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Tijdens een motie van vertrouwen stemden 118 afgevaardigden voor en 115 tegen; de 16 sociaal-demo-1

craten onthielden zich van stemming. Rudinì was daardoor afhankelijk geworden van de steun van de
Estrema Sinistra onder leiding van Felice Cavallotti, die de nieuwe regering vooral steunde uit angst voor
de terugkeer van Crispi of diens aanhangers.
De term is afkomstig van Anna Rosi-Doria, "Per una Storia del "Decentramento Conservatore": Antonio2

di Rudinì e le Riforme". Quaderni Storici (1971) 835-884. Zij onderscheidt deze vorm van decentralisa-
tie van de democratische en bureaucratische vormen. Geciteerd naar Candeloro, Storia dell'Italia
Moderna, VII, 23.
Twee maatregelen wezen in deze richting: het aanstellen van burgercommissaris Giovanni Codronchi op3

Sicilië en de invoering van het systeem van gekozen burgemeesters.

Hoofdstuk XI 

De Dreiging van de Anarchie tijdens Rudinì

Rudinì's pogingen tot liberaal beleid

Aan de val van Crispi in maart 1896 lag geen democratische opleving binnen de Italiaanse politiek
ten grondslag. Hij moest het veld ruimen omdat hij de monarchie in gevaar had gebracht en Italië
een slechte naam had bezorgd. De politici die zijn ondergang hadden toegejuicht, voelden dezelfde
conservatieve angst voor het rode en zwarte gevaar als Crispi. Zijn vervanger diende dus de
koloniale avonturen te laten varen, maar dezelfde opvattingen te hebben over de openbare
veiligheid en over krachtig en conservatief bestuur. Zijn politieke opvolger werd de leider van de
Destra markies Antonio Starabba di Rudinì die daarmee voor de tweede keer het hoogste ambt
bekleedde.
   Rudinì, evenals Crispi een Siciliaan, had weinig begrip voor de veranderingen die gaande waren
en voerde een eigengereide conservatieve politiek. Op Sicilië consolideerde hij de traditionele macht
van de grootgrondbezitters en op het vasteland probeerde hij het proces van democratisering tot
stilstand te brengen. In de praktijk kon Rudinì, wegens zijn afhankelijkheid van wisselende
coalities, nauwelijks beleid voeren: in twee jaar tijd, van maart 1896 tot juni 1898, leidde hij vier
kabinetten en van de koning kreeg hij niet de steun die deze altijd aan Crispi had verleend.1

Voortdurend balancerend op verschillende meerderheden in de Kamer bood de regering een aanblik
van onzekerheid en instabiliteit. Rudinì had bovendien te maken met het heftige debat over de
staatsvorm: terug naar een krachtige monarchie of versterking van het parlement en uitbreiding van
de democratie? Rudinì's eigen antwoord op de problemen van het centrale bestuur was "conserva-
tieve decentralisatie".  Tijdens Crispi had het accent gelegen op de versterking van de staatsmacht,2

wat ten koste was gegaan van de lokale en regionale oligarchieën. Rudinì wilde het accent verplaat-
sen naar de lokale agrarische autonomie die een tegenwicht moest vormen tegen de uitbreiding van
het kiesrecht en de dreigende democratisering.  Plaatselijke oligarchieën, bestaande uit gegoede3

burgers en grootgrondbezitters, zouden controle moeten uitoefenen op de maatschappij, waardoor
ze opnieuw de politieke macht zouden verwerven die hen door het parlement, door de 'woeste
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Levra, Colpo di Stato, 12-13.4

De enige maatregel die Rudinì wist door te voeren, was de instelling van de gekozen burgemeester in5

kleine gemeentes. Op deze wijze kregen de gemeenteraden de bevoegdheid een burgemeester voor te
dragen aan de regering, en werd de afgevaardigden de mogelijkheid ontnomen zich met de benoeming te
bemoeien.
Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken, Rome 17 maart 1896.6

Geciteerd naar Jensen, Liberty and Order, 115-116.7

Critica Sociale, 16 maart 1896. Geciteerd naar Galli, Storia del Socialismo, 14.8

Marabini, Prime Lotte Socialiste, 201-202.9

tirannie van het getal', was ontnomen.  In het plan van Rudinì moest de positie van de Kamer van4

Afgevaardigden worden verzwakt ten gunste van de uitvoerende macht.5

   In maart 1896 kondigde koning Umberto I een politieke amnestie af voor de gevangenen die door
de militaire rechtbanken van Sicilië en Massa-Carrara waren veroordeeld. Rudinì liet daar dadelijk
een circulaire op volgen waarin hij de prefecten aanspoorde tot verhoogde waakzaamheid en de
ontbinding gelastte van alle verenigingen met criminele oogmerken:

De amnestie die gisteren door Z.M. de koning is verleend, is een daad van verzoening met
de bedoeling elk motief of excuus voor agitatie weg te nemen. De regering voelt zich
echter in hoge mate verplicht nog waakzamer te zijn in het voorkomen en nog vastberade-
ner in het onderdrukken van elke schending van de soevereiniteit van de wet. Ik doe
derhalve een beroep op de ijver van de prefecten opdat zij met rechtvaardige intentie en
met uiterst vaste hand een richting zullen geven aan de zaken van hun provincies die
overeenkomt met mijn verlangens; deze zijn precies die van een ronduit liberale en
vastberaden conservatieve regering. Het wordt niet getolereerd en nog minder toegestaan
dat men onder speciale voorwendselen overgaat tot de heroprichting van verenigingen die
criminele plannen hebben. Deze moeten zonder talmen worden ontbonden en de leden
moeten aan de gerechtelijke autoriteiten worden voorgeleid. Het Wetboek van Strafrecht
is zeer streng tegen misdadige verenigingen. De wet zal met de grootst mogelijke streng-
heid op hen worden toegepast. De openbare orde is een eerste noodzaak voor een
beschaafd volk. Het is de belangrijkste plicht van functionarissen die aan mij onderge-
schikt zijn, deze met alle kracht te bewaren. [...]6

Tegelijkertijd verkondigde hij dat het "de eerste taak van de regering was om de maatschappij te
beschermen tegen samenzweringen van subversieve partijen."  Aan de socialistische afgevaardigde7

Ferri die tegen deze circulaire protesteerde, antwoordde Rudinì: "Di qui non si passa!" ("Tot hier
en niet verder!") waarmee hij duidelijk maakte dat hij een verdere opmars van de socialistische
partij niet zou tolereren. Die partij had geen goed woord over voor de nieuwe regering. De
socialistische krant Critica Sociale begroette haar met de woorden: "De regering bestaat niet langer
uit bendeleden maar, en laten we dat niet vergeten, uit vastberaden reactionairen: we moeten niets
van haar verwachten, zelfs geen respect voor de wet en de vrijheid van meningsuiting."  De amnes-8

tie gold niet voor de anarchisten en socialisten die door gewone rechtbanken waren veroordeeld of
die door provinciale commissies werden voorgedragen voor het domicilio coatto. Andrea Costa
tekende protest aan tegen deze selectieve kwijtschelding en verzocht namens de socialistische
fractie om een volledige amnestie voor alle veroordeelden wegens daden met een politiek karakter.9

   Het verzoenende gebaar van de koning en de regering beperkte zich niet tot de leiders van de fasci
en de opstandelingen van Massa Carrara. Direct na zijn aantreden gelastte Rudinì de vrijlating van
die coatti die niet eerder waren veroordeeld en door de politie niet als bijzonder gevaarlijk werden
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De Italiaanse wet stond geen officieel politietoezicht toe. Het Hof van Cassatie sprak zich daar bij10

herhaling tegen uit. Het beperkte politietoezicht hield in dat de politie de betrokken personen in het oog
hield. In geval van slecht gedrag werden ze opgepakt en weer naar de strafkolonies gezonden. Zie:
Rapport van de Zwitserse afgezant in Rome aan de bondsraad, Rome 9 december 1896. SBB, Polizeiwe-
sen E 21, Archiefnummer 15880.
De confino was een oudere term voor het domicilio coatto: een politiemaatregel volgens welke personen11

werden verbannen naar een gedwongen verblijfplaats.
Zijn woorden werden onderbouwd door de Zwitserse afgezant, die verklaarde dat de strafkolonies als12

gevolg van de regeringsmaatregelen vrijwel verlaten waren. Zwitserse gezantschap te Rome aan de
bondsraad, Rome 9 december 1896. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 15880.
Jensen, Liberty and Order, 126.13

Brief van Rudinì aan Codronchi, 31 augustus 1896, in: Jensen, Liberty and Order, 279.14

Dat is ook het oordeel van de Zwitserse gezant in Rome: "Men acht [de instelling van het domicilio15

coatto] voor de handhaving van de sociale orde als een noodzakelijk kwaad." Zwitserse gezant in Rome
aan het departement van Justitie en Politie in Bern, Rome 17 mei 1897. SBB, Polizeiwesen E 21,
Archiefnummer 14098.
Levra, Il Colpo di Stato, 17.16

In die optie zouden de provinciale commissies hun toewijzingsbevoegdheid verliezen en nog slechts een17

voordrachtsrecht overhouden. Het beslissingsrecht werd gelegd bij een centrale commissie bestaande uit
een afdelingspresident van het Hof van Cassatie van Rome, twee leden van de Raad van State en twee
leden van het Hof van Cassatie. Zie: Rapport van de Zwitserse gezant te Rome aan het Zwitserse
Departement van Justitie en Politie in Bern, Rome 17 mei 1897. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnum-
mer 14098.

beschouwd. Enkele maanden later decreteerde Rudinì dat alle coatti die de helft van hun strafperio-
de hadden uitgezeten en goed gedrag hadden getoond, zouden worden vrij gelaten. Op 3 september
1896 bood hij de rest van de coatti die goed gedrag hadden getoond, de mogelijkeheid een stad naar
hun keuze uit te zoeken op voorwaarde dat ze er werk zouden zoeken. Deze groep werd onder
beperkt (discréte) politietoezicht geplaatst.  In feite betekende deze laatste maatregel het herstel10

van het oude systeem van de confino.  Op 4 juni 1896 vertelde Rudinì de Kamer dat hij tweederde11

van de coatti die onder Crispi om politieke redenen voor het domicilio coatto waren voorgedragen,
had vrijgelaten. Op 1 december 1896 meldde hij dat 1.569 coatti die onder de wetten van de
openbare veiligheid vielen, en 372 coatti die het slachtoffer waren van de antianarchistische wetten,
waren vrijgelaten.  Het aantal personen dat was onderworpen aan het domicilio coatto daalde12

tussen 31 december 1895 en 31 december 1897 van 4.385 tot 2.682.  Rudinì had een enorme13

weerzin tegen het instrument van het domicilio coatto dat hij als inhumaan en misdadig beschouw-
de,  maar toch te belangrijk achtte voor de handhaving van de rechtsorde om het volledig af te14

schaffen.15

   In 1897 kwam Rudinì, onder druk van de koning en de conservatieve politici,  met een wetsvoor-16

stel voor het domicilio coatto dat in scherp contrast stond met zijn afkeer van het instrument. De
toewijzingscommissies zouden, door de benoeming van procureurs-generaal als voorzitter, volledig
onder controle van de regering komen. Daarmee verwierp hij de mogelijkheid er een (semi-
)gerechtelijk instrument van te maken zoals een regeringscommissie had voorgesteld.  Bovendien17

nam hij een deel van Crispi's tijdelijke wet van 19 juli 1894 (no. 316, art. 3) over waardoor de
maatregel werd uitgebreid tot "degenen die door voorbereidende daden een vastberaden voornemen
hebben getoond om, door middel van gewelddaden, een aanslag te plegen op het instituut van het
gezin of de eigendom." Het gevaar van dit artikel school in de termen 'voorbereidende daden' en
'gewelddaden' die in de wet niet nader omschreven waren. De regering ontkende stellig dat het in
haar bedoeling lag om meningen, publikaties of bijeenkomsten te beschouwen als voorbereidende
daden, en Rudinì zelf verklaarde dat het artikel alleen bedoeld was voor "anarchisten die een reëel
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Terecht wees een manifest van de Federazione Socialista-Anarchica Romagnola (Lega Tipografica;18

Imola, 1897) erop dat art. 3 gebruikt zou worden als excuus om stakers en propagandisten op te pakken
en voor te dragen voor het domicilio coatto. ASB, Pref. Gab., B. 967, fasc. 1.
Zie: Marabini, Prime Lotte Socialiste, 226. 19

Manifest "Lavoratori!" van de Federazione Socialista-Anarchica Romagnola, Imola, 1897. ASB, Pref.20

Gab., B. 967, fasc. 1.
De Amerikaanse historicus Richard Bach Jensen, die de regeringen van Rudinì en diens binnenlandse21

beleid uitvoerig heeft bestudeerd, toont veel vertrouwen in de bedoelingen van de minister-president. Hij
verklaart echter niet waarom Rudinì terugviel op een politiemaatregel die zoveel ruimte bood voor
willekeurige vervolgingen. Bovendien houdt Jensen geen rekening met de mogelijkheid dat de regering
onder grote druk zou komen te staan en evenmin met het gebrek aan kwaliteit bij de lagere uitvoeringsin-
stanties. Jensen, Liberty and Order, 131-134.
Op 25 juni eisten 118 verenigingen tijdens een grote manifestatie in Milaan de afschaffing van het22

domicilio coatto. In dezelfde stad werd onder leiding van de radicale afgevaardigde Felice Cavallotti en
van Filippo Turati een Comité voor de afschaffing van het domicilio coatto opgericht. Het leek op de
terugkeer van de tijden van de Lega Italiana per la Difesa della Libertà. "Per l'Abolizione del Domicilio
Coatto", Avanti!, 1e jaargang no. 214 (27 juli 1897).
"Una Legge di Polizia", Avanti!, 1e jaargang no. 157 (31 mei 1897).23

In november 1897 werd in Forlì de brochure Il Domicilio Coatto gepubliceerd door socialisten,24

socialistische anarchisten en arbeidersverenigingen. Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 113.

gevaar vormden voor de maatschappij."  De oppositie vertrouwde het echter niet: Crispi had18

immers in 1894 soortgelijke beloften gedaan. Tevens achtte de oppositie het wetsvoorstel "valser"
dan dat van Crispi omdat Rudinì's maatregel een permanent karakter had.  Ook de Federazione19

Socialista-Anarchica Romagnola die in Costa's stad Imola zetelde, vertrouwde Rudinì's intenties
niet:

Wij, die het meest directe gevaar lopen, nodigen jullie [arbeiders] uit om jullie protest aan
het onze te hechten tegen deze WET VAN DE VERDENKING, omdat ze personen
toewijst aan het domicilio coatto die door de een of andere anonieme spion zijn aangege-
ven, die zich veilig weet door het zwijgen van de GEHEIME COMMISSIES, de 'rechters'
zonder publiekelijke controle in een willekeurig politiebureau; en tegen deze ADMI-
NISTRATIEVE DEPORTATIE, die gekopieerd is naar het voorbeeld van Rusland.20

   Rudinì's wetsvoorstel, dat de politie veel ruimte bood om politieke tegenstanders op te pakken,
duidde op onzekerheid bij de regering over de effectiviteit van het tot dan toe gevoerde 'liberale'
beleid.  Het bood de oppositiepartijen de mogelijkheid om gezamenlijke acties te voeren tegen de21

regering. Deze acties waren vooral gericht op de afschaffing van het domicilio coatto, en niet op
aanpassingen binnen de wet.  Deze werd beschouwd als een politiewet tegen de socialistische en22

anarchistische propaganda in de handen van een 'politieregering'.  Het was één van de weinige23

punten waarop er overeenstemming bestond tussen anarchisten, socialisten, republikeinen en
radicale liberalen.  De oppositie tegen het domicilio coatto werd dermate bedreigend voor de24

regering dat Rudinì in oktober 1897 alle demonstraties tegen de maatregel verbood. Enkele
maanden later, op 9 april 1898, gaf het parlement zijn goedkeuring aan de wet op het domicilio
coatto.
   Evenals zijn voorganger beschouwde Rudinì de anarchisten en socialisten als de voornaamste
bedreigingen van de openbare veiligheid. De anarchisten waren zich, sinds hun onderdrukking door
Crispi, weer aan het reorganiseren en voerden felle acties tegen de regering. Dat beviel de minister-
president allerminst. Hij stelde zich op het standpunt van het Hof van Cassatie in Rome, namelijk
dat elke anarchistische vereniging gelijkgesteld moest worden aan een misdadige bende. Halverwe-
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Minister van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Bologna, Rome 31 juli 1896. ASB, Pref. Gab., B.25

925.
Preti, Le Lotte Agrarie, 147.26

Brieven van Rudinì aan Codronchi, Rome 21 mei 1896 en 27 mei 1896, in: Jensen, Liberty and Order,27

277.
Geciteerd naar Mortara, "Comuni e Camere del Lavoro", 35-40.28

Angiolini schreef enkele jaren later: "We hadden niet te maken met het vermetele en anarchistische29

geweld van Crispi, we hadden te maken met omzichtige en jezuïetische vervolgingen [...]". Angiolini,
Socialismo e Socialisti, 298.

ge 1896 spoorde hij daarom zijn prefecten aan:

om met grote ijver onderzoeken in te stellen, gebruik makend van alle vertrouwelijke [van
confidenti] en politionele middelen die U ter beschikking staan, opdat, als de bewijzen
van het bestaan van anarchistische groepen of verenigingen in Uw provincie zijn verza-
meld, de leden worden aangegeven op grond van artikel 248 van het Wetboek van
Strafrecht of, ten minste, op die van de artikelen 247 en 251 van hetzelfde Wetboek.25

   In het begin van zijn regeringsperiode liet Rudinì de socialisten grotendeels ongemoeid en stelde
hij hen in staat om zich in alle vrijheid te manifesteren. Overtuigd van het liberale karakter van zijn
beleid, antwoordde de premier in november 1896 de recent gekozen afgevaardigde Filippo Turati
dat hij slechts 38 bijeenkomsten van extreme partijen had verboden en er 357 had toegestaan.  Zo26

had hij de socialistische partij toestemming verleend om in juli 1896 in Florence een nationaal
congres te organiseren en vanaf 25 december 1896 het dagblad Avanti! uit te geven. Deze krant
werd met een oplage van 40.000 exemplaren al spoedig één van de belangrijkste spreekbuizen en
machtsmiddelen van de socialistische partij.
   Ofschoon Rudinì een ogenschijnlijk liberale koers volgde ten aanzien van de republikeinen en
socialisten, was hij druk doende om de socialisten stapsgewijs uit te schakelen of te verzwakken.
Hij liet, samen met politiechef Giovanni Alfazio, minister van Justitie Giuseppe Costa en burger-
commissaris voor Sicilië Giovanni Codronchi, onderzoek doen naar de wijze waarop hij de socialis-
ten kon vervolgen. Samen met minister Costa pakte hij de socialisten in de Romagna aan omdat "ze
duidelijk voorstelden om de staat omver te werpen en hun propaganda ronduit revolutionair was."
Hij gaf Codronchi opdracht om, zodra de Kamerzitting gesloten zou zijn, de socialisten op Sicilië
aan te pakken.27

   Rudinì's politiek tegenover de arbeidersverenigingen droeg niet eens de schijn van liberalisme.
Zijn angst voor een wederopstanding van de fasci en voor arbeidersonlusten leidde tot een uiterst
repressief beleid. Vooral de Camere del Lavoro moesten het ontgelden. In 1896 verbood Rudinì,
op advies van de Raad van State, de gemeentes om nog langer subsidies te geven aan de Camere
del Lavoro omdat "het instellingen zijn die uit hun aard erop gericht zijn een bepaalde klasse van
personen te bevoordelen."  In sommige provincies werd dit verbod beschouwd als een aanmoedi-28

ging om de Camere in hun geheel te ontbinden. In januari 1897 werden de Camera del Lavoro en
de socialistische verenigingen in Rome ontbonden nadat ze een arbeidersdemonstratie hadden
gesteund. In Ligurië werden twaalf coöperaties en 46 socialistische verenigingen ontbonden. Deze
politiek verleidde de socialisten ertoe Rudinì ervan te beschuldigden dat hij geen openlijke oorlog
tegen hen voerde, maar hen geleidelijk, één voor één, uitschakelde.  De geheime circulaire van29

minister van Justitie Giuseppe Costa in maart 1897 steunt de juistheid van de aanklacht der
socialisten. In deze door de Avanti! gepubliceerde circulaire verzocht de minister de kantonrechters,
via de procureurs-generaal, om alle gegevens over de omvang en organisatie van de socialistische
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"Lo Spionaggio Ordinato ai Giudici da un Ministro Birro", Avanti!, 1e jaargang no. 91 (25 maart 1897).30

