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Dankwoord

Het is me een aangename plicht om, naast de vriendelijke
archivarissen en mijn naasten die als eerste lezers van het
manuscript wilden fungeren, ook speciaal de volgende
mensen te bedanken:
– Roger De Bruycker, die er met zijn eindeloze volharding en zijn aandringen in slaagde medespelers en documenten terug te vinden die getuigen over dit dramatische leven dat hem zo nauw aan het hart ligt;
– Christophe Blairon, wiens scriptie geschiedenis een
eerste toegang gaf tot de archieven van het proces van
Gennaro Rubino;
– de Anglo-Italian Family History Society (AIFHS);
– Pietro Di Paola, een jonge Venetiaanse historicus die
het resultaat van zijn ontdekkingen gul met me deelde;
– Lucio Sponza, oude maat en historicus, Venetiaan uit
Londen. Tijdens een lang voorbij Festa dell’Unità, in
Genua in september 1989, zagen we samen een wereld
kantelen.

Ik zeg het vaak genoeg tegen mijn studenten:
‘De terroristen van de enen zijn de helden en de
martelaren van de anderen.’

In 1902 werd het traditionele Te Deum van 15 november
in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal vervangen door een herdenkingsdienst voor de pas overleden
echtgenote van Leopold II, koningin Marie-Henriette,
en voor zijn moeder, koningin Louise-Marie. De koning
woonde de dienst bij samen met verschillende leden van
de koninklijke familie, onder wie zijn opvolger Albert en
diens vrouw Elisabeth.
Toen de wagens door de Koningsstraat reden, werd
er op de koninklijke stoet geschoten door een Italiaanse
anarchist die speciaal daarvoor naar België was gekomen. De vorst bleef ongedeerd, niemand raakte ernstig
gewond. Toch zou Gennaro Rubino levenslang krijgen
en sterven in de gevangenis van Leuven, na ruim vijftien
jaar gevangenschap in harde omstandigheden.
Wie was hij? Wat dreef hem om Leopold II als doelwit
te kiezen? Waarom werd hij zo zwaar gestraft?

1. Kinderjaren in Apulië

Het register van de burgerlijke stand van de gemeente
Bitonto vermeldt de geboorte, op 23 november 1859, van
een kind van het mannelijke geslacht, geboren uit Emmanuele (sic) Rubino en Rafaela Cervone, met de voornaam Gennaro.1 Het werd de volgende dag gedoopt.2
Bitonto is een dorp in Apulië, in het zuidoosten van
Italië, vijftien kilometer ten westen van Bari. Bari is een
bisschopsstad, die sinds de 19de eeuw via het bisdom
kerkelijk verbonden is met het stadje Ruvo di Puglia.
Beide plaatsen kenden een bloei in de hellenistische tijd
en waren ook welvarend in de middeleeuwen, waar ze
twee mooie romaanse kathedralen aan over hielden. In
de 19de eeuw, toen Gennaro Rubino geboren werd, was
Bitonto een groot landbouwersdorp in het hart van een
wijnstreek en vooral van olijfgaarden die hoogwaardige
olie voortbrachten. In de streek ontwikkelde zich ook een
sociale en anarchistische beweging.3
Deze schaarse elementen vormen de enige absoluut zekere gegevens omtrent de jeugd van Gennaro Rubino. Voor
al de rest moeten we een document raadplegen dat ons
vaak van pas zal komen en dat we nu meteen voorstellen.
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Na zijn arrestatie, bij de eerste ondervraging, gaf Rubino te kennen dat hij zich wilde laten verdedigen door
de Belgische advocaat Emile Royer, die met een krachtig pleidooi – gepubliceerd en befaamd in anarchistische
kringen4 – in 1892 in Luik de vrijspraak had afgedwongen
voor de anarchist Jules Moineau, die explosieven had aangebracht op de drempel van een gemeenteraadslid, overigens zonder slachtoffers te maken. Maar Emile Royer
weigerde aanvankelijk Gennaro Rubino te verdedigen.
Om hem te overreden schreef Rubino in de gevangenis
een ‘memorie’, die de advocaat inderdaad over de brug
haalde.
Dat document van 107 bladzijden, getiteld Mémoires
sur mon attentat contre la vie du roi des Belges en gericht aan
meester Royer, is vanzelfsprekend van essentieel belang.
Het vormde stuk nr.23 in het dossier van Rubino bij het
Brabantse hof van assisen en is dus integraal bewaard in
het archief.5 Het document is eigenhandig in het Frans
geschreven door Rubino; hij stelde het op in de gevangenis van Sint-Gillis, tussen de ondervragingen in het Justitiepaleis door, en beëindigde het op 8 december 1902.
Het verschaft ons fundamentele informatie omtrent zijn
overtuiging en het ontstaan van zijn politieke engagement (het eerste deel heet ‘Waarom ik anarchist ben’)
maar ook over zijn jeugd (het tweede deel). Natuurlijk
moeten we het document met de grootste omzichtigheid
gebruiken, aangezien het diende om voor Emile Royer
het belang van zijn zaak aan te tonen. Gennaro Rubino
moest zijn advocaat via dit document overtuigen hem onder zijn hoede te nemen, en ook moest hij zijn kameraden
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overtuigen dat hij een echte anarchist was. Met het oog
daarop reconstrueerde hij dus zijn familiale en intellectuele levensgang, maar natuurlijk is hoe hij zichzelf voorstelt op zich ook betekenisvol en interessant. De elementen die we erin terugvinden kunnen we overigens toetsen
aan een lang interview dat zijn zus Maria, onderwijzeres
in Bitonto, de dag na de aanslag gaf aan de pers van Bari.6
Gennaro Rubino stelt uitgebreid zijn vader voor:7 een
hoefsmid en veearts die niet veel kans had gekregen om
te studeren maar erg vooruitstrevende ideeën had en politiek erg actief was. Hij zou aanhanger van Garibaldi
geweest zijn, vrijdenker, vrijmetselaar van het GrootOosten en vurig antiklerikaal. Hoewel hij aanvankelijk
een republikein in de trant van Mazzini8 was, zou Emmanuele Rubino zich, zoals Mazzini en Garibaldi, hebben neergelegd bij de monarchie van koning Victor Emmanuel, ter wille van de eenheid van Italië. Zijn zoon
stelt hem aan ons voor als iemand die bekommerd was
om sociale gerechtigheid, die zijn kinderen opvoedde
volgens de principes van Mazzini en hun sprak over het
jonge Italiaanse vaderland en over zijn eigen rol in de
onafhankelijkheidsstrijd – het Risorgimento – in Apulië. De Corriere delle Puglie omschreef deze vader als een
harde werker en een moedige patriot, die ook gemeenteraadslid was geweest.9
Over Rubino’s moeder komen we alleen te weten dat ze
stierf toen hij elf maanden oud was. Ze had vier kinderen
gebaard, van wie er maar twee in leven bleven, Gennaro
en zijn zus Maria, die trouwde met Francesco Vitucci en
– 13 –

tientallen jaren lang onderwijzeres was in de gemeenteschool van Bitonto.
De vader-weduwnaar strafte zijn zoon streng als hij stommiteiten beging, maar volgens de memorie van Gennaro
Rubino zondigde hij vooral door ‘een groot zwak voor de
liefde van de vrouwen’. Hij zou met verschillende vrouwen omgang gehad hebben, en bovendien verwekte hij
bij zijn dienstbode, met wie hij uiteindelijk trouwde in
1883, een stel kinderen. Drie van hen bleven in leven:
Pietro (1866), Annita (1871) en Enrico (1880). De twee
halfbroers van Gennaro vinden we herhaaldelijk terug op
zijn levenspad, zijn halfzus Annita (of Anna-Maria) werd
in Bari lerares in een nonnenschool.
Als halve wees van nog geen jaar oud werd Gennaro
tot zijn zesde toevertrouwd aan zijn grootmoeder en zijn
tantes, die hem vaak meenamen naar de kerk. Zijn zus
Maria getuigt dat hij toen een erg braaf kind was.10 Aan
het begin van de lagere school keerde hij terug bij zijn vader. Deze geloofde in het nut van het onderwijs en stond
erop dat zijn kinderen studeerden.
Volgens de memorie zorgde de vader ervoor dat Gennaro zijn huiswerk maakte, maar hoefde de jongen thuis
niet veel te studeren omdat hij oplette in de klas, een goed
geheugen had en veel opstak van het onderricht zelf. Hij
bleef geen enkele keer zitten en op zijn vijftiende had hij
dan ook alle onderwijsmogelijkheden van zijn geboortedorp uitgeput, in de technische school Carmine Sylos.
Hij kende goed Frans – dat was destijds de tweede taal die
in Italië werd onderwezen, en hij zou er later zelfs even
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les in geven; hij deed wat kennis van boekhouding op,
had ‘een bijzondere voorliefde voor wiskunde en natuurwetenschappen’ en een natuurlijke aanleg voor tekenen.11
Volgens de Corriere delle Puglie viel hij op door een intelligentie die svegliatissima (erg levendig) was.12
In 1875-1976 begon hij in Bari wiskunde te studeren,
omdat hij ingenieur wilde worden. Maar zijn vader kon
niet tegelijk zijn studie betalen en die van Maria, die op
de normaalschool zat. Na een jaar moest Gennaro zijn
studies en zijn ingenieursdroom opgeven.
Hij keerde terug naar Bitonto, zestien jaar oud. Zo
kwam er een eind aan een voor die jaren tamelijk gewone
kindertijd, zonder veel tederheid maar ook zonder veel
leed. Zijn jeugd zou moeilijker zijn.
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2.. Soldatenleven
2
Soldatenlle

Gennaro
G
Ge
nnaa Rubino was volgens zijn eigen verslag verplicht
nn
zijn studies te onderbreken en terug te keren naar Bitonto
in de zomer van 1876. Hij vond er geen werk.
Er was toen een bestseller in trek in het pas gevormde
Italië (de onafhankelijkheid dateerde van 1861, de verovering van Rome van 1870): een bundel artikelen van
Edmondo De Amicis, Soldatenleven. De auteur – die later
socialist zou worden en beroemd raken met zijn kinderboek Cuore (‘Hart’) – verheerlijkte daarin de waarde van
een militaire carrière en de liefde voor het vaderland.13
Hij gaf een idealistisch beeld van het nieuwe Italiaanse
leger, dat de jongeren opvoedde en een smeltkroes van de
natie vormde. Volgens zijn memorie raakte Rubino erg
onder de indruk van Soldatenleven en van de patriottische
gedichten die hij op school van buiten had geleerd, en
brachten die invloeden hem tot het besluit om soldaat te
worden.
Met de zegen van zijn vader liet hij zich op 31 maart
1878 inlijven als vrijwilliger14 en begon als leerling-sergeant aan de school voor onderofﬁcieren in Maddaloni,
bij Napels. Hij verwachtte er een eengemaakt en egalitair
corps aan te treffen, dat het vaderland verdedigde en on– 16 –

recht bestreed, maar hij kreeg te maken met blinde gehoorzaamheid, met bevelen zonder uitleg, met de eis tot
passiviteit en absolute onderwerping. Het leger maakte
van Rubino een rebel tegen elk gezag, en zijn politieke
overtuiging begon daar ook vorm te krijgen.
Dankzij zijn militaire dossier15 kunnen we zijn tien
jaar durende gang door diverse infanterieregimenten
volgen.16 Volgens zijn memorie studeerde hij wiskunde,
topograﬁe, tactiek en aardrijkskunde en werd hij na
amper achttien maanden gepromoveerd tot sergeant.
Zijn zus voegt daaraan toe dat er van de 160 kandidaten maar zes die promotie kregen; Gennaro werd derde
gerangschikt.17
In de voetsporen van Edmondo De Amicis wilde hij
zijn studies graag voortzetten aan de prestigieuze militaire academie van Modena, maar omdat zijn vader het
inschrijvingsgeld niet kon betalen moest hij ook aan die
droom verzaken. Zijn zus beschreef aan de Corriere delle
Puglie hoe de hele familie zich vergeefs inspande om de
nodige 400 lire bijeen te krijgen. Zij zelf vroeg zonder
succes dat de gemeente haar een voorschot op haar loon
zou toekennen om hem die som te kunnen geven.18
Ondanks zijn aanleg voor militaire vakken, moest
Gennaro dus zijn hoop laten varen om ofﬁcier te worden.
Hij werd in 1881 integendeel gedegradeerd tot gewoon
soldaat, en zijn militaire dossier somt een aantal arrestaties en opsluitingen op, meer bepaald in de sombere militaire gevangenisforten van Messina en Gaeta. Hij werd
vrijgelaten uit Gaeta op 25 december 1887 en verliet het
leger op 24 januari 1888.
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Het is voor ons natuurlijk belangrijk om de redenen voor
die gevangenisstraffen te kennen. Een vergelijking van
Rubino’s standpunt zoals dat in zijn memorie staat opgetekend met getuigenissen tijdens zijn proces in Brussel
maakt een genuanceerd beeld mogelijk van wat er in die
tien jaar is gebeurd.
Het was toen in Italië gebruikelijk om de rekruten uit
het zuiden naar het noorden te sturen en omgekeerd,
kwestie van de jonge Italianen kennis van (en liefde voor)
heel hun land bij te brengen. Dat gold ook voor Rubino,
die als jonge sergeant naar het 50ste infanterieregiment
in Firenze werd gestuurd. Daar pleegde hij zijn eerste
inbreuken op de discipline, die zijn degradatie tot gewoon soldaat veroorzaakten en zijn overplaatsing naar
het 34ste infanterieregiment.19 Toen hij weer korporaal
was zonden ze hem naar Sicilië, en daar veroordeelde het
militair gerechtshof van Messina hem in 1884 tot vijf jaar
opsluiting.20 Hij verliet de gevangenis van Gaeta in 1887
dankzij een gratieverlening door koning Umberto I ter
gelegenheid van diens zilveren bruiloft.21
Volgens wat Rubino in 1902 schrijft, waren het geen
gratuite brutaliteiten of onbezonnen insubordinaties
die tot die straffen leidden. Zijn inbreuken op de discipline zouden reacties zijn geweest op onrechtvaardigheden van zijn meerderen, protesten tegen onterechte
berispingen die hij of zijn kameraden gekregen hadden.
Hij verzekert ons dat zijn republikeinse artikelen in
L’Indipendente, waarin hij kritiek leverde op zijn superieuren en op de omstandigheden in het militair hospitaal, de reden vormden voor zijn veroordeling voor
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‘eerroof, laster, ongehoorzaamheid en insubordinatie
gepaard met beledigingen’.22
Volgens zijn zus, die hem in haar interview verdedigt,
was het gewraakte artikel hem gedicteerd door twee kameraden – waarschijnlijk, zo voegt ze er naïef aan toe,
omdat hij een mooi handschrift had!23 Gennaro nam
evenwel de volle verantwoordelijkheid op zich in deze
zaak: zijn ‘libre-examen’ (sic), zijn geweten, stond hem niet
toe onrechtvaardige bevelen te verdragen.
Bovendien vermeldt hij in zijn memorie een aantal ontmoetingen uit zijn soldatenleven die hij beslissend acht
voor zijn politieke ontwikkeling. Italië was in de laatste
decennia van de 19de eeuw inderdaad een kweekvijver
van ‘subversieve’ ideeën, die verspreid raakten in de meest
uiteenlopende milieus.
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3. Subversieve ideeën in Zuid-Italië aan
het einde van de 19de eeuw

Zoals we later nog zullen zien, werden de meeste aanslagen op vorsten of staatshoofden in die periode gepleegd
door Italianen. Santo Caserio doodde de Franse president
Sadi Carnot, Luigi Lucheni velde keizerin Sissi, Gaetano
Bresci schoot koning Umberto I neer, Michele Angiolillo
– wellicht net als Gennaro Rubino afkomstig uit Apulië24 – vermoordde de Spaanse eerste minister Antonio
Cánovas.
De Italianen en meer bepaald de Italiaanse emigranten hadden geen monopolie op koningsmoorden, maar
wel de reputatie dat ze de wereld terroriseerden met hun
anarchistische aanslagen. Dat is natuurlijk geen toeval,
want je kunt stellen dat Rusland, het Iberisch schiereiland en Italië de drie belangrijkste haarden van het anarchisme geweest zijn. De andere haarden (Frankrijk, de
Verenigde Staten, ...) zijn secundair of kwamen voort uit
de vorige.
Een land als België heeft nooit een massale en populaire anarchistische beweging25 gekend, maar in Italië
konden de anarchistische ideeën die in de eerste helft
van de 19de eeuw geformuleerd waren door Pierre– 20 –

Joseph Proudhon en Max Stirner op een echte aanhang
bogen.26
De anarchistische beweging maakte deel uit van de Internationale Arbeidersassociatie (IAA), de Eerste Internationale, die was opgericht in 1864 en waar ook de marxisten bij waren. De anarchisten wilden, om sociale gelijkheid en individuele vrijheid te verwezenlijken, de staat
vervangen door vrije verenigingen van individuen. Vanuit hun wil om de samenleving snel en diepgaand te veranderen, kozen ze voor radicale middelen en stonden ze
het gebruik van geweld voor.
Sommigen plaatsen het begin van de anarchistische
beweging in Italië in de tijd van de Carbonari, die aan
de basis lagen van het Risorgimento, de opstand voor de
onafhankelijkheid en de eenheid van Italië – de tijd van
Giuseppe Mazzini, van Carlo Pisacane27 of van Bakoenins aanwezigheid in Firenze in 1864. Inderdaad, de Russische revolutionair Michael Bakoenin, een van de grondleggers van het anarchisme, verbleef na zijn ontsnapping
uit Siberië in Italië, waar hij bijdroeg tot de oprichting
van de beweging. Het vroegste Italiaanse socialisme was
dus anarchistisch geïnspireerd.
De techniek die de Italianen voorstonden was de ‘propaganda van de daad’. Daarbij ging het erom de onderdrukte massa’s bewust te maken door opstandige acties.
De eerste keer dat deze tactiek collectief in praktijk werd
gebracht, was in 1877, in het zuiden van Italië, waar de
anarchisten de bevolking van Benevento, een stad die net
als de geboortestreek van Rubino in het oude konink– 21 –

rijk Napels lag, tot opstand brachten. De opstand werd
hardhandig neergeslagen door het leger en dat betekende
het einde van een tijdperk voor de Italiaanse anarchisten.
Ze plooiden zich terug op een individuele ‘propaganda
van de daad’, dus op spectaculaire aanslagen in plaats van
collectieve acties. Het Internationaal Anarchistisch Congres van 1881 in Londen bekrachtigde die aanpak.
Een van de beroemdste Italiaanse anarchisten uit die
tijd was Carlo Caﬁero (net als Rubino afkomstig uit
Apulië), die in 1872 het Anarchistisch Congres van Rimini voorzat en deelnam aan de opstand van Benevento;
daarna schreef hij in de gevangenis een Italiaanse samenvatting van Het Kapitaal van Marx en keerde hij terug
tot het marxisme. Andrea Costa, een andere leider van
het eind van de jaren 1870, brak met het anarchisme en
werd socialist. Als tenoren van het Italiaanse anarchisme
bleven toen over Francesco Saverio Merlino en Errico
Malatesta (die in Londen een belangrijke rol speelde in
Rubino’s omzwervingen28); zij moesten vluchten, maar
het anarchisme bleef zich ontwikkelen van Sicilië tot in
centraal Italië (bijvoorbeeld de Beweging van Carrara in
1894).
Hoeveel weet had Gennaro Rubino van al die sociale en
politieke beroering?
Het vroegere koninkrijk Napels, waar hij geboren
werd, was een van de centra van het Italiaanse anarchisme: vaderland van Michele Angiolillo (Rubino zegt dat
hij diens schietpartij in Spanje goedkeurde29), van Carlo
Pisacane en van Carlo Caﬁero.
– 22 –

