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"Una Colonia Internazionale di Deportazione per gli Anarchici", Avanti!, 1e jaargang no. 254 (61

september 1897). Sernicoli, I Delinquenti dell'Anarchia, 242. Nog curieuzer was het voorstel van de
Italiaanse politie-inspecteur Ettore Sernicoli, die van mening was dat Nederland er niet zoveel moeite
mee zou hebben indien Italië haar anarchisten zou verbannen naar Suriname. Sernicoli, L'Anarchia e gli
Anarchici, II, 211.

Hoofdstuk XII

De Gevolgen van een Moord

De moord op keizerin Elisabeth van Oostenrijk had, zoals gemeld, tot een harder overheidsoptreden
geleid en had Pelloux ertoe gebracht om een vrijheidsbeperkende wet in te dienen. Italië leek aan de
rand te staan van een conservatieve dictatuur. Tijdens dit autoritaire moment had Pelloux de
minister van Buitenlandse Zaken "instructies gegeven over de te voeren gedragslijn tegenover
bevriende en geallieerde mogendheden voor mogelijke akkoorden die vereist zijn voor deze
situatie." Italië nam het initiatief tot internationale overeenkomsten ter bestrijding van het anarchis-
me.

De reactie op de aanslag in Genève

In september 1897 had de Italiaanse anarchist Michele Angiolillo de Spaanse minister-president
Cánovas del Castillo vermoord. Het was een typisch voorbeeld van een anarchistische wraakactie.
De Spaanse premier was het doelwit omdat hij een 'terroristisch bewind' personifieerde. Vele
anarchisten konden deze 'tirannenmoord' rechtvaardigen. De angst voor verdere terreur leidde tot
het Italiaans-Spaanse voorstel om een strafkolonie voor anarchisten in de Stille Zuidzee te stichten.
Deze 'anarchistenkolonie' zou onder internationaal toezicht geplaatst moeten worden. De plannen
werden door Frankrijk, Engeland, Zwitserland en België negatief ontvangen, en het uitbreken van
de Spaans-Amerikaanse oorlog maakte het voorstel definitief kansloos.1

   In september 1898 bereikte de periode van de anarchistische terreur - zowel vanuit menselijk als
ideologisch standpunt - haar dieptepunt met de, al eerder genoemde, moordaanslag van Luigi
Luccheni op keizerin Elisabeth in Genève. De Oostenrijkse keizerin was weliswaar een symbool
van de aristocratische wereld, maar zij was geen vertegenwoordigster van een systeem. Niet alleen
de keuze van het slachtoffer was atypisch voor een anarchistische aanslag, maar ook het feit dat de
moord plaatsvond op het grondgebied van één van de meest liberale staten in Europa, week af van
het normale patroon. De Italiaanse regering had echter geen oog voor zulke afwijkingen. Zij zag
slechts dat de nationale eer opnieuw was aangetast door een anarchistische onderdaan.
   Zoals gebruikelijk na elke geruchtmakende aanslag, klonk ook nu de roep om internationale
maatregelen tegen de anarchisten. Vele malen hadden regeringen het initiatief genomen tot een
internationale conferentie ter bestrijding van het anarchisme. De laatste poging tot internationale
samenwerking was afkomstig van de Spaanse regering. De directe aanleiding vormden de bomaan-
slagen in Barcelona in 1893. Het Spaanse voorstel van 12 december 1893 ging er reeds vanuit dat
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Rapport van ministerie van Buitenlandse zaken, Rome 29 juni 1894. ACSR, Carte Crispi Roma, fasc.2

562. Zwitserse ambassadeur in Berlijn aan bondsraad in Bern, Berlijn 17 december 1893; Zwitserse
ambassadeur in Berlijn aan bondsraad in Bern, Berlijn 28 december 1893; Zwitserse vice-consul in
Madrid aan bondsraad in Bern, Madrid 20 december 1893; uittreksel van het protocol van de zitting van
de Zwitserse bondsraad, 9 januari 1894. SBB, E 21, Archiefnummer 14026. Brügel, Geschichte der
Österreichische Sozialdemokratie, IV, 287.
In de jaren negentig emigreerden jaarlijks 250.000 tot 300.000 Italianen. Ongeveer de helft daarvan bleef3

binnen Europa. Deze cijfers houden geen rekening met de seizoensmigratie. Romanelli, L'Italia Liberale,
431-433.
Zo leidde de grote aantallen Italiaanse arbeiders in de zoutmijnen in de Provence in augustus 1893 tot een4

explosie van agressie van Franse arbeiders. In Aigues-Mortes werden dertig Italiaanse arbeiders gedood
en vele andere gewond. Vertone "Antecedents et Causes des Evenements d'Aigues-Mortes", 107-138;
D'Angelo "L'Eccidio di Aigues-Mortes", 458 vlg.; Masini, Storia degli Anarchici (1981) 15-16.
ASDMAE, Il fondo archivistico Serie Z-Contenzioso, Buste 128-145. In Bern in 1893 maakten de lokale
arbeiders jacht op Italianen op de werkplaatsen. In juli 1896 reageerde in Zürich een woedende menigte
zich af op de "Italiaanse wijk": Italiaanse restaurants, cafés en huizen waarin zich "Italienerherbergen"
hadden gevestigd werden aangevallen en geplunderd. Langhard, Die Anarchistische Bewegung, 331;
Vuilleumier, Immigrés et Réfugiés, 51.
Farini, Diario di Fine Secolo, II, 1350, 16 september 1898.5

de Engelse regering niet zou deelnemen aan een dergelijk akkoord. Oostenrijk-Hongarije was niet
onwelwillend, maar wachtte op reacties van de andere landen. Rusland stond positief tegenover het
initiatief, maar hechtte meer waarde aan een akkoord op grotere schaal. Duitsland wilde alleen op
het voorstel ingaan als ook Frankrijk eraan zou deelnemen. Al spoedig werd duidelijk dat Frankrijk
niet in de mogelijkheid van internationale afspraken geloofde en ook niet van plan was met de
Spaanse regering te onderhandelen. Minister-president Crispi ging in principe akkoord met het
Spaanse voorstel, maar geloofde niet in de deelname van Engeland. Over het algemeen leken de
verschillende regeringen meer vertrouwen te hebben in nationale wetgevingen dan in internationale
maatregelen. Uiteindelijk liet Madrid niets meer van zich horen.  2

   Vanwege de moordaanslag in Genève bevond Italië zich in de beklaagdenbank. Na de opstanden
op Sicilië en in Massa-Carrara in 1894, de vele aanslagen door Italianen op buitenlandse
staatshoofden, de aanslag op Umberto I in 1897, en vlak na de broodoproeren in Milaan, werd het
land beschouwd als de kweekvijver van het anarchisme. De Italiaanse emigranten genoten een
slechte reputatie in Europa en hun aantallen waren enorm.  Deze grote concentraties Italianen in het3

buitenland, aangevuld met aanzienlijke aantallen seizoensmigranten, leidden herhaaldelijk tot grote
spanningen in het gastland.  Ook de aanslag van Luccheni leidde tot een uitbarsting van anti-4

Italiaanse gevoelens in het buitenland, hetgeen gepaard ging met vele negatieve publicaties over
Italië in de buitenlandse pers. Senaatsvoorzitter Domenico Farini noteerde in zijn dagboek: "Na de
moord op de keizerin van Oostenrijk [...] lopen de Italianen het risico om door Europa gelyncht te
worden. [...] Lega, Caserio, Angiolillo, de moord op Cánovas, Acciarito, Luccheni. Afschuwelijk!"5

De Franse socialist Jean Jaurès beschouwde de aanslag van Luccheni als een weerslag van het
geweld van de Italiaanse regering:

Het lijkt erop dat elke regering gelooft dat ze, als ze de mensen die ze vreest, heeft
uitgewezen, in alles heeft voorzien. En men hoeft er geen moment aan te twijfelen dat
men op deze wijze het gevaar slechts verplaatst en daarmee verergert. Italië is het land dat
sinds vele jaren alle anarchistische messentrekkers levert. En dat is geen toeval; het komt
omdat de ellende en de reactie daar bijzonder intens zijn, en de gewelddadige hartstocht
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Jean Jaurès, "Folie", geciteerd naar "Dopo l'Assassinio", Avanti!, 2e jaargang no. 624 (14 september6

1898).
"Dopo l'Assassinio. Dàlli all'Italiano", Avanti!, 2e jaargang no. 624 (14 september 1898).7

In Ticino was sedert september 1890 de liberale (of radicale) partij aan de macht.8

Brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de zaakgelastigde in Bern, 28 mei 1898. ASDMAE,9

Serie Politica P, Pac. 634.
Felice Napoleone Canevaro was admiraal van de Italiaanse marine. In 1896 werd hij benoemd tot senator10

en in het vijfde kabinet-Rudinì (1-26 juni 1898) bezette hij de post van minister van Marine. Hij was
minister van Buitenlandse Zaken van 29 juni 1898 tot 14 mei 1899. Canevaro zette de lijn van zijn
voorganger Visconti Venosta voort om toenadering te zoeken tot Frankrijk. Dit beleid resulteerde in een
Frans-Italiaans handelsakkoord op 21 november 1898 en markeerde het definitieve einde van de anti-
Franse politiek van Crispi.
Brief van minister-president Pelloux aan minister van Buitenlandse Zaken Canevaro, 11 september 1898.11

ASDMAE, P.I., B. 33.

en het destructieve instinct opzwepen tot het punt van moord.6

De 'Italiaanse dolk' werd beschouwd als een internationaal gevaar en Italië als een exportland van
armoede en moord. De Europese burgerlijke kranten openden de 'jacht' op de Italiaanse
emigranten.  De Italiaanse regering had dus alle reden om het aanzien van het land te verbeteren. Ze7

wilde dit bewerkstelligen door het initiatief te nemen tot internationale druk op Zwitserland. 
   De Zwitserse liberale politiek ten aanzien van anarchisten, socialisten en revolutionairen was de
regering van Luigi Pelloux, net als de voorgaande Italiaanse regeringen, een doorn in het oog.
Zwitserland werd beschouwd als een vrijhaven voor het uitschot van Italië. Deze kritiek was gericht
tegen de Zwitserse bondsregering, maar vooral tegen het liberale kanton Ticino.  Italië had de8

federale regering door permanente diplomatieke pressie reeds zover gekregen dat ze haar liberale
asielbeleid had laten varen. De regering in Bern had echter weinig vat op het beleid in Ticino. Zo
voelde de Italiaanse regering zich machteloos tegenover "de permanente bedreiging voor de
instituties in Italië" veroorzaakt door het feit dat "het kanton Ticino het actiecentrum [was] van de
meest gevaarlijke leiders van de subversieve partijen".9

   Reeds een dag na de aanslag op keizerin Elisabeth gaf minister-president Pelloux in een vertrou-
welijke brief aan minister van Buitenlandse Zaken Felice Canevaro  zijn visie op de situatie:10

De lafhartige moord in Genève door een anarchist op de persoon van Hare Majesteit de
Keizerin van Oostenrijk-Hongarije, is het voorspelbare gevolg van de vrijheid van propa-
ganda en complotten die de Zwitserse Republiek toestaat aan de schurken van alle landen
die, ontvlucht aan de achtervolgingen van de politieautoriteiten van deze landen, aldaar
een veilig heenkomen vinden.
Het is te danken aan deze onvoorwaardelijke vrijheid die de Zwitserse autoriteiten aan die
misdadigers verlenen, zodanig zelfs dat ze hen toestaan bendes te vormen om Italië
binnen te vallen ten tijde van de opstand van Milaan; het is te danken aan de volle
vrijheid die de naburige republiek toestaat aan de grootste misdadigers van alle landen om
zich te verenigen, elkaar te bewonderen, en elkaar wederzijds op te stoken om verschrik-
kelijke aanslagen te plegen, dat het afschuwelijke misdrijf mogelijk werd waarvan Hare
Majesteit de Keizerin van Oostenrijk-Hongarije het slachtoffer werd.  11

Pelloux had in dezelfde brief een heldere boodschap:

Het is noodzakelijk om op duidelijke wijze aan Zwitserland te laten weten wat wij van
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Brief van minister-president Pelloux aan minister van Buitenlandse Zaken Canevaro, 11 september 1898.12

ASDMAE, P.I., B. 33. Tevens in Documenti Diplomatici Italiani. Terza Serie, III, 50.
Brief van minister van Buitenlandse Zaken Canevaro aan de diplomatieke vertegenwoordigers in Parijs,13

Londen, Wenen, Berlijn en St. Petersburg, 15 september 1898. ASDMAE, P.I., B. 33. Tevens in
Documenti Diplomatici Italiani. Terza Serie, III, 38-39.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de zaakgelastigde in Bern, Rome 28 mei 1898. ASDMAE,14

Politica P, Pac. 634.
Ik heb geen antwoord van de Russische regering aangetroffen in de Italiaanse archieven, maar gezien de15

consistente Russische politiek tegen anarchisten en nihilisten kan aangenomen worden dat ook de
Russische regering op een internationale overeenkomst heeft aangedrongen.

haar verwachten, wat zij aan ons verplicht is als zij de betrekkingen als goede buren wil
behouden. Alvorens echter een dergelijke stap te ondernemen is het, volgens mij, nodig
om te onderzoeken of andere landen zich niet met Italië willen verenigen teneinde van
Zwitserland een betere naleving van haar internationale verplichtingen te eisen.  12

Die andere landen waren: Frankrijk, Engeland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Rusland. In een
circulaire van 15 september aan de Italiaanse diplomatieke vertegenwoordigers in deze landen legde
ook Canevaro de verantwoordelijkheid van de aanslag bij de staatsinrichting van Zwitserland en
zijn bestuurlijke gewoontes. Canevaro wees erop dat voor Italië de gevaren van de liberale houding
van Zwitserland extra groot waren, 

zowel door de nabijheid van het kanton Ticino, waar de anarchistische activiteiten het
meest intens zijn, als omdat de menigtes Italiaanse arbeiders die naar Zwitserland waren
geëmigreerd, een eenvoudige prooi vormden voor de giftige propaganda. Alvorens over te
gaan tot het aanscherpen van haar aanmaningen aan het adres van de Zwitserse regering,
wil de Italiaanse regering haar bezorgdheid voorleggen aan de belangrijkste mogendheden
van Europa om erachter te komen of zij bereid zijn hun stem met die van Italië te
verenigen tot het formuleren van geschikte waarschuwingen en aanbevelingen, in vriende-
lijke maar stellige termen, aan de bondsregering.  13

De houding van de Italiaanse regering was in tegenspraak met de constatering van minister Visconti
Venosta in mei van dat jaar, vlak na de vorming van de 'gewapende bendes'. Visconti Venosta had
opgemerkt dat de Zwitserse regering goed voldeed, dat wil zeggen dat ze al het mogelijke deed om
elke oorzaak van onrust weg te nemen door de verwijdering van de meest actieve opstandelingen uit
de grensstreek.  Het Italiaanse standpunt was er blijkbaar alleen op gericht om de aandacht van het14

negatieve beeld van de Italiaanse situatie af te wenden.
   De mogendheden reageerden verschillend op het Italiaanse verzoek van 15 september. De drie
keizerrijken ondersteunden het Italiaanse initiatief.  Duitsland en Oostenrijk drongen er bij de15

Italiaanse regering op aan het voortouw te nemen tot een internationale conferentie tegen het
anarchisme. De reactie uit Londen liet op zich wachten: Groot-Brittannië was te zeer verwikkeld in
de Fashoda-crisis in Afrika. De Britse regering zou zich bovendien toch niet laten vermurwen tot
een gemeenschappelijke actie tegen het asielbeleid van een andere staat. Voor Frankrijk lag het
probleem geheel anders. De Franse regering wees Canevaro op het feit dat Engeland voor de Franse
Republiek een even grote dreiging vormde als Zwitserland. Als Zwitserland gedwongen zou worden
harde maatregelen te nemen dan zouden alle gevaarlijke elementen zich in Engeland concentreren.
Ondanks deze overwegingen ging de Franse ministerraad op 20 september akkoord met een
"vriendschappelijke actie" tegen de Zwitserse regering op voorwaarde dat alle grote mogendheden
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Brief van de Italiaanse ambassadeur in Parijs G. Tornielli aan minister van Buitenlandse Zaken Canevaro,16

22 september 1898. Documenti Diplomatici Italiani. Terza Serie, III, 46-48. Waarschijnlijk liet
Frankrijk onder druk van Duitsland de eerste voorwaarde vallen.
Spanje komt in het hele verhaal niet voor. Waarschijnlijk was de Spaanse regering te zeer verwikkeld in17

de vredesonderhandelingen na de Spaans-Amerikaanse oorlog.
Brief van minister van Buitenlandse Zaken Canevaro aan de diplomatieke vertegenwoordigers in Parijs,18

Londen, St. Petersburg, Wenen en Berlijn, 28 september 1898. Documenti Diplomatici Italiani. Terza
Serie, III, 50-51.
Met name de berichten van de Zwitserse zaakgelastigde in Wenen van 22 en 23 september 1898 over19

gezamenlijke acties van de grote mogendheden tegen Zwitserland waren verontrustend. SBB, Polizeiwe-
sen E 21, Archiefnummer 14027. Voor de teksten zie: Bijlagen A - 29, 30 en 31.
Arrêté du Conseil fédéral concernant des mesures contre les anarchistes, 23 september 1898: "Uit de20

kantonale politierapporten komt naar voren dat de hierboven genoemde personen deel hebben genomen
aan anarchistische propaganda of gevaarlijke anarchisten zijn. Enkelen onder hen hebben anarchistische
aanslagen verheerlijkt, reeds straffen ondergaan wegens gewone misdrijven of dragen valse documenten.
Anderen ten slotte zijn ooit Frankijk of Zwitserse kantons uitgezet wegens anarchistische bezigheden."
Vanaf 23 september 1898 werden met grote regelmaat groepen Italiaanse anarchisten Zwitserland
uitgewezen. Deze politiek leidde in Zwitserland tot een campagne van de radicale en socialistische pers
tegen vermeende Italiaanse politiespionnen en agents-provocateurs en tegen de Italiaanse consul in
Genève Basso, die ervan werd verdacht vele politiespionnen in dienst te hebben. Correspondentie tussen
minister van Binnenlandse Zaken Pelloux en minister van Buitenlandse Zaken Canevaro; correspondentie
tussen de Italiaanse zaakgelastigde te Bern, Mayor des Planches, en minister van Buitenlandse Zaken
Canevaro; correspondentie tussen de Italiaanse consul te Genève, Basso, en de Italiaanse zaakgelastigde
te Bern, Mayor des Planches, 24 september - 12 november 1898. ASDMAE, P.I., B. 43.
Brief van de Zwitserse ambassadeur in Rome, G. Carlin, aan minister van Buitenlandse Zaken Canevaro,21

30 september 1898. ASDMAE, P.I., B. 33. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Delcassé, had
Zwitserland reeds op 19 september aangeraden uit eigen beweging maatregelen tegen de anarchisten te
nemen om een internationale actie te vermijden. Zwitserse zaakgelastigde te Parijs aan de bondsraad in
Bern, Parijs 19 september 1898. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14027. Op 21 september
1898 schreef het Département Politique Fédéral in Bern aan de Zwitserse zaakgelastigde in Wenen: "We
hopen U [...] nieuws te kunnen mededelen dat, hopelijk, de opwinding zal wegnemen van diegenen die
proberen om regeringen tegen ons op te stoken door te zoeken naar een splinter in ons oog en niet de balk
te zien die zich bevindt in hun eigen ogen." SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14027. Zie: Bijlage
A - 32.

aan deze actie zouden deelnemen en dat de gevoelens van het Zwitserse volk op geen enkele wijze
zouden worden gekwetst. De Franse reactie bevatte twee restricties: Groot-Brittannië zou moeten
deelnemen en het optreden zou zich moeten beperken tot een strikt geheime diplomatieke actie.16

   Met uitzondering van Engeland toonden vijf Europese mogendheden zich uiteindelijk bereid tot
een gemeenschappelijke "vriendschappelijke actie" tegen de Zwitserse regering.  Die bleek echter17

niet meer nodig te zijn. Zoals minister Canevaro constateerde, had "de Zwitserse regering in de
tussentijd getoond haar verantwoordelijkheid beter te kennen en had ze maatregelen getroffen die
een aandringen van de gezamenlijke mogendheden overbodig leken te maken."  De bondsregering18

had, onder druk van mogelijke internationale acties,  op 23 september besloten om 36 anarchisten19

het land uit te zetten. Tevens had ze de procureur-generaal de opdracht gegeven voorstellen te
presenteren met betrekking tot buitenlanders die anarchistische opvattingen huldigden of die geacht
werden gevaarlijke anarchisten te zijn.  Bovendien kregen de kantonale regeringen de opdracht20

anarchisten aan te geven bij de procureur-generaal en het toezicht op de anarchisten te verhogen.21

   Nadat de Zwitserse regering haar beleid ten aanzien van de anarchisten had aangescherpt, was
voor Italië de belangrijkste reden voor internationale pressie verdwenen en achtte de regering het
nuttig akkoorden te sluiten waaraan alle mogendheden, inclusief Zwitserland, gelijkwaardig zouden
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Telegram van minister van Buitenlandse Zaken Canevaro aan de Italiaanse zaakgelastigde in Bern E.22

Mayor des Planches, 16 oktober 1898. Documenti Diplomatici Italiani. Terza Serie, III, 56-57. 
Zie al hierboven: hoofdstuk X, pag. 320 vlg.23

De Italiaanse zaakgelastigde in Buenos Aires aan minister van Buitenlandse Zaken Canevaro, Buenos24

Aires 3 september 1898. ASDMAE, P.I., B. 30.
Brief van de Italiaanse ambassadeur in Washington aan de minister van Buitenlandse Zaken, Canevaro,25

27 september 1898. ASDMAE, P.I., B. 35.
Brief van minister van Binnenlandse Zaken, Pelloux, aan minister van Buitenlandse Zaken, Canevaro, 2226

oktober 1898. ASDMAE, P.I., B. 35. Pelloux was bang dat de Italiaanse anarchisten zich gedwongen
zouden zien in Italië te blijven.
Linse, Organisierter Anarchismus, 25.27

Telegram van minister van Buitenlandse Zaken Canevaro aan de Italiaanse ambassadeur in Wenen28

Costantino Nigra, 20 september 1898. I Document Diplomatici Italiani. Terza Serie, III, 44.
Oostenrijkse ambassadeur te Rome M. Pasetti de Friedenburg aan minister van Buitenlandse Zaken29

Goluchowski, Rome 24 oktober 1898. HHSW, Politisches Archiv, XXVII, Schweiz, Liasse II/65. 
Brief van de Italiaanse ambassadeur in Parijs, G. Tornielli, aan minister van Buitenlandse Zaken30

Canevaro, 22 september 1898. Documenti Diplomatici Italiani. Terza Serie, III, 46-48.

deelnemen.  22

   Een vergelijking tussen de Italiaanse politiek tegenover Zwitserland en Argentinië maakt duidelijk
dat de Italiaanse regering verschillende criteria hanteerde. Van haar buurland verwachtte zij dat het
streng tegen de Italiaanse anarchisten zou optreden en dat vooraanstaande anarchisten zouden
worden uitgewezen. De Italiaanse regering wilde geen enkele bedreiging vanuit het Noorden. Van
Argentinië verwachtte ze het tegenovergestelde.  Zoals reeds eerder gezegd, drong zij er bij de23