"Altra Circolare 'Segreta' del Ministro Guardasigilli", Avanti!, 1e jaargang no. 126 (29 april 1897).31

Van 1895 tot 1896 was het aantal stakers gestegen van 19.000 tot 96.000. Valiani, La Lotta Sociale, 75.32

L'Avvenire Sociale verscheen van 31 januari 1896 tot 30 januari 1905.33

Deze opmerkelijke opleving van het anarchisme werd ook opgemerkt door de socialist Marabini.34

Marabini, Prime Lotte Socialiste, 225-226.
Zie hieronder: pag. 350 vlg.35

Zie: Brief van Malatesta aan Niccolò Converti, Londen 10 maart 1896, in: Malatesta, Epistolario , 74-75.36

partij "om het hoogste gezag in staat te stellen na te denken over preventieve middelen alvorens
over te gaan tot repressieve maatregelen." In de circulaire was de vraag opgenomen of er dagloners
waren:

die [socialistische] ideeën en beginselen aanhangen waarvan zij gebruik maken als kracht
om vrees aan te jagen en als grondslag om te ageren en aan te sporen tot haat tegen de
zogenaamde bourgeois, en die zich vervolgens uiten in misdrijven van vernielingen. [...]30

Een maand later lekte er opnieuw een circulaire uit van minister Costa aan de procureurs-generaal:

De straffeloosheid van subversieve manifestaties, de verdediging van het misdrijf, de
aansporing tot klassenhaat, die steeds vaker in de pers benadrukt wordt, kan tot de over-
tuiging leiden dat het Openbaar Ministerie, zich daarbij baserend op redenen van
opportuniteit in plaats van op heldere voorschriften van de wet, het gebruik van repressie-
ve middelen verwaarloost die, ook in moeilijke momenten, het prestige van de instituties
hooghouden en een doelmatige bescherming van de vrijheid mogelijk maken.
Het is noodzakelijk dat deze twijfel wordt weggenomen door een persoonlijk, actief en
ijverig toezicht door de leiders van het Openbaar Ministerie en de kantonrechters. [...]31

De harde opstelling tegenover de arbeidersverenigingen was het gevolg van de conservatieve
houding van de regering, maar tevens van de enorme toename van het aantal stakingen.  Deze groei32

van de arbeidsonrust was het gevolg van het feit dat de arbeiders niet profiteerden van de recentelij-
ke opleving in de economie.

Malatesta's terugkeer naar Italië

Aan het begin van 1896 hadden de anarchisten zich enigszins van de repressie hersteld. De
publikatie van brochures en pamfletten werd weer hervat en in Messina verscheen vanaf 31 januari
1896 het invloedrijke anarcho-individualistische tijdschrift L'Avvenire Sociale (De Sociale
Toekomst).  Vele anarchisten kwamen terug uit het buitenland of werden vrijgelaten na een33

periode van hechtenis of domicilio coatto.  Op 8 februari kwam Merlino dankzij een34

strafvermindering weer op vrije voeten. Gedurende zijn periode in de gevangenis was hij echter van
gedachten veranderd en wel zodanig dat het hem weldra in conflict met Malatesta zou brengen.35

Malatesta bevond zich nog steeds in Londen. Hij was van plan geweest om tijdens de oproeren die
op de nederlaag bij Adoea volgden naar Italië terug te keren. Toen hij echter bemerkte dat de rust
was teruggekeerd, zag hij van zijn reis af.  Tegenover zijn vriend Niccolò Converti uitte hij zijn36

bezorgdheid over de situatie in Italië:

Ongelukkigerwijze zijn we terug in een situatie waarin we niets kunnen doen, niets vanuit
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Ibidem.37

De artikelen "Errori e Rimedi - Schiarimenti" ("Fouten en Remedies - Ophelderingen") en "Socialismo e38

Anarchia" ("Socialisme en Anarchie") zijn herdrukt in: Malatesta, Scritti Scelti, Berneri en Zaccaria, ed.,
21-25 en 77-80; het artikel "Il Congresso Internazionale" ("Het Internationale Congres") is herdrukt in: I
Congressi Socialisti Internazionali, 49-57.

ons zelf kunnen beginnen en moeten wachten op het initiatief van andere partijen of op de
medewerking van de omstandigheden. [...] En zelfs, indien deze initiatieven of deze
omstandigheden zich aandienen zijn wij onvoorbereid, onderling verdeeld, onmachtig.
[...] Hoe uit deze situatie te geraken? Hoe kunnen we opnieuw een partij vormen die
handelt en haar invloed laat gelden op het verloop van de gebeurtenissen? 
Ziedaar het probleem. Maar om het op te lossen moeten wij het voor alles eens zijn over
de betekenis van dat wij, dat we zo vaak herhalen zonder te weten wie ertoe behoren en
wie ervan zijn uitgesloten.
Tegenwoordig zijn er velen die zich anarchisten noemen, maar er is vaak zo veel verschil
tussen de ene anarchist en de andere dat elke overeenkomst onmogelijk is en absurd zou
zijn. Dus, in plaats van samen te werken voor hetzelfde doel, doen we niets anders dan
elkaar bestrijden en wederzijds verlammen.
Vóór alles moeten we ons opdelen, om vervolgens degenen die het eens zijn en een
gezamenlijk actieterrein hebben, te verenigen.
[...] Ik denk dat als de republikeinen in actie willen komen, wij met hen moeten samen-
werken. Als Italië eenmaal uit de droom is ontwaakt waarin ze is geraakt, kunnen we ons
vaandel weer hijsen en de strijd voor onze idealen weer op onze wijze voeren.37

   Malatesta kondigde in deze brief opnieuw een breuk aan met de individualisten en, op het gebied
van de actie, een samenwerkingsverband met de republikeinen. Het was dezelfde positie die zijn
strijdmakker Merlino reeds enkele jaren eerder in diens Necessité et Bases d'une Entente had
ingenomen. De positie van de anarchisten was als gevolg van de vervolgingen inderdaad zo zwak
dat ze slechts door samenwerking met andere partijen en organisaties iets zouden kunnen bereiken.
In de brochure L'Anarchia (augustus 1896) publiceerde Malatesta zijn ideeën die hij reeds eerder
had verwoord in een brief aan Converti. L'Anarchia bestond uit drie artikelen: "Errori e Rimedi -
Schiarimenti", "Socialismo e Anarchia" en "Il Congresso Internazionale".  In het eerste artikel38

herhaalde Malatesta zijn ideeën over de opdeling van de anarchisten. In het opstel toonde hij zich
een humanistische moralist die zich uitsprak tegen de zedeloosheid van bepaalde groepen anar-
chisten. Voor hem waren de deugden 'liefde en solidariteit' de basisbegrippen van het anarchisme,
die tegen de burgerlijke ethiek ingezet moesten worden. Daarnaast verwierp hij de anarchistische
terreurdaden. De anarchistische terroristen vergeleek hij met de Spaanse inquisiteur Tomás de
Torquemada en Maximilien Robespierre. In het tweede essay keerde Malatesta zich tegen de
Babylonische spraakverwarring binnen de anarchistische en socialistische wereld over het gebruik
van begrippen en woorden. In het stuk stelde hij dat de termen socialisme en anarchisme nauw aan
elkaar verbonden waren: het socialisme kon niet zonder het anarchisme en het anarchisme niet
zonder het socialisme. In het laatste artikel, dat een reactie vormde op het Londense congres van
1896, gaf hij de richting aan die de anarchistische beweging moest gaan: de organisatie van de
onderdrukte massa's. 
   In Italië zelf klonken ook dergelijke geluiden. In de brochure L'Uomo Libero ('De Vrije Mens')
maakte een anonieme anarchist zijn zorgen kenbaar:

Zonder organisatie, wat wil zeggen zonder de solidariteit van wederzijdse steun en



De Dreiging van de Anarchie tijdens Rudinì 347

Geciteerd naar Masini, Storia degli Anarchici (1981) 85. Ook Armando Borghi (Errico Malatesta, 116)39

vermeldde deze brochure, die in december 1896 werd uitgegeven en "die handelt over de nieuwe tactiek
van de socialistisch-anarchistische partij." Zie ook: Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 93.
Onder de vluchtelingen bevonden zich Galileo Palla en Francesco Pezzi.40

Questore van Florence aan politie-inspecteur van Pontassieve, Florence 9 februari 1897. ASF, Questura,41

Atti di Polizia, B. 49.
Voor de sociaal-economische situatie in Ancona zie: Santarelli, "L'Azione di Errico Malatesta", 248-272;42

Santarelli, Le Marche dall'Unità, 166-170.

controle, leken we op een wanorde van methoden en beginselen... Zoals uit ledigheid de
ondeugden voortkomen, zo ontstaat, door hetzelfde psychische proces, uit desorganisatie
het individualisme dat ons meer verlies opleverde dan duizend uitzonderingswetten. [...]39

   
   De eerste acties van de anarchisten richtten zich op de lotsverbetering van de coatti in de
strafkolonies. In 1895 waren er op de eilanden Favignana, Lampedusa, Ustica en Tremiti reeds
protestbewegingen uitgebroken tegen de slechte omstandigheden en corrupte ambtenaren die zich
verrijkten ten koste van de gevangenen. In februari 1896 braken er op Favignana en Lampedusa op-
nieuw oproeren uit en op 28 mei vluchtten zes coatti van het eiland Favignana.  De organisatie van40

verzet tegen verhoging van de broodprijzen vormde een andere belangrijke activiteit van de
anarchisten. Deze acties werden samen met de republikeinen en socialisten gevoerd.
   De anarchisten konden zich echter niet ongehinderd organiseren, zoals blijkt uit een brief van de
questore van Florence:

Officiële rapporten en vertrouwelijke berichten die het ministerie van Binnenlandse
Zaken hebben bereikt en de voorvallen die hier en daar plaatsvonden - ofschoon op zich
van weinig belang - wijzen ondubbelzinnig op een aanzienlijke opleving van de activitei-
ten binnen de rijen van de anarchisten, die met volharding en kracht hun propaganda
hebben opgepakt - soms openlijk soms in het geheim - en die doende zijn zich in het
geheim te organiseren en volgelingen te maken voor hun zaak, waarmee ze opnieuw een
gevaar doen ontstaan dat de openbare orde bedreigt.
Derhalve verzoek ik U, in overeenstemming met analoge aanbevelingen van het ministe-
rie, erin te voorzien dat het toezicht op de anarchisten zal worden verscherpt en zal
worden uitgevoerd met uiterste ijver en doelmatigheid.
Dat toezicht moet in het bijzonder worden gericht op de anarchisten die werden ontheven
van het domicilio coatto, op degenen waarmee zij gewoonlijk in nauw en regelmatig
contact staan en op anderen die als gevaarlijk worden beschouwd.
Indien uit onderzoek het bestaan van kringen, verenigingen of groepen van anarchisten
zou blijken, moeten die worden aangegeven bij de rechterlijke macht volgens de bepalin-
gen en voor de werking van art. 248 van het Wetboek van Strafrecht, aangezien in die
gevallen de jurisprudentie van het Hof van Cassatie van Rome van toepassing is, volgens
welke de verenigingen van anarchisten gelijkgesteld worden aan misdadige genootschap-
pen.41

   In het begin van 1897 keerde Malatesta toch terug naar Italië en vestigde zich in Ancona. In deze
Adriatische havenstad vond hij een omgeving die nog niet door de socialistische partij was
georganiseerd en waar de hegemonie van de republikeinse partij werd bedreigd door de ononderbro-
ken anarchistische traditie.  Hij dook daar onder bij vrienden in afwachting van de verjaring van42

zijn straffen. In Ancona hield hij zich hoofdzakelijk bezig met de organisatie van de anarchistische
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Op dat moment waren er in Ancona dertien anarchistische groepen. Santarelli, "L'Azione di Errico43

Malatesta", 257.
L'Agitazione verscheen in Ancona van 14 maart 1897 tot 12 mei 1898; een tweede serie verscheen van44

21 april tot 30 april 1898.
Cerrito, "Introduzione" in: Malatesta, Rivoluzione e Lotta Quotidiana, 17.45

De questore van Rome aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 3 november 1897. ASR,46

Questura, B. 74, fasc. 280.

beweging  en met het nieuwe anarchistische tijdschrift L'Agitazione  dat al snel het oriëntatiepunt43 44

van de sociaal-anarchisten werd. Malatesta publiceerde zijn artikelen onder het pseudoniem
Giuseppe Rinaldi of liet zijn artikelen dagtekenen vanuit Londen om de autoriteiten te misleiden.
Het onderschrift van het blad luidde Periodico Socialista Anarchico waarmee het zich wilde
onderscheiden van de sociaal-democraten en de individualistische anarchisten. L'Agitazione
herhaalde Malatesta's standpunten die hij reeds in L'Anarchia had geuit: de noodzaak van
(partij)organisatie, de noodzaak deel te nemen aan arbeidersorganisaties, en de strijd tegen de
anarcho-individualisten en het parlementarisme van de sociaal-democraten. Deze bijna obsessieve
herhaling van de bekende malatestiaanse thema's werd noodzakelijk geacht omdat de meeste
anarchisten slechts een oppervlakkige kennis hadden van zijn gedachtengoed en er niet in slaagden
om de schijnbare eenvoud van de ideeën te doorgronden.  45

   Het belang van Malatesta's invloed werd door de questore van Rome erkend:

Ik wees reeds in mijn rapport van 26 oktober 1897 [...] op de voortdurende toename van
de anarchistische krachten en op het voornemen om de één of andere krachtige succesvol-
le daad tot het komende voorjaar uit te stellen; allen zijn op dit moment bezig met hun
organisatie.
Terwijl ik bevestig wat ik destijds zei, kan ik daaraan toevoegen dat de correspondentie
tussen Malatesta vanuit Ancona en de zeer bekende Sattari van hier zeer intensief is, met
het doel om een vaste orde te geven aan de Federazione Anarchica del Lazio - waarvan
het bestaan [...] tot dusver eerder nominaal dan werkelijk is, aangezien ze geen zetel en
geen administratief orgaan heeft.
Teneinde de propaganda efficiënter en praktischer te maken, heeft men inmiddels geheel
eensgezind bepaald dat de sekteleden deel moeten uitmaken van verzetsbonden die zijn
gevormd of moeten worden gevormd voor de verschillende beroepsgroepen, ook als deze
apolitieke of antianarchistische tendensen hebben. Het contact met de kameraden op het
werk, de verbintenis met hun voorziene strijd op economisch terrein zal, volgens de
anarchistische leiders, de [onleesbaar woord, waarschijnlijk: arbeiders] vanzelf in de baan
brengen van de verenigingen en zal de arbeiders gemakkelijker vertrouwd maken met de
anarchistische idee.
Dit alles is het effect van de interventies van Malatesta, die de tactiek van de sekte een
richting wil geven die de barrières van overzoenlijkheid en zuiverheid binnen welke ze het
gevaar loopt om geïsoleerd te blijven, doorbreekt.
Van het nut van deze richting hebben de anarchisten van Rome reeds een bemoedigend
voorbeeld gehad in de lokale "Verzetsbond van slagers, winkelbedienden en tijdelijke
beambten", die men inmiddels als een heuse en ware anarchistische vereniging kan
beschouwen. Inderdaad verschilt het vaandel dat men heeft aangenomen [...] in niets van
het anarchistische vaandel (rood doek met zwarte franje en een zon in het midden).46

   De anarchist Giuseppe Ciancabilla bevestigde het belang van Malatesta's aanwezigheid. Volgens
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Ciancabilla, "Italie. La Situation du Parti Anarchiste", Les Temps Nouveaux, 3e jaargang, no. 30, 20-2647

november 1897. Geciteerd naar Zoccoli, L'Anarchia, 413-414.
Antonioli, "Errico Malatesta, l'Organizzazione Operaia", 173.48

"Lotta Politica e Lotta Economica", L'Agitazione, 11 juni 1897. Geciteerd naar Santarelli, Le Marche49

dall'Unità, 170-171.
Antonioli, "Errico Malatesta, l'Organizzazione Operaia", 175; Maitron, Le Mouvement, I, 302-303;50

Zoccoli, L'Anarchia, 419-421. De Franse anarchisten Emile Pouget en Paul Delesalle benadrukten vanaf
1896 het nut van het middel van de sabotage: "bij slechtere betaling, slechter werk" en "go canny,
sabotage". Tijdens het Nationale Congres van de Confédération Générale du Travail te Toulouse in
september 1897 werd het actiemiddel met algemene stemmen aangenomen.
Berti, Francesco Saverio Merlino, 231-235.51

hem was de Italiaanse anarchistische partij twee jaar lang onderdrukt geweest als gevolg van de
"gewelddadige orkaan van de uitzonderingswetten", maar was de verschijning van Malatesta
voldoende voor de herrijzenis van de partij.47

   De anarchistische actie moest volgens L'Agitazione langs twee wegen worden ontwikkeld: de
partij, bestaande uit personen die dezelfde ideeën delen en verenigd zijn door gemeenschappelijke
plannen, en de arbeidersbeweging waarvan de ontwikkeling moest worden bevorderd:  48

De arbeiders kunnen en moeten zich allen verenigen om te strijden tegen de economische
onderdrukking; en de vrienden van de vrijheid kunnen en moeten zich verenigen voor de
verdediging van de vrijheid, waarbij iedereen het recht en de plicht behoudt om met zijn
partij te strijden voor de bijzondere doelen van de partij. [...] Dit is ons programma:
Tegen de bazen met alle arbeiders. Tegen de regering met alle vijanden van de regering.
Voor het anarchistische socialisme met alle anarchistische socialisten.49

L'Agitazione introduceerde, via correspondenten, ook nieuwe economische strijdmethoden in Italië
zoals de boycot en de sabotage.  Een andere kwestie voorkwam echter dat Malatesta zijn volle50

aandacht kon richten op de organisatie van de anarchistische beweging. De opstelling van Merlino
tegenover de aanstaande verkiezingen dwong hem de anarchistische uitgangspunten te verdedigen.