De lezer die zich het toenmalige Apulië voorstelt als
een soort einde van de wereld dat overgeleverd was aan
een middeleeuws agrarisch systeem en dus buiten de sociale bewegingen van de 19de eeuw stond, heeft het helemaal mis. Natuurlijk lag de streek onder de knoet van de
grootgrondbezitters, die hun pachters onderdompelden
in diepe misère en soms zelfs hongersnood. De grond
werd bewerkt volgens ouderwetse methodes, de mechanisatie van de landbouw was nog pover en ook de industrialisatie bleef heel beperkt, maar dat betekende geenszins
dat de revolutionaire ideeën hier niet binnendrongen.
Het Risorgimento had er veel aanhangers. Later zouden die Apulische medestanders van Garibaldi en Mazzini teleurgesteld zijn door de gematigde koers van de
revolutie van 1860 en door de almaar conservatievere politieke lijn van het eengemaakte Italië. Dat milieu liet zich
makkelijk inpalmen door de revolutionaire agitatie van
Michael Bakoenin, die vanaf 1865 actief was in Napels.
Die Zuid-Italiaanse anarchisten, onder wie Carlo Caﬁero, speelden een essentiële rol; zij trachtten een revolutionaire interpretatie te geven aan de speciﬁeke sociale
situatie van het oude koninkrijk Napels, en rekenden op
de landarbeiders om het sociale evenwicht onderuit te
halen.30
Terwijl de marxistische vleugel van de Internationale
in Italië nog in zijn kinderschoenen stond, beheerste de
anarchistische ideologie van Bakoenin heel de radicale
politieke horizon. Zuid-Italië bekleedde een essentiële
plaats in de anarchistische plannen en Apulië was een
centrum voor dit sociale en politieke denken. Anarchis– 23 –

ten uit gegoede kringen zoals Caﬁero deden er een levendig ideologisch milieu ontstaan waar de ideeën van
Bakoenin een invulling kregen die aangepast was aan de
eigenheid van de Zuid-Italiaanse landarbeiders.
De revolutionairen kozen Apulië zelfs als de ideale plek
voor een volksopstand. De eerste samenzwering die ze
op touw zetten (1874) werd ontdekt en de daders kwamen voor de rechtbank. In 1877 mislukte de opstand van
Benevento, omdat de boerenmassa’s over het algemeen
totaal onverschillig bleken te zijn voor de subversieve
ideeën.
Ondanks die rampen (vanuit anarchistisch standpunt)
bleven de Apulische revolutionairen niet bij de pakken
zitten maar gingen ze door met het smeden van onwaarschijnlijke plannen tot opstand. Ze moesten massaal onderduiken of in ballingschap gaan; in de tweede helft van
de jaren 1880 kwamen de radicalen en later de socialisten in hun plaats, en de anarchistische ideeën verloren
terrein.
Toen in 1893 het eerste regionale congres van de Socialistische Partij werd gehouden, nam een inwoner van
Bitonto eraan deel, Giovanni Ancona-Martucci. Apulië
vormde al snel (net als Emilia-Romagna) een stevige basis
van het Italiaanse socialisme. In 1898 schudden revoltes
Italië dooreen (met een hoogtepunt in Milaan), maar in
Apulië braken ze voortijdig uit; ze werden er hard neergeslagen en mondden uit in een reeks processen. Vanaf
1901 stuurde Apulië een socialistische afgevaardigde naar
de Italiaanse Kamer, de armendokter Nicola Barbato, die
door de boerenmassa’s als een heilige werd gezien.
– 24 –

Gennaro Rubino had zeker weet van de opstand in Benevento, die zich immers afspeelde in het jaar dat hij bij
zijn vader doorbracht, tussen zijn studies in Bari en zijn
aankomst in de militaire school van Maddaloni. Volgens
de memorie had zijn vader met de garibaldianen tegen
Oostenrijk gevochten, tijdens het Risorgimento, en deed
hij de negen- of tienjarige Gennaro een essay van Mazzini lezen, De plichten van de mens, en gaf er zijn commentaar bij.
Boven op die eerste laag kwamen er enkele ontmoetingen bij het regiment: een jonge republikeinse advocaat31
en een jonge revolutionair uit Faenza brachten hem ertoe
zich republikein te noemen, wat in het Italië van die tijd
heel gedurfd was maar goed aansloot bij de opvattingen
van zijn vader en bij de Mazzini uit zijn kindertijd.
Hij las het erg kritische Vie de Jésus van Ernest Renan,
waardoor hij nog meer afstand nam van het christendom
maar wel de Bijbel en de Talmoed ging bestuderen.
Telkens als hij in de gevangenis belandde proﬁteerde
hij ervan om zich studieboeken te laten toesturen door
zijn zus Maria of door zijn verloofde, Maria Teresa Fatelli (of Fanelli), die uit Ruvo di Puglia kwam niet ver van
Bitonto, en net als zijn zus lesgaf. Op het gebied van de
roman ontdekte hij Jules Verne en Emile Zola. En daarnaast begon hij ook politieke economie te studeren.
Tijdens een laatste verblijf in de gevangenis waar we
later op terugkomen, in Castelfranco d’Emilia, had hij
een beslissende ontmoeting. Hij ging er om met de ‘terrorist’ Bonini, die tot twintig jaar veroordeeld was voor
een bomaanslag en die hem liet kennismaken met de leer
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van de utopische socialisten Blanqui en Fourier en met
de anarchistische theorieën van Bakoenin en Kropotkin.
Zoals vele Italiaanse socialisten in die tijd aarzelde hij
nog tussen Het Kapitaal van Marx, waarin hij nieuwe mogelijkheden voor economische analyse van de samenleving ontdekt had, en het anarchisme dat zijn geboortestreek blijvend getekend had.
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4. Een onzeker bestaan

Tijdens zijn soldatenleven was Gennaro Rubino dus geevolueerd van heftige ongehoorzaamheid naar bewuste
rebellie.
Toen hem eind 1887 gratie werd verleend was hij 28
jaar, maar hij had geen sociale positie en geen middelen van bestaan. Na een poging om het land te verlaten
keerde hij terug naar Bitonto en volgde er lessen aan de
handelshogeschool, om betere kansen op werk te krijgen.
Hij gaf ook een tijdje les aan de technische school die hij
zelf bezocht had. Volgens de journalist van de Corriere
delle Puglie die na de aanslag op Leopold II in Bitonto
onderzoek deed naar Rubino’s verleden,32 was hij tijdens
de drie jaar dat hij weer in zijn geboortestreek woonde
‘irrequieto, nervoso, strano, un po’ matto’ (‘onrustig, zenuwachtig, vreemd, een beetje gek’), en speelde hij daarom
zijn baan als leraar kwijt.
Volgens het verhoor van zijn zus Maria tijdens het proces in Brussel gaf hij in die periode niet openlijk blijk van
een extremistische politieke overtuiging33 – maar laten
we niet vergeten dat Maria zijn rebelse karakter altijd
tracht te minimaliseren.
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Kort na zijn terugkeer naar Bitonto trouwde hij met een
meisje uit het dorp Ruvo di Puglia, Maria Teresa Fatelli,
geboren op 6 september 1862, voor wie hij al in zijn adolescentie – zo zegt zijn memorie – een ‘platonische liefde’
koesterde.34 Het is niet geweten of zij zijn socialistische
ideeën deelde. Ze gaf les in Molfetta en had hem in de
cel de ‘subversieve’ boeken bezorgd die hij wilde lezen.
Vreemd genoeg heette de vriend en gezant van Bakoenin
in Spanje – toeval of verwantschap? – Giuseppe Fanelli
(dit schijnt de oorspronkelijke vorm te zijn van de naam
van Rubino’s eerste vrouw) en kwam ook hij uit het oude
koninkrijk Napels.35
Het diocesane archief van Bitonto bewaart het celibaatsattest dat Gennaro Rubino kreeg op 3 augustus
1889 met het oog op zijn – kerkelijke – huwelijk, dat voltrokken werd op 7 mei 1890.
In een verhoor op het proces door rechter Van Nerom36
beweerde Rubino dat hij met Maria Teresa Fatelli getrouwd
was op aanraden van een dokter die hoopte dat daardoor
de psychologische problemen van de jonge vrouw zouden
verminderen. De journalist van de Corriere delle Puglie die
in Bitonto onderzoek deed beschrijft haar inderdaad als
een onstabiel iemand, en Gennaro’s zus Maria bevestigt
dat de jonge vrouw sinds haar jeugd gek was, dat ze altijd
op haar knieën wilde zitten en voortdurend kruisen sloeg.
De familie Rubino was tegen het huwelijk, maar een heeroom van het meisje had Gennaro ervan overtuigd dat de
aanvallen van hysterie zouden overgaan na het huwelijk.37
Het jonge paar vertrok naar Milaan, waar Rubino zich
volgens het stadsarchief vestigde als wijnhandelaar ter– 28 –

wijl zijn vrouw ingeschreven stond als onderwijzeres.38
Ze kregen geen kinderen, en op 4 december 1892 werd
Maria Teresa opgesloten in een psychiatrische inrichting
in Mombello bij Milaan,39 waar ze in 1902 nog altijd zat,
volgens wat Rubino’s zus vertelde aan de journalist van de
Corriere delle Puglie.
Toen de handelszaak die hij had opgestart met het geld
van de man van zijn zus Maria op de ﬂes ging, vond Rubino werk als boekhouder bij de Milanese uitgeverij Treves. Na een paar maanden van relatieve stabiliteit werd
hij op 16 maart 1893 opgepakt voor valsheid in geschrifte
en oplichterij.40 Hij ontkende de feiten maar werd veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel. Die zat hij uit
in Milaan tot 1 december 1893 en daarna in Castelfranco
d’Emilia, waar hij, zoals eerder gezegd, op een doorslaggevende manier in aanraking kwam met het anarchistische gedachtengoed, via een gedetineerde die twintig jaar
had opgelopen na een aanslag.
In verband met deze beschuldiging van een misdrijf van
gemeen recht kunnen we even ingaan op de overredingstechnieken die Gennaro Rubino aanwendt in zijn memorie, een tekst die argumenten aandraagt voor zowel zijn
toekomstige advocaat Emile Royer als voor zijn anarchistische kameraden.
Rubino geeft er de voorkeur aan het misdrijf niet op te
eisen (het heeft voor ons trouwens geen belang of hij het
al dan niet pleegde) maar zijn onschuld uit te schreeuwen.
Hij zou in Milaan een maîtresse hebben gehad en zou
het ‘slachtoffer’ geworden zijn van haar broer, die zich
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op hem wilde wreken. Die voorstelling van zaken is natuurlijk een keuze: zelfs als hij onschuldig was, had Gennaro Rubino de diefstal kunnen opeisen, zoals vele anarchisten deden. Inderdaad, aangezien hij erover schrijft in
1902, op een moment dat hij zich anarchist noemt, zou
hij met Proudhon kunnen zeggen: ‘Eigendom is diefstal.’
Is het geen contradictie dat hij voor een modelbediende
wil doorgaan? Was het niet consequenter geweest om te
stellen dat zijn baas bestelen louter een kwestie van ‘terugnemen’ was?
In diezelfde periode gingen vele anarchisten zo ver
in het bestrijden van de eigendom dat ze beroepsdieven
of brandkastkrakers werden. In Londen leefden talrijke anarchisten met kleine diefstallen en zwendel op de
grens van de gewone criminaliteit. Vittorio Pini had een
theorie over de diefstal als legitiem strijd- en onteigeningsmiddel, en ﬁnancierde de anarchistische pers met
zijn sensationele diefstallen in de omgeving van Parijs.41
Alexandre Jacob, die heel waarschijnlijk model stond voor
de ﬁguur van Arsène Lupin en die in Spa bij koningin
Marie-Henriette, de vrouw van Leopold II, een Corot en
een Sisley ontvreemdde,42 vond dat hij recht deed gelden
door de rijken en de machtigen te bestelen.
Gennaro Rubino beweert niets van die aard. Hij wil
zichzelf afschilderen als een onkreukbare en eerlijke bediende – toch een erg ‘burgerlijk’ beeld, even ‘burgerlijk’
als zijn visie op het paar en het gezin: hij zegt dat hij zijn
vader ‘verplichtte’ te trouwen met de dienstbode bij wie
hij kinderen had, ‘ter wille van de moraal en als voorbeeld voor de familie’! Alleen al die verklaring had vele
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anarchisten van toen uit hun vel doen springen, omdat zij
het huwelijk veroordeelden als een burgerlijke instelling
die moest worden vernietigd en vervangen door de vrije
liefde.
Wat er ook van zij, onschuldig of niet, Gennaro Rubino
werd veroordeeld en zat zijn straf uit. Bij zijn vrijlating
was hij gewonnen voor de socialistische zaak maar kwam
niet openlijk uit voor zijn ideeën,43 en na een kort verblijf
in Milaan bij zijn halfbroer Pietro scheepte hij in voor
Engeland.
Hij was nu bijna veertig en zijn materiële situatie was
erg precair. Londen was op dat moment de welvarende
hoofdstad van het Britse imperium en trok daardoor
tal van vreemdelingen aan, in het bijzonder Italianen.
Gennaro Rubino zou er de wereld van die emigranten
ontdekken.
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5. De Italiaanse immigratie in GrootBrittannië

Gennaro Rubino kwam in Londen aan op 8 mei 1897.44
Groot-Brittannië trok toen al sinds geruime tijd Italianen aan. In de 19de eeuw was Londen met zijn twee
miljoen inwoners ’s werelds dichtst bevolkte stad, waar
makkelijk aan werk te raken viel, zeker voor Italiaanse
immigranten.
Van de 15de tot de 19de eeuw vormden artiesten, architecten, wetenschappers, operazangers, handwerkers
en instructeurs in paardrijden of schermen een eerste golf
van Italiaanse elite-immigranten. In de 17de en de 18de
eeuw kwamen daar marktkramers, entertainers, clowns
en mimespelers bij.
In de 19de eeuw nam de Italiaanse immigratie, die we
goed kennen door verschillende studies,45 enorm toe; in
1901 ging het om 24.383 mensen, van wie bijna de helft in
Londen woonde. Er bestonden ook Italiaanse kolonies in
Liverpool, Manchester, Shefﬁeld, en in het Schotse Glasgow (4000 Italianen in 1903).
Die immigratie kende een hoogtepunt in de tijd dat
Gennaro Rubino aan land ging, waarna ze afnam (vooral
door Mussolini’s wetten ter beperking van de emigratie)
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tot aan de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens nam ze
weer sterk toe. Arbeiders en arbeidsters uit het zuiden van
Italië werden systematisch aangeworven, en aan het eind
van de jaren zestig telde Groot-Brittannië zo’n 200.000
Italianen.
Maar bij de volkstelling van 2001 was het aantal Britse
inwoners born in Italy gedaald tot 106.000 (99.000 in Engeland, 4000 in Schotland en 3000 in Wales).46 Londens
Little Italy begon te krimpen, en vandaag resten er nog
alleen een kerk (St Peter’s of San Pietro47), een jaarlijkse
processie,48 twee kranten (La Voce degli Italiani en Londra
Sera),49 enkele restaurants en de club ‘Mazzini i Garibaldi’50. Voeg daarbij de efﬁciënte Anglo-Italian Family
History Society, die ons geholpen heeft bij onze opzoekingen; ze is gespecialiseerd in stamboomonderzoek van
Italianen in Groot-Brittannië en geeft een driemaandelijks blad uit, Italian Roots.51
Toen Rubino in Londen aankwam, woonden er Italiaanse immigranten in verschillende wijken van de stad,
meer bepaald in Soho (waar hij en zijn tweede vrouw een
tijdje in Frith Street 43 woonden)52 en Camden, maar ze
waren vooral geconcentreerd in Holborn en Clerkenwell,
ten noorden van de Theems. De Italianen begonnen zich
in die twee wijken te vestigen in de jaren 1840, en tegen
1890 besloeg de eigenlijke Italiaanse wijk de driehoek tussen Rosebery Avenue, Farrington Road en Clerkenwell
Road. De Italiaanse immigranten werden naar Londen
gezogen doordat ze er aan de slag konden als muzikanten en marktverkopers (van ijsroom, kastanjes of gipsen
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beeldjes), als horlogemakers, of in de voedingssector, de
horeca of de bouw (stukadoors, mozaïekwerkers, ...). De
wijk was in die tijd zelfs een bezienswaardigheid voor de
Londenaars, omdat ze zo armoedig, levendig en ‘typisch’
was: je zag er veel mannen met donkere snorren, vrouwen
in traditionele jurken en met kleurrijke hoofddeksels, orgeldraaiers met aapjes.
De vrouwen waren in die gemeenschap aanvankelijk
erg in de minderheid – vooral onder de marktkramers
en muzikanten – en vormden in 1911 nog minder dan
een derde van de Italiaanse bevolking; dat betekent dat
veel Italiaanse mannen in logementen woonden of Britse
vrouwen hadden. De Italiaanse vrouwen maakten in 1901
een derde van de 1700 Italiaanse huisbedienden in Londen uit.
Die Italianen waren naar Groot-Brittannië geëmigreerd
om politieke of economische redenen.
De Italiaanse politieke vluchtelingen van de 19de eeuw
waren niet erg talrijk, maar ze liepen in het oog en kregen
een goed onthaal in Groot-Brittannië. Het ging immers
om liberalen die tijdens het Risorgimento vochten tegen
despoten – zoals de paus – en die daarom de sympathie
afdwongen van een deel van de Britse weldenkenden, die
van Italië hielden, verliefd waren op de Italiaanse taal en
literatuur en soms tijdens een grand tour het land doorkruist hadden.
De sympathie van de Britten voor de Italiaanse politieke vluchtelingen van het Risorgimento (onder wie een
aantal erg wraakzuchtige ex-priesters of nonnen) werd
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nog versterkt door hun sterke antipathie voor de paus en
de katholieke kerk. Zo valt te verklaren dat Garibaldi –
die werd voorgesteld als de aartsvijand van de paus – in
Groot-Brittannië een volksheld was en er een triomfantelijke rondreis kon maken. Die antipapisten raakten in
Londen slaags met katholieke Ieren die pro-Garibaldi
meetings probeerden te verstoren.53
Maar de meerderheid van Italiaanse immigranten in
Groot-Brittannië was daar natuurlijk om economische
redenen en was uitdrukkelijk katholiek. De Italiaanse
kerk in Londen stond symbool voor hun gehechtheid
aan godsdienstige eigenheid tegenover hun anglicaanse
omgeving. De heiligen en madonna’s waar ze zich mee
omringden beschouwden de Britten, op zijn best medelijdend, als tekenen van hun domme bijgeloof.
Ze kwamen uit alle streken van Italië, maar in 1901
het vaakst uit Campania (streek van Napels54), Toscane
en Emilia. De oorsprong van hun migratie is vaak te vinden in de verarming en onteigening van de kleine boeren na de napoleontische oorlogen. De landbouwprijzen
stortten toen in en een dramatische hongersnood decimeerde in 1816-1817 het landelijke Italië, waardoor vanaf
1820 miljoenen ongeletterden moesten emigreren om te
overleven.
De Italiaanse gemeenschap van Groot-Brittannië was dus
maar in schijn homogeen: sociaal en politiek bestond ze
uit twee botsende werelden. Die botsing kon diverse, elkaar doorkruisende vormen aannemen: links tegen rechts
of rijk tegen arm, of de Kerk tegen de laïcisering. Gen– 35 –

naro Rubino beschrijft zo’n tegenstelling voor de Italianen van Glasgow, die hij kort na die van Londen leerde
kennen: ‘Het klimaat was moreel ellendig: enerzijds een
honderdtal bazen van ice-cream parlours of ﬁ sh restaurants,
even onwetend als gierig, laffe uitbuiters die onder bescherming van het Italiaanse consulaat allerlei onrecht
begingen tegen hun arbeiders, arme drommels die door
hun ouders waren verkocht voor een slavenleven, voor
500 fr in drie jaar!’55 Volgens zijn memorie deelde Gennaro Rubino al heel snel hun lot: ‘Toen ik naar Londen
trok wilde ik om het even welk werk aanvaarden om mijn
kost te verdienen (…). Hoewel ik dat niet gewend was,
speelde ik kruier en loopjongen voor 50 centimes, leidde
ik het harde leven van bediende bij boekhandel Moroni
voor 15 shilling per week (!), was ik kelner en keukenhulp,
duivelstoejager en wasbaas voor een of andere vriend.’56
Die ‘arme drommels’ vormden de inzet voor de twee
aanwezige partijen.
Sinds de helft van de 19de eeuw probeerden de Italiaanse politieke bannelingen hen ‘bewust te maken’.
Giuseppe Mazzini kwam in januari 1837 in Londen aan
en leefde er in de grootste armoede, steeds weer op een
ander adres tot in 1840. Hij nam deel aan de kortstondige Romeinse Republiek van 1849 en moest opnieuw
in ballingschap nadat de paus dankzij de Franse troepen weer aan de macht was gekomen. Terug in Londen,
waar hij tot 1868 bleef, steunde hij de school die in 1841
was opgericht om de migrantenkinderen Italiaans te leren en stichtte hij een hulporganisatie voor de Italiaanse
arbeiders in Londen (Unione degli Operai Italiani, later
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Società per il Mutuo Progresso degli Italiani di Londra).
Die vereniging werd na Garibaldi’s triomfantelijke bezoek aan Londen in 1864 de nog altijd bestaande ‘Club
Mazzini i Garibaldi’, die driehonderd leden telde toen
Gennaro Rubino in Londen aankwam.57
Onder die Italianen ronselden de socialisten en anarchisten leden, terwijl aan de andere kant de conservatieven de ‘arme drommels’ in de goede richting probeerden
te sturen via religieuze instellingen zoals de school St Peter’s, die eind 19de eeuw twee- à driehonderd leerlingen58
telde, of de goede werken van de kerk St Peter’s, die in
1863 ingewijd werd in Clerkenwell.59
De Italiaanse kringen in Londen waren sterk gepolitiseerd, en Gennaro Rubino zou daar niet aan ontsnappen.
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6. De Italiaanse anarchisten in Londen

