekortschoot omdat er geen
onderscheid werd gemaakt tussen de diverse vormen van moord. Er diende een duidelijk verschil
gemaakt te worden tussen de misdadiger die het anarchisme als dekmantel gebruikte voor zijn
gebrek aan moreel gevoel en de politieke fanaticus. Voor beide typen behoorden verschillende
maatstaven aangelegd te worden. Elke aanslag en elke vorm van lichamelijk geweld dienden daarom
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ferri stelde dat de beste remedie tegen het anarchisme juist de
ontwikkeling van de socialistische partij was. Het zou om die reden onlogisch zijn als de regering de
socialistische partij zou onderdrukken: "Het anarchisme is de vrucht van instinctieve pathologie en
groeit dáár waar het bewustzijn van de arbeiders [...] nog niet de beschaafde opvoeding in en de
politieke discipline van de nieuwe socialistische ideeën heeft ondergaan."262

   Twee jaar na de antianarchistische wetgeving, in augustus 1896, vormde het anarchisme één van
de centrale thema's op het Vierde Internationale Congres voor Criminele Antropologie in Genève.
De school van Lombroso ondervond hier vooral tegenspraak van de Franse criminologen van de
zogenaamde Milieuschool. Zij legden vooral de nadruk op processen in het maatschappelijke leven
en keken minder naar de persoonlijkheid van de misdadiger.
   Tijdens het congres opende de Nederlandse strafrechtsgeleerde Gerard Anton van Hamel de dis-
cussie met zijn rede "Het Anarchisme en de Strijd tegen het Anarchisme vanuit het Gezichtspunt



De Dreiging van de Anarchie 333

Van Hamel, "L'Anarchisme et le Combat contre l'Anarchisme au Point de Vue de l'Anthropologie263

Criminelle", 526-537.
Van Hamel "La Lotta contro l'Anarchismo", 543.264

Canosa en Santosuosso, Magistrati, Anarchici e Socialisti, 35.265

Van Hamel, "La Lotta contro l'Anarchismo", 545.266

Lombroso sloot, zoals we hebben gezien, de doodstraf niet uit voor geboren misdadigers die een gevaar267

voor de maatschappij vormden.
Ferri, "Il Congresso d'Antropologia Criminale a Ginevra", 526.268

van de Criminele Antropologie".  Van Hamel beschouwde het anarchistische misdrijf als één van263

de belangrijkste fenomenen van het moment en vond dat het de volle aandacht verdiende van de
criminele antropologie. Hij onderscheidde drie vormen van anarchistische misdaad: de aanslag (de
propaganda van de daad), de voorbereidende materiële handelingen (de aanmaak, het bewaren of
het transport van vernietigingsmiddelen) en de intellectuele voorbereiding (aansporingen tot het
begaan van aanslagen). Ofschoon hij van mening was dat de anarchistische misdaad het gevolg was
van de anarchistische doctrine vond hij toch dat er een duidelijk onderscheid tussen beide gemaakt
moest worden. De anarchistische doctrine was een sociale theorie zoals elke andere en diende dan
ook toegestaan te worden. 
   Van Hamel veroordeelde de anarchistische terreur, niet omdat ze de bestaande maatschappij in
gevaar bracht, maar omdat ze juist de vreedzame ontwikkeling van de sociale instituties in gevaar
bracht. Vanuit deze gedachte rechtvaardigde hij ook zijn opvatting dat het anarchisme krachtig
bestreden diende te worden. 
   Het strafrecht, evenals de gehele criminologie, moest volgens hem worden gebaseerd op drie
stellingen: de noodzaak van de sociale verdediging, de bestudering van de persoonlijkheid van de
misdadiger of diens antisociale karakter (in plaats van de daad op zich), en de bestudering van de
oorzaken van criminaliteit:

Het gebrek aan organisatie van de anarchistische partij maakt een onvermoeide bewaking
door de politie zeer noodzakelijk. De politie moet proberen om de individuen en groepen
te kennen bij wie het gevaar schuilt. En, zoals ook Lombroso schrijft, een internationale
informatie-uitwisseling over deze personen en hun verblijf is onontbeerlijk. De repressie
van de categorie van anarchisten die in wezen gewone criminelen zijn, hoeft niet te
verschillen van de repressie van de gewone misdaad.264