De bekering van Francesco Saverio Merlino

Merlino was gedurende zijn detentie tot de overtuiging gekomen dat het anarchisme machteloos zou
zijn, indien er niet eerst een liberaal democratisch rechtssysteem gevestigd zou worden. Hij wilde
voorkomen dat Rudinì, die hij op het vlak van de moraal lager inschatte dan Crispi, een burgerlijke
staatsgreep zou plegen. Hij was bang dat Rudinì zou regeren zonder parlement en de grond-
wettelijke vrijheden zou schenden. Daarom vond Merlino het noodzakelijk dat de democraten en
socialisten gezamenlijk voor het behoud van de vrijheden van het Statuto zouden strijden. Zij
zouden daartoe de ideologische verschillen tijdelijk opzij moeten zetten en een bond moeten vormen
voor het behoud van de politieke vrijheden. Ze moesten de bevolking mobiliseren ter bescherming
van de grondwet. Merlino pleitte voor de 'zuivere democratie', waarin het volk de algemene
bestuursnormen bepaalt en bekwame personen aanwijst voor de uitvoering van bepaalde taken,
zonder afstand te doen van zijn soevereiniteit. Het volk zou de mogelijkheid behouden om de
handelingen van deze vertegenwoordigers te beoordelen en in te grijpen als zij hun macht misbrui-
ken.51

   Op 29 januari 1897 verscheen in de krant Il Messaggero (De Bode) een brief van Merlino die de
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De polemiek tussen Malatesta en Merlino is herdrukt in: Malatesta en Merlino, Anarchismo e52

Democrazia, Bonanno, ed. (Ragusa, 1974); Malatesta en Merlino, Gli Anarchici e la Questione
Elettorale. Un Dibattito (Rome, 1976).
Berti, Francesco Saverio Merlino, 237.53

Merlino, Socialismo o Monopolismo? (Napels-Londen, 1887) 269.54

Twintig jaar later zorgde een soortgelijke opstelling van gezaghebbende anarchisten voor grote opschud-55

ding binnen de anarchistische wereld. De ondertekenaars van het zogenaamde 'Manifeste des Seize' (La
Bataille, 14 maart 1916) verklaarden zich tegen het sluiten van vrede met Duitsland door de geallieerden
en voor doorvechten tot de bezetting van vreemd grondgebied door Duitsland en zijn bondgenoten zou
zijn beëindigd. De ondertekenaars werden scherp bekritiseerd door anarchisten als Sebastien Faure en
Malatesta. De felle reactie van de laatste, die de "seize" zelf beschuldigde anarchistes de gouvernement
te zijn, is ongetwijfeld ingegeven door het feit dat vele Italiaanse anarchisten zich voor deelname aan de
oorlog hadden uitgesproken. Meer dan elders verdeelde de Eerste Wereldoorlog in Italië de anarchistische
beweging. Zie onder andere: Wedman, "Fout in een Verkeerde Oorlog", De As, 23e jaargang no. 112
(1995) 15-20.
Malatesta in een vraaggesprek met Giuseppe Ciancabilla in Avanti!: "Un Intervista", Avanti!, 1e jaargang56

no. 281 (3 oktober 1897), in: Malatesta, Scritti Scelti, Berneri en Zaccaria, ed., II, 47-53.

aanleiding vormde voor een langdurige polemiek met Malatesta over de electorale kwestie.  In de52

brief verweet Merlino de anarchisten dat ze door hun extreme kritiek op het parlementarisme
hadden bijgedragen aan de onverschilligheid van het volk tegenover het parlementaire systeem en
de grondwettelijke vrijheden. Deze onverschilligheid had de schending van constitutionele regels
door de regering mogelijk gemaakt. De anarchisten moesten niet vergeten dat het parlementarisme,
hoe slecht het systeem ook was, altijd nog beter was dan het opnieuw dreigende absolutisme. De
anarchisten hadden, volgens hem, de verkeerde weg uitgestippeld: de tactiek van stemonthouding
had hen verwijderd van het militante en actieve deel van het volk en hen verzwakt tegenover de
regering. Hij riep de socialisten (inclusief de niet-individualistische anarchisten) op de vrijheid te
verdedigen door strijd te voeren op alle fronten, met inbegrip van de verkiezingen. Het was de
uitdrukkelijke politieke erkenning van het minst slechte systeem.  De periode dat hij het algemeen53

kiesrecht bestempelde als "de grootste mystificatie van de eeuw" lag ver achter hem.  De omme-54

zwaai van Merlino verschilde van die van Costa vijftien jaar daarvoor: Costa wilde de erkenning
van de legale methode met het doel om op geleidelijke wijze de politieke macht te veroveren;
Merlino wilde slechts het behoud en de uitbreiding van de politieke vrijheden zodat het anarchisme
zich kon verbreiden. Daarom verdedigde hij het kleinere kwaad tegen het grotere.55

   Malatesta beschouwde de stellingname van Merlino aanvankelijk als het gevolg van de crisis
binnen de anarchistische partij, maar hij moest al spoedig constateren dat Merlino's revisionisme
een permanent karakter had. Malatesta's ideeën over deelname aan de verkiezingen waren niet
veranderd sinds zijn polemiek met Andrea Costa in de jaren tachtig. Hij verdedigde de traditionele
opvattingen van het anarchisme over stemonthouding en de corrumperende invloed van het
parlementaire systeem: door de parlementaire strijd zou het volk de directe zorg voor de eigen
belangen verwaarlozen en bezoedeld worden met onderdanigheid, intriges en leugens; door het
electorale belang zouden de directe actiemethoden worden opgeofferd. Voor Malatesta en de
anarchisten bleef de antiparlementaire houding een principiële aangelegenheid: "indien men de
tactiek opoffert, zal men uiteindelijk ook afstand doen van de beginselen."56

   De verwerping van het parlementarisme was een basisbeginsel van het anarchisme. De marxist
Antonio Labriola, een verklaard tegenstander van het anarchisme, verwierp op dat moment echter
ook de gang naar de stembus. Evenals Malatesta zag Labriola in het parlementaire stelsel het
gevaar van corrumpering der arbeiders. En net als Malatesta vond Labriola dat de politiek van de
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Widmar, Antonio Labriola, 177-178.57

Labriola aan Engels, Rome 28 oktober 1892. Labriola, Scritti, I, 322-324.58

Labriola aan Engels, 25 februari 1895. Labriola, Scritti, I, 446-447.59

Labriola, "Esame di Coscienza", La Lotta di Classe (speciale uitgave, 1 mei 1896), in: Labriola, Scritti,60

II, 861-863.
In een interview met een journalist van de Corriera della Sera (28 augustus 1900) verklaarde Merlino61

dat hij zich van de anarchisten had losgemaakt na scherpe polemieken met Kropotkin over de aanslag van
Ravachol. Galzerano, Gaetano Bresci, 149-156.
Fabbri, La Vida de Malatesta, 138.62

Tijdens het nationale congres van de socialistische partij in Bologna in oktober 1897 had de partij63

gekozen voor een zeer gematigde lijn. Men nam het minimum-programma aan waarin de nadruk lag op
de elementaire vrijheden.
Merlino in een ingezonden brief in de Agitazione, 26 augustus 1897, in: Malatesta en Merlino, Gli64

Anarchici e la Questione Elettorale, 103-104.
In januari 1898 verdedigde hij, samen met Pietro Gori en Enrico Ferri, Malatesta en diens kameraden in65

Ancona. In 1900 verdedigde hij Gaetano Bresci.

partij bepaald moest worden door de arbeiders en niet door intellectuelen en semi-intellectuelen.57

Labriola had bovendien geen goed woord over voor de socialistische afgevaardigden. Hij
beschuldigde sommigen ervan nooit socialist geweest te zijn (Antonio D'Arco, Enrico Ferri, Ernesto
Moneta, Mario Panizza), anderen van antisemitisme (Camillo Prampolini) en vriendjespolitiek
(Prampolini en Giacomo Maffei).  De socialistische parlementariërs waren, volgens hem, in het58

algemeen: "souteneurs van de politiek, schaamteloze sujetten, intriganten, professionele leugenaars,
goedkope politieagenten en mislukte lichtekooien."  In tegenstelling tot Malatesta maakte Labriola59

zijn kritiek echter niet openbaar en hij moedigde de partij zelfs aan.60

   Het debat tussen Malatesta en Merlino duurde een jaar en werd uiteindelijk afgesloten met de
constatering dat de meningen te ver uiteen waren gegroeid om nog tot overeenstemming te komen.
Merlino noemde zich in het vervolg niet langer anarchist, maar "libertair socialist."  Anders dan in61

de jaren tachtig, toen de anarchisten een aanzienlijk deel van hun aanhang aan Costa verloren,
leidde de stellingname van Merlino niet tot een verdere verbrokkeling van de anarchistische
beweging. Hij kwam daarentegen zelf wel in een afgezonderde positie terecht. Slechts een enkele
anarchist had zich aan zijn kant geschaard.  62

   In de praktijk verschilde Merlino, in zijn nadruk op de elementaire politieke vrijheden, niet veel
meer van het standpunt van de Partito Socialista Italiano.  Hij werd pas drie jaar later, in63

december 1900, lid van deze partij waarbinnen hij een kritische en antimarxistische houding bleef
innemen: 

Ik zal me op mijn manier voor de zaak inzetten, verheugd op de een of andere wijze te
kunnen bijdragen aan het intomen van de sektarische geest. Ik heb niet de ambitie een
nieuwe partij op te richten: die er zijn, zijn reeds te veel en hebben moeite om zich
staande te houden [...]64

Merlino bezette een unieke positie binnen het Italiaanse socialisme. Voor de anarchisten was hij te
gematigd geworden, voor de sociaal-democraten te extreem: hij was voor alle partijen een revisio-
nist. Zijn nieuwe positie belette hem niet om anarchisten in rechtszaken te blijven verdedigen.65

De aanslag op koning Umberto I

Merlino's 'bekering' tot het parlementarisme weerhield de anarchisten niet van een felle campagne
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Sonnino had in januari van dat jaar zijn Torniamo allo Statuto gepubliceerd.66

Telegram van Rudinì aan de prefecten, Rome 6 maart 1897, in: Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 98.67

De Partito Repubblicano Italiano was op 21 april 1895 opgericht uit de noodzaak het republikeinse68

standpunt te bepalen tegenover de socialisten en de radicalen van de Estrema Sinistra. De republikeinen
bestreden het "institutionele agnosticisme" van de socialisten enerzijds, en de houding van de radicalen
die tot samenwerking met de regering bereid waren, anderzijds. Spadolini, I Repubblicani, 74-75.
De Estrema Sinistra, inclusief de republikeinen, behaalde een tachtigtal zetels.69

Brief van Rudinì aan Giovanni Codronchi, 27 maart 1897, in: Jensen, Liberty and Order, 282-283.70

Levra, Il Colpo di Stato, 16.71

Geciteerd naar De Jaco, Gli Anarchici, 586.72

Coletti (Anarchici e Questori 51-78) is overtuigd van een samenzering van de zijde van de politie, maar73

draagt daarvoor geen bewijs aan. Felsatti (Un Delitto della Polizia?, 54) acht het niet ondenkbeeldig dat
Acciarito is aangespoord door een provocateur of dat men hem bewust zijn daad heeft laten uitvoeren.
Voor een complot van de politie is geen bewijs gevonden. De processtukken wijzen niet in de richting
van betrokkenheid van de politie bij de aanslag. Men kan de politie slechts verwijten dat ze onzorgvuldig
heeft gehandeld toen ze op de hoogte werd gesteld van Acciarito's voornemen. 
Rapport van de kolonel van de carabinieri aan minister van Binnenlandse Zaken Rudinì, Rome 23 april74

1897, in: De Jaco, Gli Anarchici, 581-584.

tegen het politieke systeem. De acties werden geïntensiveerd na het bericht dat er op 21 maart 1897
verkiezingen zouden plaatsvinden. Minister-president Rudinì had deze uitgeschreven wegens zijn
wankele positie in de Kamer. Hij hoopte daarmee zijn parlementaire basis te versterken, maar de
verkiezingen stonden grotendeels in het teken van het debat over de versterking van de monarchie66

en de beperking van burgerlijke vrijheden. De anarchisten voerden, tot ergernis van de regering, een
intensieve campagne van stemonthoudingen. Rudinì gaf de prefecten de opdracht het stemrecht
zorgvuldig te beschermen en op te treden als de kiezers in het uitoefenen van hun stemrecht werden
gehinderd.  Vele anarchisten werden als gevolg van deze order naar de strafeilanden gestuurd en de67

anarchistische pers werd stevig aan banden gelegd.
   De verkiezingen van maart 1897 brachten nauwelijks veranderingen teweeg in het beeld van de
nationale vertegenwoordiging. Ze werden wel een groot succes voor de socialisten die hun aantal
zetels van elf op zestien brachten. Het aantal stemmen dat op socialistische kandidaten was
uitgebracht, was toegenomen van 80.000 tot 135.000. De winst van de nieuwe republikeinse partij
was spectaculair.  Haar vertegenwoordiging in de Kamer groeide van drie naar vijfentwintig afge-68

vaardigden.  Rudinì zelf was ook tevreden over de uitslag van de verkiezingen vooral omdat de69

oppositie onder leiding van Crispi was verslagen.  In conservatieve kringen werd Rudinì echter70

verweten dat hij de resultaten van Crispi's repressieve politiek, de beteugeling van de vijanden van
de staat, teniet had gedaan.  Die critici zagen hun opvattingen al spoedig bevestigd.71

   Vlak na de verkiezingen werd Italië opgeschrikt door het bericht dat er een aanslag was gepleegd
op de koning. Op 22 april 1897, tijdens zijn rit naar de koninklijke paardenrennen werd de
monarch, even buiten Rome, bedreigd door de werkloze smid Pietro Acciarito. Deze wilde de vorst
met een dolk verwonden of doden, maar de aanslag had geen schijn van kans omdat de koninklijke
koets in volle vaart reed. Acciarito was afkomstig uit Artena, een dorp dat door de socioloog Scipio
Sighele eerder was omschreven als een "plaats van geboren misdadigers en van lieden die, wegens
oude gewoonten, aanleg hebben voor bloedbaden, gewelddaden en berovingen."  De veron-72

derstelling dat Acciarito aangemoedigd zou zijn door een agent-provocateur berust op het feit dat
de politie in Rome van te voren op de hoogte was gebracht van zijn intenties. Het is echter niet
waarschijnlijk dat de politie bij een dergelijk complot betrokken was.73

   Tijdens zijn verhoren volhardde Acciarito in zijn verklaring dat hij geen hulp en geen
aanmoediging van anderen tot zijn daad had gehad.  Minister-president Rudinì, de prefect, de74
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Farini, Diario di Fine Secolo, II, 1173. Alfassio Grimaldi (Il Re "Buono", 398) beweert ten onrechte dat75

ook Rudinì in een samenzwering geloofde. De dag na de aanslag schreef Rudinì aan Giovanni Codronchi:
"Ik geloof dat de aanslag tegen de koning een geïsoleerde daad was die niet aan een samenzwering valt
toe te schrijven, maar eerder aan een omgeving die gecorrumpeerd is door de socialistisch-anarchistische
campagne." In: Jensen, Liberty and Order, 283.
Pietro Vigo, Annali d'Italia (Milaan, 1947). Geciteerd naar De Jaco, Gli Anarchici, 587.76

Farini, Diario di Fine Secolo, II, 1173.77

Farini, Diario di Fine Secolo, II, 1175.78

Felsatti, Un Delitto della Polizia, 37.79

Crispi aan Damiani, Napels 27 april 1897. ACSR, Carteggio Abele Damiani, Scatola 1, fasc. 15.80

Tijdens deze demonstraties werd het redactiekantoor van de Avanti! door monarchistische demonstranten81

aangevallen.
Avanti!, 1e jaargang, 29 mei 1897.82

Pietro Acciarito overleed in een krankzinnigengesticht voor misdadigers in december 1943.83

Avanti!, 1e jaargang, 30 mei 1897.84

ASR, Questura, B. 75, fasc. 283.85

Rapport van consul Basso aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 29 april 1897. ACSR,86

Interno, PS, 1879-1903. B. 1, fasc. 14/71.
Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 102-103.87

questore van Rome en de rechter van instructie waren allen van mening dat Acciarito zelfstandig
had gehandeld,  maar de publieke opinie oordeelde anders: "in werkelijkheid stond hij niet alleen in75

zijn wens tot het misdrijf, ter volbrenging waarvan hij uit een bende anarchisten werd gekozen of
door het lot aangewezen, maar [hij maakte hoe dan ook deel uit] van een anarchistische samen-
zwering."  Ook minister van Justitie Giuseppe Costa was overtuigd van het bestaan van een76

complot.  De voorzitter van de Senaat Domenico Farini gaf Rudinì het advies het nieuws te ver-77

spreiden dat het een samenzwering betrof, zodat "deze slappe maatschappij" zou worden aange-
spoord zich te verdedigen.  Koningin Margherita eiste dat het "addergebroed", bestaande uit anar-78

chisten, socialisten en republikeinen, gevonden en vernietigd zou worden.  Oud-premier Crispi79

wist precies wat de oorzaken van Acciarito's daad waren:

De aanslag op de koning is een sociale terugval die veel stof tot nadenken geeft over de
omstandigheden in ons land. Vanaf 5 maart 1896 [datum van Crispi's ontslag] heeft men
veel aan het gepeupel toegegeven. De veranderde politiek heeft zijn geest verdorven.
[...]80

   
   Na het gebruikelijke Te-Deum en de pro-monarchistische demonstraties  klonk opnieuw de roep81

om harde maatregelen en versterking van de politie. Maar niets wees op een samenzwering en ook
tijdens de rechtszaak, die slechts twee dagen in beslag nam, hield Acciarito vol dat hij alleen had
gehandeld en was gedreven door honger en ellende.  Hij werd veroordeeld tot levenslange dwang-82

arbeid en zeven jaar eenzame opsluiting.  Acciarito begroette de uitspraak met de woorden: "Goed!83

Vandaag ik, morgen is het de beurt aan de burgerlijke regering - Leve de sociale revolutie! Leve het
anarchisme!"  Het Hof van Cassatie weigerde het beroep dat door Merlino was voorbereid. 84

   De politie in Rome was naarstig op zoek naar handlangers van Acciarito, en in de maanden na de
aanslag werd de questura overspoeld met rapporten van politiespionnen, die hun verslagen
ondertekenden met namen als Foulard, G.B., Ru, Bon, XXX vecchio.  Zoals gebruikelijk in dit85

soort situaties, wist ook consul Basso in Genève iets over de aanslag te melden. Al deze berichten
versterkten de suggestie van een samenzwering, maar bevatten geen concrete aanwijzingen.86

Vooral de Romeinse anarchistische groep La Rivendicazione was het doelwit van de politievervol-
gingen.  Onder druk van de openbare opinie en conservatieve kringen arresteerde de politie vele87
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In maart 1900 werden nog acht anarchisten, waaronder Aristide Ceccarelli, aangeklaagd op verdenking88

van medeplichtigheid aan samenzwering met Acciarito. Ze werden verdedigd door de "anarchisten-
advocaat" Merlino.
Geciteerd naar Felsatti, Un Delitto della Polizia?, 75.89

De gevangenbewaarders werden beschuldigd van medeplichtigheid aan moord, de inspecteur van90

medeplichtigheid aan het verduisteren van bewijsmateriaal, en de questore van huisvredebreuk.
De zoon van Umberto, de toekomstige koning Vittorio Emanuele, schreef direct na de aanslag: "De91

mislukte aanslag heeft de zaak van de monarchie goed gedaan." Geciteerd naar Felsatti, Un Delitto della
Polizia?, 34; Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 396.
Het koninklijk hof was woedend over het toestaan van deze demonstratie. Getuigen vertelden dat de92

koningin huilde, met de vuisten sloeg en zeer geërgerd was over het laten doorgaan van de optocht ter ere
van Frezzi. De koning had verklaard dat hij het verlaten van Afrika makkelijker te verteren vond dan de
optocht ter nagedachtenis van Frezzi. Geciteerd naar Felsatti, Un Delitto della Polizia?, 101.
Geciteerd naar Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 399. Een jaar later werd Cavallotti, het symbool van de93

democratie, gedood tijdens een duel met een partijgenoot van Crispi. De begrafenis mondde in Milaan en
Rome uit in grote demonstraties van democratische en linkse groeperingen.