Argentijnse autoriteiten op aan dat ze alle Italiaanse onderdanen, ook degenen die bekend stonden
als anarchist, zouden toelaten.  Klaarblijkelijk ging men er in Rome vanuit dat anarchisten over de24

Oceaan geen gevaar zouden opleveren. 
   Die visie blijkt ook uit een schrijven van de Italiaanse ambassadeur in Washington. Deze
signaleerde na de moord op keizerin Elisabeth een toenemende neiging in de Verenigde Staten tot
strengere immigratiemaatregelen. De ambassadeur stelde voor dat Italië samen met andere
Europese emigratielanden het initiatief zou nemen het vertrek van anarchisten naar de Verenigde
Staten aan de Amerikaanse autoriteiten te melden om te voorkomen dat de Verenigde Staten de
Europese immigratie zou beperken.  Pelloux wees het voorstel van de ambassadeur resoluut van de25

hand op grond van praktische bezwaren en wegens "evidente redenen":  hij wilde dat de vluchtweg26

naar Amerika open zou blijven.
   De gedachte van een internationale antianarchistische conferentie kwam bij Canevaro op na
diplomatiek overleg met Oostenrijk en Duitsland.  De twee keizerrijken hadden er bij de Italiaanse27

regering op aangedrongen het initiatief te nemen tot een internationale conferentie met het doel te
komen tot "een overeenkomst tussen de mogendheden gericht op het vaststellen van gezamenlijk te
nemen maatregelen tegen de anarchisten." Canevaro vroeg daarom ook aan de Oostenrijkse minister
van Buitenlandse Zaken, Agenor von Goluchowski, welke staten zijn regering voor een dergelijke
conferentie zou uitnodigen.  Keizer Wilhelm II had in oktober, op doorreis in Venetië, aan28

minister-president Pelloux verklaard dat als Italië niet het initiatief tot de conferentie zou hebben
genomen, hij dat gedaan zou hebben.  De waarschijnlijkheid van deze gang van zaken wordt29

vergroot door het feit dat de Franse regering reeds vóór de Italiaanse uitnodiging een verzoek van
de Duitse regering had ontvangen om deel te nemen aan een internationaal akkoord ter bestrijding
van de anarchistische praktijken.  Italië nam het initiatief tot de internationale conferentie dus30
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Ibidem. In hetzelfde telegram schrijft Canevaro: "[...] als gevolg van gedachtenwisselingen met bevriende31

regeringen heeft de Italiaanse regering het besluit genomen het initiatief te nemen. [...]" Zie tevens:
Jensen, "The International Anti-Anarchist Conference", 325-326.
Circulaire van minister van Buitenlandse Zaken Canevaro aan alle Italiaanse ambassadeurs en32

zaakgelastigden in Europa, 29 september 1898. ACSR, Interno, PS, 1879-1903. B. 1, fasc. 14/71.
ASDMAE, P.I., B. 33. Voor de volledige tekst zie: Bijlage A - 33.
Brief van de Italiaanse ambassadeur te Londen, De Renzis, aan minister van Buitenlandse Zaken33

Canevaro, 20 oktober 1898. ASDMAE, P.I., B. 30. Tevens in Documenti Diplomatici Italiani. Terza
Serie, III, 57-58.
De Italiaanse ambassadeur te Londen aan minister Canevaro, Londen 20 oktober 1898. ASDMAE, P.I.,34

B. 30.
Minister van Buitenlandse Zaken De Beaufort aan minister-resident te Bern Van Bijlandt, 5 oktober35

1898. ARA, Buitenlandse Zaken (Zwitserland) Archiefnummer 229.
Italië had, evenals Zwitserland en Engeland, destijds geweigerd aan een dergelijke conferentie deel te36

nemen omdat Crispi er niet van overtuigd was dat het tot praktische resultaten zou leiden en omdat
Engeland er niet aan zou deelnemen. Zie: Francesco Crispi, "La Conferenza Antianarchica", La Tribuna
(29 november 1898, no. 330). Het artikel is een vertaling van "The Antidote for Anarchy", Daily Mail,
no. 807.
"L'Attualità all'Estero. Gli Anarchici, il Belgio e la Questione Romana", Corriere della Sera 20 oktober37

1898. Ook in andere bronnen wordt vermeld dat het Vaticaan tegen de uitnodiging voor de Internationale
Antianarchistische Conferentie was omdat die in Rome zou worden gehouden. De Kerk beschouwde
Rome formeel nog steeds als haar gebied. Sernicoli, I Delinquenti dell'Anarchia, 244. Paus Leo XIII
wilde en kon zich niet laten vertegenwoordigen op de conferentie in Rome, maar gaf wel zijn medewer-
king aan de gezamenlijke verdediging tegen het anarchisme. Hij bereidde naar aanleiding van de moord in

onder druk van Duitsland en Oostenrijk.  Op 29 september volgde het formele voorstel van31

Canevaro aan alle Europese mogendheden om te komen tot een:

internationale conferentie in het belang van de maatschappelijke bescherming tegen de
anarchisten, waarop de Europese mogendheden vertegenwoordigd zullen worden door
diplomatieke vertegenwoordigers maar ook door deskundige regeringsafgevaardigden van
Justitie en Binnenlandse Zaken.  32

   In oktober druppelden de aanmeldingen voor de conferentie binnen, vele spontaan, sommige
onder diplomatieke druk. Zoals te verwachten was, had vooral Groot-Brittannië moeite met de
bijeenkomst. Premier Robert Salisbury vertelde de Italiaanse ambassadeur in Londen dat hij
instemde met het standpunt van de Nederlandse regering, namelijk dat de conferentie op zich een
gevaar zou kunnen betekenen omdat het te veel belang zou hechten aan het "anarchisme, waarvan
de aanhangers van de ijdelheid leefden."  Verbaasd en geschokt noteerde de ambassadeur: "Onze33

bezorgdheid, onze redeneringen, die ook in de rest van Europa een attente en sympatieke weerklank
hebben gevonden, hadden geen enkel daadwerkelijk effect op de mening van de minister-
president."  De Nederlandse regering had haar deelname bevestigd nadat ze de garantie had34

gekregen dat ook Zwitserland aan de conferentie zou deelnemen.  De Belgische regering had een35

opmerkelijk bezwaar tegen de conferentie: zij was bevreesd dat onder het mom van maatregelen
tegen het anarchisme reactionaire tendenzen zouden gaan overheersen. Van de zijde van de
Belgische regering klonk dit argument nogal merkwaardig omdat zij zelf in 1894, na de aanslag op
Carnot, het plan voor een dergelijke conferentie had gepresenteerd.  De Corriere della Sera36

meende dan ook dat de klerikale minister-president De Smet de Nayer deelname aan een conferentie
in Rome, georganiseerd door de Italiaanse regering, zag als de impliciete erkenning van de
territoriale verovering van Rome ten koste van het Vaticaan.  Ook elders werd melding gemaakt37
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Genève en de Antianarchistische Conferentie, een encycliek over het anarchisme voor. "Lettre du Vatican.
Le Pape et la Conférence Anarchiste", Gazette de Lausanne, 23 november 1898. Het artikel bevindt zich
in ASDMAE, P.I., B. 33.
"Lettre du Vatican. Le Pape et la Conférence Anarchiste", Gazette de Lausanne, 23 november 1898.38

Telegram van minister-president Pelloux aan koning Umberto I, 7 oktober 1898. ACSR, Carte Pelloux,39

B. 26. Ook koning Umberto I liet aan Pelloux weten in te stemmen met de keuze van de hoofdstad als
conferentie-oord. Telegram van de koning aan Pelloux, Monza 23 oktober 1898. ACSR, Carte Pelloux,
B. 26. Volgens de schrijver van het artikel "Lettre du Vatican. Le Pape et la Conférence Anarchiste",
Gazette de Lausanne (23 november 1898) zou het echter de Duitse keizer geweest zijn die aandrong op
Rome als conferentieplaats. De Oostenrijkse ambassadeur in Rome gaf aan dat het inderdaad de Duitse
keizer was, die vond dat een zo belangrijke conferentie in Rome moest plaatsvinden. HHSW, Politisches
Archiv, XXVII. Schweiz, Liasse II/65. Oostenrijkse ambassadeur te Rome aan Goluchowski, Rome 24
oktober 1898. 
Brief van minister van Buitenlandse Zaken Canevaro aan alle Italiaanse ambassaseurs en zaakgelastigden40

in Europa, 28 oktober 1898. ASDMAE, P.I., B. 33.
Minister van Justitie Finocchiaro-Aprile aan Pelloux, 12 oktober 1898. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B.41

110, fasc. 1031. Finocchiaro-Aprile aan Canevaro, 19 oktober. ASDMAE, P.I., B. 33.

van België's afkeer van Rome als conferentie-stad.  De bezwaren verhinderden echter niet dat38

uiteindelijk alle Europese landen aan de conferentie deelnamen.
   Toen de Italiaanse regering verzekerd was van ieders deelname, stelde ze de plaats en datum van
de conferentie vast. De eerste bijeenkomst werd bepaald op 24 november in de veronderstelling dat
de zitting vóór de Kerst zou kunnen worden beëindigd. De vergadering zou plaats vinden in Rome.
Canevaro had de voorkeur gegeven aan Venetië, maar de Oostenrijkse minister van Buitenlandse
Zaken, Goluchowski, en de Duitse keizer hadden op Rome aangedrongen om het belang van de
conferentie te onderstrepen.   39

   Ofschoon de conferentie zelf haar agenda zou vaststellen, deed de Italiaanse regering een voorstel
tot de punten die aan de orde zouden moeten komen.  Dit aide-mémoire werd opgesteld door40

Pelloux, Canevaro en minister van Justitie Camillo Finocchiaro-Aprile. Eén resultaat achtten zij
absoluut noodzakelijk voor het welslagen van de conferentie: anarchistische misdaden zouden nooit
mogen worden beschouwd als politieke misdrijven, zodat geen land de uitlevering of uitwijzing van
een anarchist kon weigeren.  Vijf thema's zouden zonder meer aan de orde moeten komen:41

1) het vaststellen van de feitelijke gegevens die de anarchistische handeling karakterise-
ren, hetzij met betrekking tot het individu, hetzij met betrekking tot zijn daden;
2) voorstellen, op het gebied van wetgeving en politie, ten aanzien van de meest geschikte
middelen om de anarchistische propaganda en daden te onderdrukken, zonder daarbij
inbreuk te maken op de wetgevende en administratieve autonomie van welke staat dan
ook;
3) de bekrachtiging van het beginsel dat elke anarchistische daad die het juridische
karakter van een misdrijf heeft, als zodanig wordt opgenomen in de daadwerkelijke
uitvoering van de uitleveringsverdragen; en welke argumenten en vormen daarvoor zijn
aan te dragen;
4) de bekrachtiging van het dubbele beginsel dat elke staat zowel het recht als de plicht
heeft om buitenlandse anarchisten uit te wijzen; ze zullen volgens uniforme regels worden
uitgeleverd aan het toezicht en eventueel de justitie van het ontvangende land;
5) het vaststellen, onder wederzijdse verplichting, van maatregelen tegen de verspreiding
van anarchistische geschriften en alle publicaties die de anarchistische propaganda,
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Aide-Mémoire. Thèmes pour la Conférence Anti-Anarchique, Rome ... oktober 1898. ACSR, Giustizia,42

Miscellanea, B. 110. Circulaire van de minister van Buitenlandse Zaken Canevaro aan alle Italiaanse
ambassadeurs en zaakgelastigden in Europa, 28 oktober 1898. ASDMAE, P.I., B. 33.
Het programma verschilde vooral op punt 4): "een onderzoek naar de middelen om de anarchisten onder43

politietoezicht te houden en, indien noodzakelijk, om hun uitwijzing of uitlevering te effectueren."
Conférence Internationale de Rome pour la Défense Sociale contre les Anarchistes, 27.
Protokoll über die am 18. November 1898 in Ministerium des k. und k. Hauses und des Aeussern44

abgehaltene commissionelle Besprechung zur Feststellung der Haltung, welche seitens Oesterreich-
Ungarns bei der am 24. November d.J. in Rom stattfindenden internationalen Anti-Anarchisten-
Conferenz einzunehmen sein wird. HHSW, P.A., XXVII, Schweiz, Liasse II/65. Zwitserse zaakgelastigde
te Wenen aan de Zwitserse bondspresident, Eugène Ruffy, Wenen 18 september 1898: "Minister
Goluchowski: "Er is een verbond van de internationale politie nodig, waaraan vervolgens later een
internationaal verbond tegen het anarchisme zal worden gevoegd."" SBB, Polizeiwesen E 21,
Archiefnummer 14027.
Voor de veiligheidsmaatregelen en de inzet van politie zie: ASR, Questura, B. 81. Rome liet tijdens de45

conferentie veertig agenten-in-burger uit verschillende steden overkomen, en de Romeinse politiedienst
was dermate belast dat men voor de gewone ordehandhaving vijftig leerling-agenten moest inzetten.
Voor de vele, doorgaans anonieme, ingezonden brieven met betrekking tot de conferentie zie: ASDMAE,46

P.I., B. 33. Vele brieven hadden betrekking op nieuw ontwikkelde identiteitsdocumenten.

bedoeld of onbedoeld, bevorderen.42

Deze thema's kwamen uiteindelijk terecht in de aide-mémoire die Canevaro voor zijn diplomaten
opstelde. In mildere vorm en met lichte veranderingen kwamen ze terug in het programma van de
conferentie.  Later zou blijken welke invloed Oostenrijk-Hongarije had op de thema's van de43

conferentie. Tijdens een voorbespreking in een ambtelijke commissie op het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Wenen op 18 november 1898 wees de Oostenrijkse minister van Buitenland-
se Zaken, Goluchowski, erop dat de pers zou moeten worden gecensureerd op elk gebied dat een
aanmoediging zou kunnen zijn voor de ijdelheid van de anarchisten. De kranten zouden moeten
zwijgen over anarchistische acties en gebeurtenissen en zouden de namen van anarchistische daders
niet mogen vermelden. Verder moesten de betrekkingen tussen de verschillende nationale
politiecentrales worden geïntensiveerd op het gebied van inlichtingen en praktische samenwerking.
Indien Engeland gedurende de conferentie zou tegenwerken, zou het buitenspel worden gezet en zou
de samenwerking op het gebied van de vervolging van anarchisten zich beperken tot de landen op
het continent. Indien landen als België en Zwitserland zich weigerachtig zouden opstellen, dan zou
dit, naar de mening van Goluchowski, opgelost kunnen worden door de druk van de grote
mogendheden op deze landen te vergroten. Het antropometrische systeem, dat sinds het voorjaar in
Oostenrijk was ingevoerd, zou ook als internationaal systeem tijdens de conferentie naar voren
worden gebracht. Goluchowski stelde bovendien voor een internationale politie-organisatie te
stichten, maar voor een dergelijk plan zou op de conferentie onvoldoende steun blijken te zijn.44

De internationale antianarchistische conferentie

   Op 24 november 1898 werd de conferentie geopend. Onder de grootst mogelijke veiligheidsmaat-
regelen en in het diepste geheim vonden de bijeenkomsten plaats in Palazzo Corsini te Rome. Alle
spoorwegstations in Rome, de routes naar Palazzo Corsini en de villa zelf werden streng bewaakt.45

Ondanks de pogingen tot strikte geheimhouding was de conferentie in ruime kring bekend. Vanaf
het besluit tot de conferentie stroomden er honderden ingezonden brieven binnen van voor- en
tegenstanders en vanuit het binnen- en buitenland voor Canevaro, Pelloux en koning Umberto I.46

Ook de internationale pers was vanaf het begin op de hoogte van de bijeenkomst. De journalisten



Hoofdstuk XII388

"La Conferenza Anti-Anarchica", La Questione Sociale (Paterson) vierde jaargang no. 86 (19 november47

1898). Het artikel bevindt zich in ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 110, fasc. 1034.
Lijst van deelnemende landen (tussen haakjes het aantal gedelegeerden): België (2), Bulgarijë (1),48

Denemarken (2), Duitsland (5), Frankrijk (4), Griekenland (2), Groot-Brittannië (3), Italië (4), Luxem-
burg (1), Monaco (2), Montenegro (1), Nederland (2), Oostenrijk-Hongarije (6), Portugal (2), Roemenië
(2), Rusland (3), Servië (2), Spanje (2), Turkijë (3), Zweden en Noorwegen (3), Zwitserland (3).
Ambassadeur van Oostenrijk-Hongarije aan Goluchowski, Rome 13 december 1898: "In een vertrouwe-49

lijk gesprek verbergt Sir Philip Currie zijn wantrouwen niet dat de regeringen van Berlijn en St.
Petersburg het doel beogen via de conferentie middelen te bereiken om hun wetgevende en politionele
apparaat uit te breiden voor totaal andere dan anarchistische tegenstanders. Het is mij bekend dat men in
Berlijn de wens koestert wapens te bemachtigen om ook tegen de socialisten scherper te kunnen
optreden." HHSW, Politisches Archiv, XXVII, Schweiz, Liasse II/65.

kenden de te behandelen thema's en de problemen die een dergelijke conferentie met zich mee-
bracht. De anarchistische krant La Questione Sociale (Paterson, New Jersey) wist reeds enkele
weken na het vaststellen van de agenda de inhoud te publiceren.47

   De 21 landen zonden in totaal 54 afgevaardigden naar de conferentie.  België, Frankrijk en48

Rusland stuurden tevens hun nationale politiechefs. Voorts waren de politiechefs van Berlijn,
Wenen en Stockholm, de procureur-generaal van de Zwitserse confederatie en het hoofd van de
Criminal Investigation Department te Londen, Howard Vincent, aanwezig. Om het belang van de
vergadering te onderstrepen, maakten ook minister-president Pelloux en minister van Justitie
Finocchiaro-Aprile hun opwachting tijdens de eerste zitting. Minister Canevaro opende de zitting
met een welkomswoord namens de koning en werd vervolgens unaniem tot voorzitter van de confe-
rentie gekozen. Door in zijn openingswoord te wijzen op de internationale gezondheidsconferenties
ter bestrijding van epidemieën maakte Canevaro direct duidelijk dat hij het anarchisme als een (te
genezen) ziekte beschouwde. Al meteen aan het begin werd de grootste zwakte van de conferentie
duidelijk: ze kon geen enkel land verplichten zich te houden aan de besluiten en had geen wetgeven-
de bevoegdheden. Tevens gaf de Engelse delegatie te verstaan dat zij niet zou deelnemen aan
stemmingen over resoluties en maakte zij alle mogelijke voorbehouden over de bevoegdheden van
de conferentie.
   Op voorstel van de Russische afvaardiging stemde de vergadering unaniem in met de resolutie dat
"de conferentie van mening is dat het anarchisme niet als een politieke doctrine moet worden
beschouwd." Vervolgens werd er een commissie samengesteld die zich zou bezig houden met de
vraag welke aspecten de anarchistische daad karakteriseerden. Deze commissie kwam met de
volgende definities: "een anarchistische daad is elke daad die, door middel van geweld, de vernieti-
ging van de gehele sociale organisatie tot doel heeft" en een "anarchist is diegene die een anarchisti-
sche daad, zoals hier beschreven, begaat". De Russische delegatie wilde de definitie via twee
resoluties verruimen, maar deze werden verworpen. De Engelse ambassadeur wees op de onzinnig-
heid van een definitie van de anarchistische daad. Voor de Engelse wetgeving was alleen het
gegeven of er een misdaad was begaan van belang. Een handeling werd geen misdaad omdat ze
anarchistisch was en een misdaad werd niet beoordeeld naar haar anarchistische gehalte. Bovendien
merkte de Engelse ambassadeur op dat onder de aangenomen definities ook socialisten en alle
revolutionaire gewelddaden zouden vallen.  49

   De conferentie aanvaardde de volgende administratieve voorstellen:

A) Elke staat zal nauwlettend de anarchisten op zijn grondgebied in de gaten houden.
B) Elke staat zal een centrale autoriteit belasten met het uitoefenen van dit toezicht.
C) De centrale autoriteiten van de verschillende landen zullen met elkaar in directe
verbinding treden en elkaar wederzijds informeren met nuttige inlichtingen.
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D) Elke buitenlander die als anarchist wordt uitgewezen, zal naar de grens van het land
van herkomst worden gebracht; als de uitgewezene niet tot een aangrenzend land behoort,
zullen de tussenliggende landen zijn vervoer tot aan de grens van zijn vaderland verzor-
gen; de politieautoriteiten zullen elkaar wederzijds tijdig over alle uitzettingen van
anarchisten inlichten.
E) In het geval dat de buitenlander die voor uitwijzing in aanmerking komt, zich voor de
justitie van zijn land of het land van doorreis moet verantwoorden wegens een overtreding
voorafgaand aan de uitwijzing, kunnen de betrokken staten afspraken met elkaar maken
over de uitvoering van de uitwijzing, in overeenstemming met hun wetgeving en hun
uitleveringsverdragen.
F) Alle regeringen zullen, in overeenstemming met het voorstel van de chefs van de
recherche en de politie van de verschillende landen die op de conferentie waren vertegen-
woordigd, het portrait parlé invoeren als enig systeem van persoonsbeschrijving om de
herkenning van misdadigers in het algemeen en van anarchisten in het bijzonder te
vereenvoudigen.

Zij kwam tot de volgende besluiten over uitwijzingen:

A) De anarchistische daad zal met uitwijzing worden bestraft als deze, krachtens de
wetgeving van het vorderende land en het gevorderde land, een misdaad vormt.
B) Het stelsel van uitwijzingen geldt, onder dezelfde condities, voor handelingen zoals
aangegeven in de geformuleerde wensen met betrekking tot de wetgevende maatregelen.
C) De anarchistische daden zullen, vanuit het gezichtspunt van de uitwijzing, niet als
politieke delicten worden beschouwd.
D) De aanslag op het leven of de vrijheid van een vorst of een staatshoofd, even als de
aanslag op het leven of de vrijheid van hun familieleden, zal, in alle gevallen, gerekend
worden tot de handelingen die aanleiding geven tot uitzetting.

En nam als voorstellen voor nieuwe wetgeving aan:

A) Alle landen zullen door middel van strafbepalingen, behalve de gewelddaad met een
anarchistisch karakter, ook de verschillende hieronder genoemde daden bestraffen:

  1. De directe voorbereiding van zo'n gewelddaad: in het bijzonder de vervaardiging of het
bezit van moorddadige of ontbrandende apparaten, van explosieven of van stoffen die
bestemd zijn om deel uit te maken van hun vervaardiging, met het oog op het begaan van
genoemde gewelddaad, of in de wetenschap dat het materiaal moet dienen om haar te
begaan.

  2. De vereniging of de overeenkomst die tot stand is gekomen met het doel om zo'n
gewelddaad te begaan of voor te bereiden, ongeacht het aantal leden of aanhangers; het
lidmaatschap van een vereniging of het deelgenootschap in een gesloten overeenkomst
met dat doel.