Gennaro Rubino, die al lange tijd atheïst was en vurig antiklerikaal, frequenteerde uiteraard niet de religieuze organisaties voor Italiaanse migranten, maar wel de ‘andere’
Italiaanse kringen. Zijn memorie beschrijft hoe hij omging
met Italiaanse socialisten en anarchisten: ‘In Londen bleef
ik korte tijd bij het socialistische denken, dat na discussies
met vrienden en speciale studies overging in anarchisme.’60
Volgens documenten in het archief van zijn proces in
Brussel, publiceerde Rubino in september 1897 in de democratische krant Reynold’s Newspaper een apologie van
zijn landgenoot Michele Angiolillo, die de Spaanse eerste
minister Canovas had vermoord.61 Hij gaf ook een aantal
conferenties voor de Londense afdeling van de Italiaanse
socialistische partij, waarop hij onder bewaking kwam te
staan van de Britse politiediensten.62 Maar het is niet geweten of hij contact had met de Britse linkerzijde63 of met
niet-Italiaanse anarchisten zoals de uit Duitsland afkomstige Rudolf Rocker, die toen militeerde onder de Midden-Europese migranten in Londen. Gelijktijdig met zijn
contacten met de socialistische partij ontving Rubino ook
regelmatig bezoek van anarchisten die bij hem vergaderden om te discussiëren.64
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Deze linkse Italiaanse kringen in Londen zijn beschreven door Lucio Sponza,65 en meer speciﬁek over
de Italiaanse anarchisten in Groot-Brittannië gaat het
proefschrift van de jonge Venetiaanse historicus Pietro
Di Paola, dat begeleid werd door Carl Levy, de beste
Britse kenner van het Italiaanse anarchisme.66 Een heel
hoofdstuk (veertig bladzijden) van het werk van Di Paola
is gewijd aan de bewaking van de Italiaanse anarchisten
in Londen, een onderwerp waar we het slechts kort over
zullen hebben.
Twee van de linkse organisaties waren de Unione Sociale Italiana, die in Londen werd opgericht in 1897, en
de Società per il Mutuo Progresso degli Operai Italiani,
waarvan de basis in de jaren 1830 werd gelegd door een
kleine groep bannelingen uit Mazzini’s omgeving en die
later de steun van Mazzini zelf en de patronage van Garibaldi genoot. De eerste sporen van anarchistische activiteit onder de Londense Italianen moeten we echter niet
zoeken in die ‘verburgerlijkte’ kringen,67 maar veeleer
in de Circolo di Studi Sociali, die in 1878-79 actief was
rond Tito Zanardelli, of in de Club Anarchico, die opgericht was door starre lieden volgens wie de revolutionaire
anarchist Errico Malatesta een ﬂauwe reformist was. Die
Club had een nepnummer gemaakt van de conservatieve krant Londra-Roma, waarin de lof werd gezwaaid van
koningsmoorden.68
De overal vervolgde Italiaanse anarchisten hadden in
Groot-Brittannië een relatief veilige haven gevonden
dankzij het liberalisme.69 De meeste beroemde Italiaanse
anarchisten (Malatesta, Francesco Saverio Merlino, Pie– 39 –

tro Gori…) verbleven dus korte of lange tijd in Londen.
De stad was aan het einde van de 19de en het begin van
de 20ste eeuw trouwens ook de laatste toevlucht voor alle
anarchisten die door keiharde repressie uit andere Europese landen waren verjaagd.
Hun ideeën drongen nauwelijks door in de kringen
van rondtrekkende muzikanten en dierenvertoners, maar
nogal wat werknemers van restaurants en hotels, van wie
de uitbuiting sterk in het oog sprong, stonden wel open
voor het revolutionaire socialisme en anarchisme. Hun
seizoengebonden of tijdelijke jobs waren echter niet bepaald gunstig voor het organiseren van stabiele syndicale
of politieke structuren. Het is mogelijk dat Gennaro Rubino, die ons vertelt dat hij ‘kelner en keukenhulp in Londen geweest’ is, via zijn werkomgeving in contact kwam
met de anarchisten.
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7. Uitzichtloos

Op het vlak van de liefde leek Gennaro Rubino in Londen wel enigszins aan zijn trekken te komen. Hij kwam
aan op 8 mei 1897 en minder dan zeven maanden later
trouwde hij. De huwelijksakte, die in Westminster geregistreerd werd,70 preciseert dat op 4 december 1897 Gennaro Rubino, in de Britse administratieve documenten
herdoopt tot January Rubini, 38 jaar oud en volgens zijn
zeggen ongehuwd (!), trouwde met Emily Alderton, een
ongehuwde arbeidster van 36. Op dat moment woonden
de echtgenoten al samen in Soho. Hun getuigen waren
Alice Alderton, de zus van Emily, en haar man, een Italiaan die Alessandro Ayres heette en kelner was in een
restaurant, net als Rubino in die tijd.
Tien maanden later beviel Emily Alderton in de
kraaminrichting van Endell Street (‘The British Lying-in
Hospital’, gereserveerd voor behoeftige getrouwde vrouwen) van een jongetje dat als voornamen kreeg... Marx
en Engel (sic).71 Het jongetje werd voor Gennaro Rubino
het voorwerp van een oneindige genegenheid en van veel
kopzorg.
We hebben72 een foto van Emily Alderton, waarschijnlijk zo’n tien jaar later genomen, waarop zij te zien is met
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ietwat grove gelaatstrekken, getekend door een leven dat
zeker niet makkelijk of welgesteld was.
In zijn memorie van 1902 beschrijft Rubino haar, ondanks de geschillen die hen intussen scheidden, als ‘een
zachte, erg goede, eerlijke en voorzichtige vrouw (…).
Een voorbeeld van orde en netheid in huis, maar met
een erg beperkte intelligentie en opleiding, gewend aan
slavenarbeid sinds haar dertiende.’73 Haar vader had zijn
hele leven hard gewerkt en toen hij op zijn zeventigste
stierf, werkte hij nog altijd en bezat geen cent. Zij had
geen enkel politiek bewustzijn en verweet Gennaro zijn
ideeën. Volgens haar zouden er altijd rijken en armen zijn
en moest je maar zo hard mogelijk wroeten om aan de misère te ontsnappen. Rubino verontschuldigt zijn vrouw,
gezien haar onwetendheid, maar hij moest wel voortdurend ‘haar ongenoegen en jammerklachten en verwijten’
ondergaan, want zij legde de schuld voor hun ellende bij
zijn ideeën. En die ellende was er wel degelijk.
Gennaro werd in 1898 ontslagen uit de boekhandel van
zijn landgenoot Moroni, waar hij toen werkte. De boekhandelaar beschuldigde hem van diefstal, wat Rubino
ontkende.74 Om zijn gezin te voeden, probeerde hij zonder succes verschillende winkels op te zetten, waarna hij
samen met een zekere Ravetto een nieuwe boekhandel
opende. Zijn vennoot verweet hem dat hij lui was en zijn
tijd verdeed in politieke discussies met de anarchisten die
langskwamen in de winkel. Hij zou hem daarom ontslagen hebben.75 Volgens Rubino’s versie van de feiten ging
er achter de boekhandel een duister hoerenzaakje schuil
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en kwam er een einde aan hun samenwerking toen hij dat
aan het licht bracht.
Zijn volgende baantje, bij de anarchistische boekhandelaar Fanchiotti, zou Rubino zijn kwijtgeraakt toen hij
de man in een anarchistische krant aanklaagde als een
verklikker die de anarchisten in het oog moest houden
en verraden aan de overheid.76 Natuurlijk heette het in de
versie van Giuseppe Fanchiotti dat Gennaro Rubino geld
uit de kassa had gestolen.77
Die uiteenlopende interpretaties bewijzen niet noodzakelijk dat Gennaro Rubino volgens de normen van de
‘burgerlijke moraal’ een onverbeterlijke bedrieger was.
De opeenstapeling van aanwijzingen in dezelfde richting
zou kunnen doen veronderstellen dat hij die moraal misschien overtrad om de diepe ellende van zijn gezin wat te
verzachten; in zijn memorie neemt hij het trouwens ongezouten op voor de slecht betaalde ongelukkige die maanden en jaren achter de tralies vliegt voor een kruimeldiefstal terwijl de wettelijke dief die de ‘eerlijke’ burger is,
alle eer krijgt.78 Maar dat theoretische principe past hij
nooit toe op zichzelf, en hij ontkent met klem wat hem
wordt aangewreven. Om in de ogen van zijn advocaat
en later van de jury niet door te gaan voor een vulgaire
misdadiger?
Het is mogelijk dat Gennaro Rubino die verschillende
diefstallen niet pleegde. Een klassieke tactiek om politieke dissidenten in een slecht daglicht te plaatsen is immers
altijd geweest (ook vandaag nog) om ze zwart te maken in
de ogen van de publieke opinie door ze op gelijke voet te
stellen met misdadigers van gemeen recht.79 Bovendien
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was de zogenaamde advocaat Fanchiotti, volgens een rapport van de Italiaanse veiligheidsdiensten in Londen voor
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wel degelijk een
agent van hen.80
Wat er ook van zij, het is zonneklaar dat Gennaro Rubino het hoofd moest bieden aan een uiterst moeilijke
ﬁnanciële situatie. Het gezin zat zonder enig inkomen
en woonde in bij Emily Aldertons zus Alice en haar man
Alessandro Ayres, die getuige geweest waren tijdens hun
huwelijk.
De enorme materiële problemen maakten Gennaro
Rubino zeker erg kwetsbaar voor voorstellen om met álle
middelen het lot van zijn gezin te verbeteren. Naar zijn
eigen zeggen was er in juni 1900 een eerste contact met
het Italiaanse consulaat dat hem op weg zette om een betaalde agent te worden.
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8. De verleiding

Het dossier van de Italiaanse staatsveiligheid in Rome
omtrent de affaire Rubino laat goed zien hoe complex (en
doeltreffend) het systeem was om de Italiaanse anarchisten die naar het buitenland waren gevlucht in het oog te
houden en zelfs tot acties te provoceren.
Italië nam het voortouw om zo’n systeem op poten
te zetten, in het kader van een internationaal systeem
van antiterroristische repressie waar we in het volgende
hoofdstuk verder op ingaan. Het systeem stoelde fundamenteel op het gebruik van betaalde verklikkers die
inﬁltreerden in anarchistische kringen en de Italiaanse
overheid op de hoogte hielden over alle verplaatsingen
van de anarchistische tenoren, over de vergaderingen van
de groepen en over hun plannen.
Ofﬁcieel dienden die inﬁltraties om aanslagen of andere vormen van ‘propaganda van de daad’ te voorkomen,
maar de erg dichte netwerken van verklikkers kregen het
verwijt dat ze de aanzienlijke geldsommen die ze opstreken wilden rechtvaardigen door verzonnen aanslagen uit
te brengen of door daadwerkelijk aanslagen uit te lokken,
om te bewijzen hoe onontbeerlijk zij wel waren. Voeg
daarbij dat, om de doorgegeven informatie te kunnen
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toetsen en natrekken, de agenten georganiseerd waren in
minstens twee parallelle, rivaliserende diensten, die alleen aan de top afhingen van dezelfde overheid. Aangezien ze elkaar niet kenden, gebeurde het dat die verklikkers elkaar schade berokkenden, en dat soms de enen de
anderen aangaven.
In dat spinnenweb werd Gennaro Rubino binnengetrokken. Zoals bij de andere verklikkers werd er gebruik gemaakt van de uiterst penibele materiële situatie waarin
hij en zijn gezin verkeerden. Geld was het meest voorkomende motief om informatie aan de Italiaanse overheid te gaan doorspelen. Een ander motief kon een zwaar
gerechtelijk verleden zijn, zoals in het geval van de man
die schuilging achter de naam Fanchiotti (of Franchiotti).
Deze agent81 had in Italië een zware celstraf uit te zitten
voor oplichterij, maar hij mocht in Londen zijn vrijheid
behouden op voorwaarde dat hij de Italiaanse autoriteiten
hand- en spandiensten leverde.
Als we het hebben over Italiaanse ‘autoriteiten’ in
vreemde landen bedoelen we natuurlijk de Italiaanse
diplomaten die aan het hoofd stonden van die spionage
van hun eigen landgenoten, volgens een organigram dat
ik nog heb kunnen natrekken voor de fascistische periode, zo’n twintig jaar na de feiten die ons hier bezighouden,82 en dat wellicht ook nadien van kracht bleef.
De weg van Gennaro Rubino is erg representatief om
te begrijpen hoe verklikkers werden (en worden?) gerekruteerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
eerste contact waardoor hij in dit raderwerk terecht– 46 –

kwam volgens hem83 verliep via het Italiaanse consulaat
in Londen.
Midden juni 1900 schijnt zich een incident te hebben
voorgedaan waardoor Gennaro Rubino en ‘ridder’ Righetti in contact kwamen met elkaar.
Pier-Francesco Righetti komt samen met zijn gezin
voor in de Londense volkstelling van 1901, als viceconsul
van Italië en ook als secretaris van de Italiaanse Liefdadigheidsvereniging.84 De omstandigheden van zijn eerste contact met Rubino kunnen onwaarschijnlijk lijken,
maar ze zijn doodgewoon voor wie ooit te maken heeft
gehad met Italiaanse consulaten waar – tot niet zo lang
geleden – cliëntelisme en smeergeld tot de onvermijdelijke dagelijkse praktijk behoorden om de normaalste
zaken gedaan te krijgen. Viceconsul Righetti zou jonge
Italianen die in militaire dienst moesten een ‘belasting’
opgelegd hebben om van het consulaat een certiﬁcaat te
verkrijgen dat hen vrijstelde, terwijl de wet uitdrukkelijk
vermeldde dat dat gratis moest zijn.85 Gennaro Rubino,
die het betreffende reglement kende, wist van die praktijken omdat de viceconsul zo’n ‘belasting’ had proberen
af te persen van zijn broer Enrico, een anarchistische
drukker die in ballingschap was in Londen en dienstplichtig.86 Toen deze gewaarschuwd was bedreigde hij P.
F. Righetti per brief met een schandaal als hij de Italiaanse wet niet naleefde en schaamteloze winsten bleef
maken op de rug van armelui.
Volgens de memorie dacht Righetti dat de brief door
Gennaro Rubino was geschreven. Wil dat zeggen dat
laatstgenoemde, in tegenstelling tot Enrico, toen al be– 47 –

kend was bij de Italiaanse geheime diensten in Londen?
Volgens Gennaro stuurde de viceconsul een onderwijzer
van de Italiaanse school naar hem toe, Giuseppe Ferreti
(die zoals uit de Romeinse archieven blijkt zelf ook een
betaalde informant was87), zowel om hem te bedreigen
als om te melden dat hij het certiﬁcaat in kwestie gratis
zou krijgen.
Toen Gennaro Rubino naar het consulaat ging met
zijn broer, toonde P.F. Righetti zich gedienstig en liet hij
hen voor de anderen binnenkomen. Nadat hij het certiﬁcaat gratis had afgeleverd, zei de viceconsul nog dat hij
wist dat Gennaro zonder werk zat en dat hij tot zijn beschikking stond via de Liefdadigheidsvereniging als hij
ﬁnanciële hulp nodig had.
Eind juli 1900 was Gennaro’s materiële toestand hopeloos. Hij verkocht zijn meubelen, stuurde vrouw en
kind naar zijn schoonzus en besloot zijn kans te wagen
in Schotland, waar hij werk hoopte te vinden in Glasgow.
Maar had hij geen geld voor de reis en dus zocht hij Righetti op bij de Liefdadigheidsvereniging; de viceconsul
gaf hem inderdaad het noodzakelijke bedrag, maar het is
niet duidelijk of hij toen al om een tegenprestatie vroeg in
de vorm van informatie.
In Glasgow hoopte Gennaro Rubino een nieuwe start
te kunnen maken. Hij was beurtelings kelner voor een
belachelijk loontje88 en restaurantuitbater.89 Hij liet zijn
vrouw en de kleine Marx overkomen, ‘in de burgerlijke
illusie de kost te kunnen verdienen door te werken. Mijn
vrouw werkte samen met mij, als kokkin of achter de
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toog, meer dan zestien uur per dag. De zaken gingen bijzonder slecht: de inkomsten volstonden niet om de erg
hoge huur te betalen.’
In september 1901 moest Rubino het restaurant sluiten
en Emily Alderton en hun zoon weer terugsturen naar
zijn schoonzus, in afwachting van ander werk.
Hij frequenteerde socialistische kringen van Glasgow, werd lid van de Glasgowse afdeling van de Social
Democratic Federation, en hoopte de Italiaanse immigranten tot een zekere opstandigheid te kunnen prikkelen. Hij schreef onder zijn initialen een artikel in Il Secolo90, en ook artikels vanuit Glasgow voor de krant van
de Italiaanse afdeling in Londen van de Socialistische
Partij.91 Maar materieel zat hij compleet aan de grond.
Op dat moment kreeg hij via het Italiaanse consulaat
in Glasgow een brief van de viceconsul in Londen, die
zei op de hoogte te zijn van zijn problemen en vroeg of
hij bereid was ‘een baan aan te nemen’.92 In zijn memorie maakt Gennaro Rubino duidelijk wat er toen allemaal
door hem heen ging. Hij besefte waar het om ging, wist
goed wat het betekende van Righetti ‘een baan aan te nemen’. Rubino zegt dat hij aanvankelijk geschokt was door
het voorstel (‘hij denkt echt dat ik menselijk zo diep kan
zinken’) en een weigeringsbrief wilde schrijven. Maar
zijn materiële situatie was onhoudbaar, en hij leed er
vooral onder ‘gescheiden te zijn van mijn liefste kind en
van mijn vrouw’. Enerzijds zat hij met ‘de hel in het hart’,
anderzijds walgde hij van verklikkers, hij had ze altijd
graag willen ontmaskeren. ‘Ik een spion! Ik een verklikker!? Ik, die zulke ellendelingen haat en alles in het werk
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zou stellen om ze uit de menselijke gemeenschap te doen
verdrijven!’93
Blijkbaar ging Rubino niet naar de eerste twee afspraken die Righetti voor hem had gemaakt met een boodschapper die hij speciaal daarvoor naar Glasgow stuurde.
Uiteindelijk ging de bode zelf naar Rubino’s woning om
hem te dwingen. Het was niemand minder dan de commissaris van de politieke politie Ettore Prina.
Prina had zich ‘onderscheiden’ in de meedogenloze repressie tegen socialisten en anarchisten na de rellen van
Milaan in 1898. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken
stuurde hem in 1901 naar Londen om een inlichtingennetwerk op poten te zetten naast dat van de ambassade.
Ofﬁcieel was hij op het consulaat belast met de dienstplichtige jonge Italianen. Prina wierf twee informanten
aan en deed hen de anarchisten systematisch fotograferen, waarbij hij zelf de clichés ontwikkelde in een donkere
kamer in zijn Londense appartement. Volgens de memorie van Rubino was Prina rechtstreeks betrokken bij de
arrestatie van zijn broer Enrico, die in 1897 had deelgenomen aan de drukkersstaking in Milaan. Gennaro
zou hem bij die gelegenheid ontmoet hebben, en hoopte
tijdens hun ontmoeting in Glasgow een gelegenheid tot
wraak te vinden.
De voorstellen van Prina waren duidelijk: Rubino
moest hem inlichtingen verschaffen over de anarchisten
om eventuele aanslagen te verijdelen. Het ‘loon’ dat hij
daarvoor zou opstrijken was behoorlijk. In zijn memorie
spreekt Gennaro Rubino over een aanbod van twee en
een half pond per week, dat hij kon opdrijven tot drie en
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een half pond plus terugbetaling van buitengewone kosten.94 Een aanzienlijke som! Na contact met zijn minister, Giolitti, aanvaardde Prina die voorwaarden en liet hij
hem op zijn kosten naar Londen komen, waar Rubino dus
begin november 1901 weer opdook – nu als informant van
de Italiaanse staatsveiligheid, belast met bewaking van de
anarchisten, en met het pseudoniem Enrico (of Errico).
Je kunt je afvragen hoe Gennaro Rubino ertoe gekomen
was het voorstel van Prina te aanvaarden. Om te begrijpen hoe hij dat zelf rechtvaardigde, moeten we kijken
naar zijn memorie of naar de lange brief die hij aan zijn
kameraden schreef nadat hij ontmaskerd was en op het
matje geroepen door Malatesta.95 De argumentatie is
gelijklopend: Rubino stelt dat hij via zijn functie hoopte
andere verklikkers te leren kennen en te ontmaskeren,
en dus met het geld van Prina ‘goede dingen te doen, de
propaganda uit te breiden, anarchistisch bewustzijn te
doen ontstaan en dat tegen hem te richten, tegen zijn regering, tegen zijn klasse! Zo vele ongelukkigen te helpen
door hen te steunen en sterker te maken voor de strijd!’ 96
Concreet was hij van plan een huis te kopen waar hij een
drukkerij zou installeren, ‘in dienst van de partij van de
uitgehongerden (…). Een huis waar degenen die vervolgd
werden door de burgerlijke schelmen een onderkomen
zouden vinden, van waaruit we de propaganda of de actie
krachtiger zouden kunnen maken, ten einde de dag van
de proletarische verlossing dichterbij te brengen.’97
Rubino stelt zijn plan dus voor als enerzijds een oprechte poging om de revolutie voor te bereiden met het
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geld van de Italiaanse regering, en anderzijds een mogelijkheid om Prina te bedotten, hem te verraden, zich op
hem te wreken en zijn spionnen te ontmaskeren. Hij zag
zich dus niet als een betaalde verklikker, maar als iemand
die wars van enig persoonlijk belang een gevaarlijke taak
op zich genomen had: ‘Mijn geweten weet dat mijn bedoeling heilig en juist was, het weet dat het zich een erg
moeilijke plicht opgelegd had om het goede te bereiken.’98
De 160 pond die Rubino van Prina wist los te krijgen
in de enkele maanden van hun ‘samenwerking’ werden inderdaad geïnvesteerd in de aankoop van een huis99 en een
drukpers, in verspreiding van propagandabrochures, enzovoort. Hij betoogt dat hij persoonlijk niet proﬁteerde van
het geld, ervan afgezien dat hij weer ‘een gewoon gezinsleven’ kon leiden met zijn vrouw en zijn kleine Marx. In zijn
memorie staat dat hij zo belangeloos handelde dat hij een
lening moest vragen bij een koopman in Glasgow, en dat ‘ik
herhaaldelijk te voet van Manor Park naar Bow Road moest
lopen – de tram was te duur – om iets naar de lommerd te
brengen om het gezin te eten te kunnen geven’.100
Je kunt een hard oordeel vellen over Rubino als betaalde
spion van het consulaat. Maar toen ik dit boek begon te
schrijven (in april 2006) stak er net een polemiek de kop
op omtrent de ontdekking van een gnostisch evangelie,
het ‘evangelie van Judas’. Volgens die tekst was Judas een
dubbelagent geweest: hij kreeg geld van de Romeinen
maar handelde feitelijk in opdracht van Jezus... Toen al!
Het is toch al te makkelijk vandaag, vanuit onze luie
zetel, rustig te beoordelen wat Ignazio Silone,101 Gen– 52 –