Van Hamel was van mening dat voor diegenen die een zieke geest hadden, gestichten de beste
oplossing vormden. De wijze van repressie van degenen die anarchistische misdaden pleegden door
het fanatisme van hun doctrine, was moeilijker te bepalen. Van Hamel was, evenals vele lombrosia-
nen, van oordeel dat deze misdaden over het algemeen als gewone misdaden beschouwd moesten
worden.  Hij vond dat onverbeterlijke misdadigers en anarchisten onder dezelfde maatregelen265

behoorden te vallen: opsluiting voor onbepaalde tijd of terechtstelling.266

   Tijdens het congres reageerde Lombroso op Van Hamels referaat. Hij vond dat men er rekening
mee moest houden dat anarchisten zich onderscheidden van andere misdadigers door hun altruïsme
en dat er bijgevolg speciale maatregelen nodig waren. Volgens hem waren Van Hamels voorstellen
strenger dan die van zijn school, omdat deze de doodstraf uitsloot voor elke politieke misdaad.267

Tevens vond Lombroso dat de door passie gedreven misdadigers beoordeeld moesten worden naar
de politieke en sociale omstandigheden.  Hij veroordeelde opnieuw de speciale maatregelen van268

1894, mede omdat ze werden toegepast op socialisten, republikeinen en alle leden van de oppositie.
De anarchisten moesten bestraft worden met tijdelijke straffen "aangezien de ideeën zich zo snel
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"Congresso di Antropologia Criminale". Rivista di Discipline Carcerarie, XXII (1898) 223-237.269

Ibidem.270

Ferri, "Il Congresso d'Antropologia Criminale a Ginevra", 526.271

Ibidem.272

Naast de reeds eerder vermelde maatregelen in Frankrijk, Spanje en Italië, werd in Amerika op 16273

augustus 1894 een wet aangenomen, krachtens welke anarchisten niet langer tot het grondgebied van de
Verenigde Staten zouden worden toegelaten. De Zwitserse regering nam op 12 april 1894 een
antianarchistische wet aan.
Salvi, Prevenzione contro i Pericolosi della Società (Bari, 1905) 146, geciteerd naar Amato, "La Libertà274

Personale", 133.
Zie hieronder: hoofdstuk XI, pag. 365 vlg.275

ontwikkelen dat datgene wat vandaag verkeerd lijkt, morgen door de meerderheid geaccepteerd kan
worden."  Hij sprak zich uit tegen de doodstraf zoals die op de anarchisten in Frankrijk werd269

toegepast en meende dat de anarchisten berecht dienden te worden door een jury die gekozen zou
worden uit gerespecteerde klassen, zoals afgevaardigden en senatoren. 
   Een ander geluid kwam van de Franse strafrechtgeleerde René Garraud die in 1895 de studie
L'Anarchie et la Répression had gepubliceerd. Hij ontkende dat anarchisten onevenwichtige
fanatici, geesteszieken of geboren misdadigers waren. Volgens hem had de ervaring in Frankrijk het
tegendeel bewezen en had de strenge toepassing van de gewone wetgeving de golf van aanslagen
een halt toegebracht.  Hij was daarom een tegenstander van speciale wetgeving tegen270

anarchisten.  Garraud keerde zich in beginsel tegen de theorieën van de antropologische school.271

Volgens hem zouden die alle doelmatigheid van de straffen ontkennen door de veronderstelling dat
misdadigers niet te beïnvloeden zouden zijn.  Garraud ging in zijn betoog geheel voorbij aan de272

speciale wetgeving die in Frankrijk was doorgevoerd tegen de anarchisten.
   De studies van de Italiaanse criminele antropologen werden ondernomen in een periode waarin het
anarchisme geïdentificeerd werd met criminaliteit en terrorisme. Niet alleen criminologen hielden
zich met het anarchisme bezig, maar ook strafrechtsgeleerden, sociologen, politici, romanschrijvers
en journalisten. Juist in het jaar 1894 verschenen er tal van artikelen over de repressie van het
anarchisme en werden in verschillende landen wetten tegen de anarchisten ingevoerd.  Door het273