  3. De opzettelijke en vrijwillig verleende hulp aan anarchisten, hetzij door deel te nemen
aan verenigingen of overeenkomsten zoals voorzien in de vorige paragraaf, hetzij door
individueel te handelen, door hun te voorzien van instrumenten voor de misdaad, corres-
pondentiemiddelen, huisvesting of vergaderruimtes.

  4. Het uitlokken, openbaar of niet openbaar, tot het begaan van een gewelddaad met een
anarchistisch karakter, alsmede de verdediging van soortgelijke daden.
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  5. De vervaardiging en het bezit, zonder legitieme redenen, van alle explosieven en van
alle stoffen die bestemd zijn om deel uit te maken van een bom.

  6. De propaganda van de anarchistische doctrine in het leger, en de aansporing - met
anarchistische doelen - van militairen tot tuchteloosheid.
B) De verschillende wetgevingen erkennen de noodzaak om de medeplichtigheid aan
anarchistische daden te bestraffen.
C) De verschillende wetgevingen bestraffen:

  1. De verspreiding, het te koop aanbieden, de tentoonstelling en het vervoer van alle
geschriften, werken, kranten en andere drukwerken, van alle portretten, beelden, gestal-
ten, zinnebeelden, die uitlokken tot het begaan van een gewelddaad met een anarchistisch
karakter.

  2. De publicatie of weergave van rechtszaken en debatten met betrekking tot een
anarchistische daad, in het bijzonder de publicatie van de verklaringen van de
aangeklaagde; rechters moeten in elk geval de bevoegdheid krijgen om de publicatie die
zij gevaarlijk achten voor de openbare orde, te verbieden onder een sanctie die is vastge-
legd in de wet.
D) De regeringen onderzoeken of het al dan niet raadzaam is om in bepaalde mate de
publicatie van verslagen van anarchistische daden in de pers te beperken.
E) Alle landen bepalen:

  1. De preventieve beslaglegging op geschriften, drukwerken en andere voorwerpen
waarvan de verspreiding, het te koop aanbieden, of de tentoonstelling zal worden verbo-
den.

  2. Het stelsel van eenzame opsluiting in geval van veroordeling voor een anarchistische
daad als een straf die deze maatregel met zich meebrengt.

  3. De mogelijkheid voor rechters om aan de straffen die zijn uitgesproken wegens alle
anarchistische delicten en misdaden, het verbod toe te voegen om van verblijfsplaats te
veranderen zonder de autoriteiten hiervan in kennis te stellen, of het verbod om te
verblijven in bepaalde vastgestelde plaatsen.
F) In alle landen zal de anarchistische aanslag op het leven van een soeverein of een
staatshoofd of op leden van hun familie, bestraft worden met de doodstraf als die aanslag
moord ten gevolge heeft.
G) De executie van de veroordeelden tot de doodstraf wegens anarchistische misdaden zal
niet in het openbaar plaatsvinden.
H) Anarchistische misdaden zullen als zodanig worden beschouwd en behandeld,
onafhankelijk van de motieven op grond waarvan ze zijn gepleegd.

   De aanbeveling om de dader van een aanslag op een staatshoofd of zijn familie uit te wijzen,
verdient nadere aandacht. Het voorstel werd tijdens de tweede bijeenkomst van de "sub-commissie
belast met de studie naar de uitwijzing van anarchisten" ingediend door de Russische ambassadeur,
Alexander Nélidow, mede namens de Belgische afgevaardigde, De Latour. De Duitse afgevaardig-
de, De Martitz, schaarde zich direct achter dit voorstel, maar de Zwitserse afgevaardigde, Carlin,
had grote bezwaren. Hij vroeg zich af of de conferentie wel bevoegd was om in te gaan op het
voorstel van Nélidow. Carlin stelde dat die bevoegdheid zuiver en alleen zou worden erkend als elke
aanslag of elke misdaad, begaan tegen de persoon van een soeverein of een staatshoofd of een lid
van hun familie, noodzakelijkerwijs en in haar eigen essentie een anarchistische misdaad zou zijn.
Dit was duidelijk niet het geval. Carlin was daarom van mening dat het plenum van de conferentie,
en niet de sub-commissie, zich over een zo'n belangrijke principekwestie zou moeten uitspreken. De
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De volledige tekst van de wet van 22 maart 1856 luidt: "Ne sera réputé délit politique ni fait connexe à un50

semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celles des
membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit
d'empoisonnement." Geciteerd naar Diena, "I Provvedimenti contro gli Anarchici", 257-258.
Artikel 10 van de Zwitserse wet van 22 januari 1892: "L'extradition ne sera pas accordée pour des51

infractions politiques. Elle sera accordée, alors même que le coupable alléguerait un motif ou un but
politique, si le fait pour lequel elle est demandée constitue principalment un délit commun. Le tribun
fédéral appréciera librement, dans chaque cas particulier, le caractère de l'infraction, selon les faits de la
cause".
Diena, "I Provvedimenti contro gli Anarchici", 258.52

In art. 6 van het verdrag wordt bepaald: "... L'extradition sera accordée lors même que le coupable53

alléguerait un but politique, si le fait pour lequel elle est demandée constitue essentiellement un délit
commun".
Minister van Justitie Gianturco tijdens de interpellatie van Senator Canevaro, 2 februari 1901. In54

ASDMAE, Serie Z-Contenzioso, B. 51.
Conférence Internationale de Rome pour la Défense sociale contre les Anarchistes. 24 novembre-2155

décembre 1898. Rome: Imprimerie du Ministère des Affaires Étrangères, 1898. In het protocol ontbreekt
tevens de ondertekening van Luxemburg, maar aangezien Luxemburg een onvoorwaardelijk medestander
van de conferentie was, moet er bij de druk van het protocol een fout zijn ingeslopen. Zie tevens:

Franse afgevaardigde was het met Carlin eens.          
   Het Russisch-Belgische voorstel was identiek aan de Belgische wet van 22 maart 1856, die
bekend stond als de Belgische clausule. De Belgische regering had deze wet aangenomen naar
aanleiding van het Franse verzoek om uitlevering van Célestin Jacquin, die in 1854 een bomaanslag
had gepleegd op de trein van Napoleon III.  Noch de oorspronkelijke Belgische tekst noch het50

Russisch-Belgische voorstel verwezen naar het anarchisme. Dat was ook de reden waarom het
voorstel door de Zwitserse en Franse delegaties zo zwaar werd bekritiseerd. Niet elke aanslag tegen
een soeverein of staatshoofd kon immers als een anarchistische worden bestempeld. Dat gold des te
meer omdat de conferentie zelf had bepaald dat er alleen sprake was van een anarchistische daad als
deze gericht was op de vernietiging van de hele sociale organisatie. Men zou bij elke aanslag
moeten nagaan of het om een gewone misdaad of een politieke misdaad ging, en in het laatste geval
weigerden enkele landen uit te leveren. Het voorstel werd op de zesde plenaire vergadering van de
conferentie toch aangenomen met vijf onthoudingen. 
   De Belgische clausule werd na 1856 door de meeste landen opgenomen in hun uitleveringsverdra-
gen, maar niet door Engeland, Zwitserland en Italië. Rusland was de grote gangmaker achter de
verbreiding van de Belgische clausule, vooral na de moord op tsaar Alexander II in 1881. Zwitser-
land verruimde echter zijn wetgeving in 1892 met de bepaling dat uitlevering kon plaatsvinden
indien de misdaad in wezen een gewone misdaad was, ook al beweerde de dader dat hij haar had
begaan uit politieke motieven.  Krachtens artikel 9 van het Italiaanse Wetboek van Strafrecht van51

1889 kon er niet tot uitlevering worden overgegaan in geval van politieke misdrijven en van
misdrijven die daarmee samenhingen.  Maar ook Italië week in haar jongste verdragen af van het52

beginsel zoals omschreven in artikel 9. Zo bevatte het uitleverinsverdrag tussen Italië en het Franse
protectoraat Tunesië van 28 september 1896 reeds de Belgische clausule. De uitleveringsovereen-
komst tussen Nederland en Italië van 28 mei 1897 bevatte een artikel dat overeenkwam met de
Zwitserse wet van 1892.  Tijdens een interpellatie van senator Canevaro in 1901 benadrukte53

minister van Justitie, Emanuele Gianturco, nogmaals dat anarchistische misdrijven niet beschouwd
konden worden als politieke misdrijven, maar als gewone misdrijven en dat de Belgische clausule
steeds meer ingang vond.  54

   Alle voorstellen waren aangenomen. Het protocol van de conferentie werd op 21 december
ondertekend door alle delegaties met uitzondering van de Engelse deelnemers.  Engeland was55
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"Appunto", ministerie van Binnenlanse Zaken, 7 augustus 1900. ASDMAE, Serie Z - Contenzioso, B. 51.
Voor de voorstellen van de Conferentie zie: Bijlage A - 34.56

Zwitserse ambassadeur te Rome Carlin aan de bondsraad in Bern, 3 december 1898. SBB, 2200 Rom,57

Archiefnummer 173. 
Ambassadeur van Oostenrijk-Hongarije in Rome aan minister Goluchowski, Rome 13 december 1898.58

HHSW, Politisches Archivs, XXVII, Schweiz, Liasse II/65. 
Conférence Internationale de Rome pour la Défense Sociale contre les Anarchistes, 84.59

Vené ("Il Braccio della Legge", 150), die zich vrijwel uitsluitend op krantenberichten baseert, ziet hierin60

zelfs de enige reden voor de antianarchistische conferentie: "de "Europese oorlog" aan de anarchistische
beweging verklaren en vervolgens, in de beslotenheid van de politiegeheimen, elke socialist van
anarchisme beschuldigen. De antianarchistische conferentie van Rome zou geen gemeenschappelijke
betekenis hebben gehad als deze bedoeling bij de deelnemers niet op de voorgrond zou hebben gestaan."

echter niet het enige land dat grote bezwaren had tegen de voorstellen. Belangrijke voorbehouden
kwamen ook van Griekenland, Portugal, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland en
Frankrijk. Deze hadden vooral betrekking op ontwerpen die onverenigbaar waren met de nationale
wetgeving.56

   Tijdens de conferentie waren de verschillen tussen de landen al snel duidelijk geworden. Zoals
verwacht, namen Zwitserland en Engeland een zeer gereserveerde houding aan. De grootste
verschillen bestonden echter tussen Rusland en Monaco. Rusland, bij monde van Nélidow,
vertegenwoordigde de conservatieve groep. Baron Hector De Rolland, namens Monaco, was vooral
de pion van Frankrijk en de kleine liberale staten. Frankrijk had voor deze tactiek gekozen omdat
het Rusland niet openlijk wilde tegenspreken.  Italië, bij monde van Canevaro, stemde over het57

algemeen mee met de conservatieve landen.  58

   Vooral de drie keizerrijken namen het voortouw in de discussies en probeerden de voorstellen zo
krachtig mogelijk te formuleren. Hun suggesties werden vrijwel altijd gesteund door Italië, Spanje
en Turkije. De discussies versterkten de indruk dat de conservatieve mogendheden de conferentie
aangrepen om hun binnenlandse reactionaire politiek te legitimeren. Het was naïef te verwachten
dat de autocratische staten zich zouden beperken tot de anarchisten als het ging om de onderdruk-
king van subversieve groeperingen. Dat werd eens temeer duidelijk door de definitie die men gaf
aan de termen "anarchistische daad" en "anarchist". Zo probeerde de Russische politiechef
Zwolliansky een definitie te formuleren waarbinnen alle tegenstanders van de regering gebracht
konden worden:

Men verstaat onder de term "anarchisten", welke benaming zij zichzelf ook maar mogen
geven, al diegenen van wie de handelingen, met behulp van gewelddadige middelen, de
vernietiging van het gehele sociale bestel - welke vorm dit bestel ook maar mag hebben -
ten doel hebben, of diegenen van wie de theorieën, door de propaganda ervan, dergelijke
handelingen uitlokken.59

Deze definitie zou in Rusland ook op liberalen van toepassing kunnen zijn. De Italiaanse afvaardi-
ging had op de hoogte moeten zijn van de gevaren die zo'n ruime definitie van de anarchisten met
zich meebrengt. In 1894 had Crispi immers onder het mom van antianarchistische wetgeving alle
socialistische verenigingen laten ontbinden en hun leiders laten oppakken.    60

   Op 12 en 14 december kwamen op verzoek van de commissie die was belast met de studie van de
administratieve maatregelen, de hoofden van politie van de verschillende staten samen. Het verzoek
was afkomstig van Howard Vincent die er twee zaken mee beoogde: de politiechefs zouden elkaar
beter leren kennen en het zou de eensgezindheid bevorderen over een gemeenschappelijk optreden
bij afzonderlijke technische problemen, voor zover die verband hielden met het identificeren van
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De Hongaarse politiechef, Brzesowski, aan Baron Pasetti, Rome 26 december 1898. HHSW, Politisches61

Archiv, XXVII. Schweiz, Liasse II/65.
Anoniem rapport, Rome 17 september 1900. ASDMAE, Serie Z-Contenzioso, B. 51, Pos. P.8, Sf. 2.62

Visconti Venosta aan de Italiaanse zaakgelastigde in St. Petersburg, 29 september 1900. ASDMAE,
Serie Z - Contenzioso, B. 51.
ASDMAE, Serie Politica P, Pac. 47. De lijst bevat de te benaderen instanties van alle 21 Europese63

landen, inclusief die van Engeland, in geval van directe informatie-uitwisseling. Uit de lijst valt op te
maken dat de volgende landen niet over een centrale politiedienst beschikten: Spanje (ministerie van
Buitenlandse Zaken), Griekenland (ministerie van Binnenlandse Zaken), Montenegro (ministerie van
Binnenlandse Zaken), Nederland (ministerie van Justitie), Portugal (ministerie van Binnenlandse Zaken),
Roemenië (ministerie van Binnenlandse Zaken).
Anoniem rapport, Rome 17 december 1900. ASDMAE, Serie Z-Contenzioso, B. 51.64

Engeland wees het voorstel officieel af, maar alles wijst erop dat de Engelse politiechef maar al te zeer65

bereid was om informatie met de andere staten uit te wisselen.
Anonieme nota, 17 september 1900. ASDMAE, Serie Z-Contenzioso, B. 51.66

Linse (Organisierter Anarchismus, 26) meent dat de praktische gevolgen zeer gering waren.67

Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 27 november 1898. Het artikel bevindt zich in ASDMAE, P.I., B. 32.68

Het Pruisische politiebureau is wel overgegaan tot de uitgifte van een "Anarchisten-Album" (1899-1917),69

waarin telkens lijsten van gezochte anarchisten werden opgenomen; het diende zowel voor binnenlands
als buitenlands gebruik. De Pruisische politie stuurde de nationale politiediensten van de Europese landen
het zogenaamde Deutsches Fahndungsblatt (Zufolge Vereinbarung zwischen den Bundesregierungen
herausgegeben im Bureau des königlichen Polizei-Präsidiums in Berlin) met daarin de voortvluchtige
anarchisten. De publicatie van dit blad werd in 1898 gestart.

anarchisten en met het toezicht op hen.  Ofschoon hij geen afgevaardigde was op de conferentie,61

was ook de directeur-generaal van de Italiaanse Pubblica Sicurezza, Francesco Leonardi, tijdens dit
overleg aanwezig. Daarnaast waren er afgevaardigden van Oostenrijk-Hongarije, Duitsland,
Rusland, Engeland, Turkije, Frankrijk, België, Zwitserland, Zweden en Nederland. De bijeenkomst
had een officieus karakter en er werden dus geen officiële notulen gemaakt. Wel werd er een geheim
rapport opgesteld.  Slechts weinig is daarom van deze bijeenkomst bekend, maar het is zeker dat62

de politiechefs verantwoordelijk waren voor het besluit dat het portrait parlé als enig antropome-
trisch systeem door alle regeringen zou worden ingevoerd.
   De politiechefs maakten ook afspraken over rechtstreekse onderlinge contacten tussen de centrale
politiebureaus. Staten die nog niet over een centrale politiedienst beschikten, zouden moeten
aangeven met welke instantie er gecorrespondeerd kon worden.  Engeland deelde de wens tot63

directe informatie-uitwisseling niet en Frankrijk was niet bereid een akkoord te ondertekenen over
de regeling van de contacten tussen de centrale autoriteiten.  Alle regeringen, met uitzondering van64

de Britse,  maar met inbegrip van de Franse zouden later akkoord gaan met deze voorstellen van de65

politiebazen.  Dit was inderdaad een belangrijk punt aangezien veel politici en commentatoren niet66

zozeer geloofden in wettelijke, maar juist in administratieve of politionele maatregelen.

Resultaten van de conferentie

Het is de vraag in hoeverre de internationale samenwerking tussen de verschillende politiediensten
effectief was. Het staat wel vast dat deze samenwerking door de conferentie is bevorderd en
geïntensiveerd.  Een centraal, gemeenschappelijk informatiebureau dat, zoals een Duitse krant67

suggereerde,  in Berlijn zou zijn opgezet, is er niet gekomen.  De politiedienst van Berlijn had68 69

geen andere functie dan de centrale politiediensten in andere staten: het verzamelen en uitwisselen
van gegevens over anarchisten. De Nederlandse minister van Justitie schreef aan zijn collega op
Buitenlandse Zaken dat er sinds de conferentie in Rome een maandelijkse uitwisseling van
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Minister van Justitie aan minister van Buitenlandse Zaken, Den Haag, 6 september 1900. ARA,70

Ministerie van Justitie, Archiefnummer 6651. Deze reactie volgde op het verzoek van de Spaanse gezant
om directe contacten tussen de politieautoriteiten van beide landen.
Antwoord van minister-president Saracco op vragen van senator Canevaro, 2 februari 1901. ASDMAE,71

Serie Z-Contenzioso, B. 51.
Ibidem.72

"Anarchists. An Interview with Sir Howard Vincent", Daily Graphic (11 januari 1900). Het artikel73

bevindt zich in ASDMAE, P.I., B. 32.
De politie in Wenen publiceerde vanaf 1906 jaarlijks het rapport Die Sozialdemokratische und74

Anarchistische Bewegung im Jahre .... (Wenen: Druck der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdrucke-
rei) met daarin een beschrijving van de onwikkeling van de internationale anarchistische en socialistische
beweging.
Deze rapporten verschenen in elk geval tot 1918 en werden aanvankelijk naar de ambassades in Europa
en in Washington gestuurd. In 1910 besloot de Oostenrijkse regering deze rapporten niet langer naar de
buitenlandse regeringen te zenden. Zie: HHSW, Politisches Archiv, I/706 Generalia IV (1909-1917).
Anoniem rapport, s.a., s.d. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14027.75

Italiaanse ambassadeur te Londen aan minister van Buitenlandse Zaken, 1 december 1902. ASDMAE,76

Serie Politica P, Pacchetto 49. "Very confidential Memorandum" van de Britse regering, 17 juni 1902:
"Aliens who have been expelled from foreign States have been allowed to start for this country without
any timely intimation being given of their coming. Formal lists of persons expelled as Anarchists have not
hitherto been furnished by the Governments of Germany, Russia, or Spain, and those furnished by the

rapporten was op het gebied van het anarchisme.70

   Premier Giuseppe Saracco, die in juni 1900 Pelloux was opgevolgd, meende dat men niet teveel
vertrouwen in de almacht van de politie moest hebben en dat een beter georganiseerde politie niet
altijd tot de beoogde resultaten leidde.  Hij onthulde echter tevens dat er sinds enkele maanden een71

Italiaanse politieafdeling in het buitenland was gevormd die aan de huidige wensen en eisen van de
maatschappij beantwoordde, en dat de met zorg geselecteerde politiefunctionarissen dagelijks in
contact stonden met de buitenlandse politie.  Het verhaal van Saracco kwam echter niet overeen72

met de feitelijke situatie. Er was geen sprake van een nieuwe politiedienst. De afdeling waar hij op
doelde bestond reeds vanaf de jaren tachtig. De reorganisatie van de Direzione Generale di
Pubblica Sicurezza was daarentegen wel een nieuw gegeven. Deze dienst zou in het vervolg de
enige zijn die zich met het toezicht op de anarchisten zou bezighouden. Politiechef Francesco
Leonardi, die de dienst van 1898 tot 1911 leidde, zorgde voor de eenheid en continuïteit van de
dienst waaraan het tot dusver had ontbroken. 
   Howard Vincent, de ex-directeur van de Criminal Investigations Department, beweerde enkele
jaren later dat de overeenkomsten die door de politiechefs waren voorbereid, ervoor hadden gezorgd
dat er vijftien maanden lang geen aanslag was gepleegd. Hij voegde er aan toe dat de afspraken niet
langer werden nageleefd uit zorgeloosheid, omdat het gevaar ogenschijnlijk geweken leek.  De73

contacten tussen de centrale politieautoriteiten verliepen niet zoals was afgesproken. Alleen België,
Frankrijk, Monaco, Nederland, Zwitserland en Hongarije berichtten regelmatig over de uitwijzingen
van anarchisten. Italië had geen uitwijzingen meer gemeld sinds juni 1900, Oostenrijk niet meer
vanaf september 1900 en Roemenië niet meer na juni 1899. De andere landen hadden helemaal
niets van zich laten horen. Regelmatige berichten over de anarchistische beweging kwamen van
België, Frankrijk, Nederland, Monaco, Griekenland, Hongarije en Oostenrijk.  Italië, Bulgarije,74

Roemenië en Zwitserland hadden wel een aanvang gemaakt met dergelijke berichten, maar waren er
reeds spoedig mee gestopt.  De Engelse regering klaagde erover dat haar politie niet werd ingelicht75

indien buitenlandse anarchisten hun toevlucht zochten tot haar grondgebied. Erger nog, sommige
landen bevorderden de emigratie van deze onrustige elementen naar Engeland zonder de politie of
regering in te lichten.  Twee jaar na de conferentie merkte ook minister van Buitenlandse Zaken76
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Governments of France, Italy, and Belgium have related to orders of expulsion passed many months
before the issue of the lists, and have consequently been of little use." ASDMAE, Politica P, Pac. 47.
Visconti Venosta aan de Italiaanse zaakgelastigde in St. Petersburg, 29 september 1900. ASDMAE,77

Serie Z-Contenzioso, B. 51.
Jensen, "The International Anti-Anarchist Conference", 340.78

Opvallend in dit verband is het artikel "La Conferenza Antianarchica - Ai Delegati Svizzeri" van G.B.79

Pirolini in de Ticinese liberale krant Il Dovere (Bellinzona, XXI, 21 november 1898, no. 288): "[...] Wij
[liberalen in de Ticino] zijn het slachtoffer van het nieuwe pact van Rome, en wij, met name diegenen
onder ons die nog niet in staat waren zich op te heffen uit de verscheurde flanken van de anonieme arme
massa, [wij] zijn de beoogde prooi van de Italiaanse politiebende, de buit die betaald wordt van haar valse
aangiften."
Auszug Protokoll Bundesrates, 11 juli 1899. Ook in mei 1898 had Riva, in opdracht van Visconti80

Venosta, de onaangename taak de bondsraad onder druk te zetten. Manzotti, "I Rapporti Italo-Svizzeri",
159-162.