naro Rubino en vele anderen hadden moeten doen. Wie
te maken kreeg met de geheime diensten – welke ook –
moest soms kiezen voor ‘het minste kwaad’ om zijn gezin,
zijn leven, zijn vrienden en kameraden te beschermen.
Het is altijd riskant en hachelijk om te proberen diegene
te bedriegen die ons meent te gebruiken, maar soms is
het een doeltreffende strategie gebleken.
Rubino heeft het geprobeerd en heeft zich gebrand.
Hij trapte in de valstrik die hij meende te kunnen spannen voor de Italiaanse informanten. Maar we moeten
toegeven dat het raderwerk waarin hij terechtkwam erg
goed georganiseerd was.
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9. Het antiterroristische netwerk

Toen Prina aan Gennaro Rubino voorstelde om zijn agent
te worden, legde hij hem uit dat de anarchistische beweging in het oog gehouden moest worden om individuele
aanslagen te voorkomen, op grond van de overeenkomst
van het ‘Internationale Antianarchistische Congres van
Rome’.102 Inderdaad dienden de anarchistische aanslagen
van de jaren 1880-1890 als alibi voor de eerste intensieve internationale politiesamenwerking. De conferentie
van Rome waar Prina op doelde was in december 1898
gehouden en had een internationale organisatie van de
politie gestimuleerd. De slottekst sprak de wens uit om
systematisch gegevens en foto’s van ‘boosdoeners’ uit te
wisselen tussen de verschillende politiediensten, en speciaal om de anarchisten op te sporen.103
Het doel was om staatshoofden efﬁciënter te beschermen tegen anarchistische aanslagen, al waren er ook
voordien al bepaalde maatregelen daartoe genomen. Zo
kende België sinds 1856 geen asiel als politiek vluchteling
toe aan mensen die een aanslag hadden gepleegd tegen
buitenlandse staatshoofden.104 De internationale onderlinge hulp bij de repressie, die een allereerste begin had
gekend halfweg de 19de eeuw, had zich ook ontwikkeld
– 54 –

rond de kwestie van de uitlevering. Die werd meestal geweigerd als er politieke motieven in het spel waren, behalve als het ging om daders van anarchistische aanslagen
die naar het buitenland waren gevlucht.
In deze strijd tegen de ‘anarchistische criminaliteit’ –
die natuurlijk een strenge repressie meebracht tegen socialistische en revolutionaire bewegingen in het algemeen –
had Italië een voorsprong op de andere Europese staten.
In de tijd van Rubino, toen Giolitti minister van Binnenlandse Zaken was, werd Italië verrijkt met een ‘Wetenschappelijke politieschool’. Ambtenaren van de staatsveiligheid kregen cursussen in Rome op een ogenblik dat
de Franse politie daar nog niet aan toe was. De lesgever
was professor Ottolenghi, voormalig gevangenisarts in
Turijn en medewerker van Cesare Lombroso, die (nu als
verward beschouwde) theorieën had uitgewerkt omtrent
de fysionomie, de antropometrie en de psychologie van
misdadigers. De Italiaanse politie was eveneens ‘performant’ op het vlak van gerechtelijke signalementen en
fotograﬁe.
Speciaal in de jacht op anarchisten speelde de Italiaanse politie een pioniersrol, zeker wat hun bewaking in het
buitenland betrof. De Italiaanse kolonies in den vreemde
werden beschouwd als haarden van samenzwering, en
ook al kon de Italiaanse politie er niet rechtstreeks tegen
optreden en kon ze niet altijd rekenen op de medewerking van de plaatselijke politie, ze kon wel die kolonies in
de gaten laten houden door een netwerk van informanten
en geheim agenten die zelf deel uitmaakten van de Italiaanse migranten.
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De minister van Binnenlandse Zaken stond aan het
hoofd van die internationale Italiaanse politie en beheerde het budget dat bestemd was voor het betalen van informanten, inclusief hun extra kosten. De ambassadeurs
en consuls waren meestal belast met de plaatselijke rekrutering van informanten, maar de minister moest ze
erkennen. In het geval van Gennaro Rubino zagen we dat
de minister inderdaad de voorwaarden van zijn opname
in het netwerk goedkeurde.
Het gebeurde ook dat de minister van Binnenlandse
Zaken zijn eigen agenten rechtstreeks rekruteerde en
daar niets van zei tegen de diplomaten, zodat de informatie uit het ene netwerk kon vergeleken worden met die van
een ander netwerk. Voor de door de diplomaten gerekruteerde spionnen fungeerde een ambtenaar als doorgeefluik voor de rapporten. In Londen volgde de bewaking
van de anarchisten een organigram dat te reconstrueren
valt via het archief van de Staatsveiligheid in Rome105 en
dat Pietro Di Paola in zijn proefschrift beschrijft. Sommige spionnen bewogen zich op het hoogste niveau van
de anarchistische beweging; mensen uit de onmiddellijke
omgeving van Malatesta, zoals de Martiis tot 1886, werkten samen met de ambassade.
Ambassadeur Tornielli, die in 1889 was gearriveerd,
moest zijn informatiedienst reorganiseren en rekruteerde
Federico Lauria, een operazanger in wie Malatesta het
volste vertrouwen had (hij bewerkte teksten van Pietro
Gori tot toneelstukken en organiseerde anarchistische
feesten in Londen). Hij bleef informant van de Italiaanse
ambassade tot zijn dood in 1907, en was dus een van de
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pionnen van het spel waarin Gennaro Rubino werd ingeschakeld. Van Lauria vinden we, onder het pseudoniem
Calvo (maar hij noemde zich soms Vecchio – oude – of
Vecchietto), tal van brieven in het archief van de staatsveiligheid in Rome. Op basis van zijn rapporten arresteerde Scotland Yard twee Italiaanse anarchisten (Pietro
Bianchi en Giovanni Fornara).
Parallel met die dienst stuurde het Ministerie van Binnenlandse Zaken Ettore Prina naar Londen om er zijn
eigen inlichtingennetwerk op te zetten. Oorspronkelijk
moesten beide diensten onafhankelijk zijn, en de Italiaanse ambassadeur Panza schreef ook in die zin aan de
minister.106 In werkelijkheid zien we nochtans dat Gennaro Rubino’s eerste contact wel viceconsul Righetti was,
maar dat deze Prina stuurt om hem in Glasgow te rekruteren. Dat komt omdat de ambassade, in weerwil van
de aanvankelijke beslissing om beide diensten gescheiden
te houden, ze al snel samenvoegde, in de hoop dat ze in
overleg zouden werken.
Maar er ontstond rivaliteit tussen de twee diensten; ze
beklaagden zich in Rome over elkaar en weten hun mislukkingen, zoals de ontmaskering van Rubino als agent,
aan de concurrerende dienst. Bovendien was er nog een
derde netwerk, waar de Italiaanse diplomaten niets vanaf wisten, en dat rechtstreeks afhing van de minister en
regelmatig rapporten naar Rome stuurde over de Italiaanse anarchisten in Londen. Die rapporten, die in het
Romeinse archief zitten, beslaan een erg lange periode
(1901-1912) en zijn ondertekend met ‘Virgilio’. Zij lichtten Giolitti rechtstreeks en gedetailleerd in over de zaak
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Rubino. Virgilio was goed geïntegreerd in de Italiaanse
anarchistische kolonie van Londen, maar in 1912 ontmaskerde Malatesta Ennio (of Enrico) Bellelli alias Virgilio
als informant van de politie. Hij was plots uit de gevangenis van Bologna gehaald in 1898, zeer waarschijnlijk in
ruil voor zijn diensten, en had ‘een post bekleed’ in Parijs
voordat hij naar Londen ging.107
Ten slotte, om de complexiteit van het beeld volledig
te maken, moeten we nog zeggen dat Bertiboni, een man
die door Gennaro Rubino werd aangegeven bij zijn kameraden, inderdaad een spion was, maar dan een die op
de loonlijst stond van de Britse regering en niet van de
Italiaanse!
In dit uitermate ingewikkelde kader moeten we de ondergang van Gennaro Rubino situeren.
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10. De val slaat dicht

De paar maanden dat Gennaro Rubino actief was als
‘spion’ voor de Italiaanse staatsveiligheid zijn makkelijk
in beeld te brengen. Het archief van de staatsveiligheid
in Rome stemt nagenoeg overeen met de gegevens in zijn
memorie.
Zo bevestigt Prina’s rapport van 16 januari 1902 alles
wat Rubino in zijn memorie uiteenzet. Als dekmantel in
Londen moest het al genoemde ‘Volkshuis’ dienen, met
een drukkerij, vergaderzalen en logies voor kameraden
die op doorreis waren of geen onderkomen hadden. Het
project werd goedgekeurd door Malatesta, Louise Michel en Kropotkin, en Prina vroeg aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken geld vrij te maken om het huis te
kopen in zes driemaandelijkse stortingen van 10 pond.108
Een tiental rapporten betreffen de maand mei, de
maand van de Rubino’s ‘val’. Op 11 mei beschrijft Virgilio in een lang rapport voor Rome de evenementen die het Italiaanse anarchistische milieu in Londen
dooreenschudden.
De anarchisten waren op de hoogte geraakt van door
Rubino ondertekende brieven die uit Glasgow gestuurd
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waren aan de Italiaanse inlichtingendiensten. Die brieven zouden hun toegespeeld zijn door een bediende van
het consulaat. Enrico Malatesta nodigde Gennaro Rubino per koerier uit om op zondag 11 mei tekst en uitleg te komen verschaffen aan zijn kameraden. Een kleine
voorbereidende vergadering had plaats op zaterdag 10
mei, maar diezelfde dag liet Rubino aan Malatesta weten
dat hij er op zondag niet zou zijn en bezorgde hij hem
een boodschap van zeven pagina’s, met drie brieven van
Prina erbij.
Op de vergadering van zondag waren een dertigtal
aanwezigen (van wie de informant Virgilio een bijna volledige lijst opstelde, met onder anderen Louise Michel
erop). Malatesta las de al eerder besproken brief van Rubino voor over de omstandigheden en motieven van zijn
indiensttreding als geheim agent. Rubino gaf toe dat hij
spion was geweest en dat hij een fototoestel had gebruikt
voor ﬁchering van de anarchisten, maar zei dat hij nooit
belangrijke informatie had doorgespeeld aan Prina. Als
bewijs voegde hij Prina’s drie brieven toe, die van maart
en april dateerden. De commissaris beklaagde zich daarin over het slechte werk van Gennaro Rubino – over
wiens activiteiten in Glasgow hij anderzijds hoog opgaf.
Dat laatste geeft natuurlijk de indruk dat Rubino, voordat
hij naar Londen werd overgeplaatst, al informant was in
Schotland. Volgens Prina had Rubino hem slechts informatie verstrekt die hij al via andere kanalen had gekregen en was hij ‘vergeten’ hem belangrijke feiten (reizen,
ziektes, ...) te melden over anarchisten die hij goed kende.
In zijn tweede brief dreigde Prina dat hij Rubino’s loon
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zou inhouden als hij zijn werk niet naar behoren deed,
onvoorzichtig was of te veel kletste. Hij zou er nog spijt
van kunnen krijgen...
Gennaro Rubino had de ontcijferingscode die de agenten van de Italiaanse staatsveiligheid gebruikten bij de
brieven gevoegd, en onderstreepte dat hij door zijn dubbele spel verschillende spionnen had ontmaskerd, onder
wie Bertiboni en ‘Calvo’, maar de echte identiteit van die
laatste was hij niet op het spoor gekomen. Op te merken
valt dat de Londense anarchisten geen belang hechtten
aan de ontmaskering van Calvo, alias Federico Lauria,
die informant van de Italiaanse ambassade zou blijven tot
zijn dood in 1907.
Tijdens die vergadering was er, volgens het verslag van
Virgilio, ook een zekere Ferrini die zei dat Rubino hem
verschillende keren had willen betrekken bij gesjoemel
met verzekeringen of geldschieters, maar dat Rubino
er anderzijds eerlijk van overtuigd was dat hij geld kon
loskrijgen van de Italiaanse regering om propaganda te
maken via een internationale krant. Ferrini geloofde net
als Rubino dat Bertiboni een spion was. De vergadering
eindigde met de beslissing om van Rubino bewijzen voor
zijn beweringen te eisen.
De volgende dag, 12 mei 1902, leert een nieuw rapport
van Virgilio dat Gennaro Rubino geen formele bewijzen
van het verraad van Bertiboni kon voorleggen omdat alleen Prina die had, maar dat hij op het hoofd van zijn
kind zwoer dat hij de waarheid sprak. Op 13 mei is er
een rapport van de door Rubino beschuldigde maar niet
geïdentiﬁceerde Calvo. Hij onderstreept dat Rubino Ber– 61 –

tiboni ontmaskerd heeft en ook un certo Calvo che nessuno
conosce (!)109 en dat Rubino niet voor het ‘tribunaal’ is verschenen. Calvo herhaalt de inhoud van Rubino’s brief die
zei dat hij nooit enige exacte informatie aan Prina doorspeelde, evenals de inhoud van Prina’s brieven die Calvo
noemden onder zijn pseudoniem.
Dezelfde dag voegt Virgilio in een nieuw verslag enkele details toe aan wat hij de vorige avond geschreven
heeft. Op 12 mei vroegen de anarchisten aan Rubino om
Prina naar een afspraak te lokken. Rubino zei bij die gelegenheid dat hij er zeker van was dat Bertiboni een spion
was maar dat hij niet wist of hij voor Prina werkte dan wel
voor Righetti (in werkelijkheid, zoals we hebben gezien,
werkte Bertiboni voor geen van beiden maar wel voor
de Britten). Hij stemde ermee in een telegram te sturen
naar Prina voor een afspraak diezelfde avond. Bertiboni
weigerde mee te gaan met het groepje anarchisten dat
naar de afspraak trok. Ze verstopten zich terwijl Rubino
Prina ontmoette, maar de valstrik faalde en de commissaris wist te ontkomen na een achtervolging. Ook Rubino
koos liever het hazenpad uit vrees voor represailles van
zijn kameraden. Het rapport van Virgilio besluit ‘dat Bertiboni er inderdaad van verdacht wordt een spion te zijn,
en ik denk dat hij zich moeilijk uit de situatie zal weten
te redden’.
Op 14 mei stuurt Virgilio een rapport met de inhoud
van een brief aan Malatesta waarin Rubino de naam
onthulde waaronder commissaris Prina zich in Londen
schuilhield (Piero Marelli, 309 Caledonian Road), en
meedeelde dat Prina zich op een dag had laten ontvallen
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dat Bertiboni voor de Engelse politie werkte. De anarchisten besloten de brieven van Rubino en Prina openbaar te maken.
De volgende dag, op 15 mei, doet Calvo in een rapport
voor Rome zijn beklag dat Prina zijn pseudoniem heeft
genoemd en gezegd dat hij hem ‘beconcurreerde’. Hij
stelt dat Gennaro Rubino ‘trilde als een espenblad’ toen
de anarchisten zich bij hem meldden, omdat hij dacht dat
ze hem kwamen vermoorden; toen ze hem vroegen of hij
de identiteit van Calvo kende, ontkende hij, en voegde
eraan toe dat alleen Prina over hem had gesproken. Deze
informant vertelt Rome op zijn beurt over de episode met
het telegram, en zegt dat Rubino, toen zijn kameraden
hem vroegen naar zijn plannen, antwoordde dat hij het
huis wilde verkopen en meteen vertrekken.
Op 15 mei schrijft Prina een brief naar de minister van
Binnenlandse Zaken, op briefpapier van het Italiaanse
consulaat in Londen, om zijn versie van de feiten te geven.
In de eerste dagen van mei had Prina de vierde betaling
van 10 pond aan Gennaro Rubino voorgeschoten, en de
nieuwe anarchistische krant L’Emigrato stond op het punt
te verschijnen, toen Rubino werd ontmaskerd door zijn
kameraden. Hij zou tegen Prina hetzelfde gezegd hebben als tegen de anderen: hij had aanvaard informant te
worden om verklikkers te ontmaskeren en om van regeringsgeld te proﬁteren zonder zijn kameraden in gevaar
te brengen. Prina beklaagt zich bij minister Giolitti dat
de aan hem geadresseerde brieven van Gennaro Rubino
konden verdwijnen uit het consulaat om in handen te vallen van Malatesta, terwijl hij toch altijd zo voorzichtig is
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met zijn correspondentie. Maar de commissaris is ook de
eerste bij wie twijfel rijst: de ontmaskerde Rubino heeft
er namelijk niet aan gedacht te vragen die brieven te zien
om zeker te zijn dat ze wel van hem waren, hij heeft per
brief alles toegegeven aan zijn kameraden, zonder zo’n
elementaire veriﬁcatie… Prina kondigt ook aan dat het
volgende nummer van het anarchistische blad Lo Sciopero
generale (‘De algemene staking’) een waarschuwing tegen
Rubino zal publiceren. Hij ontkent ten slotte dat hij ooit
enige naam van een andere agent aan Gennaro Rubino
heeft gegeven, en zeker niet die van Calvo. De val van
Rubino maakt dat hij het nu moet stellen met alleen nog
‘Gallo’, maar ‘hoe vastberaden en bedreven die ook is, hij
kan zeker nog niet tippen aan Rubini (sic)’. Deze zin toont
een andere dubbelzinnigheid van Prina’s rapport: enerzijds zwaait hij de lof van Rubino’s diensten (misschien
om tegenover zijn superieuren de overgemaakte sommen
te rechtvaardigen) maar anderzijds stelt hij dat Rubino
hem nooit interessante informatie verstrekt heeft.
Op 16 mei schrijft de Italiaanse ambassadeur naar de
algemene directie van de staatsveiligheid in Rome. Hij
beklaagt zich over de rivaliteit tussen Prina en Calvo,
maar is vooral verwonderd dat brieven van Rubino bij
Malatesta konden terechtkomen: ‘Ik vraag me af hoe
hij daar de hand op heeft kunnen leggen.’ Omdat Prina
uitsluit dat die documenten uit zijn kantoor zijn weggeraakt, schuift de ambassadeur de hypothese naar voren
dat ze in Rome ontvreemd zijn. Maar ook hij betreurt dat
Rubino de authenticiteit van zijn brieven niet heeft gecontroleerd. Hij stelt voor dat de inlichtingendiensten in
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Londen zouden worden gereorganiseerd rond Calvo, die
niet ontmaskerd is, en alleen zijn pseudoniem te veranderen. En tot slot vraagt de ambassadeur dat de informanten hun loonkwitanties niet langer met hun eigen naam
zouden ondertekenen!
Op 21 mei antwoordt minister Giolitti aan ambassadeur
Panza. Hij vindt dat de affaire Rubino erger gemaakt is
‘door de lichtzinnigheid en de onvoorzichtigheid van Prina’. Hij vindt de positie van die ambtenaar onhoudbaar en
acht hem niet langer bruikbaar om de anarchisten in het
oog te houden. De minister heeft dus besloten hem weg te
halen uit een situatie die niet zonder gevaar is voor hem,
en om de dienst in Londen weer op de gewone manier te
runnen rond Calvo. Hij verzoekt de ambassadeur dus aan
Prina te vragen om alle documenten die hij bezit persoonlijk aan de consul te bezorgen en hem zo snel mogelijk
terug naar Italië te sturen; de ambassadeur moet hem de
datum van die terugkeer laten weten. Later zal de minister
uitmaken of de dienst van Calvo, wiens pseudoniem inderdaad zal veranderen, aangevuld moet worden. Ten slotte
sluit hij absoluut uit dat de brieven van Rubino in Rome
kunnen zijn ontvreemd. Hij is ervan overtuigd dat Prina
wel degelijk tegen Rubino over Calvo gesproken heeft, en
roept hem onder andere om die reden terug naar Italië.
De laatste documenten van het archief van de staatsveiligheid omtrent de val van Gennaro Rubino dateren
van juli; ze bezorgen ons de epiloog van deze bewogen
affaire via een rapport van Prina,110 een van Virgilio,111
en een bekentenis van de anarchist Tonzi, geadresseerd
aan viceconsul Righetti.112
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De Italiaanse anarchisten in Londen beschouwden
Bertiboni voortaan als een geheime agent.
De ondergang van Rubino was begonnen toen zijn
brieven met inlichtingen op de tafel van Malatesta belandden. Maar die brieven waren niet van hem. Ze waren
opgesteld door Bertiboni, Franchiotti en Tonzi, die zijn
handschrift hadden nagebootst; zij hadden er belang bij
dat hij ten val zou komen, zodat ze zelf niet als spionnen
zouden worden ontmaskerd. Malatesta had de brieven
niet door een deskundige laten onderzoeken, en Rubino
had ze zelfs niet bekeken. In zijn naderhand in de gevangenis geschreven memorie geeft hij toe dat hij op het moment zelf niet aan een vervalsing heeft gedacht, en oppert
hij ten onrechte dat Prina erachter zat.
Kon Gennaro Rubino aan het eind van dit korte avontuur
eigenlijk niet tevreden zijn? Alles wel beschouwd had hij
geen enkele kameraad schade berokkend, hij had Prina
een aardige som afhandig gemaakt die gediend had voor
een – al te kortstondige – propaganda-actie, verschillende
politieverklikkers waren ontmaskerd, de inlichtingendienst van de Italiaanse staatsveiligheid in Londen was
ontwricht, de naam Calvo was aan het licht gekomen, en
Prina – tegen wie hij een persoonlijke wrok koesterde –
was naar Italië teruggeroepen. Behalve in de kwestie van
de brieven had hij zich handig door een heel riskante situatie weten te slaan.
Maar zijn leven in Londen zou snel ondraaglijk worden.
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11. Totaal aan de grond