gewaande 'medeplichtigen',  waaronder de republikein Romeo Frezzi. Deze bleek bij een onwettige88

huiszoeking in het bezit te zijn van een groepsfoto waarop ook Acciarito was te zien. Op 2 mei
maakte de politie bekend dat Frezzi dood was aangetroffen in zijn cel. De politierapporten vermeld-
den achtereenvolgens dat hij zelfmoord had gepleegd door zijn hoofd tegen de muur te slaan, een
natuurlijke dood was gestorven als gevolg van een vaatziekte, en ten slotte opnieuw dat hij
zelfmoord had gepleegd, dit maal door van de galerij te springen.
   De socialistische krant Avanti! kwam de volgende dag met het artikel Un Delitto della Polizia?
(Een Misdrijf door de Politie?) waarin de journalist ernstig twijfelde aan de officiële versie, aange-
zien de verwondingen bij Frezzi alleen het gevolg konden zijn van geweld. De dagen daarop ver-
schenen er verschillende verklaringen van de politie die elkaar tegenspraken. De Avanti! veranderde
al spoedig de vragende vorm in een beschuldigende: "Moordenaars! Romeo Frezzi werd lafhartig en
op wrede wijze vermoord. Hij werd in de gevangenis vermoord door zijn bewakers";  de krant werd89

wegens dit soort aanklachten in beslag genomen. Na Kamervragen werd er een regeringscommissie
ingesteld die de doodsoorzaak van Frezzi moest onderzoeken. Deze verwierp elke verantwoordelijk-
heid van de politie, maar de rechter van instructie Francesco Bocelli nam daar geen genoegen mee.
Tegen de zin van de regering, de procureur-generaal en de politie vervolgde hij zijn onderzoek, liet
een nieuwe autopsie op het lichaam van Frezzi uitvoeren, liet het bureau van de questura doorzoe-
ken en kwam tot de conclusie dat de politie Frezzi tijdens een verhoor vermoord moest hebben. Vier
gevangenbewaarders werden daarop gearresteerd. Tevens werd er een gerechtelijk onderzoek
begonnen tegen de questore wegens het uitvoeren van willekeurige arrestaties en huisvredebreuk.
De regering liet de questore van Rome overplaatsen naar Florence, waarop de prefect van Rome
ontslag nam. Een jaar later, ten tijde van grote sociale onlusten, vond de rechtszaak plaats tegen de
questore, één politie-inspecteur en de vier gevangenbewaarders. Ze werden allen vrijgesproken
wegens gebrek aan bewijs.90

   De aanslag van Acciarito was weliswaar gunstig voor de sterk verzwakte monarchie,  maar pakte91

nadelig uit voor de regering. De begrafenis van Frezzi was uitgelopen op een enorme demonstratie
tegen de politie en de regering, en enkele dagen later vond er in Rome, met de moedige goedkeuring
van de regering,  een massale protestmanifestatie plaats tegen de politie. Frezzi was, volgens de92

radicale afgevaardigde Felice Cavallotti, het symbool geworden van "de onschuld die werd vervolgd
door een politiek politiebewind dat zich inspant om de volkskrachten te verpletteren."  Rudinì93

voelde zich in de Kamer genoodzaakt om de politie te verdedigen en nam de verantwoordelijkheid
voor de arrestatie van Frezzi op zich ofschoon hij wist dat de politie daarmee de wet had overtre-
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Massimo Felsatti ziet zelfs een analogie met de rede van Mussolini in 1925 toen die de verantwoorde-94

lijkheid op zich nam voor de moord op Giacomo Matteotti. Felsatti, Un Delitto della Polizia?, 113.
Het koninklijk hof en het militaire apparaat stonden reeds vijandig tegenover hem wegens het toestaan95

van de demonstratie tegen de politie, zijn pogingen om bezuinigingen door te voeren op de begroting voor
het leger, en zijn defensieve beleid in Afrika.
De uitslag: 275 stemmen voor, 132 stemmen tegen, 1 onthouding. De oppositie kwam van de radicalen,96

sociaal-democraten en conservatieven.
Masini, Storia degli Anarchici (1981) 114-116.97

den. Tevens viel hij de rechterlijke macht aan omdat deze het had gewaagd de questore van Rome
te laten dagvaarden. Hoge politieke ambtenaren, zoals prefecten en onderprefecten, waren volgens
Rudinì onschendbaar voor daden begaan tijdens de uitoefening van hun ambt. Weliswaar hoorden
questori niet tot de politieke ambtenaren, maar, vervolgde Rudinì, aangezien de questore soms
functies draagt die gelijk zijn aan die van de onderprefect, vallen ook questori onder deze
onschendbaarheid. De minister-president stelde zich zeer autoritair op en maakte het rechtsbeginsel
ondergeschikt aan de politieke belangen van dat moment.  De Avanti! beschouwde de woorden van94

de premier als een afkondiging van de staat van beleg, maar de conservatieve kringen waren uiterst
tevreden over diens optreden. Rudinì kon moeilijk anders handelen als hij niet het gehele veilig-
heidsapparaat van zich wilde vervreemden,  juist in een periode dat de regering zijn steun nodig95

had om de toenemende sociale onrust te bedwingen. Anders dan in 1878, toen de regering als
gevolg van de aanslag van Passannante moest aftreden, kreeg de regering het vertrouwen van de
Kamer.96

   Koning Umberto I was in 1897 niet het enige doelwit van een anarchistische aanslag. Op 8
augustus schoot de Italiaanse anarchist Michele Angiolillo de Spaanse minister-president Cánovas
del Castillo dood in Guipuzcoa (Spaans Baskenland). Angiolillo handelde niet uit wanhoop, maar
uit wraak voor de terechtstelling van vijf Spaanse anarchisten in mei 1897. Hij verklaarde zelfstan-
dig en zonder medeplichtigen te hebben gehandeld.  Het 'beroepsrisico' voor staatshoofden en97

regeringsleiders bleef onveranderd hoog zolang ze werden geïdentificeerd met onderdrukking.

Het repressieve beleid tijdens Rudinì

Malatesta's aanwezigheid in Italië bleef niet lang geheim. Het verblijf van de anarchistische leider
was, zeker na de aanslag op de koning, een schande voor de regering. In juli 1897 spoorde Rudinì
zijn prefecten aan hem te vinden:

Ongeveer drie maanden geleden vertrok de anarchist Errico Malatesta zoals gebruikelijk
onverwachts vanuit Londen en, volgens de bevestigingen die het ministerie uit ver-
schillende betrouwbare bronnen hebben bereikt, kwam hij naar Italië. Dat hij zich hier tot
dusver bevond is zeker, maar de naspeuringen op last van dit ministerie om de verblijf-
plaats van dit uiterst gevaarlijke individu te ontdekken, zijn tot dusver vruchteloos geble-
ven. Er wordt beweerd dat hij gedurende lange tijd in Ancona en de andere provincies van
de Marken is geweest, en ook in die van Massa Carrara, en nu verzekert men dat hij zich
in de Romagna bevindt en dat hij spoedig in Toscane zal aankomen.
Het doel van zijn lange verblijf in Italië is de verdeelde rijen van de anarchistische partij
weer te sluiten en ze onder te brengen in een sterke en hechte organisatie op de grondsla-
gen van de oude Internationale.
Het is van het grootste belang deze sluwe en gevaarlijke agitator op te sporen om zijn
intriges permanent in de gaten te kunnen houden.
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Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 1 juli 1897.98

Een maand na het interview verruilde Ciancabilla het socialisme voor het anarchisme. Hij stapte al snel99

over van het socialistische anarchisme à la Malatesta naar een zeer gewelddadig individualisme. In 1899
emigreerde hij naar de Verenigde Staten.
"L'Evoluzione dell'Anarchismo. Un'Intervista con Errico Malatesta", Avanti!, 1e jaargang no. 281 (3100

oktober 1897).
Fabbri, La Vida de Malatesta, 140-141.101

Borghi, Errico Malatesta, 117. Malatesta's vrijlating was geen aanwijzing voor het principiële beleid van102

Rudinì's regering, zoals Jensen (Liberty and Order, 159) beweert, maar gaf wel aan dat de wet nog werd
gerespecteerd.
Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 22 november 1897. Alleen al in de103

provincie Pisa betrof het 33 personen van wie tevens de persoonsdossiers naar Rome moesten worden
opgestuurd. ASPisa, PS, B. 946-a. Het is mij niet bekend of Malatesta's papieren bewaard zijn.
Waarschijnlijk zijn ze vernietigd door bombardementen op Ancona tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ik raad U derhalve aan uiterst nauwgezette, maar omzichtige en voorzichtige onderzoeken
in te stellen in [Uw] provincie, daarbij gebruik makend van alle middelen die tot Uw
beschikking staan, en vooral van de confidenti, en me op de hoogte te stellen van de
uitkomsten.98

Malatesta bleef onvindbaar ofschoon de politie ook in Ancona anarchisten oppakte en de hoofdre-
dacteur en enkele redacteuren van L'Agitazione arresteerde. In oktober noemde Malatesta in een
interview met verslaggever Giuseppe Ciancabilla  van de Avanti! de Italiaanse politie nogal99

onnozel: hij kon zich overal waar hij wilde, ophouden en hoefde alleen de bekende anarchistische
centra te mijden.  Een maand na deze woorden werd hij bij toeval toch gevonden.  Zijn straf100 101

wegens de veroordeling in 1884 was echter reeds verjaard en de autoriteiten moesten hem, na
inbeslagneming van zijn documenten, weer vrijlaten.  Die papieren waren echter van grote waarde102

voor het ministerie:

Uit de documenten die onlangs bij de bekende en uiterst gevaarlijke anarchist Errico
Malatesta in beslag zijn genomen, zijn de namen gebleken van de hieronder vermelde
personen die, wegens geboorte of verblijf tot Uw provincie behoren.
Aangezien het om personen gaat die zeker tot het anarchisme zullen behoren, wordt U
verzocht er op toe te zien dat zij onder voortdurend toezicht worden geplaatst, om op de
hoogte te blijven van hun sektarische intriges en plannen. [...]103

Zolang Malatesta zich aan de wet hield, moest de regering de blamage van zijn aanwezigheid
verdragen. 
   De regering-Rudinì raakte steeds meer gevangen in het conservatieve net en de repressie werd in
toenemende mate op de gehele progressieve oppositie gericht. Op 11 september 1897 stuurde
Rudinì een geheime circulaire aan de ministers en staatssecretarissen:

De socialistische beweging, die de doctrinaire richting heeft verlaten, neemt de vorm aan
van een ware en heuse subversieve agitatie met een uitgebreide organisatie en in geheime
verstandhouding [...] met verwante partijen, in het bijzonder met de collectivistische
republikeinen.
[...] Om indruk te maken op de massa en haar vertrouwen te verkrijgen, maken de
socialistische afgevaardigden meestal gebruik van de methode om zich met elke gebeurte-
nis te bemoeien en van de autoriteiten voorzieningen te krijgen ten gunste van de lijdende
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Geciteerd naar Felsatti, Un Delitto della Polizia, 133-134.104

Circulaire van minister van Binnenlandse Zaken Rudinì, Rome 27 oktober 1897. Zie: Bijlage A - 23.105

De Opera dei Congressi was opgericht in september 1875, tijdens het tweede Italiaanse katholieke106

congres in Florence. In 1897 telde de organisatie 921 katholieke arbeidersverenigingen en 705 landbouw-
fondsen (casse rurali). Candeloro, Il Movimento Cattolico, 253.
Candeloro, Il Movimento Cattolico, 261. Op dat moment was er nog geen sprake van een "klerikale107

partij". Rudinì duidde op de intransigente katholieken die de steun van de boerenbevolking zochten tegen
de liberale staat.
Parker Wallace, Leo XIII and the Rise of Socialism, 330.108

Geciteerd naar Catalano, Storia dei Partiti, 153.109

In een manifest van La Federazione Socialista-Anarchica Romagnola (Lega Tipografica; Imola, 1897)110

werden de "reactionaire maatregelen tegen de klerikalen" - "de beste bondgenoten van de regering om
jullie, arbeiders, onderdanig en onwetend te houden" - beschouwd als een komedie, die door de "regering
van de galantuomini" werd gespeeld. ASB, Pref. Gab., B. 967, fasc. 1.

klassen; daarmee verkrijgen ze erkenning en achting van de arbeiders. [...] Het is noodza-
kelijk dat dit machtige middel hen wordt ontnomen en derhalve mag er aan de socialisti-
sche en republikeinse afgevaardigden geen enkele concessie worden gedaan. [...]104

Een maand later verzond hij een circulaire waarin hij het vertonen of dragen van vaandels van
subversieve partijen verbood. Het ging hierbij om "vaandels die, ofschoon vrij van subversieve
opschriften of emblemen, wegens hun kleur een teken van vijandigheid tegenover de nationale
instellingen vormen."105

   De repressie van Rudinì was opmerkelijk omdat de vervolgingen zich niet langer beperkten tot de
arbeidersverenigingen, anarchisten, socialisten en republikeinen, maar zich uitbreidden tot katholie-
ke organisaties. Ofschoon alle regeringen antiklerikaal waren en sterke banden hadden met de
vrijmetselarij, waren ze er nooit toe overgegaan om de katholieke organisaties aan te pakken. De
snelle ontwikkeling echter van de Opera dei Congressi, de intransigente katholieke organisatie van
sociaal-economische verenigingen,  de volharding in een compromisloze politiek tegenover de106

staat en de toenemende contacten tussen het Vaticaan en Frankrijk veroorzaakten een groeiende
angst bij de regering. In september en oktober 1897 verzond Rudinì een vijftal circulaires waarin hij
de prefecten wees op de opleving van de klerikale partij, die hij vijandig achtte tegenover "onze
instellingen en onze idealen".  Hij spoorde de prefecten aan de klerikalen scherper in de gaten te107

houden en bijeenkomsten in kerken met een politiek karakter te beletten. Daarop volgde een serie
maatregelen die bijeenkomsten en manifestaties van de Opera dei Congressi verbood.  De108

maatregelen waren niet bedoeld tegen gematigde katholieken die in hun houding niet veel verschil-
den van de conservatieve burgerij. Ook zij verzetten zich tegen de "verwaandheid van de subver-
sieve partijen" en meenden dat de politiebureaus "het mikpunt van socialisten en anarchisten"
waren.109

   De regering wilde kennelijk de activiteiten van de intransigente klerikalen hinderen. Door dit
beleid keerde ze zich tevens tegen de liberalen, vooral die van de Lombardijnse Destra, die in het
katholicisme een bondgenoot zagen tegen het socialisme. Het beleid werd daarentegen gunstig
onthaald bij de oude elite van het Risorgimento, die nog steeds grotendeels de politiek in Italië
bepaalde. Er werd veel ophef gemaakt van de antiklerikale maatregelen en retoriek. Rudinì was
inderdaad de eerste minister-president die daadwerkelijk stappen ondernam tegen de katholieke
organisaties, maar deze repressie was mild in vergelijking met die van de andere 'subversieve'
partijen.  Het tactische motief van Rudinì voor zijn antiklerikale beleid was om een mogelijk110

verbond van alle radicale afgevaardigden te voorkomen en steun te verwerven van de radicale
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Candeloro, Il Movimento Cattolico, 261; Levra, Il Colpo di Stato, 25.111

Het compromis tussen Rudinì en Zanardelli, de "kampioen van de liberale ideeën", is moeilijk te112

begrijpen. Het is niet waarschijnlijk dat Rudinì zijn regering een liberaler aangezicht wilde geven, maar
eerder zijn labiele meerderheid in de Kamer wilde versterken. Zanardelli zag in Rudinì een garantie tegen
Crispi en de toenadering tot de Kerk. Ook in de regering-Rudinì bleef Zanardelli, evenals in 1878,
hameren op respect voor zijn gebod "repressie, maar geen preventieve maatregelen". Chiarini, "Brescia
per Zanardelli: il Paradigma di una Politica Liberale", 19-49.
De totale graanproduktie in 1897 bedroeg 2.389.100 ton, terwijl deze in de vijf voorafgaande jaren113

schommelde tussen 3.179.800 ton in 1892 en 3.992.000 ton in 1896. Candeloro, Storia dell'Italia
Moderna, VII, 49. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de bevolking in Italië tussen
1891 en 1898 met drieënhalf miljoen personen was toegenomen.
Levra, Il Colpo di Stato, 82-84.114

De dazio was ingevoerd als reactie op het goedkope graan uit Amerika. De invoertarieven op het graan115

bleven stijgen tot 1898. Samen met de lokale heffingen maakten ze veertig procent uit van de prijs van het
brood. Olivetti, Gli Ultimi Avvenimenti d'Italia, 100.
Zie: ASR, Questura, B. 77.116

vleugel onder leiding van de antiklerikaal Giuseppe Zanardelli.  Enkele maanden later, tijdens de111

regeringswisseling van december, werd Zanardelli in de regering opgenomen als minister van
Justitie.112

De broodoproeren van 1898

De harde maatregelen van Rudinì tegen de politieke en klerikale verenigingen konden niet
voorkomen dat de sociale onrust toenam. Het einde van de economische crisis, dat zich rond 1895
had ingezet had het platteland namelijk nog niet bereikt. Het aantal emigranten gaf de ellende van
de boerenmassa weer: in de periode 1896-1900 groeide hun aantal tot 310.000 personen per jaar.
De economische malaise werd in de zomer van 1897 nog verergerd door de slechte oogst en de
Spaans-Amerikaanse spanningen als gevolg van de antikoloniale opstand op Cuba. Daardoor
stegen de graanprijzen en die van het brood aanzienlijk.  In deze tijd verdienden fabrieksarbeiders113

en dagloners ongeveer één lire per dag. Brood kostte per kilo 45 tot 60 centesimi. Dagloners waren
echter veelal seizoenarbeiders die de helft van het jaar zonder inkomen zaten. Op Sicilië verdiende
een dagloner vaak niet meer dan de tegenwaarde van een kilo brood.114

   De regering had de broodprijs kunnen verlagen als ze de invoerheffing op het graan, de dazio die
in 1887 ten gunste van de landbouwproducenten was ingevoerd, had verlaagd of afgeschaft.  Het115

kabinet, dat de ernst van de situatie waarschijnlijk onderschatte, nam echter geen enkele maatregel
om de ellende te verzachten. Ondertussen ging het volk massaal de straat op om uiting te geven aan
zijn ongenoegen over de uitzichtloze situatie. Het protest was gericht tegen de belastingen, de
graanprijs en het gebrek aan bouwland. De belangrijkste eis van de demonstranten was de
afschaffing van de dazio en de lokale accijnzen op meel. De regering weigerde echter aan de
behoeften en eisen tegemoet te komen. Wekelijks waren er oproeren te melden van boerenarbeiders
in het Zuiden en op Sicilië. In het Noorden nam het protest de vorm aan van stakingen, protestbij-
eenkomsten, bestormingen van verkooppunten van brood of plunderingen van graanschuren. In
Ferrara gingen meer dan elfduizend dagloners gedurende een maand in staking; dichtbij, in
Molinella, legden maaisters gedurende zestig dagen het werk neer en een staking in de Emilia
dwong de hereboeren tot inwilliging van alle eisen. Boerenarbeiders in Latium bezetten gedurende
langere tijd landbouwgrond. In Rome gingen zelfs winkeliers en zakenlieden de straat uit protest
tegen de belastingen en de regering.  In 1897 waren er 180 arbeidersstakingen waaraan zestigdui-116
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Het aantal vrouwen dat staakte was hoger dan het aantal mannen: 38.435 tegen 21.809. Felsatti, Un117

Delitto della Polizia?, 132.
Op 21 september 1897 was er in Ancona een gezamenlijke protestbijeenkomst van socialisten, anarchis-118

ten en republikeinen tijdens welke men voorstelde om de lokale accijnzen of te schaffen. Santarelli, Le
Marche dall'Unità, 173-174.
Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VII, 39.119

De partij maakte een willekeurig onderscheid tussen de verschillende contract-vormen van het "agrari-120

sche proletariaat" (ongebonden boerenarbeiders, dagloners, gebonden boerenarbeiders, pachtboeren) als
bepalend element voor de klasse waartoe ze zouden behoren.
Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VII, 41-42; Marabini, Prime Lotte Socialiste, 216-217.121

Marabini, Prime Lotte Socialiste, 217.122

Turati en Kuliscioff, "Alle Soglie del Congresso", Critica Sociale (16 september 1897), in: Turati, Le Vie123

Maestre, 24-25.