Visconti Venosta op dat de internationale inlichtingen en het internationale toezicht op de anarchis-
ten ontoereikend waren. Hij suggereerde dat er een (geheime) bijeenkomst van vertegenwoordigers
van de verschillende politiediensten, misschien met inbegrip van de Amerikaanse, nodig was om de
maatregelen te concretiseren en te effectueren. De praktische resultaten van de conferentie waren
volgens hem tot dusver uiterst gering.  De opmerkingen van Visconti Venosta en van Saracco77

dienen echter gezien te worden in de context van de moord op Umberto I op 29 juni 1900, welke de
internationale politie niet had weten te voorkomen.
   De meeste resoluties van de conferentie bleven een dode letter. De gezamenlijke wil om het
anarchisme te bestrijden bleek niet opgewassen tegen de onderlinge rivaliteit en tegen het nationale
egoïsme.  De voorstellen van de conferentie gingen uit van de opvatting dat anarchistische78

misdrijven gelijk waren aan gewone niet-politieke misdrijven. Deze interpretatie werd in de praktijk
echter slechts door een aantal landen gedeeld. De meeste landen erkenden dat anarchistische daden
onontwarbaar met politieke overtuigingen waren verbonden. Ten slotte waren er in diverse landen,
met name in de staten met parlementaire stelsels, personele veranderingen in de regeringen. De
nieuwe regeringsleiders achtten zich niet gebonden aan de besprekingen met hun voorgangers. Er
was een nieuwe aanslag voor nodig om de antianarchistische resoluties nieuw leven in te blazen.

Het internationale beleid van Italië ten aanzien van anarchisten na 1898

De Italiaanse regering had slechts één intentie met de organisatie van de antianarchistische
conferentie: Zwitserland ertoe te bewegen strenger op te treden tegen buitenlandse anarchisten en
revolutionairen. Dat oogmerk werd nog eens duidelijk na afloop van de bijeenkomst in Rome.
Canevaro bleef zich namelijk storen aan de opstelling van de bondsregering. Hij was noch tevreden
met het strengere uitzettingsbeleid noch met de deelname aan de antianarchistsische conferentie.
Canevaro beschouwde het kanton Ticino nog steeds als de voornaamste bron van bedreiging voor
de veiligheid van de Italiaanse monarchie.  De druk van de Italiaanse buitengewone gezant in Bern,79

Alessandro Riva, op het Département Politique en het departement van Justitie en Politie was
dermate "onaangenaam" dat de bondsraad zich bezwaarde bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken.  De diplomatieke acties van Canevaro om Duitsland en Oostenrijk ertoe te bewegen samen80

met Italië druk op Zwitserland te blijven uitoefenen, gingen dan ook onverminderd door. De actie
van de drie 'geallieerden' in Bern kon, naar zijn mening, niet al te lang worden uitgesteld, wilde zij
niet aan effectiviteit inboeten, terwijl uitstel bovendien een te grote tolerantie van de zijde van de
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Brief van minister van Buitenlandse Zaken Canevaro aan de Italiaanse ambassadeur te Berlijn, Lanza, 2181

februari 1899. Documenti Diplomatici Italiani. Terza Serie, III, 102. "Memoire confidentiel" van
Italiaanse ambassade in Wenen, Wenen 13 februari 1899. HHSW, Politisches Archiv, XXVII, Schweiz,
Liasse II/65. Zwitserse zaakgelastigde te Wenen aan bondspresident Müller, Wenen 5 maart 1899. SBB,
Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14027. Zie tevens: Manzotti, "I Rapporti Italo-Svizzeri", 163-164.
Op 4 juni 1899 verschenen er twee lijsten, opgesteld door de Direzione Generale della Pubblica
Sicurezza, met de namen en verblijfplaatsen van Italiaanse anarchisten en socialisten in het buitenland.
Van de 408 anarchisten zaten er 81 in Zwitserland en van de 125 socialisten zaten er 69 in Zwitserland.
ACSR, Carte Pelloux, B. 27, fasc. 29.
Oostenrijkse ambassadeur te Rome aan minister Goluchowski, Rome 13 maart 1899. HHSW, Politisches82

Archiv, XXVII Schweiz, Liasse II/65.
Zwitserse zaakgelastigde te Wenen aan bondspresident Müller, Wenen 5 maart 1899. SBB, Polizeiwesen83

E 21, Archiefnummer 14027.
Brief (Riservatissima) van Canevaro aan Pelloux, Rome 27 december 1898. ACSR, Interno, PS, 1879-84

1903, B. 1, fasc. 14/71.
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza aan het kabinet, 2885

december 1898. ACSR, Interno, PS, 1879-1903, B. 1, fasc. 14/71.
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza aan het kabinet, 2886

december 1898. ACSR, Interno, PS, 1879-1903, B. 1, fasc. 14/71.
In de archieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie liggen talrijke87

aanmaningen van Canevaro. Onder anderen van 27 december 1898, 3 februari, 11 februari, 8 maart en 20
april 1899. ACSR, Interno, PS, 1879-1903. B. 1, fasc. 14/71. ACSR, Giustizia, Miscellanea.
Circulaire van Canevaro aan de Italiaanse vertegenwoordigers in de landen die deelnamen aan de88

antianarchistische conferentie, 2 maart 1899. ASDMAE, P.I., B. 33. Canevaro aan Pelloux, 8 maart
1899. ACSR, Interno, PS, 1879-1903. B. 1, fasc. 14/71.
De negen landen waren: Monaco (27 februari), Denemarken (4 april), Bulgarije (12/24 maart), Duitsland89

(25 maart), Rusland (4/16 april), Roemenië (29 maart/10 april), Frankrijk (20 april), Servië (4/16 mei)
en Zwitserland (16 mei). Nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 mei 1899. ASDMAE, P.I.,
B. 32.
Nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken, s.d. ASDMAE, P.I., B. 33.90

drie zou kunnen suggereren.  Het gebaar van Zwitserland om vier Italianen uit te zetten, kon81

Canevaro niet bevredigen. In een onderhoud met de Oostenrijkse ambassadeur noemde hij zelfs de
mogelijkheid om het kanton Ticino te bezetten als de revolutionaire activiteiten geen halt toegeroe-
pen zou worden.  Duitsland achtte het echter nog te vroeg om tot actie over te gaan en wilde82

afwachten welke maatregelen de Zwitserse bondsraad zou nemen naar aanleiding van de antianar-
chistische conferentie.83

   Zoals was overeengekomen tijdens de conferentie, zou elk land bestuderen in welke mate de
aanbevelingen toepasbaar waren. Direct na de conferentie spoorde Canevaro de minister-president
aan tot een onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de voorstellen. Juist als organiserend land was
Italië verplicht zich aan de afgesproken termijn van drie maanden te houden.  De Direzione84

Generale della Pubblica Sicurezza liet direct weten geen bezwaren te hebben tegen de realisering
van de wensen die tijdens de conferentie ter tafel waren gebracht.  Tegelijkertijd gaf de veiligheids-85

dienst te kennen dat in overeenstemming met de akkoorden van maart 1898 er een politiefunc-
tionaris naar Parijs zou worden gestuurd om de methode van het portrait parlé te bestuderen en in
te voeren.  Hoezeer Canevaro ook aandrong bij Justitie en Binnenlandse Zaken, het onderzoek liet86

op zich wachten.  Het kwam de Italiaanse regering daarom goed uit toen de regering van87

Oostenrijk-Hongarije verzocht om de vastgestelde termijn van drie maanden te verlengen met twee
maanden. De sluitingsdatum werd verlegd naar 21 mei 1899.  Maar ook deze datum bleek niet88

haalbaar: slechts negen landen, waaronder Zwitserland, hadden rapporten ingestuurd.  Op verzoek89

van Italië werd daarom de termijn nog één maal verlengd tot 31 juli 1899.  Op deze sluitingsdatum90
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Anonieme notitie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 augustus 1900. ASDMAE, Serie Z-91

Contenzioso, B. 51. De verklaring van Nederland, exh. 6 juni 1899 (P.I., B. 32), van België, exh. 20 mei
1899 (P.I., B. 32). Griekenland had reeds op 28 april een negatief antwoord gegeven (P.I., B. 48).
Engeland had op 30 maart laten weten dat er, als gevolg van de verklaringen van de Engelse afvaardiging
op de conferentie, wetswijzigingen in voorbereiding waren met betrekking tot explosieven en uitwijzing-
en. Engeland kon geen gehoor geven aan het toezicht op en de uitwijzing van anarchisten zoals voorge-
steld door de conferentie. Evenmin achtte de regering het wenselijk om nadere voorschriften vast te
leggen voor de directe informatie-uitwisseling tussen de nationale politiedirecties (P.I., B. 32).
"Conferenza Anti-Anarchica di Roma. Adesioni, Avvertenze e Riserve delle Potenze". ASDMAE, P.I., B.92

48.
De brief van Pelloux aan Visconti Venosta van 4 juli 1899 in ACSR, Interno, PS, 1879-1903, B. 1, fasc.93

14/71; ASDMAE, P.I., Buste 32, 33 en 48.
Het rapport van Bonasi aan Visconti Venosta van 9 juli 1899 in ASDMAE, P.I., B. 33. De minister van94

Justitie ging akkoord met de opvatting dat het anarchisme niet beschouwd mocht worden als een politieke
doctrine, dat de anarchistische daad derhalve geen politiek misdrijf was, dat deze volgens het strafrecht
gevonnist diende te worden en dat daders in aanmerking kwamen voor uitwijzingen en uitleveringen; de
uitleveringsverdragen dienden daartoe echter worden herzien. De minister sprak zich niet uit over de
doodstraf.
Canevaro moest op 3 mei 1899 aftreden als gevolg van de buitenlandse politiek tegenover China.95

Zie: Bijlage A - 35.96

De verklaring van de Italiaanse regering (21 juli 1899) met betrekking tot de voorstellen van de97

antianarchistische conferentie, in ASDMAE, P.I., B. 32.
Brief van de Italiaanse ambassadeur in Berlijn aan Canevaro, 4 december 1898. ASDMAE, P.I., B. 33.98

Conférence Internationale de Rome pour la Défense Sociale contre les Anarchistes. 24 novembre-2199

décembre 1898, 47.
Linse, Organisierter Anarchismus, 25.100

van het protocol waren er zestien verklaringen binnengekomen: vijf landen lieten het dus afweten.91

De landen die een voorbehoud maakten, waren België, Frankrijk, Engeland, Nederland en Zwitser-
land. Zij waren van mening dat de nationale wetgevingen niet veranderd konden worden in
overeenstemming met de slotverklaringen van de conferentie.92

   De langverwachte reactie van Pelloux kwam op 4 juli  en vijf dagen later gaf minister van Justitie93

Adeodato Bonasi zijn visie.  Pelloux ging akkoord met alle administratieve voorstellen en met de94

definities van het anarchisme, de anarchistische daad en de anarchist. Het was spijtig voor
Canevaro dat hij tegen die tijd zijn post al had moeten overdragen aan Visconti Venosta.  Op 2195

juli kwam de officiële verklaring van de Italiaanse regering over de ontwerpen van de conferentie.96

Het belangrijkste verschil tussen de conferentievoorstellen en het Italiaanse oordeel was dat Italië
niet akkoord kon gaan met de aanbevelingen over de doodstraf.  Dat was zowel voor Canevaro als97

voor Duitsland een, te voorziene, tegenvaller. De Duitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
Bülow, had reeds in december 1898, mede namens de keizer, druk op Italië uitgeoefend om de
doodstraf toe te passen in geval van aanslagen tegen 'gekroonde hoofden'. De Italiaanse ambassa-
deur in Berlijn had toen al laten weten dat de herinvoering van de doodstraf in Italië een onmogelij-
ke zaak zou zijn, maar dat minister Canevaro een poging in die richting zou wagen.  98

   Tijdens de vijfde zitting van de conferentie, op 19 december 1898, had de Duitse ambassadeur in
Rome het voorstel gedaan dat "in alle landen de anarchistische aanslag op het leven van een
soeverein of een staatshoofd of op leden van hun familie, bestraft moet worden met de doodstraf,
indien die aanslag moord ten gevolge heeft".  Dit voorstel werd ondersteund door de afvaardiging-99

en van Rusland, Oostenrijk en Turkijë. De "nogal harde uitlatingen" waarmee dit voorstel door de
Duitse en Russische vertegenwoordigers werd verdedigd, werden uit het gedrukte protocol
weggelaten.  Voor de Italiaanse delegatie was dit voorstel een probleem. Afgevaardigde Canonico,100

president van het Hof van Cassatie in Rome, verklaarde dat hij persoonlijk niet over dit voorstel
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Na de eenwording bestond in Italië de merkwaardige situatie dat de doodstraf in heel Italië was ingevoerd101

als gevolg van de uitbreiding van het Sardijnse Wetboek van Strafrecht met uitzondering van Toscane
waar de doodstraf reeds sedert 1853 was afgeschaft. In 1865 werd het aantal misdrijven waarvoor de
doodstraf gold, beperkt, maar werd de doodstraf wel ingevoerd in Toscane. De doodstraf werd in feite in
1877 afgeschaft, maar pas met de intrede van het Wetboek van Strafrecht Zanardelli in 1889 verdween zij
ook uit de wet. Zie: Canosa, Storia della Criminalità, 180-188; De Antonellis, "4 marzo 1947: in Italia Si
Chiude la Storia della Pena di Morte", 22-32.
Conférence Internationale, 50. Zie tevens: Rapport van Canevaro aan minister-president Pelloux, Rome102

3 februari 1899. ASDMAE, P.I., B. 33.
De vertegenwoordiger van Zweden en Noorwegen had nog geprobeerd een motie in te dienen waarin103

gesteld werd dat het Duitse voorstel niet tot de bevoegdheid van de conferentie gerekend kon worden. Na
overleg met de ambassadeurs van Rusland en Duitsland trok hij zijn motie echter weer in. Conférence
International de Rome, 51.
Canevaro aan Pelloux, 3 februari 1899. ASDMAE, P.I., B. 33.104

kon stemmen aangezien hij reeds gedurende veertig jaar de doodstraf had bestreden en had
meegewerkt aan de totstandkoming van de Italiaanse strafwet die haar had afgeschaft.  Hij zou101

echter de stem van de Italiaanse delegatie niet dwarsbomen door zich van stemming te onthouden
en de keuze over te laten aan Canevaro. Deze nam daarop het woord over en eindigde zijn betoog
met de woorden dat:

Italië [...] zich ter beschikking zal stellen aan Europa en zal getuigen van haar zorg door
eraan mee te werken om de mogelijkheid te voorkomen dat dergelijke misdaden [de
aanslag van Luccheni] zich zullen herhalen. Het is met dat doel en in die geest dat ik voor
de aanname van het voorstel van Zijne Excellentie de ambassadeur van Duitsland zal
stemmen. 

Hij maakte echter direct het voorbehoud dat zijn stemgedrag op geen enkele wijze zijn regering zou
verplichten.  Het Duitse voorstel werd met zeven onthoudingen aangenomen.  Later verklaarde102 103

Canevaro zijn stemgedrag tegenover Pelloux:

Gezien de omstandigheden waarin [...] ons land zich bevindt, leek het me absoluut
noodzakelijk dat de Italiaanse regering bij deze gelegenheid een positief en duidelijk
getuigenis aflegde van haar vaste wil om, met de maximale verplichting en met het
gebruik van alle mogelijke middelen, samen te werken om te voorkomen dat misdaden en
aanslagen, waarvoor, helaas, onze landgenoten herhaaldelijk verantwoordelijk waren, zich
zullen herhalen.

Hij eindigde zijn verslag aan Pelloux met de vraag of het Duitse voorstel ook in Italië gerealiseerd
kon worden.  Twee jaar later, tijdens een interpellatie aan Visconti Venosta, werd duidelijk104

waarom Canevaro zo aan de doodstraf hechtte:

Ik had me ervan overtuigd dat Europa van mening was dat de hoofdoorzaak voor het
gegeven dat de meerderheid van de anarchistische moordenaars Italianen waren, in het
feit lag dat in Italië de doodstraf niet bestond. En ik was het volledig met deze overtuiging
eens. [...] Overtuigd van dit alles, vond ik het mijn plicht [...] er naar te streven dat de
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Interpellatie van Senator Canevaro over de Internationale Antianarchistische Conferentie aan minister-105

president Saracco en aan minister van Buitenlandse Zaken Viconti Venosta, 2 februari 1901. ASDMAE,
Serie Z-Contenzioso, B. 51.
Ibidem.106

Oostenrijkse ambassadeur te St. Petersburg aan Goluchowski, St. Petersburg 7 september 1900: "Het107

doel van de keizerlijke Russische regering is er allereerst op gericht om door praktische bestuurlijke
maatregelen een intensiever toezicht op de anarchistische beweging van de zijde van de afzonderlijke
regeringen - die ook met elkaar in direct contact gebracht moeten worden - teweeg te brengen. [...] Voorts
is er tussen U en [de Russische minister van Buitenlandse Zaken] graaf Lamsdorff volledige overeenstem-
ming over de noodzaak om ook het theoretische anarchisme te onderdrukken. Hoe en in welke omvang dit
plaats moet vinden, wil graaf Lamsdorff vaststellen aan de hand van een voorafgaand vertrouwelijk
overleg tussen de regeringen van de conservatieve monarchieën - die als eerste geroepen zijn om het
toenemende dreigende gevaar tegemoet te treden.
Als ik U goed heb begrepen, zouden er pas na de totstandkoming van een overeenstemming tussen deze
mogendheden nadere stappen ondernomen worden over de te nemen maatregelen. Graaf Lamsdorff is van
mening dat vervolgens ook de regeringen van Frankrijk en Engeland dit voorbeeld zullen volgen,
aangezien de publieke opinie in beide landen, na de aanslagen op respectievelijk de sjah en de prins van
Wales, een krachtige bestrijding van de internationale boosdoeners gunstig gezind is." HHSW, F 52/10,
Generalia 1871-1918. 
Minister van Buitenlandse Zaken aan minister van Justitie, 30 augustus 1900. ASDMAE, Serie Z-108

Contenzioso, B. 51.
Anoniem rapport, s.l, s.a. [september 1900]. SBB, Bestand E 2001 (A), Archiefnummer 82. Voor de109

tekst zie: Bijlage A - 37.

doodstraf weer werd ingevoerd.105

Canevaro voegde er nog aan toe dat hij van plan was geweest om de kwestie van de doodstraf weer
voor te leggen aan de ministerraad en dat indien hij er niet in zou slagen om deze weer ingevoerd te
krijgen, hij het zijn plicht had geacht uit de regering te treden.  Zoals bekend kreeg Canevaro door106

zijn vroegtijdig ontslag niet meer de kans om de doodstraf aan de orde te stellen en bespaarde hij
zich daarmee een gewisse afgang: in Italië bestond geen draagvlak voor de doodstraf, hetgeen nog
eens duidelijk werd gemaakt in de genoemde officiële verklaring van Italië over de voorstellen van
de conferentie.
   De regering moest, behalve op het punt van de doodstraf, evenals ten aanzien van de wetgevende
voorstellen met betrekking tot de pers - de punten C) 2 en D) -, vaststellen dat deze niet waren
opgenomen in de Italiaanse wet en dus op zich niet strafbaar waren. De regering verplichtte zich
wel er een speciale studie naar te verrichten. Daar is echter nooit iets uit voortgekomen.

Het Russisch-Duitse initiatief

Na de aanslag van Gaetano Bresci op koning Umberto I op 29 juli 1900 nam Rusland in augustus
van dat jaar het initiatief om de internationale afspraken ook daadwerkelijk na te komen.  De107

Russische regering wilde de besluiten van de antianarchistische conferentie, zeker na de laatste
aanslag, uitvoeren en onderzocht in hoeverre de ondertekenende landen het opportuun achtten om
van de aangegeven middelen gebruik te maken. Tevens stelde de Russische regering voor om de
respectievelijke wetgeving van de verschillende staten op elkaar af te stemmen: elk land zou een
artikel moeten opnemen dat het anarchisme als zodanig bestrafte.  Het ging de Russische regering108

daarbij nadrukkelijk niet om een nieuwe conferentie, maar om een gedachtenwisseling tussen de
ondertekenende staten van de Rome-conferentie.  Minister-president Saracco, minister van Justitie109

Gianturco en minister van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta waren grote voorstanders van een
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Minister-president Saracco aan Visconti Venosta, 1 september 1900; minister van Justitie Gianturco aan110

Visconti Venosta, 1 september 1900. ASDMAE, Serie Z-Contenzioso, B. 51, Pos. P. 8, Sf. 2.
Visconti Venosta aan de Italiaanse zaakgelastigde te St. Petersburg, 29 september 1900. ASDMAE,111

Serie Z-Contenzioso, B. 51, Pos. P. 8, Sf. 2.
Tijdens de antianarchistische conferentie in Rome werden de landen uit Noord- en Zuid-Amerika niet112

uitgenodigd. Volgens Canevaro lag dat aan de noodzaak tot snel en effectief handelen. Interpellatie van
ex-minister van Buitenlandse Zaken, senator Canevaro aan Visconti Venosta, 2 februari 1901, Atti
Parlamentari, Senato, Discussioni. 
Ibidem.113

"Disegno di Legge Presentato dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno di Concerto col Ministro114

di Grazia e Giustizia e dei Culti nella Tornata del 2 Febbraio 1901." Zie: Bijlage A - 45.
De Russische tsaar was na de moord op Umberto I dermate door de Italiaanse anarchisten afgeschrokken115

dat hij twee keer een bezoek aan Italië had afgezegd. Deze afzeggingen leidden bijna tot een breuk in de
diplomatieke relaties tussen beide landen. Mack Smith, I Savoia, 227. Voor de tekst van het Russisch-
Duitse initiatief van november 1901 zie: Bijlage A - 36.
Zwitserse ambassadeur te Berlijn aan het Politieke Departement in Bern, Berlijn 23 november 1901.116

SBB, Bestand E 2001 (A), Archiefnummer 82.
Voor de reactie van de Amerikaanse regering zie: Bijlage A - 38.117

De Italiaanse zaakgelastigde te Bern aan minister van Buitenlandse Zaken, Bern 22 januari 1904.118

ASDMAE, Politica P, B. 50.
Pro-Memoria van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 3 februari 1904. ASDMAE, Politica P, Pac. 47.119

dergelijke gedachtenwisseling en spraken de hoop uit dat deze zo spoedig mogelijk zou plaatsvin-
den teneinde het anarchisme zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden.  Visconti Venosta liet110

weten dat de Italiaanse regering elk initiatief tot verweer tegen de anarchisten zou steunen en dat zij
bereid was om in overeenstemming met andere regeringen te onderzoeken welke wetswijzigingen er
nodig waren: "Het is de vaste overtuiging van de Italiaanse regering dat de internationale actie van
de anarchistische sekte beantwoord moet worden door internationale afweer."  De regering pleitte111

voor een geheime bijeenkomst van afgevaardigden van de verschillende politiediensten, mogelijk
inclusief die van de Verenigde Staten , met het doel de maatregelen en overeenkomsten te112

concretiseren en te effectueren.  Dat de regering-Saracco het anarchisme serieus nam, bleek wel113

uit het door haar ingediende wetsontwerp dat gebaseerd was op de Franse antianarchistische wetge-
ving.  De regering-Saracco bleef echter te kort aan de macht om daadwerkelijk maatregelen te114

nemen. In februari 1901 namen Zanardelli en Giolitti het roer over en zij volgden een geheel andere
koers.
   Als gevolg van de moord op de Amerikaanse president William McKinley op 6 september 1901,
waren Berlijn en St. Petersburg in november 1901 overgegaan tot een gezamenlijk diplomatiek
offensief om de Rome-akkoorden effectief uit te voeren.  Voorafgaand aan het initiatief hadden115

tsaar Nicolaas II en keizer Wilhelm II elkaar in november 1901 in Dantzig ontmoet. Zij bespraken
daar de nieuwe maatregelen tegen de anarchisten en de noodzaak om alle andere regeringen daartoe
te bewegen.  Het is niet geheel duidelijk wat de plannen precies inhielden en het lijkt erop dat116