Dat Gennaro Rubino zich inliet met de inlichtingendiensten werd ontdekt in mei 1902. De vijf daaropvolgende
maanden kwam hij in de diepste wanhoop terecht. Alles
ging mis, op het politieke vlak, op het materiële vlak en
ook op het familiale en emotionele vlak.
Uiteraard meden zijn vroegere kameraden hem als de
pest.
Er verschenen waarschuwingen tegen hem in het blad
Lo Sciopero generale, dat in het Italiaans uitkwam in Londen113 en geïnspireerd was door Malatesta, en in Il Grido
della Folla (‘De roep van de massa’),114 dat de publicatie
aankondigde van een foto en de bekentenis van Rubino,
en ook van de brieven van Prina. Die aanklachten werden
overgenomen door kranten met een veel grotere oplage
zoals L’Asino,115 en zelfs in een apart pamﬂet dat de Londense anarchisten publiceerden en verdeelden.116
Gennaro Rubino bleef zijn ideeën zeker trouw, maar
hij kon zich niet meer vertonen in anarchistische kringen
in Londen. Een rapport van Virgilio117 van 1 november
1902 geeft een incident weer dat de sfeer typeert waarmee Rubino te maken kreeg. Volgens de informant stapte
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Gennaro Rubino een café van de Italiaanse wijk binnen
en wilde hij een hand geven aan Michele Franchini, die
weigerde en uitriep: ‘Ik een hand geven aan een spion?
Ben je niet beschaamd?’ De twist duurde lang en Rubino
verliet uiteindelijk het café.
Volgens de anarchistische krant Il Grido della Folla118
werd Gennaro Rubino overal ‘weggejaagd als een schurftige hond’, en Revoluzione sociale, een door Malatesta geïnspireerd socialistisch-anarchistisch tijdschrift, beschreef
hem in die periode eveneens als ‘door iedereen veracht,
tot ellende gebracht, verteerd door problemen en spijt
(…), antipathiek en verdacht in ieders ogen’.119 Politiek
was hij dus ‘verbrand’ en veroordeeld tot nietsdoen. Volgens zijn memorie gebruikte hij deze tijd om een lang
dossier van 150 bladzijden op te stellen waarin hij al zijn
activiteiten voor Prina uit de doeken deed en waaraan hij
al diens brieven toevoegde die hij nog in zijn bezit had.120
Toen hij Groot-Brittannië verliet stuurde hij dat dossier
naar Giuseppe Ciambilla, een Italiaanse anarchist die in
de Verenigde Staten woonde, maar die zich niets lijkt aangetrokken te hebben van die ‘bewijzen’ van goede trouw.
Hij deed nog een poging in politieke richting door de
Amerikaanse miljardair en ﬁlantroop Andrew Carnegie aan te schrijven en hem vergeefs een project voor te
leggen voor een landelijke anarchistische commune in
Canada.121
Op het materiële vlak was de situatie niet rooskleuriger.
Het huis waarin hij woonde stond wel op zijn naam maar
was verre van afbetaald. In zijn memorie geeft Rubino
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ons details over de dringende transacties die hij moest
sluiten. De haastige verkoop van het huis en van het
drukkersgereedschap bracht hem (na aftrek van de notariskosten, de belastingen, de verbouwingskosten en de
huishoudelijke schulden) maar een belachelijk kleine som
op. Hij zat ook zonder werk en er heerste veel werkloosheid. Deze precaire situatie kwam zijn familiale en emotionele toestand niet ten goede.
Zijn broer Enrico, de anarchistische drukker over wie hij
met veel sympathie spreekt en die hij geholpen had om
zijn rechten te doen gelden, betuigde hem geen enkele
solidariteit. Integendeel, de man stuurde op 28 mei 1902
een brief aan Il Grido della Folla, die hem publiceerde op
10 juni. Daarin verklaarde Enrico dat hij ‘ongelukkigerwijs’ (‘per sventura’) de broer was van de ‘valse en gemene’
Gennaro. Hij stelde – totaal in tegenspraak met de versie
van Gennaro – dat deze al meer dan vijf jaar geen contact
meer had met zijn familie en dat hij, Enrico, in Londen
voortdurend zijn kameraden had gewaarschuwd voor ‘dit
menselijke reptiel’. Hij verklaarde zich bereid alles te onthullen over het ‘verdorven leven van die ontaarde, die zijn
familie zo veel tranen en verdriet heeft berokkend’. Hijzelf had er zwaar onder te lijden gehad en volgens hem
verdiende Gennaro alleen minachting.
Het valt te begrijpen dat Emily Alderton van haar kant
niet opgetogen was over de ﬁnanciële nood van het huishouden. ‘Zij legde de schuld voor onze ellende bij mijn
ideeën’, zegt Rubino,122 en ze maakte hem voortdurend
verwijten. ‘Ik had een hekel aan alle gezinsscènes, zeker
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in het bijzijn van de kleine jongen, want hij is zo oplettend en doet alles na, en dus probeerde ik elke ruzie te
vermijden, en ik verdroeg haar en excuseerde haar, door
mijn karakter (sic) tegenover onwetenden of omdat zij de
moeder was van mijn beminde kleine Marx.’123
Uiteindelijk keerde zijn vrouw met het kind terug naar
haar zus en vond ze een baan als kokkin. Hij schreef haar
dat ze geduld moest hebben en begrip voor zijn onmacht
om het gezin een beter bestaan te geven. Ze antwoordde
scherp dat ze niets meer verwachtte van haar man en dat ze
zich wel zou redden om hun kind op te voeden. Ze herinnerde hem eraan dat hun leven een aaneenschakeling was
geweest van gedwongen scheidingen. Ze verweet hem dat
hij te vaak ver van de kleine Marx geleefd had om hem te
kunnen begrijpen.124 Gennaro Rubino zegt dat dit verwijt
hem diep kwetste, en het is waar dat zijn memorie overloopt van zinspelingen op zijn petit Marx chéri, om wie hij
blijkbaar oprecht bezorgd was. Is het alleen om een goede
indruk te maken op zijn advocaat dat hij vertelt hoe hij, na
betaling van zijn schulden, ‘een pak en een speelgoedje’
voor de kleine kocht? Veel passages in zijn tekst verwijzen
naar het kind, hij lijkt echt te lijden onder de scheiding:
‘Ik zag zoveel ellende weerspiegeld in de mijne, ik die voor
de tweede keer gescheiden was van mijn lieve kind (…).
Staat hem dezelfde ellende te wachten? Mijn arme kleine
Marx! O, ik vind als ik thuiskom niet meer zijn kusjes,
zijn welkom, het gebrabbel van zijn mooie stem! Ik miste
verschrikkelijk zijn liefde in mijn ziel.’125
Hij maakt zich zorgen over de opvoeding van zijn jongen en legt zijn methode uit om hem af te helpen van
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de bonbons waarmee zijn schoonzus hem had volgestopt.
Hij vertelt over hun wandelingen samen in Glasgow126 en
wanneer het gaat over zijn verblijf in Brussel, voor de aanslag, praat hij over het kind van zijn hospita, met wie hij
vriendschap had gesloten omdat het hem ‘zo deed denken
aan mijn geliefde kleine Marx’.127 Hij lijkt oprecht aangedaan door de gedwongen scheiding van zijn kind en
door de verwijten van zijn vrouw dat hij een slechte vader
was. ‘Dat onrechtvaardige en onverdiende verwijt was
een vreselijke slag die mijn haat tegen de huidige samenleving nog geweldig vergrootte, omdat ze mij zelfs in de
ogen van mijn vrouw deed overkomen als liefdeloos voor
mijn gezin en voor wat mij het nauwst aan het hart ligt,
het heiligste, mijn enige troost, mijn hoop, mijn kleine,
mijn geliefde kleine Marx! Ik geen liefde koesteren voor
mijn gezin, voor mijn kind? Ik die bereid ben alles op
te offeren om hem alle vreugde en geluk, alle tedere ouderliefde te geven in zijn kindertijd, zijn jeugd, zijn hele
leven?’128 Hij zegt dat hij niet antwoordde op de heftige
brief van zijn vrouw. ‘Ik vergaf haar boze onwetendheid
maar voortaan kon ik, door haar beledigingen, voor haar
alleen nog vriendschap opbrengen als moeder van mijn
zoon.’129
Rubino schrijft dat hij opgesloten zat in zijn eenzaamheid en aan zelfmoord dacht.
Op 3 oktober maakte hij gebruik van het feit dat zijn
vrouw ergens inwonende kokkin was en trok met de 7
pond en 18 shilling die hem nog restten naar zijn schoonbroer en schoonzus om zijn zoon te zien. Zij zouden aangedrongen hebben dat hij een paar dagen bij hen zou blij– 71 –

ven. ‘Ik kocht een speelgoedje en fruit voor mijn kind, ik
opende een spaarboekje op zijn naam bij de post (…). Ik
gaf mijn schoonzus een pond omdat ze goed zorgde voor
mijn Marx en ik liet 5 pond achter voor mijn vrouw. (…)
Ik accepteerde om daar een paar dagen te blijven en te
genieten van de laatste dagen van mijn leven, of toch van
mijn vrijheid, met mijn geliefde kleine Marx die ik daarna
niet meer zou zien.’130
En: ‘Mijn besluit stond onherroepelijk vast, ik moest
wraak nemen op de burgerij door hem te doden die er de
vertegenwoordiger van was.’131 ‘Ik keerde terug naar huis
op 6 oktober, een maandag, en besteedde mijn tijd aan
het kiezen van de persoon tegen wie mijn haat zich zou
richten.’132
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12. Hoe iemand koningsmoordenaar wordt

Een deel van Gennaro Rubino’s memorie draagt als titel:
‘Hoe ik op het idee kwam een koning te vermoorden’.
Hij stelt zich daarin voor als volkomen berooid en bezield
met wraakgevoelens tegen het systeem dat volgens hem
de oorzaak was van al zijn ongeluk, en als een bewonderaar van de koningsmoordenaars Bresci en Angiolillo.
De golf van anarchistische aanslagen tegen staatshoofden en regeringsleiders kende rond 1900 een hoogtepunt.
Volgens een hoofdstuk in een boek133 van Gian Antonio Stella was die golf begonnen met de moordpoging
van Felice Orsini op Napoleon III in 1858, een poging
die faalde maar acht doden en 150 gewonden maakte
in de menigte. Willem I van Duitsland, de koning van
Spanje en de koning van Italië waren eveneens het doelwit van aanslagen. En de jaren 1890 vormden een waar
‘bommendecennium’.
De epidemie volgde op het Internationaal Revolutionair Congres waar Kropotkin gepleit had voor gewelddadige actie, de ‘propaganda van de daad’. Rusland werd
speciaal geviseerd, maar geen enkel land was veilig. De
Franse president Sadi Carnot werd in 1894 vermoord
door de Italiaanse immigrant Sante Caserio, op het he– 73 –

vigste moment van de ‘terroristische’ golf die verband
hield met de aanslagen van Ravachol134. Keizerin Elisabeth van Oostenrijk – Sissi – werd in 1898 in Genève
vermoord door Luigi Lucheni (of Lucchini). In 1900 viel
de koning van Italië, op wie in 1897 al een moordpoging
gepleegd was, in Monza onder de kogels van de anarchist
Gaetano Bresci. Datzelfde jaar loste in het Brusselse
Noordstation een kleine jongeman, vaste bezoeker van
het Volkshuis, schoten in het treincoupé van de Prins van
Wales. Deze Jean-Baptiste Sipido raakte de Britse prins
niet en het vonnis tegen hem was bijzonder mild – iets
waar we later nog op terugkomen, want het kan Gennaro Rubino ertoe aangezet hebben om in België in actie
te komen. Terwijl Rubino in 1902 in Londen op wraak
liep te broeden, raakte de bui van politieke moorden de
Amerikaanse president William McKinley en naderde ze
haar hoogtepunt. Na 1902 trof ze nog Spanje en Portugal
maar trok ze weg.
‘Dat die aanslagen in verschillende landen tegelijk
plaatsvonden, gaf de indruk dat er een machtige “Zwarte
Internationale” aan het werk was’, zo merkt de politicoloog Rik Coolsaet op.135 Welnu, je kunt zeker spreken
van een epidemie van politieke moorden, van besmettelijke misdaad of van nagebootste aanslagen, maar er was
geen enkel anarchistisch centraal orgaan dat bevel gaf tot
het liquideren van dit of dat staatshoofd.
De anarchistische terroristen van die tijd beantwoordden aan een robotfoto waar ook Gennaro Rubino op leek.
Vaak ging het om alleenstaande individuen of kleine cellen die naar eigen goeddunken handelden. Aangezien
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het anarchisme nooit een gecentraliseerde politieke beweging was geweest, vertegenwoordigden die terroristen
meestal alleen zichzelf. Ze besloten tot actie over te gaan
wanneer hun dat uitkwam, wanneer ‘de maat vol was’.
Vaak waren degenen die zulke daden stelden eenzaten die
door het leven slecht behandeld waren. En wanneer hun
actie bekend raakte, was er altijd wel iemand anders, ‘hier
of daar, om de fakkel over te nemen in naam van de internationale familie van onderdrukten’.136
Het leven van Luigi Lucheni, moordenaar van keizerin Sissi, is goed bekend door zijn memoires.137 Zijn bestaan verliep parallel met dat van Rubino. Ook hij was
een randﬁguur. Hij was in het leger geweest, de enige
manier om een fatsoenlijk leven te leiden als je arm was.
Hij kende jaren van zwerven, onzekerheid, sociale uitsluiting. Na een afschuwelijke kindertijd (zijn moeder was als
dienstbode zwanger gemaakt door de zoon des huizes,
die haar dwong het kind in Parijs achter te laten) trok
hij rond als bedelaar. Hij nam wraak door anarchist te
worden: als reactie, uit boosheid. Door zijn vlammende
bekering tot het anarchisme in 1898 kreeg zijn leven zin,
hij voegde zich bij de cohorte misnoegden die achter die
vlag aanstapten. Hij besloot een belangrijk iemand te vermoorden zodat de kranten over hem zouden spreken. Na
de aanslag zette hij een hoge borst op, toonde geen enkele
spijt. Hij had ‘zijn leven gewroken’ met zijn misdaad, zo
stelde hij, en hij zou het opnieuw doen als dat kon. In elk
geval kreeg hij internationale aandacht door zich op het
anarchisme te beroepen. De criminoloog Cesare Lombroso schreef over hem.
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Andere anarchistische terroristen hadden eveneens
een levensloop die leek op die van Rubino: met ideeën die
niet altijd helder waren maar wel rebels, met een wilde
drang tot verzet tegen de misère, tegen het juk van de
onderbetaalde arbeid, tegen de blinde discipline, tegen
het onrecht.
Veel later kunnen we in deze categorie nog Giuseppe
Zangara onderbrengen, de mislukte moordenaar van
F.D. Roosevelt.138 Politiek was hij niet erg beslagen, maar
ook zonder lid te zijn van een subversieve partij of een
gestructureerde anarchistische groep kon hij tijdens zijn
proces uitroepen: ‘We moeten het geld verbranden!’ Zijn
moeder was dood, hij was uitgeweken naar de Verenigde
Staten waar hij de verschrikkingen van fabrieksarbeid
en werkloosheid leerde kennen, hij had gezworven van
Cuba tot Panama en door alle staten. Voordat hij naar
de elektrische stoel ging, riep hij: ‘Ik ben altijd tegen de
kapitalisten geweest (…). We moeten ze allemaal doden,
we moeten het geld verbranden en een civiele maatschappij van het communisme vormen (…). Ik groet alle armen
ter wereld.’139
Bovendien was Gennaro Rubino niet de enige die zich
met een aanslag wilde rehabiliteren na ontmaskerd te zijn
als informant. Hetzelfde gold voor Michele Angiolillo,
wiens daad in de memorie de goedkeuring van Rubino
kreeg.140
Overgaan tot de daad, dat was voor Rubino de enige
manier om uit zijn uitzichtloze situatie te raken en om
zijn vroegere kameraden te tonen dat hij geen lafaard was.
Tot dusver waren zijn politieke ideeën nooit erg helder
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geweest: hij sprak zonder onderscheid over socialisme of
anarchisme en ging in Londen met beide groepen om;
het feit dat hij zijn zoontje in 1898 Marx noemde terwijl
hij zich als anarchist beschouwde is misschien een symptoom van die ideologische verwarring. Maar toen hij tot
het uiterste gedreven werd, koos hij voor de radicaalste
vorm van engagement, een aanslag, en dus voor het anarchisme. Hij was bereid zich op te offeren voor een ideaal
van sociale rechtvaardigheid, via een moedige en – geheel
volgens de anarchistische traditie – solitaire daad.
Maar in zijn memorie vertelt hij ook dat hij zijn laatste
dagen in Londen wijdde aan het kiezen van een doelwit
voor zijn daad. Waarom werd het Leopold II, de koning
der Belgen? Je zou kunnen denken dat deze koning-kolonisator, die in Engeland erg veel kritiek kreeg om de manier waarop hij Congo beheerde, Rubino’s doelwit werd
als wraak voor de wreedheden die hij in Afrika liet begaan. In werkelijkheid had Rubino’s daad niets te maken
met de kolonisatie, en de keuze van Leopold II ontstond
geleidelijk, om redenen die je bijna pragmatisch zou kunnen noemen.
Volgens de informant Virgilio had Rubino voor zijn
vertrek uit Londen aangekondigd dat hij een daad van
zuivering (risanamento) zou stellen.141 Maar waarom
moest hij zich daarvoor verplaatsen, waarom naar België,
en waarom moest Leopold II het slachtoffer zijn?
In feite maakte het voor de anarchisten niets uit dat de
tiran die uit de weg moest worden geruimd in het buitenland leefde. Vele Italiaanse anarchisten gingen op reis
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om hun ‘missie’ te vervullen. Zij aanvaardden de idee van
een vaderland niet, en als er een hatelijke vorst moest verdwijnen, dan was dat niet per se de taak van een van zijn
‘onderdanen’, de taak kon te beurt vallen aan om het even
welke moedige mens. Rubino koesterde geen hoop dat
een aanslag in Engeland een revolutionaire uitbarsting
kon veroorzaken in dat land142 en hij had niet genoeg geld
om ervoor naar Italië te trekken.143 België was niet te ver
van Londen (dus niet te duur!) en hij verbeeldde zich dat
zijn daad daar een proletarische opstand kon ontketenen.
Immers, redeneerde hij, België is ‘een van de landen waar
het revolutionaire denken het sterkst ontwikkeld is’ en de
arbeidersorganisaties zijn er machtig.
Het is zo dat België in de lente van 1902 dooreengeschud was door grote acties voor het algemeen stemrecht,
die hard werden neergeslagen. De arbeiders die toen in
Leuven waren vermoord, zouden volgens Rubino gewroken worden door de moord op de koning, want die was
uiteindelijk toch verantwoordelijk voor de repressie.144
In zijn memorie zet Gennaro Rubino de motieven voor
zijn keuze uiteen. Hij wist dat Leopold II niet populair was
en hoopte dat de moord een volksopstand zou uitlokken
om België te verlossen van zijn ‘nutteloze en zelfs gevaa
rlijke monarchie’. Die politieke revolutie, geleid door de
socialisten en de anarchisten, zou een sociale inslag hebben en zou van België een collectivistische republiek maken – een ﬂinke stap in de richting van de anarchie... Rubino achtte Leopold II verantwoordelijk voor het neerschieten van betogers in april 1902. Volgens hem ‘wachtten de slachtoffers van Leuven op hun wreker’. Hij komt
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herhaaldelijk terug op die episode, waarbij – we gaan er in
het volgende hoofdstuk dieper op in – een stakersoptocht
onder vuur werd genomen door de burgerwacht, met zes
doden en veertien gewonden tot gevolg.145 Dat bloedige
treffen had hem zo diep geraakt dat hij in zijn huurkamer
in Brussel een gravure van de schietpartij ophing.
Tot slot verwijt Rubino, misschien paradoxaal (vergeet
niet dat hij ofﬁcieel in bigamie leeft), aan de Belgische koning diens talloze buitenhuwelijkse avontuurtjes met erg
jonge lichtekooien: zijn ‘vreselijke en erg ontaarde moraal (...) . Een losbandige en schofterige koning... die zijn
vrouw alleen laat sterven terwijl hij zich amuseert… en
die dan schijnheilig naar de kerk gaat om te bidden voor
de vrouw van wie hij nooit heeft gehouden...’ In het besef
dat dit laatste – morele – argument geen unanieme bijval
zal vinden bij zijn oude kameraden, die vaak de vrije liefde
voorstaan, voegt Gennaro Rubino eraan toe: ‘De meeste
of zelfs alle anarchisten zullen die laatste reden misschien
verwerpen’, maar hij laat haar toch staan.
Hij eindigt met deze verklaring: ‘Daarom koos ik dus
de Belgische koning (…). Om die redenen vertrok ik naar
België, om tegelijk met mijn eigen ellende de ellende van
de proletariërs te wreken, en de koning te doden in de
hoop op een revolutie.’146 Hij rechtvaardigt koningsmoorden als volgt: ‘Als een anarchist een koning doodt,
dan doet hij dat om te rebelleren tegen en zich te wreken
op het gezag en de voorrechten die die koning vertegenwoordigt, maar het gaat hem niet om een persoon. En hij
doet het niet uit lust om te doden, maar omdat de omstandigheden van die aard zijn dat alle vreedzame midde– 79 –