zend stakers deelnamen.  De protestmanifestaties werden gesteund door anarchisten, socialisten117

en republikeinen.  De regering reageerde op de stakingen door socialistische leiders en stakers te118

arresteren of door soldaten in te zetten om de oogst binnen te halen.
   De officiële houding van de Partito Socialista Italiano tegenover 'de economische strijd van het
proletariaat' werd bepaald op het vijfde nationale congres in Bologna in september 1897. Op dit
clandestiene congres werd, op voorstel van Anna Kuliscioff, besloten dat de politieke actie van de
partij "niet los mocht staan van de economische actie" en werden er twee wegen aangewezen
volgens welke de economische actie moest worden gevoerd: deelname van de socialisten "aan de
bewegingen van economische weerstand" (vakorganisaties) en activiteiten om een "serieuze
wetgeving van de bescherming van de arbeid" te verkrijgen (parlementaire strijd).  Tijdens het119

congres werden er tevens besluiten genomen over de agrarische kwestie. De sociaal-democraten
waren van oordeel dat de economische en politieke strijd van dagloners en pachters gesteund en
bevorderd moest worden,  maar zij stonden zeer negatief tegenover de kleine boeren:120

Met betrekking tot het kleine grondbezit besluit het congres, in de overtuiging [...] dat het
kleine grondbezit voorbestemd is om te verdwijnen, dat de actie van de partij tegenover
het kleine grondbezit zich moet beperken tot het duidelijk maken van de oorzaken die
leiden tot de kapitalistische centralisatie en de daarop volgende proletarisering van de
houders van het kleine bezit.  121

De socialistische partij ging met deze dogmatische resolutie voorbij aan de enorme verschillen
tussen de kleine grondbezitters. Zij liet daarmee één van de belangrijkste en meest volhardende
sectoren in de landbouw in de steek en liet deze groep over aan de bescherming van katholieke
organisaties. De Partito Socialista Italiano had ook nauwelijks oog voor de belangen van
landarbeiders en pachters ondanks de resoluties ten gunste van de niet-bezittende boeren. "Het
gebrek aan kennis van het agrarische vraagstuk [...] bleef altijd één van de grootste en ernstigste
zwaktes van de Italiaanse socialistische beweging," noteerde arbeidersvoorman Anselmo Marabini
vijftig jaar later.  Gerechtvaardigd waren ook de constateringen van Turati en Kuliscioff, aan de122

vooravond van het congres in Bologna, dat de partij op zoek was naar haar oriëntatie. Zij noteerden
dat de partij te veel een gezelschap van politieke beunhazen was geworden die de centrale vraag, de
arbeiderskwestie, uit het oog had verloren.123

   De sociale onrust van 1897 was slechts een voorbode geweest van de oproeren in het jaar daarop.
De oorzaken van deze opstanden waren dezelfde: algemene onvrede met de politieke situatie,
economische depressie, stijging van de broodprijzen en langdurige werkloosheid. De eerste rellen
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In hoeverre Malatesta's aanwezigheid daar heeft bijgedragen aan het ontstaan van de rellen is niet124

duidelijk.
Santarelli, Le Marche dall'Unità, 173-175.125

De prefect van Milaan had op 20 januari het ministerie van Binnenlandse Zaken gewaarschuwd voor de126

dreigende situatie in de Lombardijnse hoofdstad. Levra, Il Colpo di Stato, 44.
De dazio werd op 23 januari tijdelijk verlaagd van 75 naar 50 lire. De maatregel zou gelden tot 30 april127

1898. Deze reductie had nauwelijks effect op de broodprijs wegens nieuwe stijgingen van de graanprijzen
op de internationale markt. Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VII, 50-51. De duur van de verlaging
werd vastgesteld met het oog op de belangen van de landbouwers. De belastingvermindering werd
beëindigd vóór de volgende oogst en trad in werking nadat de binnenlandse produktie reeds verkocht
was. Levra, Il Colpo di Stato, 62.
Brief van Rudinì aan Ferdinando Martini, (±) 30 januari 1898. Geciteerd naar Levra, Il Colpo di Stato,128

65-66.
Candeloro (Storia dell'Italia Moderna, 50) en Levra (Il Colpo di Stato, 66) geven dit aantal. Valiani (La129

Lotta Sociale, 77) spreekt van 15.000 soldaten.
Santarelli, Le Marche dall'Unità, 177-178.130

ontstonden op 17 januari in Ancona.  De ideologische bodem was daar voorbereid door anarchis-124

ten die de bevolking aanzetten tot demonstraties. De inwoners gingen massaal de straat op uit
onvrede over de stijging van de broodprijzen en om te pleiten voor een coöperatieve bakkerij.
Tijdens de betogingen waren er enkele botsingen met de politie en werd een poging gedaan een
meelmagazijn te plunderen. De volgende dag werd de stad door het leger bezet. Nadat de demon-
stranten buiten de stadsmuren het landhuis van een graanhandelaar hadden geplunderd en in brand
gestoken, werd het openbare gezag overgedragen aan generaal Antonio Baldissera. Deze liet de
stadspoorten sluiten om arrestaties te vergemakkelijken.  Onder de arrestanten bevonden zich de125

lokale leider van de socialisten Alessandro Bocconi, Errico Malatesta en een groep lokale anarchis-
ten.
   De oproeren in Ancona waren georganiseerd door de socialistische partij, anarchisten en arbei-
dersverenigingen. Dadelijk na deze gebeurtenissen speelden overeenkomstige taferelen zich af in
andere plaatsen en dorpen in de regio. Alom in de Marken uitte de woede van de bevolking zich op
de graanvoorraden en de lokale autoriteiten. De demonstraties gingen gepaard met kreten tegen de
monarchie en met leuzen voor de anarchie, de republiek en de sociale revolutie. Op 20 januari was
de rust in de Marken hersteld zonder dat er doden of gewonden waren gevallen.
   De regering was, onder druk van de oproeren en na waarschuwingen uit Milaan,  op het laatste126

moment overgegaan tot maatregelen die de broodprijs verlaagden.  De harde wijze waarop de127

regering de moti del pane (broodoproeren) onderdrukte, was een gevolg van Rudinì's opvattingen
over de werkelijke oorzaken van de rebellie. Hij beschouwde de hoge graanprijzen slechts als een
voorwendsel voor de opstanden. Volgens hem grepen de anarchisten, die de socialisten en
republikeinen met zich meesleurden, de prijsverhogingen aan om het volk aan te zetten tot
opstand.  De juiste maatregel was volgens hem dan ook het onder de wapenen roepen van 40.000128

dienstplichtigen van de lichting van 1874.129

   De moti del pane werden gevolgd door de onvermijdelijke rechtszaken. In drie maanden tijd
vonden er in Ancona 38 processen plaats tegen 243 aangeklaagden.  Het belangrijkste proces130

werd gevoerd in april 1898 tegen 'Malatesta en kameraden'. Zij werden aangeklaagd wegens de
oprichting van een misdadige vereniging zoals voorzien in artikel 248 van het Wetboek van
Strafrecht. Malatesta werd bovendien aangeklaagd wegens het aanzetten tot ongehoorzaamheid aan
de wet en tot klassenhaat. De rechtszaak maakte duidelijk dat de onlusten in januari niet de ware
reden waren geweest voor de aanhouding. Malatesta had niet eens deelgenomen aan het volks-
oproer. Hij en zijn kameraden waren gearresteerd om het tijdschrift L'Agitazione tot zwijgen te
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Eén van deze redacteuren was Luigi Fabbri. Fabbri speelde in de twintigste eeuw een vooraanstaande rol131

in de Italiaanse anarchistische beweging. Zie: Fabbri, Luigi Fabbri. Storia d'un Uomo Libero.
Pamflet Compagni van L'Agitazione. Periodico Socialista-Anarchico (Ancona, 20 mei 1898). ASB,132

Pref. Gab., B. 967, fasc. 1.
Vanuit Engeland kwamen steunbetuigingen van Kropotkin, de Freedom Group en de Trade Unions.133

Vanuit Parijs organiseerde Ciancabilla de steun aan de campagne.
Il Processo Malatesta e Compagni innanzi al Tribunale Penale di Ancona (e i Recenti Processi di134

Ancona e Casteferretti per le Bombe Ammaestrate). Castellamare Adriatico, 1908.
Fabbri, La Vida de Malatesta, 141.135

Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Bologna, Rome 13 mei 1898. ASB,136

Pref. Gab., B. 968. De namenlijsten van de provincie Pisa, in: ASPisa, PS, B. 870.
ASB, Pref. Gab., B. 968.137

Deze uitdrukking werd gebruikt door de radicale afgevaardigde Napoleone Colajanni in diens verslag van138

de gebeurtenissen. Colajanni, L'Italia nel 1898. Tumulti e Reazione.
Brief van Turati aan Gaetano Salvemini, Milaan 4 mei 1898, in: Candeloro, Storia dell'Italia Moderna,139

VII, 54-55.

brengen. Dat was niet gelukt door de arrestaties van de redactieleden, doordat andere anarchisten
het werk hadden overgenomen,  maar later wel door voortdurende inbeslagnemingen en uiteinde-131

lijk door een decreet van generaal Baldissera die de publikatie voor onbepaalde tijd verbood.  Het132

proces werd breed uitgemeten in de kranten dankzij de inzet van Merlino, die samen met Pietro
Gori en Enrico Ferri de anarchisten verdedigde. De belangrijkste punten van kritiek op de aanklacht
waren de schending van het recht van vereniging en de aanklacht op grond van artikel 248. De
rechtszaak veroorzaakte een grote campagne voor het recht van vereniging die ook vanuit het
buitenland werd ondersteund.  Gebruik makend van deze aandacht ontvouwde Malatesta uitvoerig133

zijn anarchistische ideeën voor de jury en de aanwezige verslaggevers. Het gerechtshof verwierp de
aanklacht op grond van artikel 248 en oordeelde dat de anarchistische organisatie 'slechts' een
subversieve organisatie was. Malatesta werd veroordeeld tot een straf van zeven maanden
gevangenis en zijn kameraden ieder tot zes maanden hechtenis.134

   Tijdens het proces in Ancona had L'Agitazione een buitengewoon supplement gepubliceerd
waarin tegen de rechtszaak werd geprotesteerd. De kritiek richtte zich op de toepassing van artikel
248. Deze protestactie was ondertekend door meer dan drieduizend personen en groepen.  Het135

solidariteitsbetoon met de aangeklaagden was echter uiterst bruikbaar voor het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Deze stuurde de namen van de ondertekenaars op naar de prefecten die over
hen persoonsdossiers moesten aanleggen. Deze werden vervolgens teruggestuurd naar de Direzione
Generale di Pubblica Sicurezza. Voor de provincie Pisa, de stad uitgezonderd, leverde deze actie
een lijst van 183 namen op, waarvan 150 werden bestempeld als anarchisten, van wie er 57
"gevaarlijk" waren.  In Bologna en Imola stelde men een lijst op van 51 individuen, waarvan 24136

als "gevaarlijk" werden aangeduid.137

   De acties tegen de broodprijzen bleven niet beperkt tot de Marken. Op 26 en 27 april 1898
vonden in Apulië, Campanië, de Romagna, Toscane en opnieuw de Marken massale demonstraties
plaats uit protest tegen de schaarste aan meel en brood en tegen het politiegeweld. In heel Italië
vonden deze protesten "van de maag"  en "tegen het gezouten brood" navolging. Het wankele138

evenwicht tussen lijdzaamheid en onderdrukking was verbroken. De manifestaties werden
ondersteund door socialisten, anarchisten en republikeinen, maar ze waren vooral een massale
uiting van ongenoegen. De leiding van de Partito Socialista Italiano hield zich niet alleen afzijdig
van de moti del pane, maar veroordeelde ze ook als achterhaalde oprispingen van een ongedisci-
plineerde anarchistische houding. Het waren in de woorden van Turati vooral "instinctieve"
manifestaties waarvoor hij en de partijleiding geen verantwoordelijkheid wilden nemen.  Milaan,139
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Volgens een rapport van een anonieme spion aan minister Giulio Prinetti (Minister van Openbare140

Werken van 11 juli 1896 tot 14 december 1897) had de socialistische partij 5.000 leden en beschikten de
anarchisten over 300 aanhangers in Milaan. De anarchisten zouden in hoofdzaak individualisten zijn die
alleen bijeen gehouden werden door hun vertrouwen in Pietro Gori. De spion meldde ook dat de
anarchisten geen enkel gevaar vormden, behalve voor de socialisten tijdens verkiezingen, "hetgeen zeer
bruikbaar kon zijn." Geciteerd naar De Jaco, I Socialisti, 575-577. 
Brief van Turati aan Gaetano Salvemini, Milaan 4 mei 1898. Geciteerd naar Candeloro, Storia dell'Italia141

Moderna, VII, 54-55.
Francesco Saverio Nitti, "Le Sommosse dell'Ieri e le Repressioni dell'Oggi", La Riforma Sociale, VIII142

(1898) 537.
Levra, Il Colpo di Stato, 85.143

Levra, Il Colpo di Stato, 97, 127. In de Toscaanse provincies was generaal Nicola Heusch de bevelheb-144

ber. In 1894 was hij reeds buitengewone commissaris in de provincie Massa-Carrara.
Bondi, Memorie di un Questore.145

ASF, Questura, B. 20.146

het bolwerk van de socialistische partij en van het 'moderne socialisme',  zou, volgens de partijlei-140

der, alleen in actie komen als er een principe op het spel stond.  Enkele dagen later was de141

Lombardijnse hoofdstad reeds het centrum van de protestmanifestaties. Turati was blind voor het
politieke karakter van de betogingen. Deze waren weliswaar ontstaan als acties tegen de broodprij-
zen, maar ze namen overal een politieke wending. Het verzet richtte zich al spoedig tegen de staat
zelf. De radicale econoom en politicus Francesco Saverio Nitti schreef daarover:

De staat komt naar voren als de grote vijand, de voornaamste oorzaak van de depressie,
de organisatie waarnaar iedereen vol verwachting opkijkt, die echter van zijn kant
iedereen vernedert, iedereen, behalve een klasse van tussenpersonen, van politieke
advocaten, van bouwers, voor wie deze logge organisatie gemaakt schijnt te zijn.142

Niet alleen graanschuren waren het doelwit van de plunderaars en opstandelingen, maar tevens ge-
meentehuizen, rechtbanken, belastingkantoren, registratiekantoren, kazernes van de gemeentepolitie
en politiebureaus.  De oproeren waren een mengeling van boerenopstanden in de traditie van de143

jaren zestig, spontane revolutionaire arbeidersopstanden en verzet van socialistische, anarchistische
en republikeinse organisaties. De regering kondigde, op aanraden van de verantwoordelijke gene-
raals, de staat van beleg af in de provincies Milaan (7 mei), Livorno (9 mei), Florence (9 mei) en
Napels (9 mei). Het militaire bestuur werd uitgebreid tot de provincies Massa-Carrara, La Spezia,
Lucca, Siena, Arezzo, Pisa en Grosseto.144

   In Florence waren de opstanden het hevigst op 6 en 7 mei. Daar beleefden de Nederlandse
regentes Emma en prinses Wilhelmina angstige uren toen een meute het Palazzo Strozzi binnen-
drong, waarin zij verbleven. Zij waren zo verschrikt dat ze nog dezelfde avond Florence verlieten.145

Toen de staat van beleg werd afgekondigd, was de rust reeds weergekeerd. Dat weerhield bevelheb-
ber Antonio Baldissera er niet van om 19 kranten een verschijningsverbod op te leggen.  De146

prefect vaardigde vervolgens op 11 mei nog een decreet uit waarin werd bepaald dat:

1. drieëntwintig socialistische verenigingen werden ontbonden omdat ze het doel hebben
de huidige sociale staatsinrichting omver te werpen door de afschaffing van de privé-
eigendom en de sociaal-juridische orde, en deze te vervangen door de socialisering van
het land, de fabrieken, de transportmiddelen en alle andere produktiemiddelen, omdat de
middelen van de socialistische partij [...] gewelddadig zijn en voortkomen uit klassenhaat,
[en] omdat tijdens de recente opstanden de socialistische partij de prijsverhoging van het
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Decreet van 11 mei 1898 van de prefect van Florence. ASF, Questura, B. 43.147

Alle stukken over de opstanden vielen onder de noemer Disordini Avvenuti in Firenze per il Pretesto del148

Rincaro del Pane. ASF, Questura, B. 20.
Questore aan zijn inspecteurs en agenten, Florence 13 mei 1898. ASF, Questura, B. 22.149

Brief van de Regio Commissario per le Provincie Toscane e di Massa aan de questore van Florence,150

Florence 31 mei 1898. ASF, Questura, B. 22.
Questore aan de Regio Commissario, Florence 3 juli 1898. ASF, Questura, B. 22.151

brood als voorwendsel heeft aangegrepen om menigten aan te sporen tot excessen en
ongeregeldheden die vrijwel het hele Rijk ten gronde richten;
2. zes arbeidersverenigingen werden ontbonden omdat ze niets anders waren dan een
vertakking van de socialistische partij;
3. vijf republikeinse verenigingen werden ontbonden omdat ze een permanent
propagandamiddel vormden voor de vernietiging van de staatsinstellingen.147

   De politie beschouwde de opstanden als "onlusten met als voorwendsel de stijging van de
broodprijzen."  De berichten over de komst van colonnes socialisten en anarchisten uit Zwitser-148

land veroorzaakten een verscherping van het toezicht.  Op 31 mei maakte de bevelhebber de149

lokale questore attent op het feit dat de militaire advocaat-fiscaal in zijn aanklacht onderscheid
maakte tussen socialisten en anarchisten. Artikel 248 van het Wetboek van Strafrecht, dat het
lidmaatschap van een misdadige bende strafbaar stelde, was wel van toespassing op anarchisten,
maar niet op socialisten. Er was daarom meer belastend materiaal vereist om hen te kunnen
veroordelen. De bevelhebber suggereerde daarop in het geval van de socialisten een direct verband
te leggen met de gebeurtenissen in Ancona. Volgens hem waren er voldoende aanwijzingen en
bewijzen om de relatie tussen de verschillende onlusten aan te tonen. De questore kreeg vervolgens
de opdracht om alle afgewezen aanklachten opnieuw in te dienen bij de advocaat-fiscaal.150

   De questore leek op dezelfde lijn als de bevelhebber te zitten:

Zowel uit overwegingen van openbare orde als in het belang van het strafrecht zou de
beëindiging van de staat van beleg in dit district schadelijk zijn en verkeerd worden
opgevat.
De openbare orde is overal hersteld, maar omdat de leiders van de subversieve partijen
nog niet door de militaire gerechtshoven zijn berecht, zou men een onmiddellijke opleving
van de socialisten, anarchisten en republikeinen te duchten hebben; de propaganda zou
weer actief worden; en wat nog belangrijker is, de intriges zouden er bij gebaat zijn als de
aangeklaagden zouden worden vrijgesproken door de gewone rechters, die onder de
rechtgeaarde bevolking geen groot vertrouwen genieten wegens de inschikkelijkheid en
zwakheid waarvan ze zo vaak blijk gaven. [...]
Ik kan derhalve bevestigen dat de opheffing van de staat van beleg een slechte indruk bij
het publiek zal achterlaten omdat het rechtsgevoel niet bevredigd zal worden. Het is
noodzakelijk dat de staat van beleg zal worden bestendigd tot na de behandeling van de
belangrijke rechtszaken door de Krijgsraad. Anders zal men geen enkel praktisch
voordeel behalen.151

   De opstand in Milaan had vanaf het begin een politiek karakter. Daar kwam de bevolking in
verzet tegen de onderdrukking van de broodopstanden elders in Italië en in het bijzonder tegen het
harde optreden van de cavalerie tegen een stoet vrouwen en tegen het doodschieten van de zoon van
de radicale afgevaardigde Giuseppe Mussi door ordehandhavers. De afwezigheid van de radicale
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Natale, Giolitti e gli Italiani, 402. De socialistische krant Grido del Popolo schreef "Met de dood van152

Felice Cavallotti verdwijnt de laatste organische schakel die het Italiaanse proletariaat nog aan de
Italiaanse burgerij had kunnen binden." In: Valiani, La Lotta Sociale, 75.
Villari, Scritti sulla Questione Sociale in Italia, 198-199.153