Rusland en Duitsland elk land met verschillende voorstellen hebben benaderd. Ditmaal werd ook
Washington aangeschreven.  Aanvankelijk doelden beide staten op wetgevende maatregelen tegen117

het anarchisme, maar gezien de te verwachten tegenwerking van enkele nationale parlementen
beperkten Rusland en Duitsland hun voorstel tot administratieve maatregelen.  Tot de suggesties118

behoorden: het creëren in elk land van een centraal bureau voor het toezicht op de anarchisten; de
organisatie van een internationaal communicatienetwerk tussen de politiediensten van de verschil-
lende staten; de vorming van een internationaal antianarchistisch bureau in de Verenigde Staten; de
uitlevering van buitenlandse anarchisten aan het land van herkomst.  De nieuwe regering van119

minister-president Giolitti reageerde aanvankelijk enthousiast op het Duits-Russische initiatief.
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Oostenrijkse ambassadeur aan Goluchowski, Rome 10 december 1901: "Ik beperk me ertoe, U ter kennis120

te brengen, dat de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken dhr. Prinetti, na ruggespraak met de
minister van Binnenlandse Zaken [Giolitti], in goedkeurende geest heeft geantwoord. Dhr. Prinetti
vertelde me op vertrouwelijke wijze, dat hij de toestemming van de koninklijke regering aan [kanselier]
graaf Bülow telegrafisch heeft doorgegeven, aangezien hij de eerste wilde zijn om het Duitse kabinet de
aanvaarding van zijn voorstel mede te delen. In een vertrouwelijk gesprek vertelde de Russische
zaakgelastigde mij dat dhr. Prinetti het tijdens een gesprek met hem, noodzakelijk achtte om Noord-
Amerika, Engeland en in het bijzonder Zwitserland in de onderhandelingen te betrekken." HHSW, F 52/9
Generalia (1871-1918). Het enthousiasme van de Italiaanse regering werd ook geconstateerd door de
Zwitserse ambassadeur in Rome. Zwitserse ambassadeur te Rome aan het Département Politique, Rome
4 december 1901. SBB, Bestand E 2001 (A), Archiefnummer 82.
Minister-president Giolitti aan minister van Buitenlandse Zaken Giulio Prinetti, Rome 12 mei 1902.121

ASDMAE, Politica P, Pac. 47.
Conform art. 90 van de wet op de openbare veiligheid. Brief van Giolitti aan minister van Buitenlandse122

Zaken Prinetti, Rome 12 mei 1902. ASDMAE, Politica P, Pac. 47. Pro-Memoria van de Italiaanse
regering van 28 mei 1902 "Annesso B". ASDMAE, Politica P, Pac. 47. Zie: Bijlage A - 39.
Oostenrijkse ambassadeur in Rome aan Goluchowski, Rome 12 augustus 1902. HHSW, F 52/9 Generalia123

(1871-1918).
Brief van minister van Buitenlandse Zaken Prinetti aan minister-president Giolitti, Rome 20 april 1902.124

ASDMAE, Politica P, Pac. 47.
Voor de Duitse aansporing en Giolitti's bezwaren zie: Bijlage A - 40.125

Pro-Memoria van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 3 februari 1904. ASDMAE, Politica P, Pac. 47.126

Zie tevens: het Aide-Mémoire van de Italiaanse regering gericht aan de Duitse regering. Voor de tekst
zie: Bijlage A - 41.
Voor de tekst zie: Bijlage A - 42.127

Giolitti was een voorstander van internationale maatregelen tegen het anarchisme en liet dat de
Duitse en Russische regeringen ook weten.  120

   Toen in april 1902 de concrete voorstellen werden overhandigd, stelde Giolitti zich echter
aanzienlijk terughoudender op. Hij wilde de strijd tegen het anarchisme beperken tot preventieve
maatregelen. Repressieve maatregelen achtte hij uitsluitend de competentie van het ministerie van
Justitie.  Het anarchisme als doctrine vond hij moeilijk te bestrijden omdat de Italiaanse wet niet121

voorzag in een definitie van het anarchisme en het bijgevolg ook niet strafbaar maakte. Dat
betekende dat Giolitti alleen wilde ingaan op administratieve maatregelen. De verplichting tot
uitlevering van uitgezette anarchisten aan het land van herkomst, zoals opgenomen in de Russisch-
Duitse voorstellen, wees hij resoluut van de hand. Gewoonlijk werden buitenlanders die door Italië
als anarchist werden erkend of die door de rechter waren veroordeeld, over de grens gezet.  Van122

uitlevering kon echter geen sprake zijn omdat daar een wetswijziging voor nodig was waarvoor
geen Kamermeerderheid zou bestaan.  Giolitti's standpunt kwam er op neer dat hij niets aan de123

bestaande situatie wilde veranderen. Hooguit was hij bereid om de informatie-uitwisseling tussen de
verschillende nationale politiediensten te intensiveren. Giolitti passeerde met zijn opstelling de
mening van minister van Buitenlandse Zaken Prinetti die gaarne bereid was tot een gezamenlijk
akkoord met de regeringen van Duitsland en Rusland.  Het Duitse kabinet spoorde de Italiaanse124

regering aan de voorstellen te accepteren en de uitleveringsvoorwaarden te onderschrijven.  De125

Duitse druk was tevergeefs: Giolitti liet zich op dat punt niet vermurwen.126

   Op 30 maart 1903 kwamen er nieuwe, gelijkluidende voorstellen van Rusland en Duitsland die in
maart 1904 resulteerden in het St. Petersburg-protocol.  Het belangrijkste punt in dat protocol127

bepaalde dat elke uitgezette anarchist aan het land van herkomst zou worden uitgeleverd. De
regering-Giolitti weigerde het protocol te ondertekenen omdat het de verplichting zou inhouden dat
Italië alle geëmigreerde anarchisten weer zou terugkrijgen. Daar had de regering geen enkel belang
bij. Dit argument hanteerde de minister-president ook enkele jaren later toen hij het St. Petersburg-
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Giolitti aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 augustus 1908. ASDMAE, Politica P., Pac. 47.128

Zie: Pro-Memoria van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Rusland en Duitsland, 28 mei 1902 en129

Aide-Mémoire, 1 augustus 1902. ASDMAE, Politica P, Pac. 47.
Zwitserse ambassadeur te Rome aan Département Politique te Bern, 18 januari 1904. SBB, E 2001 (A),130

Archiefnummer 83. Minister van Buitenlandse Zaken aan de Duitse en Russische ambassades in Italië,
Rome 12 juni 1904. ASDMAE, Politica P, Pac. 47.
Aide-mémoire van Buitenlandse Zaken aan Duitsland en Rusland, 1 augustus 1902. ASDMAE, Politica131

P, Pac. 47.
Giolitti aan minister van Buitenlandse Zaken, 12 mei 1902. ASDMAE, Serie Politica P, Pac. 47.132

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Italiaanse ambassades in Berlijn en St. Petersburg, 28 mei133

1902. ASDMAE, Serie Politica P, Pac. 47.
De Italiaanse ambassadeur in Washington toonde zich verbaasd over het feit dat Italië niet deelnam aan de134

strengere maatregelen voor het toezicht en uitzetting van anarchisten, zoals die sinds december 1901 door
Duitsland en Rusland werden gehanteerd. Minister van Buitenlandse Zaken aan de Italiaanse ambassa-
deur in Washington, 26 juni 1902. ASDMAE, P.I., B. 35.
De Zwitserse regering aan de Russische ambassadeur te Bern, 31 maart 1904. ASMAE, Politica P, Pac.135

47.
"Onder die omstandigheden hebben wij de eer aan de keizerlijke regering te verklaren dat wij alle136

administratieve maatregelen aannemen, zoals voorzien in de bijlage van de huidige nota en dat wij de
nodige orders zullen geven om de uitvoering te verzekeren. Het is afgesproken dat de huidige verklaring
geen enkele contractuele verplichting van onze zijde met zich meebrengt tegenover de regeringen die
dezelfde maatregelen hebben aangenomen en dat wij vrij zullen blijven om ze te veranderen of in te
trekken indien de omstandigheden of een wetswijziging ons daartoe noodzaken." Copie d'une Note du
Conseil Fédéral Suisse au Ministre de Russie à Berne en date du 31 Mars 1904. HHSW, F 52/9 Generalia
(1871-1918)). Tevens Auszug Protokoll Bundesrates, 19 januari 1904. Zie tevens: Bijlage A - 43.
De Oostenrijkse ambassadeur in Londen aan Goluchowski, Londen 20 december 1901: "[Minister van137

Buitenlandse Zaken] Lord Landsdowne liet zich in die zin uit, dat het vraagstuk zeer netelig was,
aangezien Engeland tegenwoordig het minst van de anarchistische beweging te lijden had; ofschoon vele
anarchisten zich hier ophouden, hebben ze zich tot dusver zeer rustig gedragen om het hun verleende
asiel niet kwijt te raken. Ik maakte de minister erop attent dat dit een zeer egoïstisch standpunt was, want,
ofschoon ze tot dusver niets tegen Engeland ondernomen hebben, verzamelen ze zich toch hier om
misdadige aanslagen te beramen die in het buitenland tot uitvoering worden gebracht." HHSW, F 52/9

protocol, op aandringen van Duitsland, in heroverweging nam. Hij wees elke aansluiting bij dit
protocol af wegens de liberale geest van de Italiaanse wetgeving. Maar hij vermeldde tevens dat het
protocol voor een land als Italië niet geschikt was vanwege de grote anarchistische emigratie.128

Vanzelfsprekend noemde de Italiaanse regering dit motief niet in haar officiële correspondentie met
Rusland en Duitsland.  In zijn antwoord gaf Italië te kennen dat de grootste obstakels gevormd129

zouden worden door het parlement en de wetgeving.  Wel toonde het zich bereid om alle uitgele-130

verde Italiaanse anarchisten weer op te nemen. De regering kon volgens de bepalingen van de
grondwet onderdanen niet de toegang tot het eigen grondgebied weigeren.  131

   Giolitti wilde de bestaande praktijk handhaven, namelijk elke staat de vrijheid te laten om een
buitenlandse anarchist wel of niet uit te wijzen.  Italië ging wel akkoord met het Russisch-Duitse132

voorstel om de uitwisseling van inlichtingen over de anarchisten tussen de centrale inlichtingendien-
sten te intensiveren.  Al spoedig werd echter duidelijk dat Italië, zeer tot ongenoegen van de133

Duitse regering, niet deelnam aan het Russisch-Duitse beleid.  134

   Zwitserland daarentegen stemde in met alle administratieve maatregelen zoals opgenomen in het
St. Petersburg-protocol.  De federale regering wilde het protocol niet ondertekenen omdat daar de135

toestemming van het parlement voor nodig was.  Ze sloot zich met grote tegenzin aan bij de136

Russisch-Duitse voorstellen. Dat men zich in het gezelschap bevond van conservatieve mogendhe-
den als Rusland, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije achtte men nog niet het ergste, maar om aan de
kant van Turkije, Servië en Bulgarije te staan terwijl liberale mogendheden als Engeland,137



De Gevolgen van een Moord 403

Generalia (1871-1918).
Oostenrijkse ambassadeur in Bern Von Heidler aan Goluchowski, Bern 8 januari 1904. HHSW, F 52/9138

Generalia (1871-1918).
Oostenrijkse ambassadeur in Bern aan Goluchowski, Bern 8 januari 1904. HHSW, F 52/9 Generalia139

(1871-1918). De Italiaanse zaakgelastigde te Bern aan de minister van Buitenlandse Zaken, Bern 22
januari 1904. ASDMAE, Politica P, B. 50.
Italiaanse vertegenwoordiger in Bern aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bern 22 januari 1904;140

ASDMAE, Serie Politica P, Pac. 50. Federale Zwitserse regering aan Russische ambassadeur in Bern, 31
maart 1904. ASDMAE, Serie Politica P, Pac. 47. Tevens: Auszug Protokoll Bundesrates, 19 januari
1904. SBB, Bestand E 2001 (A), Archiefnummer 83.
Dit incident speelde in 1902. De Italiaanse zaakgelastigde in Bern had van de Zwitserse regering geëist141

dat deze het anarchistische blad Il Risveglio zou vervolgen wegens artikelen die een belediging bevatten
voor het Italiaanse koningshuis en de Italiaanse regering. Tijdens de diplomatieke breuk dreigden de drie
keizerrijken gezamenlijk stappen tegen Zwitserland te zullen ondernemen indien de bondsregering geen
strengere maatregelen tegen de anarchisten zou nemen. Bemiddeling en druk van Duitse zijde leidden op
30 juli 1902 tot herstel van de betrekkingen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 3 augustus 1908.142

ASDMAE, Serie Politica P, Pacco 47.
Giolitti aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 augustus 1908. ASDMAE, Serie Politica P, Pac.143

47.

Frankrijk, Italië en Noord-Amerika het protocol niet ondertekenden, werd als zeer pijnlijk erva-
ren.  Toen de Zwitserse regering had vernomen dat Italië het protocol niet zou ondertekenen,138

weigerde ook zij het verdrag te bekrachtigen. Zwitserland verklaarde zich bereid tot een 'unilaterale
verklaring', waarin de regering zich verplichtte de maatregelen van het protocol te zullen nakomen,
desnoods met alle belangstellende regeringen, omdat het zich reeds ver met de betreffende
onderhandelingen had ingelaten en om de smet van de aanslag in Genève uit te wissen.  De139

bondsraad toonde zich bereid de maatregelen van het protocol uit te voeren, maar behield zich het
recht voor om veranderingen, indien nodig geacht, door te voeren.  De Zwitserse regering was140

bijzonder verontwaardigd over de houding van Italië. Deze ergernis zal ongetwijfeld mede bepaald
zijn door de Risveglio-affaire tijdens welke zelfs de diplomatieke banden enige tijd werden verbro-
ken.  141

   In 1908 kwam Duitsland op de zaak terug en drong er bij de Italiaanse regering op aan dat ze
nadere stappen zou nemen. Duitsland gaf te kennen dat Italië drie opties had: een volledige
aansluiting bij het St. Petersburg-protocol, de Zwitserland-variant en de Luxemburg-variant. De
laatste betekende een aparte overeenkomst met Rusland en Duitsland, in welke echter de bepalingen
met betrekking tot de uitwijzing en de overdracht van anarchisten waren weggelaten.  Giolitti142

bleef bij zijn standpunt zich louter en alleen op de akkoorden van de Internationale Conferentie van
1898 te willen baseren.  In deze houding kwam geen verandering gedurende zijn lange regeerperi-143

ode.
   De opstelling van de regering tijdens het begin van de antianarchistische conferentie en de
houding tijdens de Russisch-Duitse voorstellen tonen de twee uitersten van Italiaans bestuur.
Pelloux en Canevaro belichaamden de conservatieve en reactionaire politiek die met het ontslag van
Pelloux haar einde vond. Zij waren overtuigd van het nut van vergaande internationale afspraken ter
bestrijding van de anarchisten. Zij stelden zich aanmatigend op tegenover de soevereiniteit van
Zwitserland.
   Giolitti vertegenwoordigde het nieuwe Italië. Zijn Italië, L'Italia Giolittiana, stond, in tegenstel-
ling tot het land van zijn voorgangers, L'Italia Liberale, voor een werkelijke liberale politiek. "Niet
onderdrukken, maar preventief optreden", was zijn devies. Die voorzorgsmaatregelen moesten ertoe
dienen dat de massa afgesneden zou worden van de extreme of revolutionaire partijen. Ze moesten
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de oorzaken van de onvrede wegnemen. Dat was het grootste verschil met zijn voorgangers. In zijn
trouw aan de monarchie en de staatsinstellingen onderscheidden hij zich niet. Deze moesten
bewaard en beschermd worden tegen hervormingsgezinde of revolutionaire aanvallen.
   Giolitti's afwijzing van de Russisch-Duitse voorstellen kwamen daarom niet voort uit respect voor
de anarchisten, maar uit respect voor de wet en het parlement. Giolitti was ook best bereid om de
anarchisten internationaal te bevechten, maar kampte met het vraagstuk wat een 'anarchist' was. De
pragmaticus Giolitti bedacht bovendien dat de antianarchistische voorstellen van de twee keizerrij-
ken niet in het voordeel van Italië zouden uitpakken.



Aan de aanslag zijn twee monografieën gewijd: Petacco, L'Anarchico che venne dall'America (Milaan,1

1969) en Galzerano, Gaetano Bresci (Salerno, 1988).
Geciteerd naar Galzerano, Gaetano Bresci, 37.2

Volgens een artikel in de New York Times in 1898 noemden 2500 van de tienduizend Italianen in3

Paterson zich anarchist. Geciteerd naar Claudio Venza, "Appunti Storici sul Gesto di Gaetano Bresci" in:
Bertolucci, ed., Popolo e Stato, 49.
Malatesta was na zijn veroordeling in Ancona verbannen naar het strafeiland Ustica en later naar4

Lampedusa. Hij zou daar als coatto vier jaar moeten blijven. In april 1899 vluchtte hij met twee
kameraden van het eiland waarna hij via omzwervingen in Paterson aankwam. Daar nam hij de leiding op
zich van het blad La Questione Sociale.
Ciancabilla leidde het blad L'Aurora.5

Errico Malatesta, His Life and Ideas, Vernon Richards, ed., 252-256.6

Epiloog: alles verandert behalve...

Met het ontslag van Pelloux was er voorlopig een einde gekomen aan de mythe van de sterke staat.
De kloof tussen staat en maatschappij was tijdens de eeuwwisseling nog even breed als aan het
begin van de eenheidsstaat. De eerste bruggenbouwer was minister-president Giuseppe Saracco. Hij
was een gematigd politicus die trouw was aan het koningshuis en nauwelijks te betrappen viel op
oorspronkelijke politieke ideeën. Hij werd echter geaccepteerd door de Sinistra en de Destra, en
werd over het algemeen beschouwd als een overgangspersoon die de parlementaire crisis kon
beslechten. Zijn bestuur leek de weg te openen naar een proces van democratisering van de Italiaan-
se staat. Dat werd vooral duidelijk toen hij de beperkingen op de parlementaire bevoegdheden van 3
april 1899 liet vallen en een adviescommissie benoemde die zich over nieuwe gedragsregels binnen
het parlement moest buigen. De voorstellen van de commissie werden zonder grote problemen door
de Kamer goedgekeurd. Een maand na de installatie van de regering dreigde een anarchist de weg
naar de normalisering te verhinderen.
   Op 29 juli 1900 vermoordde Gaetano Bresci met drie revolverschoten koning Umberto I in de
koninklijke residentiestad Monza.  Tijdens zijn aanhouding antwoordde hij: "Ik heb niet Umberto1

vermoord. Ik heb een koning vermoord. Ik heb een beginsel vermoord!"  Bresci, die enkele jaren in2

de Amerikaanse 'hoofdstad van het anarchisme' Paterson (New Jersey) had gewoond, was speciaal
voor dit doel naar Italië gekomen.  Paterson was een Italiaans anarchistisch bolwerk waar twee3

stromingen van het emigranten-anarchisme met elkaar wedijverden: het sociaal-anarchisme van
Malatesta  en het individualistische anarchisme van Giuseppe Ciancabilla.  Ter ondersteuning van4 5

het blad La Questione Sociale en van pogingen om de Federazione Socialista Anarchica dei
Lavoratori Italiani op te richten, hield Malatesta daar vele redevoeringen. Op 3 september 1899
raakte hij tijdens een toespraak gewond door een revolverschot van een politieke tegenstander, ene
Domenico Passaglia. De schutter werd onmiddellijk ontwapend door de toen nog onbekende
Bresci.  6

   Bresci's aanslag op de koning was een koelbloedige wraak op het symbool van de Italiaanse staat
en het leger. Het motief voor zijn daad was de repressie in Italië en het neerslaan van de opstanden
in 1894 en in 1898. De koning had de decreten voor de staat van beleg ondertekend. Hij was dus
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Arrigo Petacco is één van de weinige historici die telkens benadrukt dat de aanslag van Bresci het7

resultaat was van een samenzwering. Petacco baseert zich daarbij op documenten in de Carte Giolitti van
het Archivio Centrale dello Stato. Deze documenten heb ik, ondanks een grondige zoekactie, niet
aangetroffen. Petacco, "Il Complotto Americano", Storia Illustrata, no. 350 (januari 1987) 12-22. In zijn
meest recente relaas over de aanslag (La Regina del Sud, 229-242) wijst de auteur Malatesta, de ex-
koningin van Napels Maria Sofia en haar raadgever Angelo Insogna aan als de organisatoren van de
koningsmoord en suggereert hij zelfs de betrokkenheid van troonopvolger Vittorio Emanuele bij de
aanslag. In tegenspraak met zijn complottheorie is de brief van minister van Binnenlandse Zaken Giolitti
aan minister van Buitenlandse Zaken Giulio Prinetti van 7 maart 1901 waarin de eerste verklaarde dat de
onderzoeken niet hebben geleid tot "duidelijke en heldere feiten die het bestaan van de samenzwering
kunnen bevestigen." ASDMAE, P.I., B. 30. Alfassio Grimaldi (Il Re "Buono", 442-468), Masini (Storia
degli Anarchici (1981) 141-159) en Galzerano (Gaetano Bresci, 12-13) zijn van mening dat Bresci
handelde op eigen initiatief, zonder enige opdracht of enig mandaat van andere anarchisten. Levy ("Italian
Anarchism", 32) is van oordeel dat Bresci door de anarchistische kolonie in Paterson was gestuurd.
Geciteerd naar Galzerano, Gaetano Bresci, 37.8

Turati schreef aan Anna Kuliscioff: "Nadat hij drie schoten op de monarchie heeft gelost, wil hij de vierde9

op het socialisme lossen." Geciteerd naar Masini, Storia degli Anarchici (1981) 150.
Geheel in contrast met zijn strijd tegen het terrorisme die Merlino in het voorjaar van 1892 was10

aangegaan, was het gewelddadige en simplistische taalgebruik in zijn 'Amerikaanse' artikelen. Zo
begroette hij de aanslag van de Russische anarchist Alexander Berkman op de industrieel Henry Clay
Frick in juli 1892 met luidruchtige instemming. Zodra hij terug was in Europa, in januari 1893, zette hij
de strijd tegen het anarchistische terrorisme voort. Zie: Berti, Francesco Saverio Merlino, 192-201, 265.