anarchisme te verbinden met criminaliteit droeg de antropologische school ertoe bij dat het
anarchisme meer gecriminaliseerd werd. Daarbij moet worden opgemerkt dat de positivistische
criminologen probeerden onderscheid aan te brengen tussen verschillende soorten anarchisten: de
theoretici werden geheel losgekoppeld van de terroristen. Het is echter onzeker in hoeverre politici
en het grote publiek bekend waren met de details en verfijningen van deze vakpublicaties en niet
slechts de oppervlakkige conclusie trokken dat anarchisme gelijk stond aan misdaad. Het is
daarentegen zeker dat de gevulgariseerde ideeën van Lombroso - anarchisten zijn geboren
misdadigers - de preventieve wetgeving in de hand werkten en legitimeerden. Ze rechtvaardigden
als het ware de toepassing van de wetten van juli 1894 die gericht waren tegen

misdadigers - opgestaan in de schaduw van de moderne politieke vrijheden en zo vermetel
dat ze hun eigen bestaan willen opofferen - die de gewelddadige afslachting van
staatshoofden als het hoogste doel van hun politieke idealen beschouwen.274

Anderzijds heeft Crispi zelf zijn wetgeving nooit gerechtvaardigd met de theorieën van de veelal
socialistische criminologen.
   Lombroso's ideeën raakten al snel in de vergetelheid. De massale opstanden op Sicilië in 1893 en
1894 en vooral de broodoproeren van 1898  leidden bij de positivistische criminologen tot een275

verschuiving in de aandacht van het individu naar de massa. Scipio Sighele, Pasquale Rossi en
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De tegenhanger van de massapsychologen werd gevormd door de sociologen die de elites bestudeerden.276

De belangrijkste exponenten van deze stroming waren Gaetano Mosca en Vilfredo Pareto. Van Ginneken,
Crowds, Psychology, 52 vlg.
[Malatesta], Programma e Organizzazione (Florence, 1884) 40-41.277

Berti, Francesco Saverio Merlino, 103-109.278

Merlino's kritiek op de Positivistische School van Lombroso en zijn eigen visie op criminaliteit vormen279

het centrale onderwerp van Papa, Per una Biografia Intellettuale di F.S. Merlino.
De republikeinen waren in deze periode bezig met de organisatie van de republikeinse partij, de Partito280

Repubblicano Italiano, die op 21 april 1895 werd opgericht. De republikeinse partij zou voortaan volop
meedoen aan de verkiezingsstrijd.
Pamflet van de voorlopige commissie van de Lega Italiana per la Difesa della Libertà in Imola, 29281

oktober 1894. ASB, Pref. Gab., B. 883. De procureur-generaal was van mening dat de Lega verboden
kon worden op grond van wet no. 315 van 19 juli 1894, maar kwam daar op terug toen bleek dat dezelfde
Lega in Milaan ongestoord haar gang kon gaan.

Paolo Orano waren de belangrijkste Italiaanse exponenten van de massapsychologie. Zij combi-
neerden hun wetenschappelijke onderzoeken met socialistische activiteiten.276

   De anarchisten waren fel gekant tegen de ideeën van Lombroso. Zij zagen in diens criminele
antropologie een wetenschap in dienst van het bestaande regime. De anarchisten vochten echter ook
voor het behoud van hun eigen ideologie. Als er geboren misdadigers bestonden, als misdadigheid
een erfelijke eigenschap zou zijn, dan zou het anarchisme, dat uitging van de oorspronkelijke en
natuurlijke goedheid van de mens, nooit gerealiseerd kunnen worden. Malatesta erkende dat er ook
criminaliteit bestond die geen sociale oorsprong had. Deze personen konden niet voor hun daden
aansprakelijk worden gesteld aangezien ze ziek waren. De maatschappij had in dat geval wel het
recht zich tegen hen te verdedigen en de plicht om ze te genezen. Deze geboren misdadigers zouden,
zo nodig met geweld, moeten worden opgesloten en behandeld. Hij hoopte daarbij op het voort-
schrijden van de wetenschap.277