len onmogelijk of nutteloos lijken om de mens zijn recht
op leven, op geluk en op vrijheid te laten veroveren (…).
Er zou meer dan één koning per dag nodig zijn om op te
wegen tegen alle proletariërs die gedood werden door de
meedogenloosheid van de bevoorrechten!’147
Door Leopold II te doden wilde Gennaro Rubino dus
de arbeiders wreken die stierven voor de omverwerping
van het onrechtvaardige Belgische kiessysteem, dat de
bezitters het monopolie van de macht waarborgde.
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In zijn jeugd zat Gennaro Rubino verschillende jaren opgesloten
in sombere Italiaanse militaire burchten zoals die van Gaeta.

Gennaro Rubino in 1894. (Foto uit L’Illustrazione Italiana, 29ste
jaargang, nr.47, 23 november 1902)

Op 4 december 1897 trouwde Rubino in Londen voor de
tweede keer, met de kokkin Emily Alderton. (Foto met dank aan
hun kleindochter Vera)

Op 14 oktober 1898 werd Rubino in Londen vader van een
jongetje aan wie hij als eerste twee voornamen Marx en Engel
(sic!) gaf.

De ‘Bull-dog’-revolver waarmee Rubino schoot, en die hij in
Groot-Brittannië gekocht had voordat hij naar België kwam,
was gemaakt door de Luikse wapenfabrikant Demoulin. Hier
een bladzijde uit de toenmalige catalogus van die ﬁrma. (Met
dank aan het Wapenmuseum van Luik)

Schoten van de garde civique maakten in de Tiensestraat in Leuven
twee doden en vijf gewonden. (Le Petit Bleu, 20 april 1902)

De bloedige onderdrukking van de betogingen voor het
algemeen stemrecht weet men aan het feit dat Leopold II zijn
ministers opgedragen had geen enkel volksprotest te dulden.
Daarom wilde Rubino de koning doden om de slachtoffers van
de repressie in Leuven te wreken.

De geïllustreerde pers, zowel de Belgische als de buitenlandse,
drukte min of meer correcte afbeeldingen af van de aanslag in
de Brusselse Koningsstraat. Hier de voorpagina van Le Patriote
illustré van 23 november 1902.

Uit Le Petit Parisien, 30 november 1902. Het Franse blad
situeert de scène bij de Brusselse beurs.

Een van de drie koetsen van de koninklijke stoet waarop
Gennaro Rubino op 15 november 1902 schoot. De berlines
staan nu in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
in Brussel. (foto © KIK)

Meester Emile Royer,
die eerder al met
succes een anarchist
had verdedigd, nam
na wat aarzelen ook
de verdediging op
zich van Rubino, die
hem een memorie
had bezorgd
waarin hij zijn daad
toelichtte. Royer liet
zich bijstaan door een
andere socialistische
advocaat, Charles
Gheude.

Rubino tijdens zijn verhoor. (Le Petit Bleu, 7 februari 1902)

‘Hij is erg klein van gestalte, heeft een donkere huidskleur, een
grote zwarte snor die zijn lippen bedekt. Hij ziet er erg kalm
en zachtaardig uit, helemaal niet het woeste voorkomen van
een opstandeling.’ (Le Matin, 16 november 1902)

Charles Gheude,
verdediger van
Rubino. (Le
Peuple, 3 februari
1903)

Rubino zat na zijn veroordeling tot levenslang meer dan vijftien
jaar opgesloten. Het grootste deel van die tijd bracht hij door
in Leuven-Centraal, waar hij stierf op 14 maart 1918. Enkele
honderden meters daarvandaan bevindt zich het monument
voor de slachtoffers van de betoging in Leuven die hij had
willen ‘wreken’ door Leopold II te doden. (Foto Anne Morelli)

De plattegrond van Leuven-Centraal laat het systeem van
afzondering zien waarin de zeshonderd gevangenen verbleven.
In het penitentiaire systeem van begin 20ste eeuw werden
gevangenen zoals Rubino verplicht opgesloten in individuele
cellen; de cel gold als een deel van de straf en als een
gelegenheid tot morele verbetering door meditatie. Vijftien
jaar isolement braken Rubino’s geestelijke gezondheid.

In de gevangenis deed Gennaro Rubino vertaalwerk. Zo
vertaalde hij voor gevangenisdirecteur E. Bertrand Riforma
scientiﬁca delle prigioni van Bruno Franchi uit het Italiaans
naar het Frans. Bij zijn dood was hij op bladzijde 128 van het
oorspronkelijke boek geraakt. (Met dank aan Johan Vercruysse,
directeur van Leuven-Centraal in de jaren zeventig en tachtig, die ons
het manuscript tijdelijk ter beschikking stelde.)

Gennaro Rubino overleed in de gevangenis van Leuven op
14 maart 1918, na meer dan vijftien jaar gevangenschap.
De directeur berichtte aan zijn familie dat hij gestorven was
aan een leverziekte ‘waar hij al lang aan leed’. Maar uit zijn
medisch dossier blijkt niets van die aard. In werkelijkheid is
het waarschijnlijker dat hij stierf aan de Spaanse griep, die in
1918 de gevangenis trof en er tal van dodelijke slachtoffers
maakte. (Overlijdensakte, stadsarchief Leuven)

Marx Rubino, later Mark Rubens, als Brits soldaat tijdens de
Eerste Wereldoorlog. (Foto met dank aan zijn dochter Vera Rubens)

Vera Rubens, dochter van
Mark en kleindochter
van Gennaro Rubino, in
1939.

Mark Rubens en zijn tweede vrouw rond 1970. (Foto met dank
aan zijn dochter Vera Rubens)

De zes betogers voor het algemeen stemrecht die in Leuven
werden neergeschoten door de burgerwacht in de nacht
van 18 april 1902, werden door de socialisten beschouwd
als hun martelaren en geëerd met een groot monument op
het Leuvense kerkhof, op enkele honderden meters van de
gevangenis waar Rubino zoveel jaren doorbracht. (Foto EPO)

In 2002 realiseerden de kunstenaars Lucas Bernaerts en Luc
Cauwenberghs op het Quinten Metsysplein in Leuven een
kunstwerk ter nagedachtenis van de martelaren die Rubino
een eeuw eerder had willen wreken. Het werk symboliseert
door middel van een stemvakje het stemrecht waarvoor Jan
Ceusters, Jan Govaerts, Petrus Imberechts, Petrus Jansegers,
Petrus Jensen en Marten Vanlens gevallen zijn en toont hun
silhouetten in een plas bloed. Het werk kwam tot stand in
opdracht van het ABVV-Vlaams Brabant. (Foto EPO)

13. De martelaren van Leuven wreken

Wanneer Gennaro Rubino motiveert waarom hij Leopold II koos voor zijn aanslag, stelt hij dat hij de martelaren van Leuven wilde wreken. Inderdaad vond in Leuven
in 1902 een bloedbad onder betogers plaats dat veel ophef
veroorzaakte, niet alleen in België maar ook in het buitenland, en waar Rubino dus van gehoord had. Leopold
II werd door links voorgesteld als degene die achter de
moorddadige onverzettelijkheid tegen de manifestanten
zat en dus als de uiteindelijke verantwoordelijke voor hun
dood.
We moeten ons herinneren dat in 1902 in België alle
mannen stemgerechtigd waren, maar volgens een systeem dat ‘meervoudig’ heette. Dat wil zeggen dat alle
mannen een stem hadden, maar dat sommigen – op basis
van hun diploma, hun gezinssituatie, hun rijkdom en hun
bezittingen – er twee, drie (voor de kamer) of zelfs vier
(voor gemeenteraden) mochten uitbrengen. Dat systeem
bevoordeelde natuurlijk de bezitters, terwijl het de stemmen van de volksklassen maar in geringe mate liet doorwegen. De Belgische Werkliedenpartij (BWP) richtte
haar politieke activiteiten helemaal op de afschafﬁ ng van
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het meervoudige systeem en wilde het vervangen door
een zuiver algemeen stemrecht, waarmee ze zelf aan de
macht hoopte te komen. Het land was al dooreengeschud
door grote stakingen voor het algemeen stemrecht in
1886, 1887 en 1893.
Je zou kunnen veronderstellen dat Leuven, een kleine
stad met een katholieke universiteit en omringd door een
uitgestrekt traditioneel platteland, buiten die beweging
bleef, maar niets is minder waar. Leuven was bij de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw een stad met 42.000
inwoners, met heel wat industrie, vooral in de omgeving
van het station. Duizenden arbeiders werkten er in de metaalfabrieken, de brouwerijen, de agro-industrie (MarieThumas), de maalderijen, de chemische industrie (stijfsel Remy), de tabaksfabrieken of ﬁetsenmakerijen. Die
arbeiders leefden in ellendige omstandigheden en waren
voor een groot deel socialist; ze hielden meetings, organiseerden mutualiteiten en coöperatieven, publiceerden een
krant;148 en ze verkozen – ondanks de beperking van het
meervoudig stemrecht – voor de Kamer hun leider Prosper
Van Langendonck, die na Anseele de tweede socialistische
verkozene van Vlaanderen werd. De Leuvenaars waren
dan ook niet de laatsten om mee te doen aan de socialistische optochten, stakingen en betogingen die in april 1902
druk wilden uitoefenen op de Kamer, waar een debat bezig
was over een eventuele grondwetsherziening die zou kunnen leiden tot het algemeen enkelvoudig stemrecht.
Twee boeken, een uit die tijd149 en een recent,150 verschaffen ons gedetailleerde informatie over wat er toen
precies gebeurd is in Leuven.
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De stad had een liberale burgemeester, Vital Decoster,
maar om de katholieken aan te kunnen had hij de socialistische stemmen nodig (zo’n 16 à 17%); daarom kwam hij
voor de gemeente op met een liberaal-socialistisch kartel
om zich van de meerderheid te verzekeren. In Leuven had
60% van de kiezers slechts één stem, maar de 15% kiezers
met vier stemmen hadden er samen evenveel als die 60%.
De liberale burgemeester was uiteraard een ‘bourgeois’,
maar hij vermeed botsingen met de socialisten omdat hij
hen nodig had.
In april 1902 startte de Kamer het debat over een eventuele grondwetsherziening om het enkelvoudig algemeen
stemrecht in te voeren, en daarom organiseerden de socialisten vanaf maart een aantal meetings en betogingen,
die soms de steun kregen van de liberalen. Ook Leuven
kende toen een aaneenschakeling van meetings en betogingen, en de Leuvense socialisten namen deel aan de
nationale betoging van 23 maart in Brussel. Die eerste
acties verliepen zonder incidenten, maar de Leuvense socialisten voerden de druk op en kondigden betogingen
aan vanaf 15 april, voor de hele duur van het parlementaire debat. De katholieken wilden die doen verbieden maar
de liberale burgemeester kon zo’n maatregel niet nemen
zonder zijn electorale meerderheid op het spel te zetten.
Hij beperkte zich tot het aanplakken van een waarschuwing aan de bevolking om zich voorzichtig, kalm en
waardig te gedragen. Anderzijds vroeg hij de rector van
de katholieke universiteit de paasvakantie met een week
te verlengen, om mogelijke botsingen en provocaties tussen de jonge katholieke bourgeois en de arbeiders te ver– 102 –

mijden. De ordehandhaving werd toevertrouwd aan de
garde civique of burgerwacht, die bestond uit plaatselijke
burgers, en niet aan de gendarmerie, die bij de betogers
een trieste reputatie had.
Op 15 april 1902 gingen de arbeiders van verschillende
Leuvense fabrieken spontaan in staking om de eis voor
het algemeen stemrecht te ondersteunen. Na een meeting trokken ze door het stadscentrum onder het zingen
van de ‘Marseillaise’ en de ‘Carmagnole’151 en onder het
roepen van ‘Leve de republiek!’. Dreigend scandeerden
ze: ‘Krijgen we het stemrecht niet, spelen wij met dynamiet!’ Op 16 en 17 april speelden zich soortgelijke scènes
af en breidde de staking zich uit naar andere bedrijven.
Op vrijdag 18 april was de staking algemeen in de metaalsector en gedeeltelijk in de andere sectoren. In de
Kamer werd om 17.35 uur het voorstel tot grondwetsherziening verworpen, wat de woede van de stakers ten top
dreef toen ze dat in de vooravond vernamen. De stakers
vormden een stoet en wilden de ruiten gaan ingooien van
katholieke lokalen of katholieke politici. Van Langendonck probeerde hun woede opnieuw in politieke richting te kanaliseren terwijl de burgemeester, toen hij op
de hoogte was gebracht van de uitbarsting, elke samenscholing verbood. Desondanks zette de betoging zich in
beweging, zonder ordedienst en zonder vooraf bepaald
parcours.
Het geduld van de stakers was op, ze wilden ‘in actie
komen’. Van Langendonck overreedde hen weg te blijven
van de katholieke gebouwen, die beschermd werden door
twee pelotons van de burgerwacht, maar rond 21 uur trok
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een deel van de optocht toch die richting uit, vol vertrouwen in de burgerwacht en overtuigd dat de burgemeester
aan hun kant stond; ze riepen ‘Leve de garde civique’ en
‘Leve het algemeen stemrecht’. Op honderd meter van
het huis van de katholieke politicus Schollaert schoot de
burgerwacht: vier betogers werden dodelijk getroffen,
een twintigtal raakten gewond. De overigen vluchtten
weg.
Ondertussen was het andere deel van de stoet aangekomen in de Tiensestraat, waar zich het lokaal van de katholieke partij en het huis van de katholieke minister de
Trooz bevonden. Ook hier schoot de burgerwacht: twee
betogers raakten dodelijk gewond, vijf andere zwaar of
minder zwaar.
De Leuvense burgerij en de garde civique vreesden dat
het volk weerwraak zou nemen voor die bloedige nacht,
want het nieuws van de schietpartij verspreidde zich snel
in de arbeiderswijken. Samenscholingen bleven dagenlang verboden, en twee bataljons van het 11de linieregiment versterkten ’s nachts de burgerwacht, de bereden
gendarmerie en de artillerie die al in de stad gelegerd was.
De staking hield nog een paar dagen aan, en de begrafenis van de slachtoffers verliep onder strenge bewaking
maar in aanwezigheid van socialisten uit het hele land.
De gebeurtenissen werden beschreven en becommentarieerd door de Belgische pers, maar ook de internationale
pers wijdde er hele bladzijden aan.152
Veertien betogers (onder wie enkele gewonden) werden in staat van beschuldiging gesteld. Voor hun verdediging zorgde een collectief van progressieve avocaten,
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onder wie Emile Royer – later de advocaat van Gennaro
Rubino – en Jules Destrée; ze beriepen zich op de onbevoegdheid van de rechtbank om te oordelen: een politiek
feit hoorde thuis voor het hof van assisen.
Wat de garde civique van Leuven betreft, vier van haar
leden kregen op 21 juli 1902 een decoratie van Leopold II!
Deze laatste zou een beslissende rol hebben gespeeld in
de bloedige nacht van Leuven. Hij zou er bij zijn katholieke ministers op aangedrongen hebben om een onverzettelijke ‘nultolerantie’ te hanteren voor elke vorm van
sociale onrust en om het volksprotest meedogenloos te
onderdrukken.
De slachtoffers van 18 april 1902 werden door de internationale socialistische beweging al snel beschouwd
als martelaren van de strijd voor politieke democratie.
Afﬁches met hun foto’s153 werden verspreid, en wellicht
was het zo’n afﬁche die Gennaro Rubino aan de muur
van zijn kamer in Brussel had hangen. Die afﬁches brachten de martelaren van Leuven in verband met de rol van
Leopold II in de repressie (die in 1902 ook doden maakte
in Brussel).154 Voor Rubino was dat verband overduidelijk: de koning was voor hem de opdrachtgever van het
bloedbad, en de slachtoffers van Leuven moesten gewroken worden.
Die hongerlijders die een beetje gerechtigheid eisten
wapenden hem dus in moreel opzicht om een koning uit
de weg te ruimen die ongestraft op de menigte mocht
laten schieten zonder daarover aan iemand rekenschap
verschuldigd te zijn, en die nadien de moordenaars decoreerde. Rubino’s doelwit stond dan ook vast, als we zijn
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memorie mogen geloven, en hij hoefde zijn plan alleen
nog uit te voeren.
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14. Voorbereiding van de aanslag