voor deze proletarische bloedbaden verantwoordelijk. Umberto I had bovendien de 'kanonnier' Bava
Beccaris geëerd. Bresci's aanslag was een individuele daad, gerijpt in een emigrantenkolonie waar
meer over de gruwelijkheden van het verleden dan over de mogelijkheden van de actualiteit werd
gesproken.  Hij had op eigen initiatief gehandeld, maar wist zich verzekerd van de morele steun van7

zijn kameraden in Paterson.
   Tijdens zijn eerste verhoor preciseerde Bresci zijn motieven:

Ik verklaar me schuldig aan de aanklacht zoals die tegen mij is ingediend. Ik heb deze
daad begaan omdat ik een aanslag wilde plegen op het Hoofd van de Staat dat het regime
dat ons bestuurt, vertegenwoordigt. Ik heb deze daad op eigen initiatief begaan; ik ben
door niemand aangespoord; ik ben geen lid, zoals men reeds heeft beweerd, van enige
sekte en dus zal elk onderzoek dat men daarnaar zal doen tot niets leiden omdat, ik
herhaal, er geen enkel complot bestaat en ik geen medeplichtigen heb. Ik verklaar echter
dat ik revolutionair-anarchistische principes huldig.8

   Bresci had Filippo Turati verzocht zijn verdediging op zich te nemen tijdens de rechtszaak, maar
deze weigerde uit de gerechtvaardigde angst voor de vereenzelviging van het socialisme met het
anarchisme.  De verdediging werd daarop, twee dagen voor het begin van het proces, toevertrouwd9

aan Francesco Saverio Merlino. Merlino die acht jaar eerder de Italianen in Paterson met zijn
anarchistische propaganda had opgezweept, moest nu een man verdedigen die daaruit de meest
extreme conclusies had getrokken.  Merlino had niet eens de tijd gekregen voor een onderhoud met10

de verdachte. Tevergeefs vroeg hij uitstel van het proces om zich beter voor te bereiden en getuigen
uit Amerika te kunnen horen. Tijdens de rechtszaak, die slechts één dag duurde, bestreed Merlino
de opvatting dat de koningsmoord een anarchistisch beginsel was. De koningsmoord was ook geen
uitvinding van uitsluitend anarchisten, maar van alle politieke partijen die tegen een bepaalde
sociale orde streden. Merlino schreef het feit dat juist Italiaanse anarchisten koningsmoorden
begingen toe aan drie omstandigheden: de politieke onvolwassenheid van de bevolking die het
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Galzerano, Gaetano Bresci, 65-79.11

Bresci werd op 22 mei 1901 dood in zijn cel aangetroffen. Volgens de officiële lezing zou hij zich aan een12

handdoek hebben opgehangen. Petacco (La Regina del Sud, 243-250), Alfassio Grimaldi (Il Re "Buono",
466-468), Galzerano (Gaetano Bresci, 134-144) en Masini (Storia degli Anarchici (1981) 170-173)
beweren dat Bresci is vermoord door politie-inspecteur Alessandro Doria in opdracht van minister-
president Giolitti, om te verijdelen dat hij zou worden bevrijd. Ex-koningin Maria Sofia en Malatesta
zouden volgens rapporten van politiespionnen plannen in deze richting hebben gehad. Concrete
aanwijzingen voor een dergelijk plan zijn nooit gevonden. Zie tevens: Natale, Giolitti e gli Italiani, 470-
477.
De Jaco, Gli Anarchici, 654-659.13

Notitie van Pelloux, s.d. ACSR, Carte Pelloux, B. 28, fasc. 33 c.14

Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 455.15

Borghi, Mezzo Secolo di Anarchia, 43. In 1896 hadden republikeinen nog een gedenksteen voor Felice16

Orsini, die in 1858 een bomaanslag op Napoleon III had gepleegd, onthuld in Sarnano (Piacenza) met de
woorden "veroordeeld door de geschiedenis, maar heilig verklaard door de oneindige liefde van het
vaderland." 
Lombroso wees eerst op de overeenkomst tussen alle anarchistische moordaanslagen: vrijwel alle werden17

begaan door Italianen die in het buitenland hadden verbleven. Hij weet dat aan het feit dat de misère in
Italië zo groot was dat ze de mensen de moed om actie te voeren ontnam. De belangrijkste oorzaak werd
volgens hem gevormd door de zeer ernstige politieke omstandigheden van het land, aangezien het "reeds
een regel van de heersende klassen was geworden" om niet de gebreken weg te nemen, maar "om op
onverbiddelijke wijze diegenen te vervolgen die op die gebreken wezen." Geciteerd naar Masini, Storia
degli Anarchici (1981) 157-158.

bestuur met de koning identificeerde, het politieke geweld van de staat en de wijze waarop deze de
anarchisten behandelde. In Italië beschikten de anarchisten niet over het recht om kranten te
publiceren, in het openbaar te spreken, hun overtuigingen uit te dragen, en zich te verenigen. Ze
mochten geen partij vormen en als individuen werden ze door de politie opgejaagd.  Merlino's11

vurige pleidooi mocht niet baten. Bresci werd nog dezelfde dag, op 29 augustus, veroordeeld tot
levenslange gevangenisstraf waarvan zeven jaar eenzame opsluiting.12

   De politie en de burgerlijke pers zetten de gebruikelijke klopjacht op de vermeende medeplichti-
gen in. Vele personen werden gevangen gezet, maar uiteindelijk door de rechter vrijgesproken. De
meest fantasierijke en onwaarachtige verhalen over de anarchistenkolonie Paterson verschenen in de
kranten.  Malatesta, die een grotere bekendheid genoot dan Ciancabilla, werd over het algemeen13

afgeschilderd als het brein achter de aanslag. Een vals en leugenachtig beeld: Malatesta had niets
met de aanslag te maken.
   Oud-premier Pelloux stelde in eerste instantie de regering verantwoordelijk voor de aanslag
omdat deze de bewaking van de koning, die hij juist na de aanslag op keizerin Elizabeth had
gereorganiseerd en verscherpt, zou hebben verwaarloosd. De diepere oorzaak van de aanslag zat
volgens hem in de ongeremde persvrijheid: "in die losbandige vrijheid van verachting, omkoping,
aanzetting tot klassenhaat, gebrek aan enig respect voor het gezag, hetgeen tezamen datgene vormt,
wat men de tirannie van het canaille zou kunnen noemen."14

   De socialisten reageerden geschokt op de moord. Zij waren ervan overtuigd dat het mechanisme
van de reactie hen opnieuw zou treffen. De socialisten stelden daarom de anarchisten zonder enige
nuance aansprakelijk voor de aanslag, zoals de monarchisten en de conservatieven met de
beschuldigende vinger naar de socialisten wezen en opnieuw om repressieve maatregelen en
herinvoering van de doodstraf vroegen.  De republikeinse afgevaardigden publiceerden een protest15

tegen de aanslag en verklaarden dat de traditie van hun partij "de politieke moord altijd had
veroordeeld."  Velen beschreven Bresci in lombrosiaanse termen, maar volgens Lombroso zelf lag16

de oorzaak van de aanslag in de politieke omstandigheden van Italië.17
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Cancogni (Gli Angeli Neri, 83) heeft ongelijk met zijn bewering dat de Italiaanse anarchisten de aanslag18

gedecideerd veroordeelden.
Masini, Storia degli Anarchici (1981) 161.19

Galzerano, Gaetano Bresci, 111-112.20

De Jaco, Gli Anarchici, 637.21

Pietro Gori, In Difesa di un Ideale (Buenos Aires, augustus 1900). Geciteerd naar Galzerano, Gaetano22

Bresci, 164-168.

   De anarchisten hadden uiteenlopende commentaren op de aanslag.  De anarchisten in Rome18

lieten direct na de aanslag weten dat ze deze veroordeelden en dat er geen enkele solidariteit met de
moordenaar kon bestaan.  De tijdschriften L'Agitazione in Ancona en L'Avvenire Sociale in19

Messina keurden de aanslag af. Deze houding kwam waarschijnlijk voort uit angst voor een nieuwe
golf van vervolgingen. Italiaanse anarchisten in het buitenland stonden minder afwijzend tegenover
de daad van Bresci. In Paterson verscheen de brochure Umberto e Bresci in een oplage van 50.000
exemplaren, waarin de koning werd omschreven als de "grootste moordenaar van Italië."  Vanuit20

Amerika ontving minister-president Saracco een telegram van de anarchistische groep rond
Giuseppe Ciancabilla: "Wij juichen de dood van de koning, moordenaar van het volk, toe. Hoera
voor kameraad Bresci!"  Pietro Gori, die de moord op ethische gronden veroordeelde, zag in de21

koningsmoord de keerzijde van het geweld van de staat:

Wij erkennen als beginsel niet het recht om te moorden; omdat de beul, ook als hij
rechtsvoltrekker is, altijd een beul is. Maar wij begrijpen - en het vereist juist de onweten-
de blindheid van diegenen die het ontkennen - dat de school van permanent geweld, die
ter ondersteuning van de economische en politieke fraude van bovenaf komt, zelfs in onze
rijen volgelingen maakt.22

Malatesta publiceerde in september het artikel "La Tragedia di Monza" in de brochure Cause ed
Effetti, 1898-1900. Hij betreurde de dood van de koning als mens, maar vond diens dood niet
betreurenswaardiger dan die van ieder ander individu. Evenals Gori, wees Malatesta op het
gewelddadige karakter van de Italiaanse maatschappij, van het imperialisme en het kapitalisme. De
vraag naar de verantwoordelijkheid van de koning voor zijn daden en voor het bestuur in Italië, en
de vraag naar de verantwoordelijkheid van Bresci voor diens daad waren van gering belang:

Wij geloven niet in het recht om te straffen, wij verwerpen de gedachte van de wraak als
een barbaars gevoel: wij willen geen rechtsvoltrekkers zijn, noch wrekers. Heiliger,
edeler, vruchtbaarder lijkt ons de missie van bevrijders en van vredestichters. [...]
Wij verafschuwen het geweld uit gevoel en uit principe, en we doen altijd het mogelijke
om het te voorkomen: alleen de noodzaak om ons te verzetten tegen het kwaad met
geschikte en efficiënte middelen kan ons verleiden om naar geweld te grijpen. 
Wij weten dat deze afzonderlijke gewelddaden, zonder voldoende voorbereidingen onder
het volk, vruchteloos blijven en vaak oneindig leed veroorzaken en de zaak die we willen
dienen, zelf schaden omdat ze reacties uitlokken waartegen men zich niet kan verzetten.
Wij weten dat het wezenlijke, het onbetwistbaar zinvolle niet bestaat uit het vermoorden
van de persoon van een koning, maar uit het uitschakelen van alle koningen - de despoten
van de hoven, van de parlementen en van de werkplaatsen - in de harten en in de hoofden
van de mensen, dat wil zeggen, om het geloof in het principe van gezag dat een groot deel
van het volk aanhangt, uit te roeien. [...]
Teneinde de bloedige opstand van de slachtoffers volledig uit te schakelen, is er geen
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Malatesta, "La Tragedia di Monza". Opgenomen in: Malatesta, Scritti Scelti, Berneri en Zaccaria, ed.,23

121-125. Een jaar later in het artikel "Arrestiamoci sulla China (A Proposito dell'Attentato di Buffalo)",
L'Agitazione, 22 september 1901 beschouwde Malatesta de aanslag van Leon Czolgoz op de Ameri-
kaanse president McKinley (6 september 1901) als een oorlogsdaad. Elke handeling die gericht was tegen
de gezamenlijke vijand, en begaan vanuit anarchistische intenties, diende, ongeacht de gevolgen, niet te
rekenen op de onvoorwaardelijke goedkeuring, maar wel op de sympathie van de anarchisten. Voor zijn
mening over aanslagen in 1906 zie: Bijlage A - 46.
Cipriani, Il Regicidio.24

Mack Smith, I Savoia, 198-199.25

ander middel dan de afschaffing van de onderdrukking door middel van de sociale
rechtvaardigheid.
Teneinde de ontploffingen te verminderen en af te zwakken, is er geen ander middel dan
aan iedereen de vrijheid van propaganda en organisatie te geven, dan aan de misdeelden,
onderdrukten, en ontevredenen de mogelijkheid van de strijd voor burgerrechten te
bieden, dan aan hun de hoop te geven om de eigen emancipatie, zij het geleidelijk, via niet
bloedige wegen te kunnen veroveren.
De Italiaanse regering zal het een zorg zijn; zij zal blijven onderdrukken... en ze zal
blijven oogsten wat ze zaait.
Ofschoon we de blindheid van de regeerders betreuren die de strijd onnodig verharden,
zullen wij blijven strijden voor een maatschappij waarin elk geweld zal zijn uitgesloten,
waarin iedereen beschikt over brood, vrijheid en kennis, en waarin de liefde de hoogste
wet van het leven is.23

Amilcare Cipriani, die vond dat hij aan de monarchie niets te danken had dan gevangenis, opslui-
ting, strafkolonie, ballingschap, verwondingen en laffe beledigingen, toonde zich verheugd over de
koningsmoord. Hij vond Caserio, Angiolillo en Bresci geen misdadigers, maar wrekers die door de
geschiedenis tot helden zouden worden uitgeroepen. Hij herinnerde daarbij aan de Italiaanse
koningsmoordenaars Oberdan, Agesilao Milano en Felice Orsini die door patriotten als martelaars
werden geëerd. Cipriani wees op het feit dat politieke misdaden altijd veroordeeld worden door de
zittende machthebbers, maar dat deze zelf ook martelaren vereren die door eerdere machthebbers
waren veroordeeld. Bovendien maakte hij zijn lezers erop attent dat de rang van de moordenaar
bepaalt of het om een misdaad gaat of om een heldendaad. Cipriani prees Bresci als een held.24

   De koningsmoord leidde niet tot een nieuwe golf van repressie, maar markeerde juist het einde
van veertig jaar oligarchisch bestuur. De nieuwe koning, Vittorio Emanuele III, wees resoluut de
conservatieve ideeën over een sterke regerende monarchie af en wilde met het parlement regeren.25

Bresci's daad bracht dus geen omwenteling teweeg, maar symboliseerde het einde van de periode
van nostalgische en repressieve overheersing. Ze gaf de scheiding aan tussen de periode waarin de
Risorgimento-politici een gesloten klasse vormden en de periode waarin liberale politici het bestuur
openstelden voor de grote emanciperende groepen. Kenmerkend voor de nieuwe periode was het feit
dat minister-president Giolitti weigerde in te gaan op het nieuwe initiatief van de Russische en
Duitse regeringen om strengere maatregelen tegen de anarchisten te treffen.
   Het werkelijke einde van de repressieve staat werd ingeluid met een havenstaking in Genua. In
december 1900 had de prefect van Genua de regering gewezen op de heroprichting van de Camera
del Lavoro ondanks het decreet tot ontbinding van 1896. De regering-Saracco gaf de prefect de
opdracht om de situatie te beoordelen, waarna deze eigenmachtig overging tot de ontbinding van de
Camera del Lavoro. De havenarbeiders legden daarop het werk neer. Al spoedig werd Genua
verlamd door een algemene werkstaking. De regering greep vervolgens in door de heroprichting van
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Het was een opvallende stap van de nieuwe koning dat hij Zanardelli, en niet de conservatieve politicus26

Sonnino, de opdracht gaf om een regering te vormen.
Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 90; Galli, Storia del Socialismo, 31-32.27

Rede van minister-president Saracco tijdens de indiening van het wetsvoorstel in de Senaat op 2 februari28

1901.
Voor de tekst van het wetsvoorstel zie: Bijlage A - 45.29

Turati moest het aanbod afslaan als gevolg van de interne verdeeldheid van de Partito Socialista Italiano.30

De partij zou zijn intrede in een burgerlijke regering niet accepteren.
Jensen, Liberty and Order, 176.31

Carocci, Giolitti e l'Età Giolittiana, 45.32

Ibidem, 51.33

Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 91; Gentile (L'Italia Giolittiana, 35) geeft het aantal van 41034

stakingen in 1900.

de Camera del Lavoro toe te staan. Naar aanleiding van deze opstelling werd, tijdens de eerste
daaropvolgende zitting van de Kamer op 6 februari 1901, een motie van vertrouwen verworpen.
Premier Saracco bood daarop zijn ontslag aan. Zanardelli en Giolitti kregen vervolgens de opdracht
een regering te vormen.  Ofschoon Zanardelli de eerste minister werd, was Giolitti de werkelijke26

leider van het nieuwe kabinet. Hij stond op het standpunt dat de regering neutraal diende te zijn in
conflicten tussen arbeid en kapitaal en welwillend moest staan tegenover de oprichting van
arbeidersverenigingen.27

   De val van Saracco kwam voor de anarchisten op een gunstig moment. Vier dagen voor zijn
ontslag had Saracco samen met minister van Justitie Emanuele Gianturco een wetsvoorstel aan de
senaat voorgelegd ter onderdrukking van anarchistische misdrijven. Het wetsvoorstel was sterk
beïnvloed door de voorstellen van de Internationale Antianarchistische Conferentie in 1898.
Saracco had niet de illusie dat de "honderden koppen van de anarchistische hydra" door de wet
zouden worden afgehouwen, maar wel dat de propaganda minder gewelddadig en minder provoce-
rend zou worden en dat "alle acties van de sekte verlamd en verslagen zouden worden."  Invoering28

van deze wet zou de anarchisten het leven onmogelijk maken. Artikel 248 van het Wetboek van
Strafrecht moest, volgens de minister-president, reeds toegepast worden indien er sprake was van
een ontmoeting tussen twee anarchisten. In het wetsvoorstel stond de nadrukkelijke wens ver-
denkingen en wantrouwen in de rijen van de anarchisten te sluizen door een verklikkerscultuur te
creëren.  De regering kreeg echter niet meer de tijd om het wetsvoorstel in wet om te zetten.29

   Giolitti week af van het gebruik de oppositie te onderdrukken. Hij ontwikkelde een pacificatie-
model door eerst de leiders van de socialistische partij en later die van de gematigde katholieken
voor zijn politiek te winnen. Giolitti heeft zelfs, tevergeefs, geprobeerd Turati binnen zijn regering
te krijgen.  Dit beleid combineerde hij met uitbreiding en verbetering van de politiekorpsen.  In30 31

tegenstelling tot zijn voorgangers, was Giolitti van mening dat de regering niet langer gebonden
moest zijn aan de belangen van het grootgrondbezit en het financiële kapitaal.  Het giolittiaanse32

systeem, gebaseerd op de stilzwijgende samenwerking tussen industriëlen, arbeiders, regering en
socialisten, werkte echter niet in het Zuiden waar de socialistische partij nauwelijks enige aanhang
had. Giolitti probeerde Zuid-Italië voor zich te winnen door samenwerking te zoeken met de
conservatieve afgevaardigden uit die regio's en met de katholieke organisaties.  Zijn systeem33

werkte ook niet ten tijde van economische crises.
   Door de neutrale houding van de Italiaanse overheid tijdens conflicten tussen arbeid en kapitaal,
lag het aantal stakingen in 1901 op 1671 tegenover 388 in het voorafgaande jaar.  Die neutraliteit34

had echter haar grenzen. Stakingen voor loonsverhogingen in de landbouw werden toegelaten
zolang de markt het toestond en zolang ze onder leiding van de gematigde socialisten stonden.
Zogenaamde 'anarchistische stakingen', stakingen die dreigden de openbare orde te verstoren, en
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Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 91-92.35

Carocci, Giolitti e l'Età Giolittiana, 65.36

Ibidem, 66.37

Neppi Modona, Sciopero, Potere Politico, 92-93.38

Politieke massastakingen of algemene werkstakingen vonden voor het eerst plaats in 1902 in België en39

Zweden. De meeste sociaal-democratische partijen verwierpen de algemene staking als actiemiddel
"omdat zij elk bestaan, dus ook van het proletariaat, onmogelijk maakt" en kozen voor massastakingen die
alleen vitale onderdelen van de economie zouden moeten treffen. Deze opstelling werd tijdens het congres
van de Socialistische Internationale in augustus 1904 overgenomen in een motie. Harmsen en Reinalda,
Voor de Bevrijding van de Arbeid, 84-86.
Tijdens het nationale congres van de PSI te Rome in september 1900 stelden de sociaal-democraten40

uitsluitend democratische eisen: het recht op het vormen van arbeidersverenigingen, afschaffing van de
artikelen 247 en 251 van het Wetboek van Strafrecht, het recht op staking, verbod om stakers te
vervangen door soldaten, enzovoort. Op het congres werd ook het dualisme bevestigd tussen de politieke
leiding van de partij en de socialistische fractie in het parlement. Dit dualisme karakteriseerde de
activiteiten van de PSI tot aan de Eerste Wereldoorlog.
Enrico Ferri op 17 juni 1901. Geciteerd naar Galli, Storia del Socialismo, 35.41

Dit was de taktiek zoals die door Turati in Avanti! (22 mei 1899) was ontvouwd. Geciteerd naar Galli,42

Storia del Socialismo, 27.

algemene stakingen waren niet toegestaan.  Stakingen van het spoorwegpersoneel en van werkne-35

mers in de openbare diensten werden vrijwel altijd beschouwd als bedreigingen van de openbare
orde.  Wegens de opvallend lage organisatiegraad van de arbeiders en het politieke karakter van de36

lokale arbeidersverenigingen liepen vele stakingen uit de hand, verloren hun economische karakter
en werden daarmee 'anarchistisch.' Behalve deze 'anarchistische stakingen' waren er ook stakingen
onder leiding van anarchisten. Deze werden zonder enige aarzeling onderdrukt.37

   Vanaf 1902 radicaliseerden de stakingen, vooral door toedoen van de revolutionaire en anarchisti-
sche syndicalisten. Deze arbeidsconflicten werden niet aan de marktwerking overgelaten. Een
andere grens troffen de stakers bij de rechterlijke macht, die haar oordeel over de stakingen niet in
overeenstemming met de opinie van de regering had veranderd. Giolitti en zijn minister van Justitie
ondernamen niets om de conservatieve houding van de magistratuur te veranderen.  Herhaaldelijk38

bleek ook dat de lokale autoriteiten nog niet gewend waren aan de nieuwe spelregels tijdens arbeids-
geschillen. Dikwijls liepen stakingen uit op ernstige botsingen met de carabinieri of met het leger
tijdens welke er doden en gewonden vielen. De arbeiders waren de grenzen van hun nieuw
verworven vrijheid nog niet gewoon, en de lokale autoriteiten en de ordehandhavers waren bang
voor dit massale verzet. De eerste algemene politieke staking in Italië, van september 1904,
ontstond als antwoord op twee 'proletarische bloedbaden' ten gevolge van stakingsrellen.  De39

regering moest als gevolg van de staking toezeggen dat ze bij toekomstige conflicten tussen
kapitaal en arbeid niet met wapengeweld zou ingrijpen.
   De socialistische partij werkte in Italië, evenals in andere Europese landen, volop mee aan de
ontwikkeling van de parlementaire democratie:  "De regering-Zanardelli-Giolitti vertegenwoordigt40

de overwinning van de verlichte en liberale burgerij en daarom, en in het belang van de burgerlijke
vooruitgang van ons land, zal de socialistische partij instemmen met de binnenlandse politiek van
de regering."  Bij veel sociaal-democraten prevaleerden de democratische rechten. Als die eenmaal41

gegarandeerd waren, zouden ze kunnen opereren als "socialisten in actie".  Ze bleven echter42

overwegend parlementaire democraten en werden zelden "socialisten in actie". Ofschoon de
socialistische partij, in overeenstemming met de resolutie van het Parijse congres van de Internatio-
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Als gevolg van de aanvaarding van een ministerspost in een burgerlijke regering door de Franse socialist43