   Merlino ging, in tegenstelling tot Malatesta, uit van het beginsel dat deviant en misdadig gedrag
alleen veroorzaakt werd door sociale omstandigheden. De anarchistische kritiek op Lombroso in
Italië werd vooral door hem verwoord. Merlino viel Lombroso's these van de geboren misdadiger
aan door te stellen dat het misdrijf een relatief begrip was - afhankelijk van de maatschappij en de
heersende klasse - en dat dus het begrip van de misdadiger ook relatief was.  De centrale punten in278

zijn kritiek op Lombroso en Ferri waren dat beiden een morele theorie ontbeerden en dat ze meer
gewicht toekenden aan de theorie dan aan de praktijk.279

De reactie van de socialisten op de vervolgingen

In reactie op de ontbinding van de socialistische partij vormde een groot aantal sociaal-democraten,
samen met radicalen en republikeinen,  de Lega Italiana per la Difesa della Libertà (Italiaanse280

Bond ter Verdediging van de Vrijheid). Deze bond, die vooral actief was in Lombardije en in de
Emilia-Romagna, had een tweevoudig doel: de krachten bundelen tegen de repressieve maatregelen
en het samenstellen van eenheidslijsten voor de verkiezingen: "Deze Liga staat boven de partijen,
boven de richtingen, boven de tendensen van personen of van groepen. [...] Het grootste belang van
het moment is dat de elementaire vrijheden worden gerespecteerd."  De sociaal-democraten lieten281

hun strategie van isolatie varen en zochten het bondgenootschap met de radicalen. In de donkere
dagen van de repressie hadden ze ondervonden dat niet alle burgerlijke politici vijanden van het
proletariaat waren. Daarnaast bood de Lega, dankzij de steun van vele niet-socialistische politici, de
socialisten de mogelijkheid om onder deze dekmantel actief te blijven.
   Tijdens het clandestiene congres van de socialistische partij in Parma op 13 januari 1895 moesten
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Brief van Engels aan Turati, Londen 26 januari 1894, geciteerd naar Marabini, Prime Lotte Socialiste,282

170-173.
Ten onrechte stelt Boldetti ("La Repressione in Italia", 502-503) dat de hele magistratuur medeplichtig283

was aan de repressieve politiek van Crispi. Het Openbaar Ministerie was inderdaad trouw aan de
repressieve politiek van Crispi en leek in de requisitoiren soms haatdragender dan Crispi. De rechterlijke
macht was echter aanzienlijk terughoudender in de toepassing van de wetten.
Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 86.284

Canosa en Santosuosso, Magistrati, Anarchici e Socialisti, 65.285

de sociaal-democraten een besluit nemen over twee nauw verwante problemen: de houding van de
partij tegenover de massa en volksmanifestaties enerzijds en burgerlijke democratische vereniging-
en anderzijds. Deze vraagstukken waren actueel geworden door de beweging van de fasci en het
repressieve beleid van Crispi. Tijdens de opstanden op Sicilië had de socialistische partij een
negatieve houding aangenomen tegenover de fasci omdat ze de Siciliaanse beweging zag als een
terugkeer naar de spontane en anarchistische actievormen. Alleen Labriola, Turati en Kuliscioff
zagen in de beweging meer dan een anachronistisch hongeroproer en beschouwden het als een
uiting van de klassenstrijd. Turati volgde in deze kwestie de richtlijnen van Friedrich Engels. Deze
had in januari 1894 te kennen gegeven dat de Italiaanse socialistische partij, gezien de ontwikkeling
van het land, elke progressieve en revolutionaire beweging moest steunen en daarbij onderscheid
diende te maken tussen de democratische revolutie en de socialistische revolutie. Engels waar-
schuwde Turati voor een intransigente, geïsoleerde positie van de partij en adviseerde tijdelijke
coalities aan te gaan met de radicalen en republikeinen.  De nieuwe Partito Socialista Italiano282