Geciteerd naar De Jaco, I Socialisti, 579.154

Telegram van Rudinì aan Fiorenzo Bava Beccaris en aan de prefect van Milaan, 7 mei 1898. ACSR,155

Interno, PS, 1879-1903, B. 3, fasc. 14/72.
In maart 1848 was de bevolking van Milaan in opstand gekomen tegen de bezettingstroepen van156

Radetzky. Na vijf dagen strijd, de beroemde Cinque Giornate, verliet Radetzky de Lombardijnse
hoofdstad. Een jaar later werd Lombardije opnieuw door de Oostenrijkse legers bezet.
Petacco, La Regina del Sud, 7.157

leider Felice Cavallotti, die twee maanden eerder tijdens zijn tweeëndertigste duel door een
monarchistische afgevaardigde was gedood, ontnam de bevolking een matigende factor.  Milaan152

was, in de woorden van de conservatieve politicus Pasquale Villari,

een grote, sterke, werkzame en bloeiende stad, waarvan de bevolking enorm is gegroeid
en nog steeds groeit wegens de voortdurende immigratie van lieden die van alle delen van
Italië komen om er werk te zoeken. En daarom verzamelt zich in haar alle onvrede, alle
wrok, alle klassenhaat van het Schiereiland.
De bewoner van de Romagna die opgevoed is met samenzweringen en geheime genoot-
schappen, de boer uit de Veneto die zijn smerige hut van stro en slijk achter zich laat, de
boer uit Lombardije die in de rijstvelden voortdurend wordt bedreigd door koorts en
pellagra, de jonge vrouw die haar familie op het land achterlaat en reeds gedeeltelijk door
socialistische of anarchistische ideeën is aangestoken en bedorven...153

Deze immigranten, deze haveloze proletariërs voelden zich meer tot het anarchisme aangetrokken
dan tot het socialisme, dat vereenzelvigd werd met arbeiders die vaste banen hadden, met de
'arbeidersaristocratie'. Gedurende de opstand was er echter geen verschil merkbaar: fabrieksar-
beiders vochten naast werklozen, bedelaars en 'onderproletariërs', mannen streden naast vrouwen en
kinderen. Arrestaties werden gevolgd door openlijk verzet, geweld, plundering, de bestorming van
een politiekazerne en het opwerpen van barricaden. Turati probeerde, onderbroken door fluitconcer-
ten en protesten, de arbeiders nog te kalmeren:

Houdt geen demonstraties. Zij zullen het voorwendsel zijn voor een harde onderdrukking.
De regering is gereed, jullie niet. Jullie, en niet de regering, moeten het moment kiezen
van jullie openbare manifestaties. Als dat moment komt, zal ook ik aan jullie kant
staan.154

Turati hanteerde dezelfde argumenten als Cipriani in 1891 in Rome: we moeten de opstand
uitstellen tot het moment dat we beter zijn voorbereid. Ook Turati's woorden waren tevergeefs. De
top van de socialistische partij stond tijdens de oproeren op grote afstand van de opstandige leden
aan de basis. 
   Op 7 mei waren er meer dan 30.000 stakers in Milaan. Dezelfde dag werd daar de staat van beleg
afgekondigd.  Generaal Fiorenzo Bava Beccaris liet zijn troepen buitensporig hard optreden. In155

het centrum van de stad zette het leger zelfs kanonnen in waarmee onder meer een kapucijnen-
klooster werd verwoest. De generaal was niet van plan om, zoals de Oostenrijkse generaal Johann
Radetzky vijftig jaar eerder,  te vluchten voor de Milanese meute.  Hij zag in de opstand een156 157
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Volgens Petacco (La Regina del Sud, 10-16) zag Bava Beccaris in de opstand een complot van anarchis-158

ten, het Vaticaan, de Fransen en Maria Sofia, ex-koningin van het koninkrijk Napels. Dit wordt niet
bevestigd door het rapport van de generaal aan de regering van 24 mei 1898. ACSR, Interno, PS, 1879-
1903, B. 3, fasc. 14/72.
Zie hieronder: pag. 367 vlg.159

Die bevoegdheid was hem verleend door Rudinì bij het decreet van 7 mei 1898. ACSR, Interno, PS,160

1879-1903, B. 3, fasc. 14/72.
Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VII, 57. Galzerano (Gaetano Bresci, 31) vermeldt 125 doden en161

502 gewonden. Volgens Marabini (Prime Lotte Socialiste, 230) waren er in Milaan meer dan vierhon-
derd doden. Levra (Il Colpo di Stato, 115) verwerpt de officiële cijfers en denkt eerder aan enkele
honderden dodelijke slachtoffers en een duizendtal gewonden.
Koning Umberto stuurde op 5 juni het volgende telegram naar generaal Bava Beccaris: "Na beraadsla-162

ging over de voorstellen tot beloning, die door de minister van Defensie aan mij zijn voorgelegd, ten
gunste van de troepen onder Uw leiding, en ten teken van mijn goedkeuring, was ik verheugd en trots om
de deugden van discipline, zelfverloochening en moed waarvan zij bewonderingswaardige voorbeelden
hebben geboden, te honoreren. Aan U persoonlijk zou ik motu proprio het kruis van grootofficier van de
militaire Orde van Savoye willen verlenen, als beloning voor de grote dienst die U bewees aan de
staatsinstellingen en de beschaving, en opdat U door mijn genegenheid verzekerd bent van de erkentelijk-
heid van mij en het vaderland." In Angiolini, Socialismo e Socialisti, 336-337.
Rapport van generaal Bava Beccaris aan minister van Defensie, Alessandro Asinari di San Marzano,163

Milaan 24 mei 1898. ACSR, Interno, PS, 1879-1903, B. 3, fasc. 14/72.
Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VII, 57.164

Volgens de Almanacco Storico van de Illustrazione Italiana (4e jaargang) waren er op 12 mei, zes dagen165

na het begin van de onlusten, reeds 1.800 arrestaties verricht in Milaan. De radicale afgevaardigde
Napoleone Colajanni kwam in zijn verslag van de gebeurtenissen (L'Italia nel 1898) tot tienduizenden
arrestaties. De Jaco, I Socialisti, 599, 607.
Tegen Kuliscioff was op 7 mei 1898 een decreet van uitwijzing uitgevaardigd; het besluit werd omgezet166

in een bevel tot aanhouding. Zij werd veroordeeld tot twee jaar gevangenis. Casalini, La Signora del
Socialismo Italiano, 122.

complot van socialisten, republikeinen, anarchisten en klerikalen.  Hij werd in deze overtuiging158

versterkt door berichten over colonnes Italianen die vanuit Zwitserland op weg waren naar Italië.159

Daarom breidde hij de staat van beleg uit tot de grensprovincies Como, Bergamo, Brescia en
Sondrio.  In Milaan vielen, volgens officiële cijfers, tachtig doden en 450 gewonden.  De160 161

generaal werd voor zijn verdiensten beloond met een koninklijke onderscheiding  en een zetel in162

de Senaat.
   Het anarchistische aandeel in de opstand in Milaan werd door Bava Beccaris als volgt verwoord:

Het element dat vervolgens op straat was, had zeker niet tot doel om de [sociaal-
democratische] heren Turati en De Andreis aan de macht te brengen, maar eerder om zich
meester te maken van andermans spullen.
De verwoestingen en plunderingen - beperkt gebleven omdat ze verhinderd werden -
tonen in voldoende mate de doelen van het revolutionaire leger aan.
Als men er wegens een ongelukkig toeval niet op tijd toe zou zijn overgegaan de opstand
te bedwingen, dan zou deze geleid hebben tot een nieuwe Commune, de droom en hoop
van de anarchisten die, in deze omstandigheden, zeer waarschijnlijk de overhand gehad
zouden hebben.163

   In de rest van Italië werden tijdens de broodopstanden 51 personen gedood;  duizenden werden164

gearresteerd.  Tot de arrestanten behoorden Anna Kuliscioff,  Filippo Turati, hoofdredacteur165 166
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Turati en Bissolati werden gearresteerd op het politiebureau op het moment dat ze protest aantekenden167

tegen de uitzetting van Anna Kuliscioff. Het bevel tot hun arrestatie kwam van generaal Bava Beccaris.
Telegram van Bava Beccaris aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Milaan 9 mei 1898. ACSR,
Interno, PS, 1879-1903, B. 3, fasc. 14/72.
Costa en Bissolati werden gevangen gezet; ze kwamen op 9 juli vrij nadat de Kamer had geweigerd om168

toestemming te verlenen voor een rechtszaak. Galassi, Vita di Andrea Costa, 603.
Rapport van generaal Bava Beccaris aan minister van Defensie, Alessandro Asinari di San Marzano,169

Milaan 24 mei 1898. ACSR, Interno, PS, 1879-1903, B. 3, fasc, 14/72.
Deze term werd ook al in 1898 gebruikt. De hoofdredacteur van de liberale krant Corriere della Sera,170

Eugenio Torelli-Viollier, die de term colpo di stato ook toepaste, nam uit protest tegen de reactionaire
ontwikkelingen in Italië zijn ontslag. Castronovo, La Stampa Italiana, 124-125.
Brief van Rudinì aan de afgevaardigde en journalist Ferdinando Martini, 11 mei 1898. Geciteerd naar171

Levra, Il Colpo di Stato, 131.
"Si respira is de algemene leus", schreef Bava Beccaris in zijn rapport aan minister van Defensie,172

Alessandro Asinari di San Marzano, Milaan 24 mei 1898. ACSR, Interno, PS, 1879-1903, B. 3, fasc.
14/72.
Ibidem.173

van de Osservatore Cattolico Don Davide Albertario, de afgevaardigden Leonida Bissolati  en167

Andrea Costa.  De gehele oppositie werd door militaire rechtbanken veroordeeld of naar strafei-168

landen gestuurd. De anarchistische, socialistische, republikeinse en klerikale verenigingen werden
ontbonden. Vele kranten, waaronder ook liberale en katholieke, werden verboden. De vrijheid van
pers, vereniging en onderwijs werd beperkt. Twee buitenlandse correspondenten, van de Daily
Chronicle en de Frankfurter Zeitung, werden het land uitgezet wegens het "verspreiden van
onjuiste en allarmerende berichten".  De spoorwegen en posterijen stonden onder militair gezag169

om gevreesde stakingen te voorkomen. De universiteiten werden gesloten. In Rome, waar het rustig
bleef, viel de politie de kantoren van de Avanti! en de Asino binnen en arresteerde de aanwezige
redacteuren. Het was een reactie die niet veel verschilde van een staatsgreep.  "Ik kan niet170

vluchten noch voor de straat noch voor de Kamer", schreef Rudinì aan een vriend, "de straat en de
Kamer zullen moeten buigen."  De straat boog: op 11 mei 1898 kon de regering melden dat de171

orde was hersteld. Men kon weer opgelucht ademhalen.  De oorzaken van de opstanden waren172

volgens Bava Beccaris: "de subversieve partijen", "de zwakke en onstandvastige verdediging tegen
de ontwikkeling van deze opstandige partijen", "de apathie van de liberale partij en de partij van de
orde, en de onverschilligheid van de heersende klassen". Deze oorzaken waren niet weggenomen.173

'Gewapende bendes' aan de Italiaanse grenzen

Op het hoogtepunt van de broodoproeren, in mei 1898, werd een aloude vrees van de Italiaanse
regering bewaarheid: er vormden zich revolutionaire gewapende groepen in Zwitserland, die het
doel hadden Italië binnen te vallen. Minister-president Rudinì maakte op 11 mei zijn prefecten
attent op de "internationale samenzwering":

Berichten uit Londen en Parijs melden een brede actie van socialisten en anarchisten om
hun geloofsgenoten aan te sporen, zich clandestien in het Rijk te begeven om deel te
nemen aan de oproeren en opstanden. Vanuit Parijs merkt men op dat Cipriani met
twintig van zijn kameraden van plan is met geld Italië binnen te komen.
Deze beroering toont duidelijk aan dat er een uitgebreid revolutionair complot bestaat dat
zich in het buitenland vertakt en waarvan nieuwe revolutiepogingen zijn te vrezen. Ten
overvloede roep ik U op tot de hoogste waakzaamheid. De ernstige situatie noopt alle
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Circulaire-telegram van het ministerie van Binnenlandse Zaken, geciteerd in een brief van de prefect aan174

de questore van Florence, Florence 11 mei 1898. De prefect voegde aan de brief toe dat de questore toch
vooral veel gebruik moest maken van de confidenti. ASF, Questura, B. 22.
Manzotti, "I Rapporti Italo-Svizzeri", 158. 175

Geciteerd naar Vuilleumier, "L'Emigrazione Italiana", 98.176

De Italianen Dino Rondani, Achille Tedeschi en Antonio Vergnanini werden op 14 mei gearresteerd177

omdat ze verantwoordelijk werden gehouden voor de onlusten. In deze periode werden in totaal 49
Italianen gearresteerd. Procureur-generaal Scherb aan het politieke bestuur in Bellinzona, Bern 15 mei
1898. SBB, Bestand E 2001 (A) Archiefnummer 625.
Auszug Protokoll Bundesrates, 13 mei 1898.178

autoriteiten in onderlinge overeenstemming een streng toezicht uit te oefenen op de
grensoverschrijdingen, en ik maak U erop attent dat het de tactiek is van hen die met
misdadige doeleinden vanuit het buitenland komen om het Rijk zowel over land als over
zee binnen te dringen via de minst begaanbare en bewaakte wegen. Ik vertrouw erop dat
de agenten en functionarissen in deze omstandigheden hun werk op doelmatige en ijverige
wijze zullen verrichten.174

   Aangezet door hun ellendige sociale situatie en aangetrokken door berichten over de mei-
opstanden in Italië zetten vanuit verscheidene steden in Zwitserland colonnes Italianen zich met de
leuze "Alla frontiera!" in beweging. Zij hadden vernomen dat Turijn in brand stond, de koning op
de vlucht was en dat in Florence de revolutie was uitgebroken.  Een vlugschrift dat op 9 mei in175

Lausanne werd verspreid, bevatte de volgende tekst:

De honger heerst alom, Italië is in opstand gekomen, Madrid is in staat van beleg, in
Hongarije raast de revolutie. In Italië zijn hele gewesten van de afhankelijkheid van de
lage politieke macht onder de afhankelijkheid van de wrede militaire macht gebracht. In
Milaan 350 doden en meer dan duizend gewonden; de vrouwen staan op de barricaden
met hun hongerige kinderen in de armen, en de regering heeft opdracht gegeven ze uit te
roeien. Italianen, vanwege de laffe onderdrukking, de beestachtige moord op kameraden
en familie, moeten wij gewetensvollen ons erheen begeven en de gruwelijkheden van een
schandelijke regering wreken. [...]176

   In Italië was de staat van beleg uitgebreid tot de provincie Como en werden troepen langs de
grens gelegerd. De colonnes Italianen varieerden oorspronkelijk van 150 tot 600 personen, maar
vielen al snel uiteen in kleinere eenheden. De opmars van de groepen werd niet geïnspireerd door
anarchistische of socialistische strijdplannen, ofschoon de emigranten wel door enkele anarchisten
werden aangemoedigd naar Italië te vertrekken. De Zwitserse autoriteiten, zowel de Ticinese als de
federale, stelden alles in het werk om te voorkomen dat de groepen Italianen en masse de grens
zouden oversteken. Hun instructies waren duidelijk: bendeleiders zouden gearresteerd moeten
worden;  slechts kleine ongewapende groepjes zouden, onder militaire escorte, de grens mogen177

passeren; daar zouden de Italiaanse autoriteiten hen opwachten.178

   Uiteindelijk bereikten zo'n 700 tot 800 Italianen de grens: 200 personen haalden de Simplon en
500 tot 600 personen de grensovergang in Ticino. De eerste groep werd uiteen gejaagd. Van de
tweede groep werd een gedeelte manu militari aan de Italiaanse autoriteiten overgedragen. Enkele
dagen na de uitlevering kregen de Zwitserse autoriteiten, na enig aandringen, inlichtingen van gene-
raal Bava Beccaris over het lot van de Italianen die in Chiasso aan de Italiaanse autoriteiten waren
overgeleverd. Van de 212 personen werden 130 naar hun geboorteplaats overgebracht, 66 werden
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Zwitserse ambassadeur Carlin te Rome aan de president van de bondsraad Eugène Ruffy, 27 mei 1898.179

SBB, E 2001 (A), Archiefnummer 625.
Vuilleumier, "L'Emigrazione Italiana", 92.180

Rapport du Conseil Fédéral à l'Assemblée Fédérale sur le Mouvement des Italiens en Suisse à l'Occasion181

des Troubles de Milan. 13 juni 1898. SBB, E 2001b (A), Archiefnummer 625. 
De enige leider die men als zodanig kan bestempelen, was Giovan Battista Peduzzi die aan het hoofd182

stond van het contingent uit Lausanne. Hij werd in Bellinzona gearresteerd en op 7 juni door de Zwitserse
autoriteiten over de Franse grens gezet.
Vuilleumier, "L'Emigrazione Italiana", 100.183

Ibidem, 85.184

Mina, "Les Répercussions des Emeutes Italiennes", 120-124.185

"Visconti Venosta", schreef de Zwitserse ambassadeur in Rome Carlin op 12 mei 1898, "is van mening,186

dat de eerbied die de buurstaten en bevriende staten wederzijds aan elkaar verplicht zijn, de bondsraad de
plicht oplegt om op het grondgebied van de bondsstaat geen opeenhopingen van Italiaanse arbeiders toe
te staan [...] die het doel hebben Italië binnen te dringen om daar de instellingen en autoriteiten te
bestrijden. [...] Tijdens het gesprek heeft dhr. Visconti Venosta mij te verstaan gegeven dat zijn
gezichtspunt gedeeld werd in Wenen en Berlijn." Geciteerd naar Mina, "Les Répercussions des Emeutes
Italiennes", 121.
Telegram van de Zwitserse ambassadeur te Rome, Carlin, aan het Département Politique in Bern, 12 mei187

1898. SBB, E 2001 (A), Archiefnummer 625.
Zie: ASDMAE, P.I., B. 31.188

gevangen gehouden, tien zaten in voorlopige hechtenis en zes hadden toestemming gekregen naar
Amerika te emigreren.  De bondsregering had de 212 Italianen dus uitgeleverd aan de Italiaanse179

regering, hetgeen een storm van protest veroorzaakte in Zwitserland. Haar werd verweten dat ze
had gebroken met de tradities van het land, de principes van het asielrecht had geschonden en veel
te inschikkelijk was geweest tegenover de Italiaanse regering.  De bondsraad verdedigde zich met180

het argument dat de overgedragen Italianen geen middelen van bestaan hadden en dat hun gedrag de
wijze van terugzenden had bepaald. De raad gaf wel toe dat de uitvoering van de terugzending niet
geheel volgens de instructies was verlopen.  181

   Zoals gezegd, waren de bendes geen georganiseerde revolutionairen. Er waren geen leiders  en182

evenmin was er sprake van een vooropgezet plan. Het aantal geconfisceerde wapens was gering. De
massa's emigranten waren min of meer spontaan in beweging gekomen om het sociale onrecht,
waarvan zij overdreven voorstellingen hadden, te bestrijden. Herhaaldelijk dook in de Zwitserse
kranten ook de vergelijking met de kinderkruistocht van 1212 op.  De dreiging van de gebeurtenis183

werd door de Italiaanse regering overdreven en door de Italiaanse oppositie als onbeduidend
afgedaan.184

   Vanaf de eerste bewegingen van de Italiaanse colonnes was er voortdurend overleg geweest
tussen de Zwitserse en Italiaanse autoriteiten. De Zwitserse regering beloofde nadrukkelijk dat ze
niet zou toestaan dat de bendes de grens zouden passeren.  Minister-president Rudinì liet185

desondanks het bericht door het persagentschap 'Stefani' verspreiden dat machtige colonnes op
Italië marcheerden. Minister van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta dreigde, in bedekte termen,
Berlijn en Wenen te vragen om diplomatieke druk op Zwitserland te laten uitoefenen.  Hij was, op186

grond van berichten van de Italiaanse consul in Bellinzona ervan overtuigd dat de autoriteiten in het
kanton Ticino de aanwezigheid van een revolutionair comité oogluikend toestonden.  Visconti187

Venosta eiste dat de bondsraad zou ingrijpen in dit weerbarstige kanton als het de goede betrekkin-
gen met het buitenland wilde bewaren. De Italiaanse consul in Ticino klaagde permanent over de
passiviteit van de autoriteiten ter plaatse.  Volgens hem zouden de Italiaanse rebellen worden188

aangemoedigd door verschillende ambtenaren van de lokale regering. Minister-president Rudinì
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Rudinì aan Visconti Venosta, 12 mei 1898: "Het zal moeilijk zijn om te voorkomen dat onze troepen het189

Zwitserse grondgebied zullen respecteren. Ik verzoek U.E. om aan te geven over welke instructies
generaal Bava [Beccaris] beschikt in geval van een grensconflict". Geciteerd naar Mina, "Les Répercussi-
ons des Emeutes Italiennes", 122.
Manzotti, "I Rapporti Italo-Svizzeri", 163.190

Rapport van de Zwitserse ambassadeur in Rome aan de president van de Zwitserse confederatie, Rome191

12 mei 1898. SBB, E 2001 (A), Archiefnummer 625.
Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 86-87.192

Deze maatregel zou aanvankelijk tot 30 juni duren, maar werd tussentijds verlengd tot 15 juli.193

Jensen, Liberty and Order, 171.194

achtte zelfs schending van het Zwitserse grondgebied niet onwaarschijnlijk,  maar Visconti189

Venosta was daar fel op tegen.   190

   De uitzetting van de Italianen aan de grens was nog niet voldoende om de Italiaanse regering
milder te stemmen. Ze wenste tevens de uitzetting van alle "opruiers". De Zwitserse regering, reeds
geïrriteerd door de binnenlandse kritiek op haar beleid, duldde geen verdere inmenging in haar
binnenlandse aangelegenheden. Enkele maanden later zorgde een Italiaanse anarchist ervoor dat het
Zwitserse veiligheidsbeleid opnieuw in het centrum van de aandacht kwam.