Alexandre Millerand werd er tijdens het congres een resolutie van Karl Kautsky aangenomen, volgens
welke deelneming aan een burgerlijke regering niet een principeel, maar een tactisch vraagstuk was,
waarover van geval tot geval beslist moest worden.
Gentile, L'Italia Giolittiana, 81.44

Ibidem, 85.45

Arfé, Storia del Socialismo, 158.46

Carocci, Giolitti e l'Età Giolittiana, 69; Gentile, L'Italia Giolittiana, 94.47

Agendapunt van Ivanoe Bonomi. Deze was in 1921 en 1944 minister-president. Geciteerd naar Gentile,48

L'Italia Giolittiana, 93.
G. Galli, I Partiti Politici Italiani, 1861-1963 (Turijn, 1975) 87. Geciteerd naar De Clementi, Politica e49

Società, 75.
Carocci, Giolitti e l'Età Giolittiana, 99.50

nale in 1900,  "van geval tot geval" haar goedkeuring zou geven aan de regering, schonk ze deze in43

de praktijk haar volledige vertrouwen.  De partijleiding wilde de vooruitstrevende liberalen44

stimuleren om door te gaan op de ingeslagen weg en tegelijkertijd voorkomen dat het anarchisme
binnen de socialistische beweging zou terugkeren.  Deze liberale houding van de parlementaire45

socialisten, die in feite een partij binnen de partij vormden,  leidde al spoedig tot een verscherpte46

tegenstelling tussen de twee stromingen binnen de Partito Socialista Italiano: tussen reformisten
en revolutionairen. Dit contrast weerspiegelde de fundamentele scheiding binnen het giolittiaanse
systeem tussen parlement en maatschappij.  Tijdens het congres te Imola in september 1902 werd47

dit karakter uitgedrukt in de ambivalente opmerking: "het congres [...] bevestigt dat de actie van de
partij reformistisch is want revolutionair, en revolutionair is want reformistisch, oftewel de actie
van de partij is simpelweg socialistisch."48

   De reformisten en revolutionairen bleven in een permanente onderlinge strijd om de leiding van de
partij en van het orgaan Avanti!. De Partito Socialista Italiano raakte gevangen in een draaikolk
van radicalisering, nederlaag, matiging en radicalisering. De reformisten stelden zich daarbij, uit
angst voor een conservatieve reactie, op het standpunt dat Giolitti niet tot het uiterste getergd moest
worden. In perioden van economische vooruitgang en van industriële groei, en gesteund door de
ontwikkeling van de gematigde landelijke vakvereniging Confederazione Generale del Lavoro
(1906), overheerste de reformistische richting binnen de partij, maar de nederlaag van de revolutio-
nairen was nooit definitief, evenmin als de overwinning van de reformisten.  De onzekere positie49

van de reformisten binnen de partij, de machteloze greep van de socialistische parlementariërs op
hun achterban, het machtige wapen van de algemene staking en de dreiging van een socialistische
revolutie brachten Giolitti ertoe om ook de steun van de andere emancipatiepartij, die van de
katholieken, te accepteren. De ondersteuning van de katholieken was niet alleen geschikt ter
versterking van de eenheid van de conservatieve liberalen, maar tevens ter versteviging van hun
greep op de landelijke volksmassa.50

   In de eerste jaren van de nieuwe eeuw ontwikkelde zich binnen de radicale vleugel van de
socialistische partij het revolutionaire syndicalisme. Deze van oorsprong Franse stroming richtte
zich op de directe, gewelddadige actie van de arbeiders. Hun doel was de algemene werkstaking die
door de 'revolutionaire gymnastiek' van solidariteitsstakingen tot stand zou moeten komen. De
algemene staking zou tenslotte moeten resulteren in een nieuwe sociale orde van arbeiderszelfbe-
stuur waarin de vakbonden de belangrijkste organisatievorm zouden zijn. Arturo Labriola was van
deze richting de bekendste leider. Hij bekritiseerde het reformisme van Turati vanuit de gedachte
dat Italië nog niet die kapitalistische ontwikkeling had bereikt die noodzakelijk was voor de "orga-
nische opmars van de proletarische beweging en de uitwerking van een moderne sociale wetge-
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Geciteerd naar Gentile, L'Italia Giolittiana, 90.51

De belangrijkste publicatie van Sorel, Réflexions sur la Violence (Parijs, 1908), werd in het Italiaanse52

vertaald onder de titel Considerazioni sulla Violenza (Bari, 1909). Benedetto Croce schreef het
voorwoord. Artikelen van Sorel verschenen reeds tussen 1905 en 1906 in het syndicalistische tijdschrift
Divenire Sociale. Zie: Santarelli "Prefazione" in de uitgave van 1970 (Bari), tevens gepubliceerd in
Santarelli, Movimento Operaio e Rivoluzione Socialista, 259-289. Zie ook: Furiozzi, Il Sindacalismo
Rivoluzionario, 28.
De syndicalist Enrico Leone verzette zich tegen de extreem gewelddadige opvatting van het syndicalisme.53

Hij erkende ook het nut van de verkiezingsstrijd voor de arbeiders. Furiozzi, Il Sindacalismo
Rivoluzionario, 29-31.
Het aantal Camere del Lavoro steeg van 19 in 1900 naar 58 in 1901, en naar 80 in het jaar daarop.54

Valiani, La Lotta Sociale, 91.
Labriola zag in de staking echter geen nederlaag. In een interview bevestigde hij dat het meest essentiële55

resultaat van de staking was, dat de massa ervan overtuigd was geraakt dat vijf minuten van directe actie
minstens evenveel waard waren als evenvele jaren van parlementaire praatjes. Geciteerd naar De
Clementi, Politica e Società, 83.
In overeenstemming met de resoluties van het Congres van de Internationale te Stuttgart in 1907 sloten56

beide organisaties een akkoord volgens hetwelk beide zich verplichtten zich te laten inspireren door
socialistische beginselen en een geleidelijke en reformistische strategie te volgen. De Confederazione zou
de leiding hebben over de "economische stakingen" en de socialistische partij zou de politieke manifesta-
ties leiden. Politieke stakingen zouden pas na overeenstemming tussen beide organisaties worden
uitgeroepen.

ving."  Labriola was de typische vertegenwoordiger van het Zuidelijke republikeinse socialisme dat51

ageerde tegen de bescherming van de belangen van de industrie en de 'arbeidersaristocratie'. Vele
politieke vraagstukken waren afgeleiden van de Zuidelijke kwestie: de socialisten moesten de staat
frontaal aanvallen, decentralisatie moest de schade als gevolg van de onderdrukking van het Zuiden
door het Noorden opheffen, de gemeenten moesten de plaats van de staat innemen, het proletariaat
moest voorbereid worden op de revolutie, en de socialistische partij moest zich binnen de instituties
beperken tot het ondergraven van de bases van deze instellingen. Labriola verwierp het aan het
historisch materialisme verbonden fatalisme op grond van de ideeën van Georges Sorel.  Hij zette52

er het principe van het voluntarisme tegenover. Aan Sorel ontleende hij het beginsel van de geweld-
dadige revolutie.  Labriola's revolutionaire syndicalisme was gebaseerd op diens fundamentele53

kritiek op de staat en op zijn ideeën over de revolutionaire rol van de vakbonden. De vakbonden en
de Camere del Lavoro hadden in zijn visie vooral een politieke functie als modellen van de
postrevolutionaire organisatie.  De rol van de socialistische partij werd gereduceerd tot een simpele54

verkiezingsorganisatie van arbeidersbonden. De algemene staking beschouwde hij, behalve als
middel om het bestaande systeem omver te werpen, ook als de realisering van de vereniging van het
industriële proletariaat in het Noorden met het agrarische proletariaat in het Zuiden.
   Labriola's aanhang werd tijdens het partijcongres te Bologna in 1904 door Turati beschuldigd van
anarchisme - van het soort anarchisme dat de partij in 1892 juist achter zich had gelaten. Met lede
ogen moest Turati aanzien dat de revolutionaire syndicalisten op dat partijcongres de overwinning
behaalden. De mislukking van de algemene staking in september van dat jaar veroorzaakte bij de
syndicalisten echter een ernstige crisis.  Deze werd verhevigd door het akkoord in 1907 tussen de55

Partito Socialista Italiano en de gematigde Confederazione Generale del Lavoro.  Deze56

nationale federatie van vakfederaties was vooral in het leven geroepen om het leiderschap van de
arbeidersbeweging te centraliseren en de lokale Camere del Lavoro te controleren. Het merendeel
van de revolutionaire syndicalisten verliet daarop teleurgesteld de partij. De definitieve breuk tussen
de syndicalisten en de socialistische partij vond plaats in juli 1907 tijdens een bijeenkomst in
Ferrara. Een deel van de syndicalisten zocht daarop hechtere samenwerking met anarchisten. De
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"Arturo Labriola" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento Operaio, III, 39-51; Furiozzi, Il Sindaca-57

lismo Rivoluzionario.
Borghi, L'Italia fra Due Crispi, 23.58

Terecht schrijft Valiani (La Lotta Sociale, 90) dat de anarchisten onderworpen bleven aan streng59

politietoezicht en gearresteerd werden zodra ze hun propaganda openlijk voerden.
Cerrito, Dall'Insurrezionalismo alla Settimana Rossa, 52.60

Carocci, Giolitti e l'Età Giolittiana, 66.61

Geciteerd naar Natale, Giolitti e gli Italiani, 476.62

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 14 maart 1901.63

ASDMAE, P.I., B. 30.

revolutionaire syndicalisten manifesteerden zich nog één keer tijdens de algemene staking te Parma
in het voorjaar van 1908. Deze hoofdzakelijk agrarische staking werd gebroken door gewapende
korpsen van landeigenaren en regeringstroepen. De syndicalisten binnen de PSI raakten in de loop
der jaren steeds meer geïsoleerd. Labriola combineerde in een later stadium zijn revolutionaire
syndicalisme met extreem nationalistische ideeën. Deze koppeling verhinderde elke verdere
samenwerking met de sociaal-anarchisten.57

   Zoals gezegd, was Giolitti's politiek minder repressief dan die van zijn voorgangers. Die
tolerantie sprak echter vooral uit zijn houding tegenover de gematigde en hervormingsgezinde
socialisten en de gematigde arbeidersverenigingen. De verdraagzaamheid was aanzienlijk minder
tegenover revolutionaire socialisten, revolutionaire syndicalisten en anarchisten. Desondanks
oordeelden enkele anarchisten, zoals Armando Borghi, gunstig over de regering-Giolitti. Volgens
Borghi waren de strafeilanden een jaar na de aanslag van Bresci ontruimd, waarmee ook het instru-
ment van het speciale toezicht was verdwenen.  De anarchisten werden echter nog steeds be-58

schouwd als de 'subversievelingen' bij uitstek, als bommengooiers, messentrekkers en
koningsmoordenaars.  Elke keer als de koning een dorp of stad met zijn bezoek vereerde, werden59

de lokale anarchistische organisaties ontbonden en de plaatselijke anarchisten tijdelijk in bewaring
gesteld.  Koning Vittorio Emanuele III spoorde Giolitti ook herhaaldelijk aan het toezicht op de60

anarchisten te verscherpen.  De anarchisten werden nog steeds vervolgd op beschuldiging van61

verzet tegen de openbare orde, aansporing tot het begaan van misdrijven, vorming van criminele
organisaties, deelname aan 'anarchistische stakingen' en overtreding van de perswet. Zij betaalden
de prijs voor de tolerantie die Giolitti aan de socialisten en de arbeiderbeweging betoonde. Zij
vormden de kop van Jut voor de kritiek van de conservatieven op het binnenlandse beleid. Zo
schreef Giolitti in oktober 1901 aan de prefect van Genua:

De questore van Genua zond twee gevaarlijke anarchisten terug naar Rome terwijl zij
naar het buitenland moesten vertrekken. Een functionaris van de Openbare Veiligheid die
niet inziet hoe belangrijk het is dat er geen anarchisten in Rome verblijven, zou direct
gepensioneerd moeten worden. Waarschuw hem dat, indien hij in de toekomst niet meer
omzichtigheid toont, zijn carrière beëindigd is.62

Giolitti hield zich ook keurig aan de akkoorden van de Antianarchistische Conferentie. Hij was
bereid inlichtingen over Italiaanse anarchisten aan andere staten te verstrekken. Hij weigerde
daarentegen informatie over de socialistische partij door te geven.63

   De regering toonde zich niet meer een blinde onderdrukkingsmachine die zonder onderscheid alle
'subversieve' groeperingen vervolgde; zij stond zekere vrijheden toe aan anarchistische vereniging-
en, bijeenkomsten en tijdschriften. De beperkte aanwending van het instrument van het domicilio
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Zie onder meer: Fabbri, Luigi Fabbri, 53-54.64

Natale, Giolitti e gli Italiani, 467-470.65

Zijn belangrijkste werk Der Einzige und sein Eigentum werd in 1844 in Leizig uitgegeven. Het boek66

werd pas in 1901 in een Italiaans editie uitgegeven in een vertaling van Ettore Zoccoli.
Het programma werd gepubliceerd in het tijdschrift Avvenire Sociale (Messina), 27 juni 1901. Later67

verscheen het in brochures. Zoccoli, L'Anarchia, 419.
Masini, Storia degli Anarchici (1981) 175-177; Zoccoli, L'Anarchia, 419.68

coatto maakte de vervolgingen bovendien minder arbitrair dan in de voorgaande tijd.64

   Het anarchisme bleef echter een steen des aanstoots. Het grootste gevaar van de anarchisten
verwachtte Giolitti vanuit Parijs: hij vreesde zowel de anarchistische beweging die daar verbleef, als
de anarcho-Bourbonse samenzweringen van ex-koningin Maria Sofia. De ambassade in Parijs kreeg
daarom de opdracht de woning van de ex-koningin, een villa in Neuilly, in de gaten te houden, en
tevens werden er twee 'superspionnen' - Dante en Virgilio - naar Parijs gestuurd om de anarchisten
te schaduwen.65

   De veranderde bestuursopvatting en de toenadering tot de socialistische partij hadden ook
gevolgen voor de houding van de anarchisten. Des te meer omdat zij na de aanslag op de koning
geconfronteerd werden met hun geïsoleerde positie. Hun kracht was bovendien verzwakt door de
vervolgingen in de periode 1898-1900, de aantrekkingskracht van de socialistische partij en de
grootschalige emigratie. De anarchistische leiders in het buitenland hadden een vertekend beeld van
de situatie in Italië. Zij hadden nog steeds het het Italië ten tijde van Crispi, Rudinì en Pelloux in
gedachten. Het grootste probleem echter waarmee de anarchisten zich geconfronteerd zagen, was
hun onderlinge verdeeldheid. Meer dan ooit werd het duidelijk dat het individualisme geen tijdelijke
stroming was. En steeds meer werd het anarchisme vereenzelvigd met deze vorm van anarchisme
van de 'ivoren toren'.
   De belangrijkste stroming van het individualisme vormde de tak van de antiorganisatorische
communistische anarchisten. Maar vanaf het begin van de twintigste eeuw beriepen steeds meer
anarchisten zich op het individualisme van Max Stirner  en diens belangrijkste volgeling John66

Henry Mackay. Hun anarchisme werd bepaald door een antisocialistische houding. Tot het
individualisme behoorde ook het anarchisme van de 'egoarchie', van de supermens, van de
'aristocratie', dat vooral voortkwam uit een gemakzuchtige interpretatie van de ideeën van Friedrich
Nietzsche. Dit 'negatieve anarchisme' of bohémien-anarchisme vond vooral in literaire en artistieke
kringen vele volgelingen en was gevoelig voor de destructieve en gewelddadige elementen in de
theorieën van Sorel en Arturo Labriola. Deze variant verheerlijkte het individu, maar dan vooral het
eigen individu, en verwierp de juridische en morele normen. Onder de leus "neem wat ge nodig
hebt" kozen ze alleen die ideeën die in hun leefwijze pasten. Het anarcho-individualisme was vooral
een reactie op het beeld van de politiek van Giolitti: op het risicoloze compromis, het kuddegedrag
van de massa, en het liberalisme. Deze vormen van egoïsme en anarcho-individualisme werden
vanuit het buitenland bekritiseerd door Errico Malatesta. In Italië waren vooral Domenico Zavatte-
ro, Luigi Fabbri en Pietro Gori de opposanten van het individualisme.
   In 1901 publiceerde de anarchistische Federatie van Latium de opmerkelijke brochure Program-
ma e Tattica del Partito Socialista Anarchico.  Daarin eisten de socialistische anarchisten hun67

"bestaansrecht [op] als openlijke en burgerlijke partij-organisatie." De vijanden bleven onveran-
derd: de staat ('overheidsgeweld') en de privé-eigendom ('kapitalistische uitbuiting'). De tactiek was
echter gewijzigd: geleidelijke overwinningen op de privileges van het kapitaal en van de staat. De
strijd moest gevoerd worden via de anarchistische partij en door arbeidersverenigingen. Het geweld
en de aanslagen werden afgezworen en veroordeeld als producten van de spanningen en oneven-
wichtigheden binnen de maatschappij.  De anarchisten werden gematigder en ten teken van deze68
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De eerste Moderne School werd in 1901 in Barcelona opgericht door Francisco Ferrer y Guardia. Nadat69

in 1906 één van zijn medewerkers een bomaanslag had gepleegd op het Spaanse koninklijke paar moest
Ferrer zijn scholen sluiten.
Zie daarover onder andere: Heering en Geraets, "Domela Nieuwenhuis e il Movimento Anarchico".70

Dadà, L'Anarchismo in Italia, 55.71

Gentile, L'Italia Giolittiana, 72-73.72

Zij verweten de reformisten binnen de socialistische partij dat zij het concept van de klassenstrijd hadden73

losgelaten door hun samenwerking met de burgerlijke politieke klasse. De reformisten ontkenden
daarmee, volgens de anarchisten, het socialisme.
Falco, Armando Borghi, 5-78.74

matiging verkozen velen de naam 'libertair' boven de naam 'anarchist'. 
   Opvoeding en scholing werden de nieuwe anarchistische sleutelwoorden. In tegenstelling tot de
idee van Bakoenin dat het volk in wezen revolutionair was, achtten de sociaal-anarchisten à la
Malatesta deze conservatief en statisch. Het volk moest daarom door de anarchistische voorhoede
worden voorbereid op de revolutie. De uitkomst van de revolutie zou vervolgens de afspiegeling
zijn van de graad van emancipatie van het Italiaanse volk. Studiecentra, avondscholen, volksuniver-
siteiten, pedagogische tijdschriften en deelname aan de arbeidersbeweging waren de middelen die
de anarchisten in de strijd wierpen. Dit 'libertaire' onderwijs was het anarchistische antwoord op dat
van staat en Kerk. Luigi Molinari was de grootste gangmaker achter deze beweging in Italië. Hij
introduceerde de Moderne Scholen naar het voorbeeld van de Spaanse anarchist Francisco Ferrer y
Guardia.69

   Het anarchisme als beweging was in de eerste jaren van de twintigste eeuw niet meer zo promi-
nent aanwezig als in de voorgaande tijd. De interne crisis was van tactische en ideologische aard en
uitte zich in de opsplitsing van de beweging in vele deelgebieden: syndicalisme, neomalthusianisme,
naturisme, humanisme, antiklerikalisme, antimilitarisme.  Deze bewegingen richtten zich slechts70

op aspecten van het anarchisme die ze tot middel en doel van de anarchistische actie verhieven.  De71

anarchisten vormden pressiegroepen die zich vooral kenbaar maakten in andere bewegingen en
partijen. De invloed van de anarchisten binnen de Partito Socialista Italiano, en met name op de
revolutionaire socialisten, bleef aanzienlijk. Daarbij bestreden ze vooral het politieke realisme en
opportunisme van de partij. De verticaal georganiseerde Camere del Lavoro werden beschouwd als
organisaties die geschikt waren voor directe en revolutionaire acties in overeenkomst met de
anarchistische idealen. Zij kregen onder leiding van anarchisten en socialisten steeds meer een
revolutionair en politiek karakter en werden steeds vaker de aanstichters van stakingen. De horizon-
taal (naar beroep) georganiseerde vakorganisaties stonden veelal onder leiding van de hervormings-
gezinde socialisten.  72

   De strijd binnen de arbeidersbeweging werd het nieuwe actiepunt van de sociaal-anarchisten. Zij
stelden daarbinnen hun revolutionaire ideeën tegenover het reformisme van de Partito Socialista
Italiano en tegenover de parlementaire strijd. De anarchisten wilden verhinderen dat de socialisti-
sche partij de arbeidersorganisaties zouden gebruiken voor electorale doeleinden en ze zouden
degraderen tot kiesorganisaties.  De arbeidersbeweging was daarbij geen doel op zich, maar een73

middel tot de sociale revolutie. Het educatieve en emanciperende karakter van de anarchistische
acties binnen de arbeidersbeweging stond voorop. De anarchisten wilden de arbeiders laten wennen
aan de dagelijkse strijd voor de verbetering van de werkomstandigheden en tegelijkertijd voorko-
men dat ze zich zouden opsluiten in een corporatieve organisatie, zoals dat het geval was bij het
Engelse trade-unionism. De activiteiten van Luigi Fabbri en Armando Borghi waren daarbij van
groot belang.  Dankzij de relatieve tolerantie van de autoriteiten tegenover de arbeidersvereniging-74

en was het voor de anarchisten bovendien veiliger zich binnen syndicalistische organisaties te
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De verschillen kwam zeer duidelijk naar voren naar aanleiding van en tijdens het Tweede Nationale75

Congres van het Syndicalisme te Bologna in december 1910.
Van Pelloutier werd postuum het boek Histoire des Bourses du Travail (Parijs, 1902) uitgegeven.76

In 1900 publiceerde Pelloutier zijn "Lettre aux Anarchistes" in Le Congrès Général du Parti Socialiste77

Français, 3-8 décembre 1899 (Parijs, 1900). Hij opende de brief met "de woorden die ik te zeggen heb,
vinden een uitstekende illustratie in de persoon van propagandisten als Malatesta, die zo goed de
methodische organisatie van het proletariaat aan een revolutionaire passie weten te verbinden." In de brief
riep hij de anarchisten op zich aan te sluiten bij de vakbonden om daarbinnen de sociale revolutie te
bevorderen. Pelloutier, "Lettera agli Anarchici" in Alfredo Salsano, ed., Antologia del Pensiero
Socialista, III, 302-306.
Zie daarover: Antonioli, ed., Dibattito sul Sindacalismo; Dell'Erba, ed., Congresso Anarchico. Ofschoon78

het congres vaak wordt aangevoerd ter illustratie van de tegenstellingen tussen revolutionaire syndicalis-
ten als Monatte en intransigente anarchisten als Malatesta, toonde de bijeenkomst toch een opvallende
eensgezindheid over de resoluties.
Vanaf de internationale congressen in Brussel (1891) en Zürich (1893) werd de algemene werkstaking79

door de anarchisten beschouwd als het middel waarmee ze een oorlogsverklaring van hun regering
zouden beantwoorden. Deze taktiek werd vooral door Domela Nieuwenhuis verdedigd.
Sorel, Réflexions sur la Violence, 138-168.80