In Londen kocht Gennaro Rubino een ticket voor België en een revolver van groot kaliber (waarschijnlijk in
het pandjeshuis). De kleine, kale veertiger met de grote
zwarte snor scheepte zich op 26 oktober 1902 in op de
Alouette voor Oostende,155 bracht daar de nacht door en
kwam later per trein in Brussel aan, waar hij een kamer
nam in de Beenhouwersstraat 21.156
Maar wat hij de volgende dag deed, beantwoordde niet
aan het vaste voornemen om in de Belgische hoofdstad
Leopold II te vermoorden zoals hij in zijn memorie uitschreeuwt. Hij begaf zich naar het Italiaanse consulaat om
vergeefs te proberen er zijn repatriëring te verkrijgen.157
Hij ging hulp vragen bij de Società di Beneﬁcenza.158 Hij
zocht ook werk, ging naar de krant Le Peuple159 en naar
een van de verantwoordelijken van het revolutionaire blad
Le Flambeau.160 Hij trachtte contact op te nemen met een
paar plaatselijke anarchisten. Misschien kwam hij ook in
het Brusselse Volkshuis, dat Victor Horta gebouwd had
in de Stevensstraat en dat onlangs geopend was?
Betekent dit alles dat Rubino, wanneer hij na de aanslag zit te schrijven in de gevangenis van Sint-Gillis,
voorgeeft dat hij in Londen al vastbesloten was tot zijn
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daad terwijl hij in werkelijkheid nog aarzelde bij zijn aankomst in Brussel? Wat kon hij doen? De nieuwe koning
van Italië proberen te vermoorden? Of misschien hier
een geschikte baan zoeken om de kleine Marx en diens
moeder te kunnen helpen? Of een tijdelijk baantje om te
overleven tot hij zijn daad in optimale omstandigheden
kon voltrekken? De aankoop van de revolver in Londen
is een duidelijk teken dat hij een moord beraamde, maar
op wie en wanneer?
Het is niet onmogelijk dat op dat ogenblik een externe
factor, zoals een ontmoeting of een werkaanbieding, zijn
doelwit of zelfs het hele plan voor de aanslag nog had
kunnen wijzigen.
Niettemin, in zijn drie weken in Brussel, die de documenten van het hof van assisen nauwkeurig reconstrueren
via verhoren en verklaringen, won Rubino inlichtingen
in over de mogelijkheden om oog in oog te kunnen staan
met de koning, en in de Sint-Hubertusgalerijen kocht hij
een foto van de koninklijke familie om haar leden te kunnen herkennen. Maar Leopold II zat zoals zo vaak in zijn
verblijf in Zuid-Frankrijk, en zou via Parijs naar Brussel
terugkeren.
In zijn memorie stelt Rubino dat hij bij zijn aankomst
in Brussel een soort opiniepeiling uitvoerde om zo goed
mogelijk de ‘algemene stemming onder het volk’ tegenover de Belgische vorst te kennen. ‘Ik ondervroeg onrechtstreeks iedereen die ik maar kon aanspreken over
hun gezindheid tegenover de koning en er was er niet één
die zei dat hij van hem hield. Integendeel, ze misprezen
hem en slechts weinigen toonden zich alleen maar on– 108 –

verschillig. Zelfs verschillende winkeliers zeiden dat ze
tegen hem waren – uit commercieel belang, dat geef ik
toe – omdat de koning volgens hen het geld dat hij van de
staat nam elders ging uitgeven...’161
Zijn kleine persoonlijke enquête omtrent de populariteit of onpopulariteit van Leopold II bevestigde Gennaro
Rubino in zijn illusie dat de moord op de koning enthousiasme en opluchting zou teweegbrengen bij de Belgische
massa’s en hen tot revolutie zou drijven.
Hij dacht eraan hem te gaan ‘ontvangen’ aan het station bij zijn terugkeer uit Frankrijk, maar toen hij in de
pers vernam dat de koninklijke familie bijeen zou komen
voor een Te Deum, zag hij daarin een betere kans. ‘De
koning zou vergezeld zijn van zijn broer en prins Albert.
Ik koos deze gelegenheid vanuit de idee dat als ik ze alle
drie kon treffen, het volk formeel – zogezegd legaal en
grondwettelijk – het recht zou hebben om zich niets meer
aan te trekken van het koningshuis, bij gebrek aan erfgenaam. Dat zou makkelijker tot het resultaat leiden dat
ik verwachtte, namelijk de revolutie (…).’162 Tijdens zijn
verhoor163 stelde Rubino, die een hevige atheïst en antiklerikaal was (hij dacht dat rebellie tegen God leidde
tot rebellie tegen het staatsgezag en omgekeerd), dat hij
hoopte als extraatje ook enkele leden van de hogere clerus
te kunnen doden.
Voordat hij naar het Te Deum van 15 november
1902 ging moest Rubino nog twee belangrijke brieven
schrijven.
De eerste, waarvan een vertaling te vinden is in het
archief,164 was gericht aan Alice Ayres, de zus van zijn
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vrouw Emily. Hij legde haar zijn plan uit, niet zonder pathos: ‘Het is de plicht van een man niet te lijden zonder
in opstand te komen, of zonder zich te wreken voor het
kapitalistische juk dat hem verhindert van zijn arbeid te
leven.’ Tijdens de uitvoering van zijn daad zou hij in gedachten bij zijn kleine jongen (‘Marxy’) zijn en bij zijn
vrouw, aan wie hij niet rechtstreeks wilde schrijven. Hij
zei dat hij ‘de toestand van hen die lijden en werken [wilde] wreken op hun onderdrukkers: de koningen en hun
hielenlikkers’. Bij de brief voegde hij twee documenten
die hem nauw aan het hart lagen en die hij dacht te kunnen gebruiken voor zijn latere verdediging: een brief van
Prina waaruit bleek dat hij trouw was gebleven aan de
anarchisten en dat hij niemand had verraden, en een kopie van zijn brief aan Carnegie – waarvan het nut voor
zijn verdediging niet duidelijk is, tenzij hij ermee wilde
aantonen welke inspanningen hij zich had getroost om
uit zijn wanhopige situatie te raken.
Behalve die brief aan zijn familie in Engeland schreef
Rubino ook een ironische brief aan Prina, waarin hij de
commissaris beledigde en uiteenzette hoe hij hem herhaaldelijk bedot had. Hij was in zijn nopjes dat hij hem
had opgelicht en bedrogen, en kondigde aan dat hij voor
Prina nog een verrassing in petto had waarover die in de
kranten zou lezen.165
Rubino deed beide brieven op de post voordat hij naar
het Te Deum ging. Er was geen weg terug meer.
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15. De aanslag

Elk jaar woont de Belgische koninklijke familie een Te
Deum bij op de dag van de heilige Leopold, 15 november.
In 1902 vond de bijeenkomst in de Sint-Michiels- en
Sint-Goedelekathedraal plaats in enigszins bijzondere
omstandigheden. Koningin Marie-Henriette, de wettelijke echtgenote van Leopold II, was immers net overleden en de koning had besloten het traditionele Te Deum
te vervangen door een dienst om elf uur ter nagedachtenis aan zijn echtgenote en aan zijn moeder, wijlen koningin Louise-Marie.166
De koning werd vergezeld door zijn jongere broer Philippe, graaf van Vlaanderen, en door zijn schoonzus Maria
von Hohenzollern. Kroonprins Albert, zoon van de graaf
van Vlaanderen en neef van de koning, evenals zijn vrouw
Elisabeth, waren ook aanwezig, net als prinses Clementine van België, de enige dochter die Leopold II nog niet
‘verstoten’ had en die hij nog in zijn gezelschap duldde.
Grootmaarschalk graaf John d’Oultremont,167 die met de
koning bevriend was en hem aanzienlijk geholpen had in
meerdere ondernemingen, woonde de plechtigheid bij
met generaal Strauch, adjudant van de koning,168 en graaf
Edouard van Assche, ceremoniemeester van het Paleis.169
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De koninklijke stoet bestond uit drie door paarden getrokken berlines. In de eerste koets zaten de koning, zijn
broer en de troonopvolger, in de tweede de drie dames,
in de derde leden van het Huis van de Koning170. De drie
koetsen, die tegenwoordig in de Brusselse Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis staan, dragen de namen Magniﬁque, Louise-Marie en Vénus.171
Sinds 1884 bestonden er ofﬁcieel gendarmes in burger,172 en sinds het sociale oproer van 1886 waren de
mannen die instonden voor de bescherming van de koninklijke familie gewapend met revolvers.173 Een kleine
‘Veiligheidsbrigade’, bestaande uit een wachtmeester en
veertien brigadiers en gendarmes, vergezelde Leopold II
bij elke verplaatsing, het vaakst om de route van Laken
naar het Paleis in Brussel te verkennen. Ze waren aanwezig bij alle plechtigheden. Die gendarmes, te voet of
te paard, droegen geen uniform omdat hun missie vertrouwelijk was; als herkenningsteken hadden ze alleen
een discrete dienstpenning onder hun kleren. De kleine
escorte vergezelde de koninklijke stoet ook op die trieste
morgen van 15 november 1902.
Triest in elk geval wat het weer betrof: het regende niet
maar er hing een dikke mist over Brussel. De ochtend
bleef bewolkt, de zon brak op de hele dag maar tien minuten door. Er stond een zwakke oostenwind en de temperatuur kwam niet boven de zes graden.174 Na zijn jaren
in Groot-Brittannië zullen die weersomstandigheden
Gennaro Rubino wel niet verrast hebben.
In zijn zak droeg hij overigens de revolver die hij in
Londen had gekocht. Een Belgisch type revolver, ge– 112 –

maakt door het bedrijf Fernand Demoulin, waarvan er
een aantal verkocht waren aan een Engelse klant die
Frank Dyke heette.175
Rubino ging tegen negen uur naar de kathedraal, twee
uur voor de aanvang van de ceremonie. Hij zocht in de
kerk naar een geschikte plaats voor zijn plan, maar volgens de verklaring van de koster werd hij verplicht buiten
te gaan wachten totdat de hoofdingang, die uitgeeft op het
voorplein, openging.176 De plaats die hij in de kerk vond
voldeed hem niet en hij ging weer weg. Hij probeerde
zich te posteren vlak bij de zijdeur waarlangs de koninklijke familie de kathedraal moest binnenkomen. Maar
aangezien hij geen pas had, werd hij achter de hekken
geduwd, te ver van het doelwit dat hij wilde raken.177 Hij
verliet dus de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal
om de route van de koninklijke stoet te onderzoeken.
Terwijl de dienst aan de gang was, koos Rubino zijn
plekje uit. Aan het einde van de ceremonie, rond de middag, stond hij in de Koningsstraat, recht tegenover de
Banque Auxiliaire de la Bourse en de Bank van Brussel,
in die tijd respectievelijk nummer 60 en 62.178
Blijkbaar stapte hij herhaaldelijk de straat op om te zien
of de stoet er nog niet aan kwam.179 Toen de drie berlines, geëscorteerd door ruiters en door agenten van de
Veiligheidsdienst, in korte draf kwamen aangereden, trok
Rubino zijn revolver maar die bleef haken aan de voering
van zijn jaszak. Door die verloren seconden miste hij de
eerste koets, waarin de koning, zijn broer en de erfgenaam zaten. In de tweede koets zaten de vrouwen, dus
wilde hij schieten op de derde koets, met drie mannen
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in schitterende uniformen. Rubino liep tussen de ruiters
door en riep: ‘Leve de sociale revolutie! Leve de anarchie!’, terwijl hij twee schoten loste op de derde koets,
waarvan de raampjes aan diggelen vlogen.
De drie inzittenden (John d’Oultremont, Edouard van
Assche en Ferdinand Strauch) bleven ongedeerd. Het
ballistische onderzoek wees uit dat de revolver een grote trefzekerheid had en dat de schoten de dood hadden
kunnen veroorzaken, zelfs nadat ze eerst een raam of het
koetswerk hadden doorboord.180
Waarom miste Gennaro Rubino doel? Valt het alleen
te wijten aan een gebrekkige voorbereiding en te veel
improvisatie? Emotie kan begrijpelijkerwijs een rol hebben gespeeld. Maar blijkbaar had hij ook te hoog gemikt.
Het wapen was nieuw en hij gebruikte het voor het eerst,
maar als voormalig militair was hij vertrouwd met wapens... Anderzijds zaten er nog vier kogels in de cilinder
van zijn revolver, hij had dus kunnen doorgaan met schieten en misschien een van de inzittenden dodelijk treffen.
Maar het toeval (de staat van de voering van zijn jaszak!)
was zeker ook van invloed op de aﬂoop.
Wat er ook van zij, de moordpoging op Leopold II was
totaal mislukt. Na een moment van verbijstering stortten kijklustigen zich op Gennaro Rubino en hielden hem
in bedwang, zodat hij zijn revolver wellicht niet leeg kón
schieten. Hij bood geen weerstand.
Volgens getuigenissen die opgetekend werden voor
zijn proces (maar die, zoals we zullen zien, twijfelachtig
zijn), begon de aangroeiende menigte hem af te ranselen,
onder geroep van ‘Sla hem dood’; de politie zou tussen– 114 –

beide zijn gekomen om te beletten dat hij gelyncht werd
en om hem in veiligheid te brengen in de hal van de Bank
van Brussel, terwijl de koninklijke koetsen zich naar het
Paleis repten. Ook al kwamen de nieuwsgierigen die daar
samentroepten zeker niet uit het gewone volk,181 die eerste reacties voorspelden Rubino weinig goeds voor de revolutionaire explosie die zijn daad had moeten uitlokken.
De vorst om wie het ging reageerde onaangedaan op
het nieuws en zou tegen graaf John d’Oultremont, die
net geen kogelschrammetje had opgelopen, spottend gezegd hebben: ‘Ik wist niet dat u zoveel vijanden had!’ Wat
betreft de bloedjonge favoriete van Leopold II, Caroline
de Vaughan, bij wie hij twee kinderen had, zij hoorde het
nieuws in een patisserie en viel ﬂauw.182
Maar al was de moordpoging mislukt, Rubino zou
nooit meer vrijkomen.
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16. Reacties op de aanslag

Rubino had verwacht dat zijn daad het Belgische proletariaat in opstand zou brengen. Hij zag zichzelf misschien als held of martelaar van die sociale omwenteling. Wanneer hij drie weken later zijn memorie
schrijft, dient het volgende zinnetje waarschijnlijk om
hem die rol toe te kennen: ‘Alle grote idealen hebben
hun martelaren en slachtoffers gehad, en de Sociale Revolutie is het verhevenste, het heiligste, het rechtvaardigste ideaal!’183
Maar de reacties die we konden terugvinden waren vanuit zijn standpunt erg ontgoochelend. Niet alleen brak de
revolutie niet uit in België, de negatieve reacties op zijn
daad en de felicitaties aan het adres van Leopold II waren
haast unaniem en bliezen de populariteit van de koning
nieuw leven in. Natuurlijk beschikken we alleen over de ofﬁciële reacties. In arbeiderskringen hadden sommigen misschien spijt dat Gennaro Rubino zijn doel niet had bereikt
en dat de koning niet dood was, maar die reacties bleven
dan vertrouwelijk of onuitgesproken – zoals er bij de aanslagen tegen paus Johannes Paulus II of het World Trade
Center ook wel dergelijke reacties waren, maar alleen in
privégesprekken.184
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Ofﬁcieel bleek uit de algemene opwinding hernieuwde
verknochtheid aan het Belgische koningshuis en vreugde
omdat de vorst aan de kogels van de anarchist was ontkomen. Hoewel Leopold II weinig sympathie genoot,
haastten alle ofﬁciële personen zich zodra het nieuws bekend raakte naar het Paleis om de vorst te feliciteren: de
liberale burgemeester van Brussel, de hoofdcommissaris
van politie, ministers, ... Het Paleis opende een gouden
boek waarin het publiek zijn steun aan de koning kon betuigen.185 De Munt speelde op 16 november de Brabançonne voor een staand publiek.
De Parlementaire Handelingen doen het verhaal van de
eerste kamerzitting na de aanslag, op 18 november 1902.186
De voorzitter187 hield een toespraak waar zowel de katholieken als de liberalen staand naar luisterden. Hij noemde
de aanslag ‘afschuwelijk’ en dankte God voor de gelukkige
aﬂoop van ‘deze poging tot misdaad’. Hij herinnerde eraan
dat dit de eerste keer was in de Belgische geschiedenis dat
er een aanslag op een vorst werd gepleegd. ‘De misdaad
heeft diepe verontwaardiging gewekt in het hele land (…).
De razende menigte jouwde spontaan en eensgezind de
dader uit, en juichte daarna warm haar koning toe, die
aan een vreselijk gevaar was ontsnapt.’ De kamervoorzitter stelde voor een schrijven aan de vorst te richten, en de
minister van Financiën en van Openbare Werken, die de
zitting bijwoonde,188 sloot zich aan bij de gevoelens van de
Kamer en herinnerde eraan dat hij aan de koning reeds de
gelukwensen van de regering had bezorgd.
De liberale groep sloot zich aan bij die aanhankelijkheidsbetuigingen aan Leopold II, en woordvoerder
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Neujean voegde eraan toe: ‘Moge België nog lange jaren genieten van de verlichte en onvermoeibare toewijding van Leopold II.’ Het voorstel om de koning
een schrijven te sturen werd aanvaard, en de voorzitter
bracht de vergadering ook een boodschap over waarin
de Italiaanse Kamer van volksvertegenwoordigers uiting gaf aan haar ‘verontwaardiging’ en ‘afschuw’ voor
de aanslag en aan haar tevredenheid dat de vorst gespaard bleef.
De enige kleine wanklank in deze harmonie kwam van
Emile Vandervelde, de leider van de socialistische groep.
Hij drukte zijn eerbied voor het menselijk leven uit en
keurde de aanslag af, maar als republikein weigerde hij
zich achter het schrijven aan de koning te scharen en
protesteerde hij tegen de willekeurige aanhouding door
de Belgische politie van een Engelse socialistische afgevaardigde die in Brussel op doorreis was189 en van ‘anarchistische arbeiders die absoluut niets met de aanslag te
maken hadden’. Bovendien weigerde Vandervelde om
Rubino als een socialist of een anarchist te beschouwen.
Het troebele verleden van de Italiaan was al onthuld in
de pers en de leider van de BWP sprak over hem als over
‘een man die door zijn meer dan verdachte antecedenten
met geen enkele groepering of doctrine in verband kon
worden gebracht’.
De eerste senaatszitting na de aanslag vertoonde veel
gelijkenis met de kamerzitting. De senatoren luisteren
staande naar een toespraak waarin de voorzitter ‘de poging tot misdaad die de koning in gevaar had gebracht’
veroordeelde.190
– 118 –