besloot op het congres om het primaat bij de politieke strijd te leggen. Het herstel van de burgerlijke
vrijheden en van de organisatie van de partij werden de voornaamste speerpunten in het beleid van
de sociaal-democraten. Maar ook de intransigente vleugel kreeg zijn zin: tijdens de verkiezingen
zou de partij weer zelfstandig optreden en geen lijstverbindingen met burgerlijke partijen aangaan.
Slechts indien er een tweede ronde zou komen, zouden de socialisten niet-socialistische kandidaten
mogen steunen.
   Op het congres in Parma werd tevens een ander belangrijk besluit genomen. De nieuwe partij zou
worden georganiseerd op basis van het persoonlijke lidmaatschap van de leden en niet langer via
arbeidersverenigingen. Deze structuurswijziging was het directe gevolg van de onderdrukking van
de partij en de aangesloten verenigingen. Voor het eerst werd er een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen economische verenigingen (vakbonden, coöperaties, verenigingen van wederzijds hulpbe-
toon, Camere del Lavoro) en de politieke vereniging. Deze structuur zou betekenen dat de
economische belangenverenigingen niet door dezelfde maatregelen getroffen konden worden als de
politieke organisatie van de Partito Socialista Italiano.
   De socialistische partij werd door de repressie van Crispi minder getroffen dan de anarchisten. De
opening van Turati naar de burgerlijke politici en de willekeur tijdens de vervolgingen leidden ertoe
dat de Estrema Sinistra en andere parlementariërs zich afkeerden van Crispi's politiek. De weerzin
tegen Crispi bracht velen in het kamp van de vervolgden. Daarvan kon de vernieuwde socialistische
partij profiteren. Ook rechters werkten niet altijd in de door Crispi gewenste richting.  Ondanks de283

druk van minister van Justitie Vincenzo Calenda di Tavani om energiek op te treden werden
aangeklaagden vaker vrijgesproken dan veroordeeld: van de 1.500 aanklachten werden er uiteinde-
lijk 539 ontvankelijk verklaard.  De meeste gerechtshoven weigerden veroordelingen uit te284

spreken en verenigingen te ontbinden. De rechters achtten het loutere feit van lidmaatschap van de
socialistische partij onvoldoende basis voor een straf. Zij eisten specifiek bewijsmateriaal van
gewelddaden tegen de sociale inrichting van de staat. Vrijwel altijd werden 'onmatige veroordelin-
gen' van lagere rechters door hun superieuren ongedaan gemaakt.  Zeer liberaal in dat opzicht285
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Ibidem, 63-64.286

Preti, Le Lotte Agrarie, 146.287

De uiterste termijn dat de Kamerzitting gesloten mocht zijn, was vastgesteld op vier maanden.288

Geciteerd naar Seton-Watson, Italy, 173; Ghisalberti, Storia Costituzionale, 260.289

Van 23 juli 1894 tot de heropening van het parlement, na de verkiezingen van 10 juni 1895, waren de290

Kamers elf dagen open geweest.
Ook Francesco Saverio Merlino, die sedert januari 1894 gevangen zat, werd twee keer kandidaat gesteld.291

waren de Hoven van Beroep van Lucca en van Florence: zij oordeelden dat de juli-wetten in geen
geval op de socialisten konden worden toegepast. Het Hof van Cassatie in Rome had echter het
laatste woord: de juli-wetten waren zowel op anarchisten als op socialisten van toepassing. In april
1895 herzag het Hof van Cassatie zijn uitspraak en achtte het lidmaatschap van de socialistische
partij niet langer een voldoende basis voor een veroordeling. Deze uitspraak werd in juli door
hetzelfde Hof bekrachtigd.  De socialistische partij kon weer in het openbaar functioneren.286

   Op het platteland, waar de conservatieve burgerij overheerste, hadden de socialisten meer te lijden
gehad onder de vervolgingen. Daar onttrok de crispiaanse repressie zich aan het oog van liberale
kranten of afgevaardigden en werd deze volledig gesteund door de agrarische burgerij en de Kerk.287

Crispi's dictatoriale opstelling

In december 1894 kwam het geraamte van de bankschandalen weer uit de kast. Het schandaal dat
had geleid tot Giolitti's ontslag, had de vorm aangenomen van een persoonlijk duel tussen Crispi en
Giolitti. Die vete was vooral schadelijk voor Crispi omdat het hem de steun koste van een belang-
rijk deel van de burgerij in het Noorden. Op 11 december overhandigde Giolitti aan de Kamervoor-
zitter het zogenaamde 'plico Giolitti', een pak documenten met betrekking tot het bankschandaal.
Daarop onderzocht een Kamercommissie de stukken. Ze bleken details te bevatten over
onrechtmatige leningen aan Crispi, zijn familie en zijn vrienden. Aan de vooravond van het
Kamerdebat over Giolitti's bewijslast liet de premier de Kamerzitting, die reeds vanaf 15 juli
gesloten was, opnieuw door de koning voor onbepaalde tijd verdagen.  Kort daarop liet hij nieuwe288