De nasleep van de broodoproeren

De regering en de bevelhebbers dachten dat de broodoproeren waren veroorzaakt door de subversie-
ve partijen en de pers. De Zwitserse ambassadeur in Rome had daar een andere opvatting over:

Indien de onderste lagen van de Italiaanse bevolking in opstand komen, als ze een
vruchtbare bodem vormen om socialistische ideeën te ontvangen en te laten ontkiemen,
dan gebeurt dat omdat ze van honger omkomen, omdat zij het grootste gewicht van de
belastingen moeten dragen, omdat het hen volledig aan initiatief ontbreekt, zij alles van
de regering verwachten die ze verantwoordelijk houden voor alle rampen die hun treffen,
en tenslotte omdat het grondbezit op de slechtst mogelijke manier is verdeeld en wordt
beheerd.191

   
   Met het oog op de rechtszaken tegen de opstandelingen zond minister van Justitie Zanardelli op 8
mei een telegram naar de procureurs-generaal waarin hij de overtuiging uitsprak dat de "rechterlijke
macht zich energiek, ijverig en zorgzaam voor het welzijn van de maatschappij zal tonen" en waarin
hij zijn vertrouwen uitte, dat in deze trieste tijden de rechterlijke macht "kan aantonen dat de
gewone wetten en de magistratuur tegemoet kunnen komen aan de sociale behoeften en de sociale
problemen." Drie dagen later was hij explicieter. De aanklagers moesten de artikelen 246 en 247
van het Wetboek van Strafrecht en de wetten van 19 juli 1894, no. 314 en no. 315 toepassen.192

   Op 4 mei, tijdens het hoogtepunt van de broodoproeren, was de regering ertoe overgegaan om de
dazio af te schaffen,  maar deze maatregel nam niet weg dat het regeringsoptreden uitgesproken193

gewelddadig was. Rudinì en Zanardelli wisten, onder druk van de door minister Visconti Venosta
aangevoerde Destra,  niet beters te doen dan de staat van beleg uit te roepen, de constitutionele194

zekerheden af te schaffen, de persvrijheid te beperken, militaire rechtbanken in te stellen, de
parlementaire onschendbaarheid op te heffen, politieke tegenstanders te arresteren en de anarchisti-
sche, socialistische, republikeinse en klerikale organisaties te ontbinden. In tegenstelling tot Crispi
in 1894 hoefde Rudinì zich niet te verantwoorden voor de afkondiging van de staat van beleg omdat
de toepassing van dit militaire instrument in 1894 reeds was goedgekeurd door het parlement. De
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Belardinelli, "Zanardelli e i Cattolici", 58-72.195

Vier van de zestien regionale comité's, zeventig van de 190 diocesane verenigingen, 2.600 van 4.044196

parochiale comités, 600 van de 708 jeugdverenigingen, vijf van de zestien universitaire kringen, twintig
van de 128 kringen van de katholieke jeugd, en driehonderd katholieke afdelingen van de Opera dei
Congressi werden ontbonden. De vervolgingen vonden vooral in Noord- en Midden-Italië plaats. Het
algemene comité van de Opera dei Congressi werd ongemoeid gelaten. Levra, Il Colpo di Stato, 152;
Candeloro, Il Movimento Cattolico, 262.
"Fra Prevenire e il Reprimere", La Rassegna Fiorentina, 1e jaargang, no. 1, 1-2 juni 1898. ASF,197

Questura, B. 43.
Voor de opvatting dat de tegenstelling "repressie of preventie" tot de val van de regering had geleid zie:198

Jensen, Liberty and Order, 171.
Op 4 juni had hij aan burgercommissaris van Eritrea, Ferdinando Martini, geschreven: "Of het ministerie199

[de regering] sterk of minder sterk zal zijn, of het wel of geen meerderheid in de Kamer zal hebben, lijken
mij onbeduidende details." Geciteerd naar Levra, Il Colpo di Stato, 132.
Levra, Il Colpo di Stato, 179-181.200

Rudinì had tegelijkertijd generaal Luigi Pelloux, bevelhebber van het Romeinse garnizoen, verzocht al201

zijn troepen gereed te houden voor eventuele gebeurtenissen als gevolg van het antwoord van de koning.

repressie tijdens de regering-Rudinì was vergelijkbaar met die van Crispi. De huidige opstanden en
hun onderdrukking lieten echter een diepere indruk na bij de gegoede burgerij in het Noorden,
omdat deze een nationaal karakter hadden en onder haar ogen hadden plaatsgevonden. Het was de
burgerij duidelijk dat zij haar hegemonie slechts kon handhaven zolang haar industriële belangen
konden worden verenigd met die van de grootgrondbezitters in het Zuiden. 
   De vervolging van de klerikalen was vrijwel uitsluitend het werk van minister van Justitie Zanar-
delli.  De enorme klappen die de katholieke organisaties in enkele dagen opliepen,  leidden tot195 196

onenigheid binnen de regering. Minister van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta stond, als
typische vertegenwoordiger van de Lombardijnse liberalen, op het standpunt dat de regering de
anarchisten en socialisten hard moest aanpakken, maar de klerikalen ongemoeid moest laten. Hij
achtte de samenwerking met de verzoeningsgezinde katholieken op lokaal niveau de beste garantie
voor het afwenden van een revolutie. Het meningsverschil leidde tot de val van de regering op 1
juni. Volgens de krant Rassegna Fiorentina werd die val veroorzaakt door het dilemma "preventie
of repressie".  In theorie bestond die tegenstelling inderdaad tussen Zanardelli en Visconti197

Venosta, maar in de praktijk had Zanardelli zich al zodanig ingelaten met preventieve maatregelen
dat dit onderscheid nauwelijks betekenis meer had.198

   Rudinì kreeg op 1 juni opnieuw het vertrouwen van de koning. De Siciliaanse staatsman, wiens
mogelijkheden voor steun in de Kamer waren uitgeput, verlangde nu dat de Kamer zou buigen: hij
wilde bij volmacht regeren en de tijdelijke onderdrukkende maatregelen handhaven.  Op 16 juni199

presenteerde hij het wetsontwerp "Dringende en tijdelijke maatregelen ter handhaving van de
openbare orde" in de Kamer. Deze maatregelen gaven de regering de bevoegdheid om de wet van 19
juli 1894, no. 316 te verlengen tot 30 juni 1899 en no. 315 (het via de pers aanzetten tot het begaan
van misdrijven en de verdediging van misdrijven) te verruimen. Daarnaast wilde Rudinì de regering
de bevoegdheid geven om op elk gewenst moment de spoorwegen en posterijen onder militair gezag
te plaatsen. Een ander wetsontwerp betrof de politiecontrole op verenigingen. Alle verenigingen die
"op enigerlei wijze ten doel hebben: de omverwerping van de staatsinstellingen, de verdediging van
daden die door de wet worden omschreven als misdrijven, de opruiing tegen de wet en de autoritei-
ten of tot klassenhaat" zullen worden ontbonden.  200

   De Kamer bleek echter niet bereid haar rechten op te geven en het land te onderwerpen aan
autoritair bestuur. Rudinì's intentie om de Kamer van Afgevaardigden te ontbinden en bij decreet te
regeren, werd echter door de koning geweigerd.  Het hof rond koning Umberto was ervan over-201
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Ghisalberti, Storia Costituzionale, 250-251.202

Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 421.203

Zie: de circulaire van 12 juli 1898. Voor de tekst zie: Bijlage A - 24.204

Reggio Commissario Baldissera aan de questore van Florence, Florence 2 juli 1898. ASF, Questura, B.205

22.
Canosa en Santosuosso, Magistrati, Anarchici e Socialisti, 94.206

5 juli 1898, Almanacco Storico van de Illustrazione Italiana (4e jaargang). In: De Jaco, I Socialisti, 699.207

Wet van 17 juli 1898. Canosa en Santosuosso, Magistrati, Anarchici e Socialisti, 101.208

Gastaldi, "Milano 1898, una Città sotto Accusa", 89-94.209

Die toestemming was nodig omdat volgens artikel 45 van het Statuto een afgevaardigde niet gearresteerd210

mocht worden gedurende de zitting van het parlement, noch berecht mocht worden wegens misdrijven,
zonder voorafgaande toestemming van de Kamer, behalve in geval dat hij op heterdaad werd betrapt. Zie:
Cordova, "Stato d'Assedio e Tribunali Militari", 31.

tuigd dat de verantwoordelijkheid voor het bestuur te openlijk bij de kroon zou komen te liggen.
Met deze weigering offerde de koning Rudinì op. Deze zag zich gedwongen op 18 juni 1898 af te
treden.  Koning Umberto I benoemde vervolgens op 26 juni generaal Luigi Pelloux tot regerings-202

leider. Het was een teken dat de koning aanstuurde op een energieke regering, maar dan één zonder
riskante avonturen; een regering die trouw zou zijn aan de kroon en gesteund zou worden door de
Kamer.203

De pogingen tot normalisering tijdens Pelloux

Generaal Luigi Pelloux was reeds meerdere malen minister geweest, maar hij was geen politicus die
beschikte over de buigzaamheid en het opportunisme die nodig waren in de Italiaanse politiek. Hij
was eerder een trouwe dienaar van de kroon en de staat. Pelloux beschikte evenmin over een per-
soonlijke politieke cliëntèle, maar genoot daarentegen wel het onvoorwaardelijke vertrouwen van de
koning. De generaal had zich tijdens de opstanden in mei onderscheiden van zijn collega's in Milaan
en Florence door de rellen in Apulië, Basilicata en Calabrië te onderdrukken zonder gebruik te
maken van de staat van beleg. Hij was tegen koloniale avonturen in Afrika en tegen de inzet van het
leger voor binnenlandse aangelegenheden. Van hem werd verwacht dat hij leiding zou geven aan
een sterke conservatieve regering en dat hij de grondwet zou respecteren.
   Pelloux was niet voornemens de complexe crisis van het land aan te pakken. Zijn doel bestond
eruit de toestand zo snel mogelijk te normaliseren.  Hij wilde daarom de staat van beleg204

opheffen,  maar meende te moeten wachten totdat de militaire rechtbanken hun "trieste litanie"205 206

van rechtszaken beëindigd hadden.  Dat was een slimme zet om de 'oproerkraaiers' van de straat207

te houden zonder dat hem deze maatregel aangerekend kon worden. Het was een erfenis van de
vorige regering. Teneinde de staat van beleg te onderbouwen en de façade van de parlementaire
democratie op te houden liet Pelloux een wet goedkeuren die aan de regering de bevoegdheid gaf de
staat van beleg van 7 en 9 mei 1898 te laten voortduren of in te trekken.208

   De meest geruchtmakende rechtszaken als gevolg van de broodoproeren vonden plaats in Mi-
laan.  Tijdens het zogenaamde 'proces van de journalisten' werden hoofdredacteuren, redacteuren209

en publicisten van verschillende kranten veroordeeld op grond van krantenartikelen die ze ver voor
de opstanden hadden gepubliceerd. De aanklacht ging er van uit dat de acties in Italië niet spontaan
waren ontstaan, maar deel uitmaakten van een revolutionair plan van radicalen, republikeinen,
katholieken, anarchisten en socialisten. De aangeklaagden werden veroordeeld tot hoge gevangenis-
straffen en boetes. Nadat de Kamer op 9 juli had ingestemd met een gerechtelijk onderzoek  naar210
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De Andreis werd aangetroffen met een plattegrond van de stad Milaan met daarop de aantekeningen B en211

F. Deze letters werden geïnterpreteerd als Bombe en Fuoco (bommen en vuur). Het betrof echter slechts
een topografie van de waterputten (bocca d'acqua) en rioleringen (fognatura). Alfassio Grimaldi, Il Re
"Buono", 415.
Voor de afgevaardigden Andrea Costa, Leonida Bissolati en Alfredo Bertesi gaf ze geen toestemming om212

te procederen.
De socialistische afgevaardigde Giuseppe Pescetti ontvluchtte in Florence aan de handen van generaal213

Nicola Heusch en verschanste zich in Montecitorio, het Huis van Afgevaardigden. Dit was echter geen
garantie voor zijn vrijheid omdat de Kamervoorzitter toestemming kon geven voor zijn aanhouding. Na
enig overleg kon hij Montecitorio verlaten omdat het aanhoudingsbevel niet rechtsgeldig was in Rome,
dat nog onder burgerlijk bestuur stond.
Geciteerd naar Cordova, "Stato d'Assedio e Tribunali Militari", 41. De uitspraak is een variant op de214

Oudromeinse formule: "Salus populi suprema lex" (esto).
Het Hof bevestigde zijn bevoegdheid om het optreden van de militaire rechtbanken te beoordelen, maar215

alleen in geval van incompetentie of machtsmisbruik. Canosa en Santosuosso, Magistrati, Anarchici e
Socialisti, 103.
De militaire rechtbanken van Milaan, Florence en Napels hadden straffen opgelegd van totaal: 30216

eeuwen, 42 jaren, 3 maanden en 2 dagen hechtenis en 153.528 lire boete. De gewone rechtbanken hadden
straffen opgelegd van totaal: 19 eeuwen, 49 jaren, 10 maanden en 29 dagen hechtenis en 96.388 lire
boete. Almanacco Socialista Italiano per il 1899, in: De Jaco, I Socialisti, 712-713. Helaas is het aantal
veroordeelde personen niet vermeld. Gastaldi ("Milano 1898, una Città sotto Accusa", 94) meldt dat de
militaire rechtbank van Milaan 122 processen heeft behandeld tegen 803 aangeklaagden. Van hen werden
694 personen veroordeeld tot een totaal van 14 eeuwen, 88 jaren, 4 maanden en 8 dagen gevangenisstraf,
tot 307 jaar speciaal toezicht en tot 33.952 lire boete. De gemiddelde veroordeling in Milaan bedroeg dus
twee jaar en twee maanden gevangenisstraf.
Levra, Il Colpo di Stato, 262.217

Pelloux, Quelques Souvenirs de ma Vie, 180.218

Zie onder meer: de circulaire van 12 juli 1898. Voor de tekst zie: Bijlage A - 25.219

de afgevaardigden Filippo Turati, Oddino Morgari, Luigi De Andreis  en Giuseppe Pescetti,211 212

wegens aanzetting tot burgeroorlog, aansporing tot het begaan van misdrijven en lidmaatschap van
een misdadig genootschap, vond het zogenaamde 'proces van de afgevaardigden' plaats. Turati en
zijn collega De Andreis werden veroordeeld tot twaalf jaar opsluiting en het verbod op het uitoefe-
nen van openbare ambten. Morgari werd vrijgesproken. De afgevaardigde Pescetti werd bij verstek
veroordeeld tot tien jaar hechtenis en een levenslang verbod op het uitoefenen van openbare
ambten.  Evenals in 1894 bevestigde het Hof van Cassatie het recht van de regering om de staat213

van beleg af te kondigen "omdat het welzijn van het vaderland voor iedereen de hoogste wet moet
zijn."  Tevens bekrachtigde het Hof het optreden van de militaire rechtbanken. Geen enkel beroep214

tegen de veroordelingen door de krijgsraad werd aanvaard.  Nadat de militaire gerechtshoven in215

juni en augustus hun veroordelingen hadden uitgesproken werd alom de staat van beleg opgehe-
ven.  De provincies Milaan en Florence stonden het langst onder miltair bestuur: daar werd de216

toestand op 5 september genormaliseerd.217

   Pelloux omschreef later zijn eigen beleid als een "politiek die tegelijkertijd conservatief en liberaal
was: conservatief om de orde en de instituties te waarborgen, liberaal in al het overige."  Het218

conservatieve beleid kwam tot uiting in de presentatie van het wetsontwerp van zijn voorganger
"Dringende en tijdelijke maatregelen ter handhaving van de openbare orde" dat op 12 juli door de
Kamer werd goedgekeurd.  De maatregelen zouden een jaar van kracht zijn. Drie dagen later werd219

de zitting van de Kamer verdaagd wegens de vakantie. Tijdens dit reces werkte Pelloux aan de
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Levra (Il Colpo di Stato, 255) stelt dat de administratieve repressie in deze periode ongekend hard was,220

hetgeen hij onderbouwt met circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze circulaires
waren echter niet maatgevend aangezien alle Italiaanse premiers hun prefecten aanzetten tot het "energiek
onderdrukken van subversieve propaganda en subversieve organisaties". Vrijwel elke circulaire met
betrekking tot de openbare orde bevatte dergelijke formuleringen, zoals hierboven herhaaldelijk is
gebleken. Wat daarentegen wel opvalt, is dat er juist in deze periode nauwelijks circulaires met betrek-
king tot de openbare veiligheid vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken werden verstuurd. 
Masini, Storia degli Anarchici (1981) 127. In november 1899 publiceerden de anarchisten in Ancona de221

brochure I Morti, bestaande uit artikelen van anarchisten - waaronder Luigi Galleani en Luigi Fabbri - die
op strafeilanden gevangen werden gehouden.
Over de aanslag van Luccheni bevindt zich een dossier in SBB, Justiz, Personaldossier, Luccheni. Zie222

tevens: Matray en Krüger, Das Attentat; Gowen, "L'Assassinat de l'Impératrice de Autriche-Hongrie".

uitvoering van de reeds door Rudinì in gang gezette maatregelen.  De anarchistische en socialisti-220

sche verenigingen en publicaties waren verboden en honderden anarchisten en socialisten werden
naar de strafeilanden gezonden waar de "bloem van het Italiaanse anarchisme bijeenkwam in een
permanent congres."221

   Op 10 september 1898 vermoordde de Italiaanse anarchist Luigi Luccheni keizerin Elisabeth van
Oostenrijk ('Sissi') in Genève. Deze aanslag maakte aan elke hoop op liberalisering van het bestuur
een einde.  Het conservatieve beleid van Pelloux werd zo mogelijk nog onderdrukkender222

tegenover de oppositie. Opnieuw slaagden de autoriteiten er in 'subversievelingen' op te sporen, te
arresteren en naar de strafeilanden te sturen. Vier dagen na de aanslag stuurde Pelloux een brief
naar de minister van Justitie waarin hij strenge maatregelen aankondigde:

De afschuwelijke moord in Genève - waarbij we niet hoeven stil te staan om aan te tonen
dat het een direct en duidelijk voorbeeld is van de verschrikkelijke gevolgen van het
gebrek aan beperkingen op subversieve theorieën - legt ons nieuwe plichten op.
De bescherming van de maatschappij die ernstig wordt bedreigd, kan zich niet laten
stoppen door abstracte theorieën over de vrijheid, als die ontaardt in losbandigheid of in
de tirannie van het gepeupel. Informatie die de regering heeft bereikt van onze confidenti
in het buitenland en van verscheidene grote mogendheden, wijzen op een wijdverbreid
complot om een aanslag te plegen op het leven van alle staatshoofden, in het bijzonder op
dat van de koning van Italië.
Het is dringend nodig om van nu af aan maatregelen voor te bereiden om de subversieve
pers te beteugelen, energieker verenigingen te treffen die strijdig zijn met het staatsbestel
zodra zij tekenen geven dat ze misdadig worden, ook als het noodzakelijk mocht zijn om
het Wetboek van Strafrecht te veranderen om een afdoend resultaat te behalen. Ik behoud
me het recht voor om dit met onze collega's te bespreken tijdens de volgende minister-
raad.