De syndicalisten beschouwden de overname van de staatsmacht door de arbeidersklasse als einddoel van81

de algemene werkstaking. De revolutionaire vakbeweging - en niet de revolutionaire partij - moest in de
socialistische maatschappij de beslissende rol spelen. De malatestiaanse anarchisten waren tegen een
dergelijke exclusieve rol voor de vakbeweging: alle revolutionaire krachten zouden de revolutie bepalen.

organiseren. 
   Het revolutionaire syndicalisme werd één van de belangrijkste uitingsvormen van de Italiaanse
anarchisten. Daarbinnen bestonden echter talrijke tegenstellingen, zodanig dat men sprak van vele
"syndicalismen". Het belangrijkste contrast werd gevormd door het anarchistische en het socialisti-
sche syndicalisme.  De eeuwig optimistische revolutionair Malatesta, die vanaf 1897 de Italiaanse75

anarchisten had aangezet om actief te opereren binnen de arbeidersbeweging, waarschuwde hen nu
voor de corporatieve, bureaucratische en gematigde neigingen van het syndicalisme. Ook vond
Malatesta dat de strijd tussen de arbeiders en kapitalisten niet uitsluitend op economisch terrein
uitgevochten moest worden, omdat ze op die wijze nooit de volledige onteigening van de privé-
eigendom zouden bereiken. In tegenstelling tot het Franse anarcho-syndicalisme van Fernand
Pelloutier  en Pierre Monatte, beschouwden de malatestiaanse anarchisten de vakbonden uitslui-76

tend als middel van propaganda en actie om te komen tot de anarchistische revolutie.  Deze77

tegenstelling kwam zeer scherp naar voren tijdens het Internationale Anarchistische Congres te
Amsterdam in 1907.  De vakbond werd als een bruikbaar actiemiddel beschouwd omdat ze gericht78

was tegen de staat en het kapitalisme en omdat ze één van de kernen zou kunnen vormen van de
toekomstige maatschappij. De politieke strijd tegen de regering door de gewapende opstand mocht
echter nooit uit het oog verloren worden. Het anarchisme mocht in hun ogen nimmer een klassen-
beweging worden.
   Malatesta was van mening dat de algemene werkstaking in geen geval beschouwd mocht worden
als de enige weg tot de revolutie. Zij was hooguit een bruikbaar middel om de revolutie te
beginnen.  In zijn ogen zou de mythe van de algemene staking niet, zoals Georges Sorel geloofde,79 80

het vertrouwen van de heersende klasse zodanig ondermijnen dat zij zich zonder slag of stoot zou
overgeven; en evenmin zou deze de arbeidersklasse zodanig bemoedigen dat haar kracht onweer-
staanbaar zou worden. De algemene staking was niet meer dan de eerste stap van een revolutionaire
houding die zijn voltooiing in de volksopstand zou vinden. De anarchisten moesten, volgens hem,
weliswaar syndicalisten zijn, maar toch altijd anarchisten blijven.  Het anarchisme mocht niet81

beperkt blijven tot de arbeidersbeweging. De volksopstand bleef in Malatesta's visie de onontbeer-
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Malatesta's ideeën over het syndicalisme komen het duidelijkst naar voren in zijn redevoeringen en in de82

discussies tijdens het Internationale Anarchistische Congres te Amsterdam in 1907. Antonioli, ed.,
Dibattito sul Sindacalismo en Dell'Erba, ed., Congresso Anarchico tenuto ad Amsterdam.
Fabbri, "A Proposito di Sindacalismo" in: Salsano, ed., Antologia del Pensiero Socialista, III, 555-562.83

Falco, Armando Borghi, 14-16.84

Masini, Storia degli Anarchici (1981) 222-223.85

In Malatesta's woorden "gruppi di gente d'idee".86

Zie Antonioli, "Bakunin tra Sindacalismo Rivoluzionario e Anarchismo", 100-112.87

lijke stap naar de revolutie die zou leiden tot de emancipatie van de hele mensheid. Zijn bedenkin-
gen tegen het syndicalisme werden ongetwijfeld versterkt door het feit dat in Italië het revolutionai-
re syndicalisme binnen de Partito Socialista Italiano was ontstaan en door de ontwikkeling van de
vakbonden zoals hij die in Amerika en in Engeland zag.  Het Italiaanse syndicalisme was door zijn82

oorsprong een intellectuele en politieke stroming. Na de algemene staking in Parma in 1908
veranderde dat karakter: het revolutionaire syndicalisme verloor zijn provinciaalse inslag en kreeg
een antireformistische, anti-étatistische en anarchistische essentie.
   Luigi Fabbri, die Malatesta nooit openlijk en rechtstreeks bekritiseerde uit angst voor tegenstel-
lingen binnen de beweging, kende de vakbonden een veel groter belang toe dan zijn leermeester. Hij
zag het revolutionaire syndicalisme als een onvervreemdbaar element van het socialistische
anarchisme. Fabbri vond de functie van de vakbond zelfs belangrijker dan die van de anarchistische
partij. Hij spoorde de anarchisten daarom aan niet alleen deel uit te maken van de vakbonden, maar
er ook de voormannen van te worden. Op deze wijze zouden ze de algemene stakingen in
anarchistisch-revolutionaire richting kunnen sturen.  In tegenstelling tot Malatesta vertrouwde83

Fabbri ook op het concept van de klassenstrijd.  Dankzij de syndicalistische activiteiten, aang-84

espoord door Fabbri, Borghi en de oude Jura-anarchist James Guillaume, voorkwamen de Italiaanse
anarchisten een dubbel isolement: ze hervonden niet alleen hun contacten met de werkende massa,
maar herstelden ook hun internationale relaties.  Vlak voordat de Eerste Wereldoorlog het85

voorlopig einde van het syndicalisme en anarchisme zou inluiden, grepen beide stromingen terug op
de oude waarden van de Eerste Internationale. Bakoenin werd door de syndicalisten Guillaume en
Borghi naar voren geschoven als proto-syndicalist die de economische strijd op zich reeds
voldoende achtte. Het syndicaat was volgens hen het enige instrument en de logische uitkomst van
de revolutie. Malatesta en Fabbri daarentegen wezen erop dat Bakoenin de Internationale slechts
zag als middel. De syndicaten moesten de instrumenten zijn van "verlichte groepen",  van een86

revolutionaire elite om ze in de gewenste richting te duwen.  Het debat tussen Marx en Bakoenin87

over de essentie van de Internationale was weer terug bij zijn oorsprong. Dat debat werd in juni
1914 ruw onderbroken door de Settimana Rossa (de Rode Week), waarin duidelijk werd dat noch
de anarchisten noch de syndicalisten de kracht bezaten om een spontane opstand uit te breiden tot
een effectieve botsing met de staat. De aantrekkingskracht van de staat werd duidelijk bevestigd
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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Conclusie

"Het instinctieve anarchisme van zovele Italianen heeft [...] een gelijke en tegengestelde tendens
naar autoritair bestuur als geneesmiddel voortgebracht", stelde de Engelse Italië-kenner Denis Mack
Smith.  Van een instinctief anarchisme bij Italianen was - en is - geen sprake. Daarentegen neigen1

Italianen ertoe een leiderscultus in stand te houden door een "vader-figuur", een energieke weldoe-
ner die boven het volk verheven is, aan de macht te brengen. Zelfs Malatesta werd in 1919 door zijn
kameraden als "de Lenin van Italië" binnengehaald. Deze naïeve hang naar gezag kon eenvoudig
leiden tot de dictatuur van Mussolini en tot de partitocrazia in de jaren tachtig en negentig.
   De anarchisten geloofden, in hun prille optimisme en vanuit een rotsvast vertrouwen in het
revolutionaire instinct van het volk, dat ze via een simpele opstand de staat ten val konden brengen.
De overschatting van hun eigen krachten en van de revolutionaire bereidheid van de volksmassa
gingen gepaard met onderschatting van de kracht van de liberale staat. Deze onjuiste beoordeling
leidde tot een fatale strategie en tot een telkens terugkerende onderdrukking van de beweging door
de regering. Die repressie veroorzaakte binnen de beweging regelmatig afscheidingen en scheuring-
en.
   We hebben twee aanwijsbare voorbeelden gezien van de relatie tussen overheidsrepressie en crisis
binnen het anarchisme. Het meest duidelijke was de ommezwaai van Andrea Costa in 1879. Zijn
bekering tot het legale socialisme was geen verraad van oude idealen en oude kameraden, zoals vele
anarchistische historici beweren, evenmin het einde van het anarchisme en de overwinning van het
legale socialisme, zoals vele marxistische historici menen, maar ze was veeleer het gevolg van de
overtuiging dat illegale en ondergrondse acties de anarchisten nog meer van het volk zouden
vervreemden. Costa's overgang tot het parlementarisme bracht bij de anarchisten een reactie teweeg
die zich kenmerkte door radicalisering en afkeer van elke vorm van organisatie. Organisaties,
verenigingen en congressen werden door veel anarchisten gezien als de voorbodes van autoritair
gezag en byzantinisme. Deze extreme aversie van organisatie werd versterkt door de infiltratie van
honderden politiespionnen en door de criminalisering van de anarchistische verenigingen. Daarente-
gen verscherpte ook een autonome ontwikkeling binnen het anarchisme het verzet tegen het
socialistische anarchisme: de invloed van gevulgariseerde ideeën van diverse theoretici en de
uitwerking van het emigrantenbestaan. Ondanks de voortdurende repressie wist de anarchistische
beweging telkens weer overeind te komen, maar veelal in andere gedaanten en met andere strategie-
en. 
   De houding van de regering bespoedigde ook Merlino's afscheid van het anarchisme. Hij was tot
de conclusie gekomen dat de onverzoenlijke houding van de anarchisten tot machteloosheid leidde
in een situatie waarin de fundamentele democratische vrijheden niet langer aanwezig waren. Zijn
nieuwe opstelling had echter minder gevolgen voor de anarchistische beweging dan Costa's vertrek
omdat hij nauwelijks over een persoonlijke schare volgelingen beschikte.
   De Italiaanse anarchisten zijn er nooit in geslaagd door te dringen tot de belangrijkste doelgroep,
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de boerenbevolking. Daardoor bleef het anarchisme, evenals later het marxistische socialisme,
hoofdzakelijk een stedelijke beweging. Dit karakter werd nog versterkt door de deelname aan
arbeidersacties aan het einde van de jaren tachtig. In de steden had het anarchisme echter een
stevige basis. Ondanks de overheidsrepressie en de vijandige houding van de marxistische leiders
bleef het anarchisme een levendige stroming. In de periode 1884-1889 maakte de anarchistische
beweging een diepe crisis door. Die terugval werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de effectieve
repressie die tot het vertrek van de anarchistische leiders naar het buitenland leidde. 
   De Italiaanse anarchistische beweging raakte gedurende de late negentiende eeuw steeds meer
geïsoleerd. Ze raakte afgezonderd van internationale contacten en riep steeds meer weerstand op
van verwante partijen en groeperingen. Tevens bezette ze een moeizame positie binnen de
arbeidersbeweging. Enkele gebeurtenissen markeren de stadia van de toenemende afzondering. De
prefect van Napels zette in december 1869 de toon voor de houding van de autoriteiten tegenover
de internationalisten toen hij de Internationale omschreef als een sociale plaag die ook als zodanig
moest worden bestreden. De massale arrestaties in maart 1873 vormden de eerste landelijke fase
van de internationalisten-bestrijding. Deze actie versterkte de internationalisten in hun overtuiging
dat ze de regering met illegale middelen moesten bestrijden. De Internationale vormde daardoor in
wezen een geheime sekte. De tegenstellingen tussen de internationalisten en de republikeinen - sinds
de polemieken over de Commune van Parijs - leidden herhaaldelijk tot wederzijdse verkettering
maar de scheiding der geesten vond pas definitief plaats na 1874, na de arrestaties van de Villa
Ruffi. De republikeinen trokken zich terug als mogelijke bondgenoten in een opstand. De aanklacht
in de pers tegen de internationalisten als verantwoordelijken voor de moordaanslag op koning
Umberto I in 1878 en voor de daarop volgende bomaanslagen bezorgde de internationalisten het
verlies van een belangrijk deel van de sympathie van de publieke opinie. Weliswaar was de burgerij
nooit op de hand geweest van de Internationale, maar velen die een wrok koesterden tegen de
regering hadden tot aan de terreurdaden in 1878 haar activiteiten met enige instemming bezien. De
ommezwaai van Costa had enorme repercussies op de aanhang van de Internationale. Die klap
kwam nog harder aan door de oprichting van de Partito Operaio Italiano. De grootste schok kwam
echter in 1892 toen de sociaal-democraten zich organiseerden in de Partito Socialista Italiano. Het
marxisme bleek aantrekkelijker te zijn in intellectuele kring dan het anarchisme. Het isolement werd
nog vergroot door publicaties van de positivistische criminologen en door de antianarchistische
wetgeving van Crispi in 1894. De vervolgingen in de late jaren negentig waren tegen de anarchisten
en socialisten gericht. Zij leiden niet tot een toenadering tussen beide bewegingen maar juist tot een
verwijdering. De socialisten wierpen zich op als verdedigers van de politieke en democratische
vrijheden, de anarchisten bleven zich tegen het hele politieke systeem verzetten. Dit gedwongen
isolement versterkte in grote mate de toch al niet geringe neiging tot afzondering van grote groepen
anarchisten die daarop hun standpunten radicaliseerden. Pas in de twintigste eeuw kon de
anarchistische beweging zich enigszins aan deze verstrengeling van zelfgekozen en opgelegde
afzondering ontworstelen. Het belangrijkste middel daartoe waren de activiteiten in de arbeiders-
beweging.
   De Italiaanse anarchistische beweging was zeer afhankelijk van haar leiders. Ondanks de enorme
afkeer van de handarbeiders tegen intellectuelen was het 'voetvolk' volledig afhankelijk van 'auto-
gedeklasseerde' burgerlijke leiders. Zij bepaalden de ideologie en de strategie. Hun aanwezigheid in
Italië was noodzakelijk voor de herleving van het activisme van de verschillende verenigingen. De
uitschakeling van de aanvoerders in de jaren tachtig leidde tot een situatie waarin de anarchistische
organisatie zich nauwelijks kon handhaven. Deze afhankelijkheid is veelzeggend voor de beperkte
omvang van de beweging. Zoals Nettlau stelde, zijn kleine bewegingen voor hun voortgang veelal
toegewezen op bijzondere personen met een vaste overtuiging.



Conclusie422

   De Italiaanse anarchistische voorlieden waren vergelijkbaar met apostelen. De Judas is bij de
anarchisten snel gevonden in de persoon van Carlo Terzaghi. De omvangrijke infiltratie van
politiespionnen in de anarchistische beweging leidde zowel tot verscheurdheid binnen de beweging
als tot radicalisering van de anarchisten. De spionage-activiteiten leidden bij de regeringsleiders en
ordehandhavers tot een buitensporige aandacht voor de anarchisten en tot waanvoorstellingen over
de meest onwaarschijnlijke samenzweringen en aanslagen. Dat is het meest voorzichtige oordeel dat
over het werk van de politiespionage geveld kan worden. In hoeverre de spionnen verder gingen en
aanzetten tot het plegen van aanslagen of (mede)schuldig waren aan aanslagen, is vrijwel niet na te
gaan. Door het gedecentraliseerde systeem van politiespionage had de regering nauwelijks greep op
de praktijk en hing het van de persoonlijke integriteit en ambitie van de directe opdrachtgevers af
hoe ver de spionnen hun intriges konden doordrijven.
   De vergelijking tussen godsdienst en anarchisme gaat ook op als het de leer betreft. De anarchisti-
sche leiders waren compromisloos. Ze waakten angstvallig over de zuiverheid van het gedachteng-
oed die tegen elke vorm van 'decadentie' of reformisme verdedigd moest worden. Hun status binnen
de beweging was bijna onaantastbaar, hun woord bijna heilig. Met name Malatesta verwierf, tegen
wil en dank, dit aanzien. Pas in de twintigste eeuw durfde een nieuwe generatie sociaal-anarchisten
in naam van het syndicalisme een afwijkende mening te uiten.
   De Italiaanse regeringen hebben de Internationale en de anarchisten nooit getolereerd. Het beeld
dat zij van de Internationale hadden, reflecteerde alles wat patriotten verafschuwden: het internatio-
nale, antiburgerlijke, antimonarchistische, revolutionaire, federalistische en socialistische karakter
van de organisatie werkte als een rode lap op de politieke machthebbers. De kleur van die uitdaging
werd nog feller door het anti-étatistische karakter van de Italiaanse Afdeling van de Internationale.
De grootste angst voor de Internationale betrof echter niet zozeer die vereniging zelf als wel haar
mogelijke coalitie met de republikeinen. De veronderstelde sturende hand achter de werkstakingen
gaf de regering het excuus om de Internationale te onderdrukken. De vrees dat de internationalisten
zich zouden opwerpen als woordvoerders en organisatoren van de arbeiders nam in de loop van de
tijd toe.
   Die angst kon de regering in de jaren tachtig laten varen. Na de criminalisering van de Internatio-
nale door de vonnissen van de Hoven van Cassatie in 1879 konden de internationalisten geen
massa-organisatie meer vormen. De partij van Andrea Costa, de Partito Operaio en de Camere di
Lavoro namen deze functie over. De anarchisten daarentegen werden gedwongen tot illegale
activiteiten en tot ballingschap. 
   Gedurende de late negentiende eeuw ondernamen twee regeringen een poging tot liberaal beleid.
Zowel de regering-Cairoli van 1878 als de regering-Giolitti van 1892-1893 stonden de oppositie-
groeperingen toe zich vrij te verenigen en te ontwikkelen. Deze vrijheid gold in het minst voor
internationalisten en anarchisten. Cairoli viel na een motie van wantrouwen over zijn liberale beleid
en Giolitti werd voor zijn open opstelling beloond met de opstand van de fasci siciliani. Beide
pogingen tot grotere tolerantie werden gevolgd door perioden van strenge repressie.
   Vanaf het begin van het koninkrijk Italië hebben de regeringen van de Destra en de Sinistra de
internationalisten en anarchisten gecriminaliseerd. Daartoe werden politiemaatregelen als de
ammonizione en het domicilio coatto, die voor gewone misdadigers waren ontworpen, aangewend
tegen staatsvijanden of 'subversieve' personen, in het bijzonder tegen de anarchisten. Nog duidelij-
ker gebeurde dat via de wetgeving, die een groep anarchisten gelijkstelde met een bende misdadi-
gers. Deze criminalisering heeft het verzet van anarchisten tegen vaste organisatievormen zeker
bevorderd.
   De staat was niet zozeer bevreesd voor de politieke bewegingen van het republicanisme of
anarchisme, maar vooral voor de invloed die deze bewegingen zouden kunnen uitoefenen op het
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toch al onrustige volk. Terwijl de anarchistische beweging de kloof met het volk probeerde te
overbruggen om het  - 'in het belang van hun eigen emancipatie' -  tegen de staat in opstand te
brengen, bleef de politieke top ver van het volk verwijderd en wilde ze het ook verre houden van de
politiek. Deze opstelling veranderde pas tijdens de tweede regeerperiode van Giolitti vanaf 1901.
   De repressie ten tijde van Depretis vanaf eind 1878 leidde tot een vlucht van de internationalisten
en anarchisten naar het buitenland. Dit emigrantenanarchisme verontrustte de regering bijna nog
meer dan het anarchisme in eigen huis. Ongetwijfeld zullen bij deze politici de ervaringen van hun
ballingschap tijdens het Risorgimento een belangrijke rol hebben gespeeld bij hun bezorgdheid over
de activiteiten van de anarchisten. De moord op tsaar Alexander II was van doorslaggevende
betekenis voor de ontwikkeling van de georganiseerde Italiaanse politiediensten in het buitenland.
Deze hielden zich uitsluitend met de anarchisten bezig. De controle van de regering op dit apparaat
was gering. Dat was het gevolg van de vele regeringswisselingen en van de structuur van de
halfslachtig opgezette dienst.
   De organisatie van de politieke politie en van de politiespionage heeft een aantal belangrijke
resultaten behaald: zij hield de regering permanent waakzaam voor het gevaar van de anarchisten;
ze informeerde de regering gedetailleerd over de verplaatsing van de belangrijkste anarchisten en
over hun internationale contacten; ze zaaide argwaan en verdeeldheid binnen de beweging. Het
belangrijkste resultaat was echter een grote mate van mystificatie van het anarchisme.
   De politie-organisatie is er niet in geslaagd om individuele aanslagen te voorkomen. Juist omdat
het in alle gevallen om individuele aanslagen handelde en de daders niet tot de kring van de invloed-
rijke anarchisten behoorden, was de politiedienst niet in staat deze te voorspellen of tijdig waar te
nemen. De Zwitserse opperrechter Otto Lang constateerde in 1905 terecht:

De politieke politie weet alles: haar spionnen informeren haar welke krant 'de anarchist'
leest, waar hij zich laat scheren, van wie hij brieven ontvangt - slechts dat ene weet ze niet
en ze zal het ook dan niet weten als het mogelijk zou zijn dat haar ijver en haar geweten-
loosheid nog zouden toenemen: [...] ze weet niet wanneer in een of ander pathologisch
brein de gedachte opduikt om een aanslag te plegen.2

   Het einde van de individuele aanslagen werd veroorzaakt door de veranderde strategie van de
anarchisten zelf en door de veranderde houding van de regering tegenover de arbeidersbeweging.
Het spionagenetwerk, dat door Giolitti in stand werd gehouden en werd uitgebreid, heeft op geen
enkele wijze bijgedragen aan de afsluiting van het terroristische tijdperk.
   In de jaren negentig verzekerde de regering zich van de samenwerking van de grensstaten op het
gebied van uitwisseling van informatie over de anarchisten. In 1894 had Crispi zich reeds verzekerd
van de medewerking van de buurstaten in de strijd tegen de anarchisten. De samenwerking op
Europees niveau werd pas effectief na de Internationale Antianarchistische Conferentie te Rome in
1898. Vanaf dat moment hielden de nationale politiediensten elkaar maandelijks op de hoogte van
uitwijzingen en signalementen van anarchisten.
   De Weense journalist Ernst Victor Zenker had in 1898 volkomen gelijk toen hij zijn stelling
publiceerde:

Geen waakzaamheid zal aanslagen tegenhouden, geen gestrengheid zal fanatici doen
terugschrikken en geen systeem van internationale politie zal de uitbreiding van het actie-
anarchisme verhinderen als de ziektekiem die in het sociale lichaam zit, niet verdwijnt.
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soortgelijke mening ventileerde Gustav Maier, "Glossen zur neuesten Anarchistenhetze", Schweitzerische
Blätter für Wirtschafts- und Sozialpolitik, XVI (1898) 63.

Zolang in Italië een slecht regeringssysteem met van oudsher ingekankerde economische
kwalen en een kolossale bevolkingsaanwas samenkomen, zolang zal het de buurstaten
met zijn proletariaat overspoelen en zal steeds opnieuw de besmetting van de sociale
wanhoop uit het zieke in het gezonde deel van de maatschappij verspreiden.3