verkiezingen uitschrijven. Hij hoopte daarmee een gewilliger parlement te creëren dan het zittende
dat tijdens het premierschap van Giolitti was gekozen. De zuivering van de kieslijsten in juli was
van deze wens reeds een voorbode geweest. Giolitti vluchtte naar het buitenland uit angst voor
Crispi's wraak. Diens minachting voor het parlement bleek meer dan ooit. "Parlementair bestuur in
Italië is niet mogelijk" liet hij de voorzitter van de Senaat weten.  De schorsing van de Kamer289

duurde vijf maanden.290

   Ondanks zijn betrokkenheid bij de bankschandalen en ondanks zijn dictatoriale bestuur bleef
Crispi populair bij de kiezers. Bij de verkiezingen van mei 1895 behaalden de regeringkandidaten
334 van de 508 zetels en werd Crispi zelf in acht kiesdistricten gekozen. Hij werd nog steeds
beschouwd als de enige man die het volk van de straat en de radicalen uit het parlement kon
houden. Bovendien waren vele afgevaardigden weer in het kamp van Crispi geslopen om zo hun
positie veilig te stellen en hun achterban aan zich te binden. De enige domper op de verkiezings-
vreugde was de verkiezing van enkele protestkandidaten, de socialistische leiders van de fasci,
Giuseppe De Felice Giuffrida, Nicola Barbato en Garibaldi Bosco.  De Felice Giuffrida had zelfs291

in Rome gewonnen ten koste van Crispi's kandidaat Baldassare Odescalchi. De verkiezing van de
protestkandidaten werd echter ongeldig verklaard wegens hun detentie. Het nieuwe parlement was
in de zomer nog maar nauwelijks geïnstalleerd toen Crispi de Kamerbijeenkomst al weer liet
opschorten om te voorkomen dat de 'morele kwestie', dat wil zeggen zijn betrokkenheid bij de bank-
schandalen, aan de orde zou komen. Enkele maanden later liet hij het kerstreces van de Kamer, dat
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Voor reacties van kranten, politici en generaals op de nederlaag zie: Goglia en Grassi, Il Colonialismo292

Italiano, 59-79.

zou eindigen op 21 januari, voortduren tot 5 maart 1896.
   De aanleiding voor Crispi's val was niet zijn binnenlandse politiek, maar zijn koloniale beleid.
Crispi had dringend een succes in Afrika nodig om de toenemende kritiek op zijn bestuur af te
leiden. Gedreven door de noodzaak van een 'Afrikaans Risorgimento' nam hij grote risico's. De
oorlog tegen Abessinië had reeds duizenden Italiaanse soldaten het leven gekost en ondervond in
Italië steeds meer tegenstand. Op 7 december 1895 werden 1.700 Italiaanse soldaten gedood tijdens
een veldslag met Abessijnse troepen. Anderhalve maand later werden 1.500 Italiaanse soldaten
gevangen genomen. Aangespoord door Crispi nam de legerleiding in Afrika een fatale beslissing
met als gevolg dat op 1 maart 1896 het Italiaanse leger bij Adoea vernietigend werd verslagen:
6.000 soldaten, evenveel als gedurende het hele Risorgimento, werden gedood en 1.900 Italianen
werden gevangen genomen. Het nieuws van de nederlaag, de eerste koloniale nederlaag van een
Europees land, trof Italië als een blikseminslag.  Crispi zou zorgen voor een sterke monarchie,292

maar bracht Italië een enorm gezichtsverlies. Het volk kwam massaal de straat op en verhinderde de
verplaatsing van troepen. Crispi was al zijn politieke bondgenoten kwijt en zag zich geconfronteerd
met een verenigde oppositie. Zonder de stemming van de Kamer af te wachten, diende hij op 5
maart zijn ontslag in. Het was de roemloze afgang van een 'parlementaire dictator', die zich als een
beginsel beschouwde en boven de politiek verheven voelde. De nederlaag bij Adoea betekende
tevens het voorlopige einde van het Italiaanse koloniale avontuur.