 Ondertussen heb ik reeds instructies gegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken met
betrekking tot de te voeren gedragslijn tegenover de bevriende en geallieerde mogend-
heden, voor mogelijke internationale akkoorden die vereist zijn voor deze situatie.
Ik heb tevens instructies gegeven aan de autoriteiten van de Openbare Veiligheid om de
maximale strengheid en de maximale hardheid aan te wenden tegen de anarchisten die
zich elke dag duidelijker als misdadige verenigingen ontpoppen. [...]
In verband met de verdediging van de maatschappij en de inperking van de noodlottige
propaganda die het land in de afgrond zal storten, ben ik meer dan ooit van mening dat de
gerechtelijke autoriteiten zich zouden moeten onthouden van haarkloverij over de letter
van de wet en het Wetboek van Strafrecht, zoals die helaas soms wel voorkomen,
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Geciteerd naar Levra, Il Colpo di Stato, 263-264.223

Zie: de diverse rapporten van de Italiaanse consul in Londen, van de politiespionnen Calvo en Giovanni224

Mancusi en van Pelloux. ASDMAE, Rappresentanze Diplomatiche Londra, B. 194.
Questore aan de inspecteur van de Pubblica Sicurezza, Florence 14 en 20 juni 1898. ASF, Questura, B.225

43.
Zie: Bijlage B - 2.226

Over deze conferentie zie hieronder: hoofdstuk XII, pag. 379 vlg.227

Circulaire van Pelloux, geciteerd in een rondschrijven van de questore van Florence aan de inspecteurs,228

agenten en kapiteins van de carabinieri, Florence 12 januari 1899. In de kantlijn was vermeld: "Arm
Italië!" ASF, Questura, B. 33.
Brief van Labriola aan Luise Kautsky, Rome 5 april 1899. Labriola, Scritti, II, 999-1000.229

bijvoorbeeld bij de procureur des konings in Vicenza, om deze [wetten] daarentegen toe
te passen naar hun duidelijke geest en in overeenstemming met de eisen van de tijd.
Indien men dat echt zou gaan doen, dan zou er reeds veel winst zijn geboekt!223

   De berichten uit het buitenland waar Pelloux op doelde, waren alarmerende mededelingen uit
Londen en Parijs die in de richting wezen van een complot van Giuseppe Ciancabilla, de Spanjaard
Lorenzo Portet en de Zwitser Pietro Antonio Jeoffroy. Volgens deze informatie zouden zij tussen
21 en 24 oktober een aanslag willen plegen op de koning. De eerste berichten over deze samenzwe-
ring kwamen van de Franse regering, één dag na de aanslag in Genève. Onder druk van twee
Italiaanse politiespionnen en de Engelse politie werd Ciancabilla gedwongen Europa te verruilen
voor Amerika.  Tegelijk met deze berichten waren er geluiden over afspraken tussen socialisten,224

anarchisten en republikeinen voor een spoedige revolutionaire opstand in Italië.  Tenslotte225

kwamen er berichten uit Alexandrië over een samenzwering van Italiaanse anarchisten tegen keizer
Wilhelm II.226

   De instructies aan de minister van Buitenlandse Zaken, admiraal Felice Napoleone Canevaro,
betroffen internationale maatregelen tegen Zwitserland en de anarchisten. Deze resulteerden in de
Internationale Antianarchistische Conferentie te Rome.227

   Op 1 januari 1899 werden drieduizend personen die veroordeeld waren in verband met gebeurte-
nissen tijdens de broodoproeren vrijgelaten. De amnestie gold niet voor aansporingen tot het begaan
van misdrijven en beperkte zich tot diegenen die feitelijk aan de opstanden hadden deelgenomen. De
partijleiders en redacteuren kwamen daarom niet vrij. Minister-president Pelloux waarschuwde de
prefecten dat de vrijlating van de laatsten een opleving van de subversieve propaganda teweeg zou
kunnen brengen hetgeen met alle middelen vermeden moest worden.228

De crisis binnen het Italiaanse anarchisme en socialisme
  
Na de hongerrellen in het voorjaar van 1898 en de aanslag op keizerin Elizabeth op 10 september
van dat jaar was de crisis in de socialistische en anarchistische beweging compleet. Labriola had
daar zijn eigen verklaring voor: Italië had niet alleen het grootste aantal beestachtige anarchisten,
maar ook de politie die de meeste intriges verzon. Vanaf mei 1898 bestond er volgens hem behalve
de redactie van de socialistische partijkrant Avanti! - "lieden van goede wil, maar, met uitzondering
van [Leonida] Bissolati, zonder politieke ervaring" - en de sociaal-democratische parlementariërs -
"allen personen, met uitzondering van Bissolati, die buiten Rome verkeren" - geen socialistische
partij meer.  Labriola's beeld was somber: de socialistische partij kon niets uitrichten; de Critica229

Sociale verscheen niet meer en de partij beschikte alleen nog over "dat blaadje van de Avanti!, dat
overal voor moest dienen." Voor vele sociaal-democraten was het marxisme slechts een symbool...
en voor velen was Marx niets anders dan een andere Garibaldi, één die toevallig ook boeken had



De Dreiging van de Anarchie tijdens Rudinì 375

Brief van Labriola aan Luise Kautsky, 7 april 1899. Labriola, Scritti, II, 1004.230

Labriola toonde een diepe afkeer van Merlino en het revisionisme. Dat laatste beschouwde hij als een231

"internationaal complot" dat gevoed werd door politiespionnen. Tegen Giovanni Domanico, die ondertus-
sen was overgestapt naar de socialistische partij, liep in 1899 een intern partij-onderzoek omdat hij van
politiespionage werd verdacht. Hij werd gerehabiliteerd. Pas in 1973 leverde de historicus Masi ("Il Caso
Domanico") het onweerlegbare bewijs dat Domanico een politiespion is geweest. Voor het conflict tussen
Merlino en Labriola zie: Berti, Francesco Saverio Merlino, 343-366.
Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 134-135.232

Giuseppe Ciancabilla, "Pro Italia", L'Agitatore, 1e jaargang no. 10 (3 september 1898). Geciteerd naar233

Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 136.
Dell'Erba, Giornali e Gruppi, 151-157.234

Batacchi werd op 14 maart 1900 vrijgelaten. In het kader van de actie werd het lied Il Maschio di235

Volterra (anoniem, 1899) geschreven.
Levra, Il Colpo di Stato, 297-298.236

geschreven! De gebeurtenissen van mei hadden de partij in deze staat van onvolwassenheid
verrast.  Labriola verweet de sociaal-democraten dat ze geen antwoord hadden op de repressie van230

de overheid. Ze hadden bovendien een gebrek aan [dogmatische] marxistische onderbouwing
waardoor ze nu aan de leiband liepen van revisionisten als Bernstein of bedriegers als Merlino en
Domanico.  De reactie van de socialisten was gelijk aan die van 1894: ontsporing, vermoeidheid,231

ongemak.   
   De anarchisten reageerden verdeeld op de gebeurtenissen in mei en de daarop volgende repressie.
Sommigen riepen om wraak voor de reactie van de bourgeoisie en de monarchie, anderen onder-
gingen gelaten hun straf of hun internering op de strafeilanden. Enkele anarchisten zagen in de
broodoproeren het teken dat Italië in een revolutionaire fase verkeerde. Velen voelden zich
bevestigd in hun gedachte dat het reformisme van de socialisten schadelijk was voor het revolutio-
naire proces.  De neofiet Giuseppe Ciancabilla schreef in L'Agitatore:232

We moeten hard tegen het Italiaanse volk schreeuwen dat er vuur nodig is om de huidige
verrotte maatschappij te zuiveren: vuur in de archieven, in de rechtbanken, in de kerken;
vuur in de paleizen, in de ministeries, in de banken, in de kloosters, en in de kazernes
waar vele nietsnutten leven ten koste van hen die werken en zweten om vervolgens door
chronische honger om te komen.233

    Vanaf het najaar van 1898 werden er gezamenlijke acties ondernomen door radicalen, republikei-
nen, socialisten en anarchisten met het doel amnestie te verkrijgen voor allen die veroordeeld waren
door militaire rechtbanken. Tevens streefden ze afschaffing van het domicilio coatto na. De
socialistische afgevaardigde Oddino Morgari toonde zich tijdens deze campagnes één van de felste
tegenstanders van dit gehate politie-instrument. Hij bracht het lot van de coatti onder de
aandacht.  Een ander doel waar met name de anarchisten zich op richtten was de invrijheidstelling234

van de internationalist Cesare Batacchi, die reeds meer dan 22 jaar onschuldig gevangen zat wegens
de bomaanslag in Florence in 1878.  235

Het repressieve beleid tijdens Pelloux en de overwinning van het parlement

Op 4 februari 1899 presenteerde Pelloux, onder druk van het koninklijke hof, militaire kringen en
hoge staatsdienaren, het wetsontwerp "Toevoegingen en wijzigingen bij de wet op de Openbare
Veiligheid en de pers" of de zogenaamde "provvedimenti politici."  Deze wet, die reeds in juni236

1898 door Rudinì als éénjarige maatregel was ingediend, zou in het voorstel van Pelloux een
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Dat Pelloux in deze periode nog niet de gehele oppositie wilde onderdrukken blijkt uit zijn circulaire over237

de vakverenigingen van 11 oktober 1898. Voor de tekst zie: Bijlage A - 27.
Zie: Malatesta, "Difendiamoci", La Plebaglia (Imola, 4 oktober 1899). Zie: Bijlage A - 44.238

Gentile, L'Italia Giolittiana, 13.239

De Italiaanse gedeputeerden imiteerden daarmee hun Ierse collega's in het Britse Lagerhuis die de240

goedkeuring wilden verhinderen van wetsvoortsellen die de rechten van de Ieren zouden beperken.
Ghisalberti, Storia Costituzionale, 256.
Voor de tekst van de decreten zie: Bijlage A - 28.241

permanent karakter moeten krijgen. Het tijdstip van indiening van het wetsvoortsel geeft aan dat de
regering zeer geschokt was door de anarchistische aanslag op keizerin Elisabeth in Genève en dat
ze onder de indruk was van de sfeer tijdens het Internationale Antianarchistische Congres. Het is
onduidelijk in hoeverre Pelloux het wetsvoorstel zelf onderschreef, maar het is evident dat hij steeds
meer de gevangene was geworden van conservatieve en monarchistische kringen.  Het voorstel237

gaf de regering de bevoegdheid om het personeel van de spoorwegen, de posterijen en het telegraaf-
wezen onder militair bestuur te plaatsen, het verscherpte de straffen tegen recidivisten, bedreigde
stakende ambtenaren met zware straffen, en vergrootte de bevoegdheden van de uitvoerende macht
om bijeenkomsten en samenscholingen te verbieden. Daarnaast kregen de autoriteiten van de
Openbare Veiligheid de bevoegdheid om verenigingen te verbieden die ten doel hadden de
staatsinstellingen met gewelddaden te vernietigen. Tenslotte bevatten de maatregelen ernstige
beperkingen op de persvrijheid. Invoering van de wet zou betekenen dat de regering een wettig
instrument zou hebben ter verwezenlijking van een reactionaire politiek. De voorstellen veroor-
zaakten een golf van protest bij de radicalen, republikeinen, socialisten en anarchisten, maar hun
onderlinge verdeeldheid verzwakte hun geluid.238

   Op voorstel van de regering zouden de provvedimenti politici pas na drie lezingen en stemmingen
in de Kamer van Afgevaardigden worden goedgekeurd. De eerste twee stemmingen verliepen
zonder problemen voor de regering. De Kamer was ervan overtuigd dat Pelloux, die deel uitmaakte
van de Sinistra, zuivere bedoelingen had met het wetsvoorstel en het niet zou misbruiken ter
ontvouwing van een reactionaire politiek.  Ten tijde van de derde stemming was de houding van239

het parlement echter gewijzigd als gevolg van het regeringsbesluit zich te mengen in het koloniale
avontuur van de grote mogendheden in China. Deze beslissing herinnerde aan de koloniale politiek
van Crispi en viel slecht bij de Noordelijke industriëlen en de meerderheid in de Kamer. Pelloux
hervormde daarop, om een discussie in het parlement te vermijden, zijn regering in conservatief-
rechtse zin en zette daarmee de steun van de fracties van Zanardelli en Giolitti op het spel. Hij was
nu geheel afhankelijk van de manipulaties van de ultra-conservatieve politicus Sidney Sonnino, de
leider van de parlementaire regeringsmeerderheid. De nieuwe regering bestond in haar geheel uit
ministers van de Destra. De Kamer geloofde niet dat de provvedimenti politici bij een dergelijk
conservatieve regering in veilige handen zouden zijn. Pelloux vond nu een brede en vastberaden
oppositie tegenover zich. De oppositie had bovendien een nieuw wapen gevonden. 
   In juni werd de regering, voor het eerst in de Italiaanse parlementaire geschiedenis, gecon-
fronteerd met het middel van obstructie. Door het rekken van debatten via zeer lange interventies,
het indienen van voorstellen tot schorsing, van voorwaarden en agendapunten, door de formulering
van een groot aantal amendementen en nieuwe artikelen, en het voortdurende verzoek om hoofdelij-
ke stemmingen, maakten de socialisten, republikeinen en radicalen de voortgang van de debatten
onmogelijk.  Pelloux was niet op een dergelijk verzet voorbereid. Hij beantwoordde de oppositi-240

onele houding van de Kamer op 22 juni met de uitvaardiging van twee koninklijke decreten.
Krachtens het eerste decreet schortte hij de zitting van de Kamer op. Met het tweede decreet voerde
hij de belangrijkste bepalingen van de voorgestelde provvedimenti politici eigenmachtig door.241
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Geciteerd naar Levra, Il Colpo di Stato, 339. De kreet was dezelfde die Rudinì in 1896 tegen de242

socialisten had gehanteerd.
Het beroep werd aangetekend door een anarchist die op basis van de bepalingen van het decreet was243

aangeklaagd. Het Hof zelf had geen enkele bevoegdheid om de rechtsgeldigheid van wetten of decreten te
beoordelen. Toch achtte ze het decreet ongeldig en niet van kracht omdat het slechts uit een wetsvoorstel
bestond dat nog door de Kamer goedgekeurd moest worden. Ghisalberti, Storia Costituzionale, 257-258.
Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VII, 75.244

Levra, Il Colpo di Stato, 384.245

Geciteerd naar Levra, Il Colpo di Stato, 386.246

Levra, Il Colpo di Stato, 389-396.247

Zij gingen van 67 naar 96 afgevaardigden: 29 republikeinen, 34 radicalen en 33 socialisten. Candeloro,248

Storia dell'Italia Moderna, VII, 77.

Pelloux gaf de Kamer nog wel de mogelijkheid om binnen twintig dagen de omzetting van het
decreet in wet goed of af te keuren. De toon was echter gezet. Pelloux' handelwijze bedreigde de
parlementaire rechten. De dag dat de Kamer zou gaan stemmen, op 30 juni, verhinderden enkele
socialistische afgevaardigden het pad naar de stembus onder de kreet: "Tot hier en niet verder! Er
wordt niet gestemd!"  Diverse malen werd de zitting geschorst. Socialistische afgevaardigden242

vernielden daarop de stembussen, waardoor de stemming onmogelijk werd gemaakt. Uiteindelijk
decreteerde de regering de sluiting van de wetgevende zitting. Deze werd pas na het zomerreces, op
14 november, heropend. 
   Het Rekenhof (Corte dei Conti), dat de bevoegdheid had om alle decreten te registreren,
accepteerde het juni-decreet slechts "met reserve." Op 20 februari 1900 oordeelde het Hof van
Cassatie in Rome  echter dat het juni-decreet "formeel ongeldig" was wegens de sluiting van de243

parlementaire zitting op 30 juni.  Daarmee bevestigde het Hof de wetgevende rol van de Kamer.244

Pelloux legde het decreet vervolgens opnieuw aan de Kamer voor. De heftigheid van de debatten die
daaruit voortvloeiden werd vergroot door de indiening van een wetsvoorstel dat, na goedkeuring, de
discussievrijheid van de parlementariërs ernstig zou beperken en de bevoegdheden van de Kamer-
voorzitter zodanig zou uitbreiden dat de tactiek van obstructie een krachteloos wapen zou
worden.  Op 3 april bood de Kamer het aanzien van een Poolse Landdag. Op het moment van245

stemming verlieten 160 afgevaardigden de vergadering waarna de achtergebleven meerderheid de
moties aannam. Drie dagen later trok de regering het decreet van 22 juni 1899 over de provvedi-
menti politici in. Het decreet was volgens Pelloux niet meer nodig, aangezien de regering over de
bevoegdheden beschikte om de discussies over de provvedimenti politici tot een goed einde te
brengen.  Tijdens de eerstvolgende zitting, op 15 mei 1900, brak er echter opnieuw tumult uit in246

de Kamer waarop de zitting werd geschorst. Drie dagen later greep de koning in door de Kamer te
ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven in de hoop dat de nieuwe Kamer de regering beter
gezind zou zijn. Ondanks de pogingen van de regering om de verkiezingen van 3 en 10 juli 1900 via
de aanwending van geheime fondsen en met behulp van prefecten te beïnvloeden,  resulteerden247

deze in een versterking van de Estrema Sinistra, de republikeinen en de socialisten die zich daartoe
in een gezamenlijk blok (Unione dei Partiti Popolari) hadden gepresenteerd,  en in een verzwak-248

king van de regeringsfracties. Pelloux beschouwde de verkiezingen als een persoonlijke nederlaag
en bood zijn ontslag aan. 
   Dit betekende het voorlopige einde van de repressieve staat; het was het slot van een langdurende
poging om op conservatieve en reactionaire wijze de sociale en economische crises in Italië op te
lossen. Het bracht tevens het einde van de pogingen van de reactionaire monarchisten om op legale
wijze de macht naar zich toe te trekken. De parlementaire strijd tussen het 'verbond' van reactionaire
en conservatieve politici en het 'verbond' van liberale en socialistische politici dat meer dan een jaar
had standgehouden, werd in het voordeel van het laatste beslecht. Symbolisch voor deze overwin-
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Croce, Storia, 200.249

ning was de demonstratieve overgang op 27 maart 1900 van de 'afgevaardigde van de Schoonheid',
Gabriele d'Annunzio, van de Destra naar de Estrema Sinistra.  De reactie van de Kamer op de249

repressieve maatregelen van Pelloux hadden het zelfvertrouwen van de politici van de Sinistra
versterkt.