Na 15 november 1902 publiceerde het Belgisch Staatsblad wekenlang de eindeloze lijsten van personen, groepen en verenigingen die hun gehechtheid aan de koning
hadden betuigd. Het zou erg vervelend zijn die lijsten
hier over te nemen; ze gaan van de pauselijke nuntius in
zijn hoedanigheid van deken van het corps diplomatique
(hij bracht de koning op 20 november een bezoek191) tot
gemeenteraadsleden, scholen, parochies en alle mogelijke
clubs uit de verste uithoeken van België.
We vinden in die lijsten zowel het organiserend comité terug van de tweede Brusselse tentoonstelling van
locomotieven als de Moto-Club de Belgique, de gemeenteraad van Meise, de Boerenbond van Eeklo, de patriottische vereniging van gepensioneerde Antwerpse
ofﬁcieren en de onderwijzer en de leerlingen van Léglise.192 Dat geeft op het eerste gezicht de indruk dat de
bevolking helemaal verenigd was in haar gevoelens van
genegenheid voor de koning. Maar als je beter kijkt, zie
je dat die indrukwekkende opsomming – op 4 december
1902 beantwoord door de koning, die zich diep getroffen noemde193 – alleen een panorama biedt van het katholieke en liberale burgerlijke België. Je vindt er geen
spoor in van arbeidersorganisaties, van socialistische of
syndicale organisaties,194 maar veel van militairen, leraars, ‘koninklijke’ verenigingen: kringen die in die tijd
over het algemeen conservatief en patriottisch gezind
waren. Het was trouwens rond die idee van patriottisme dat de inwoners van de jonge natie verenigd waren,
waarbij ze natie en dynastie lieten samenvallen. De gehechtheid die ze Leopold II betuigden, was tevens ge– 119 –

hechtheid aan de instellingen die de burgerij voorspoed
schonken.
Ook uit het buitenland stroomden de boodschappen
voor de koning toe, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat in zijn archief tientallen telegrammen en
brieven uit heel de wereld bewaart.195 De paus wenste de
koning in een telegram toe dat hij altijd beschermd zou
worden door de Voorzienigheid en zond hem zijn speciale apostolische zegen.196 Natuurlijk waren vooral de
Italianen in verlegenheid gebracht door de daad van hun
landgenoot en overspoelden zij de koning met excuses,
spijtbetuigingen en felicitaties. We wijzen hier alleen op
de Italiaanse Liefdadigheidsvereniging, waar Rubino nog
een beroep op had gedaan in Brussel, op de Italiaanse Kamer van volksvertegenwoordigers en op de burgemeester
van Bitonto, Rubino’s geboortedorp.197
Dat Rubino een Italiaan was, werd immers meteen beklemtoond. De redenering was dubbel. Enerzijds, zoals Le
Patriote illustré schreef: ‘Het is alweer een Italiaan.’198 De
gelijkstelling van ‘anarchist’ en ‘Italiaan’ was in die tijd
even vanzelfsprekend als vandaag die van de woorden ‘zelfmoordterrorist’ en ‘moslim’. Anderzijds, als de misdadiger
een Italiaan was, wilde dat zeggen dat het respect en de
achting van de Belgen voor hun koning overeind bleven,
en dus kreeg de nationaliteit van Rubino zware nadruk.
In de Kamer riep de voorzitter uit: ‘Het was voor ons een
opluchting dat de misdadiger geen Belg was!’ Volgens de
Handelingen kreeg hij daar ‘grote bijval’ voor.199 De liberale woordvoerder op die zitting deed ook zijn duit in het
zakje: Leopold II ‘zal in de Belgische gemoederen altijd
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het stevigste bolwerk vinden tegen zulke daden, waarvoor
de idee alleen kon ontkiemen bij buitenlanders’.200
Bij zijn ontvangst door de koning op 20 november feliciteerde de voorzitter van de Kamer hem en herinnerde
hij eraan dat ‘de misdaad gepleegd was door een buitenlander die noch de Koning noch België kende, en dat ze
behoorde tot die onnoemelijke en zinloze aanslagen die
sinds een halve eeuw zo vaak de geschiedenis hebben
onteerd’.201
Een herderlijke brief vroeg om de zondag na de aanslag in alle parochies een plechtig Te Deum te zingen
‘om de Voorzienigheid te danken voor de heel bijzondere
bescherming voor Z.M. de Koning bij de aanslag die het
leven van onze illustere vorst in gevaar gebracht heeft’.202
Zelfs het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, dat
een boodschap aan de koning stuurde203 herhaalde het
nationalistische thema. Het Consistorie schreef dat geen
Belgische hand zich schuldig had kunnen maken aan een
dergelijke misdaad…204
De ‘epidemie’ had dus echt wel de héle Belgische burgerij aangestoken, eensgezind veroordeelde ze de aanslag
en toonde ze haar vurige voldoening omdat de vorst gespaard was. Wat de pers betreft, zien we een duidelijke
scheidingslijn tussen de volledige burgerlijke pers en de
socialistische pers, die het hevige enthousiasme voor de
monarchie niet deelde.
In zijn licentiaatsverhandeling heeft Christophe Blairon205 onderzocht hoe de aanslag werd beschreven in een
tiental Belgische dagbladen. Ik heb daar nog het Ant– 121 –

werpse Le Matin en enkele nummers van The Times en
van tijdschriften (Le Patriote illustré, Il Grido della Folla,
La Rivoluzione sociale, Le Flambeau…) aan toegevoegd om
het overzicht volledig te maken.
Uiteraard wijdden alle Belgische dagbladen zonder uitzondering hun voorpagina aan de aanslag. De beschrijving van de feiten was overal erg gelijklopend, maar in
verhouding tot de gegevens van het onderzoek overdreef
de burgerlijke pers de ‘spontane’ sympathiebetuigingen
van het publiek, en blies ze het kleine aantal kijklustigen
die langs de weg stonden op tot een ‘enorme menigte’, die
nadien Gennaro Rubino had willen lynchen en ‘Leve de
koning’ geroepen had – allemaal elementen die nergens
bevestigd werden.
We halen hier vier van de kranten aan die daags na de
aanslag (16 november 1902) hun sympathie voor de koning met veel vertoon uitdrukten.
Le XXe siècle: ‘Laten we de hemel danken, laten we
Z.M. Leopold II feliciteren dat hij ontsnapte aan deze
aanslag, de eerste die sinds 1830 in België tegen de persoon van de koning is gepleegd.’
Le Courrier de Bruxelles: ‘Zodra het nieuws van de aanslag bekend raakte, ontstond er in Brussel een grote commotie, die door het hele land gedeeld zal worden.’
Le Petit Bleu: ‘Wij hebben geen enkele reden om te
wensen dat onze vorst zou sterven, en door de revolverschoten is hij ons nog dierbaarder geworden!’
La Réforme: ‘Met vreugde begroeten alle Belgen die
weten wat het koningschap in ons land betekent en die
waarlijk de grote en nuttige verdiensten van Leopold II
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waarderen, met vreugde dus begroeten alle burgers met
een gezond en onbevooroordeeld verstand de gelukkige
aﬂoop van het drama in de Koningsstraat (…). En in de
kreet “Leve de koning!” leggen we de hele waaier aan betekenissen die hij omvat in ons land, dat vrij gekozen heeft
voor een dynastie. Het Belgische koningschap is een instelling die door het volk zelf in het leven is geroepen en
die zijn populariteit te danken heeft aan de welwillende
diensten die het land bewezen werden door de overleden
koning en door hem die zich een waardig voortzetter betoonde van het werk van zijn vader.’
Maar ondanks die eensgezindheid in de ‘burgerlijke’
pers waren er toch barsten te zien. Zo wist het Antwerpse
dagblad Le Matin zijn kritiek op het gedrag van Leopold
II handig te verdoezelen onder de veroordeling van de
aanslag. Volgens het hoofdartikel van 16 november zou
de moordpoging de Belgische koning ervan afhouden
naar België te komen, waar hij toch al zo weinig was! ‘De
koning, die ons vaak zijn lange afwezigheden doet betreuren, was net terug in zijn hoofdstad. Deze gebeurtenis is niet echt een aanmoediging voor hem, zou je kunnen zeggen, en de koning zal met bitterheid bedenken
dat hij in het buitenland veiliger is dan in zijn koninkrijk.’
Volgens de katholieke pers waren de socialistische
kranten de echte aanstokers van de aanslag, want zij hadden de haat van het volk tegen de vorst aangewakkerd,
vooral sinds april 1902 en de onderdrukking van de stakingen voor het algemeen stemrecht. De katholieke bladen vroegen daarom dat de koning niet langer zou mogen worden aangevallen in de pers en behoed zou worden
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voor de socialistische ‘beledigingen’. Een wet zou hem
moeten beschermen tegen zulke aanvallen, zelfs al zou
ze de sacrosancte persvrijheid beperken die gewaarborgd
werd door de Belgische grondwet van 1831, die censuur
verbood.
Le XXe siècle riep dan ook uit: ‘Laat men het de socialistische pers onmogelijk maken nog langer de koning en de
koninklijke familie te beledigen, dat is wat wij eisen.’206
En Le Courrier de Bruxelles deed soortgelijke aanbevelingen: ‘Dergelijke onophoudelijke propaganda, waar geen
enkele rem op staat, moet wel vrucht dragen en leiden
tot aanslagen zoals we er net een hebben meegemaakt.
Het wordt tijd daar een eind aan te maken. En laat men
zich niet beroepen op de persvrijheid: we moeten eindelijk inzien dat vrijheid niets gemeen heeft met totale
losbandigheid.’207
De liberalen daarentegen riepen de socialisten niet ter
verantwoording, want dat waren de enig mogelijke bondgenoten in hun hoop om de al sinds 1884 durende katholieke macht omver te werpen. De liberale pers hield het
doorgaans bij een keurige steunbetuiging aan de monarchie, om dan snel over te gaan op de voortgang van het
onderzoek.
Maar de socialistische pers, en vooral de krant Le Peuple, stak scherp af tegen die van de anderen. De dag na de
aanslag, terwijl het gelukwensen regende voor de vorst,
beschuldigde het socialistische dagblad Leopold II ervan
dat hij de aanslag gebruikte om zijn populariteit, die in
vrije val verkeerde, te doen herleven: ‘Saint Popol is dit jaar
een gelukkige dag voor onze triste sire (= onbetrouwbare
– 124 –

kerel): geen enkel naamdagcadeau kon hem aangenamer
zijn dan de twee kogels van Rubino, die gelukkig niemand raakten.’208 Le Peuple maakte de monarchistische
geestdrift van de kijklustigen belachelijk en stelde dat zij
feitelijk voor verwarring zorgden door met hun paraplu’s
in te slaan op de politielui in burger die Gennaro Rubino probeerden te overmeesteren.209 En de socialistische
krant liet niet na op een nauwelijks versluierde manier
te herinneren aan de buitenechtelijke avontuurtjes van
de vorst en zijn strenge onverzettelijkheid tegenover zijn
dochters die hij niet meer wilde zien.
Le Peuple wees de gewelddaad van de Italiaanse anarchist zeker af, maar onderstreepte dat ‘Rubino’s mislukte
aanslag een mirakel heeft teweeggebracht’. Terwijl iedereen het gedrag van de koning afkeurde en zijn trouwste aanhangers niet wisten hoe hem te verdedigen, had
de daad van Rubino de situatie in enkele dagen gekeerd.
‘Pief paf! Een gebroken ruit volstond om alle vleiers weer
spraakzaam en arrogant te maken, alsof de kogels van de
voormalige verklikker de maagdelijkheid hadden hersteld
van hem die de echtgenoot was van de verlaten koningin
en die de vader blijft van de weggejaagde prinsessen.’210
Uiteindelijk raakte het imago van Leopold II zo goed opgekalefaterd dat aan de uiterste linkerzijde het idee de kop
opstak dat de Belgische politie zelf op vraag van de vorst
een nepaanslag geënsceneerd had. Le Flambeau, een revolutionair strijdblad dat in 1902 in Brussel verscheen, verdedigde die hypothese. Het zag de aanslag als een farce
die voorbereid was met medeplichtigheid van de politie;
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hij had als rechtstreeks resultaat om de populariteit van
de koning te verbeteren, maar ook om de onmiddellijk
volgende huiszoekingen bij en uitwijzingen van anarchisten te rechtvaardigen.
Er kwam een huiszoeking bij Le Flambeau zelf, en zijn
verantwoordelijke, Jules Mestag, moest voor de onderzoeksrechter verschijnen als uitgever en auteur van door
het parket aangeklaagde artikelen. De persvrijheid werd
in vraag gesteld.
Volgens de Brusselse krant werkte Gennaro Rubino
voor de politie.211 Die stelling vinden we ook terug in de
Italiaanse anarchistische pers,212 hoewel ze niet erg geloofwaardig is: immers, een aanslag, zelfs een mislukte,
betekent altijd een bres in de onaantastbaarheid van de
persoon van de koning en van de instellingen, en houdt
ook het niet te verwaarlozen gevaar in dat anderen het
voorbeeld zouden volgen.
De Italiaanstalige anarchistische krant die in Londen
verscheen213 twijfelde tussen de hypothese van een nepaanslag en die van ‘een man die uit wanhoop (…) besloot
om met één gebaar de waardering terug te winnen van
hen die dachten dat ze door hem verraden waren’.
In het buitenland liep tussen de ‘burgerlijke’ en de revolutionaire pers dezelfde scheidingslijn als in België. In
Frankrijk stelde Le Temps dat Leopold II omringd werd
door universele sympathie: ‘Erg bemind door zijn onderdanen (sic), zoals de woede van het volk tegenover de
misdadiger aantoonde, is hij ook populair in Parijs, waar
men zijn beminnelijkheid en zijn verlichte kunstzinnigheid erg op prijs stelt en waar men zich ook herinnert dat
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hij Frans bloed in de aderen heeft.’214 La Tribuna in Italië en de Britse Times (ondanks het meningsverschil omtrent de koloniale politiek van de Belgische vorst) waren
niet kritischer.215 Een Italiaanse socialistische krant als
Il Secolo daarentegen schoof de minder schitterende kanten van ’s konings persoonlijkheid naar voren, en schreef
over zijn lichtzinnige privéleven, over zijn negatieve houding tegenover zijn dochters, enzovoort.216
En dan was er nog de Servische krant Dnevni List, die
zei: ‘Er is in Europa geen meer verachte en losbandige
vorst dan de Belgische koning Leopold II. In zijn hele
land is geen slechtere vader of echtgenoot te vinden.
Deze verdorven grijsaard verdoet zijn tijd in speelholen
en in de boudoirs van Parijse danseressen, en wekt de afkeer van al zijn onderdanen.’217
De versie van de eensgezinde verontwaardiging over de
hatelijke misdaad waarvan de beminde vorst bijna het
slachtoffer was geworden, moet dus kritisch onderzocht
worden – ook waarschijnlijkheidshalve, als we bedenken dat de bloedige onderdrukking van de betogingen
van de lente pas enkele maanden achter de rug lag. Het
is vanzelfsprekend dat de burgerij de misdaad van Gennaro Rubino betreurde. Zij moest er wel een zorgwekkende nieuwe aanval in zien op de sociale en politieke
orde waarvan zij proﬁjt trok. Maar we mogen ons niet
laten misleiden door een weldenkende pers die probeerde
te doen geloven dat er smart en woede heerste ‘onder het
volk’, terwijl het waarschijnlijker eerlijker was geweest
om van onverschilligheid te spreken.
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Maar de armen, die de meerderheid van de bevolking
uitmaakten, waren tot zwijgen gebracht door het geweld
en de repressie, en ze begonnen geen revolutie na de daad
van Gennaro Rubino, anders dan hij had gehoopt. De
Russische populiste Vera Figner had eerder na een aanslag al opgemerkt dat ‘het volk passief en vol onbegrip
bleef’. Als sommigen de daad van Rubino toejuichten of
spijt uitdrukten dat hij zijn doel had gemist, dan gebeurde
dat in alle discretie.
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17. Het onderzoek

Dankzij het archief van het Brabantse hof van assisen
kunnen we gemakkelijk het verloop weergeven van het
onderzoek dat na de arrestatie van Gennaro Rubino
begon.
Hij werd overgebracht naar het politiecommissariaat
dat zich het dichtst bij de plaats van de aanslag bevond.
De eerste onderzoeksrechter die hem ondervroeg was
niemand anders dan graaf Ferdinand d’Oultremont!
Maar het was meteen duidelijk dat zijn verwantschap met
de Grootmaarschalk, een van de ‘slachtoffers’ van de poging tot aanslag, later een motief voor cassatie kon worden, en dus werd een andere onderzoeksrechter, Edouard
Van Nerom, belast met de ondervraging van Rubino.
De dag zelf van de aanslag werd een arrestatiebevel
opgesteld tegen Gennaro Rubino218 en werd besloten tot
zijn eenzame opsluiting.219 Tijdens de ondervragingen
deelde hij slechts mee wat hij ook in zijn memorie uiteenzet over zijn jeugd, zijn leven in Italië en in Engeland,
zijn overtuiging en zijn redenen om een aanslag te plegen
op het leven van Leopold II.220 De pers, ook de buitenlandse, bracht getrouw verslag uit van zijn verklaringen,
onder een titel als ‘De bekentenissen van de anarchist
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Rubino’ (die de hele voorpagina van Le Matin besloeg221),
en beklemtoonde zijn kalme en vriendelijke voorkomen.
Gennaro bood inderdaad geen enkele weerstand en antwoordde beleefd op alle vragen van de rechter, zelfs over
zijn seksuele leven.
Op 19 november verscheen hij voor de raadkamer. Hij
werd beschuldigd van aanslag op de koning en poging
tot moord op de inzittenden van de derde berline van de
koninklijke stoet. Rubino verklaarde dat hij het gezag
van de burgerlijke rechtspraak en dus van de onderzoeksrechter niet erkende, maar gaf alle inlichtingen die hem
gevraagd werden. Hij zei dat hij niets te verbergen had
en onderging welwillend de vijfentwintig verhoren die in
iets meer dan een maand plaatsvonden.
Natuurlijk wilde het onderzoek in een eerste fase een
zo nauwkeurig mogelijk beeld krijgen van de omstandigheden van de aanslag en de persoonlijkheid van de anarchist. Enerzijds werd Rubino dus geconfronteerd met getuigen, en anderzijds werden al zijn verklaringen omtrent
zijn verleden in het buitenland en de enkele dagen die
hij voor 15 november in België doorbracht, nauwkeurig
geveriﬁeerd.
Onderzoeksrechter Van Nerom stuurde rogatoire
commissies naar het buitenland, en zo kreeg bijvoorbeeld
substituut Charles Nagels de opdracht om in GrootBrittannië, samen met Scotland Yard, onderzoek te doen
naar Rubino’s verblijf aldaar.222
Daarnaast moesten ballistische experts de kwaliteit bepalen van het wapen van de ‘misdaad’ en nagaan of Gennaro Rubino in de mogelijkheid was geweest om de inzit– 130 –

tenden van de derde koets werkelijk te doden. De revolver
was op de dag van de aanslag teruggevonden en meegenomen naar het commissariaat. Zoals eerder gezegd ging
het om een nieuw wapen, in Luik gemaakt door wapenfabrikant Demoulin. Het was een ‘Bull-dog’, niet duur
maar met een grote trefzekerheid, die werd uitgevoerd
naar Groot-Brittannië. De cilinder bevatte nog vier kogels, zodat Rubino nog meer schoten op de koninklijke
stoet had kunnen lossen.
Léon Gody, professor aan de Koninklijke Militaire
School, kwam in zijn expertise223 – na onderzoek van
de koets met de gebroken ruit en na een simulatie met
een portier en stukken vlees! – tot het besluit dat de kogels dodelijk hadden kúnnen zijn, zelfs nadat ze door het
koetswerk of de ruit waren gegaan.
Verder was het natuurlijk zaak uit te maken of Gennaro
Rubino al dan niet handlangers had gehad. De beklaagde
hield altijd vol dat hij alleen had gehandeld, maar toch
wilde het onderzoek vaststellen of dat wel degelijk het geval was. Een getuige beweerde dat hij was omvergeduwd
door een man die wegvluchtte na de revolverschoten,224
maar zijn verklaringen werden niet bevestigd.
Ook volgden de huiszoekingen en verhoren in anarchistische kringen in Brussel elkaar op, met name in het
lokaal van L’Union Libertaire aan de Vorstsesteenweg
18, maar zonder succes.225 Kort daarna werd ook de Italiaanse socialist Pompeo Bacci ondervraagd, die in Brussel
verbleef op het moment van de aanslag en die Gennaro
Rubino had gekend in Londen. Hoewel hem niets kon
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worden verweten, werd Bacci volgens een politierapport
naar Parijs uitgewezen.226
Er was ook sprake van een Amerikaanse piste en van
medeplichtigen in Chicago. De pers meldde dat Gennaro
Rubino in de Verenigde Staten in Patterson was geweest,
‘die Amerikaanse kweekplaats voor anarchisten’!227
De golf van verdenkingen leidde verbazend genoeg
zelfs tot de arrestatie in Brussel van een afgevaardigde
van de Independent Labour Party. Deze James Keir Hardie, die in Brussel verbleef op het moment van de aanslag,
werd door zijn hotelhouder aangegeven wegens verdacht
gedrag. Hij werd urenlang ondervraagd en ten slotte
vrijgelaten, maar The Times kopte: ‘The Brussels police and
Mr. Keir Hardie’, en haar correspondent interviewde de
travaillistische leider. In dat gesprek zei Keir Hardie dat
de Brusselse politiecommissaris, toen hij na uren verhoor
vernam dat zijn ‘verdachte’ lid was van het Britse Lagerhuis, vreselijk van zijn stuk gebracht leek, hem meteen
vrijliet en hem begeleidde tot aan de deur, ‘shaking both
my hands’.228 Ondanks die laattijdige beleefdheidsbetuigingen bleef de Britse afgevaardigde vastbesloten met de
zaak naar het Foreign Ofﬁce te stappen.
Na zes weken werd het onderzoek afgesloten. De akte
van beschuldiging was klaar op 31 december 1902.229 Het
proces van Gennaro Rubino voor het hof van assisen kon
in januari van start gaan.
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18. Het proces

Gennaro Rubino werd ervan beschuldigd ‘dat hij een
aanslag heeft gepleegd op het leven of op de persoon
van de koning, een aanslag die de vrijheid van de koning
niet aantastte en die bij hem noch bloedvergieten, noch
verwondingen, noch ziekte tot gevolg had; subsidiair
(…) dat hij alleen het besluit heeft genomen een aanslag
te plegen op het leven of op de persoon van de koning,
met als omstandigheid dat hij meerdere handelingen
stelde om de uitvoering ervan voor te bereiden; (…) dat
hij geprobeerd heeft vrijwillig een moord te plegen met
de bedoeling te doden en met voorbedachten rade, op
een van de inzittenden van de derde koets van de koninklijke stoet die terugkeerde van de Sint-Michiels- en
Sint-Goedelekathedraal.’230
De juryleden van het hof van assisen moesten antwoorden op vier vragen:
‘– Is Gennaro Rubino schuldig aan een aanslag op het leven of de persoon van de koning, te Brussel op 15 november 1902, die bij hem noch bloedvergieten, noch
verwondingen, noch ziekte tot gevolg had?
– Aanvullend, heeft hij het besluit genomen die aanslag
te plegen met als omstandigheid dat hij een of meer– 133 –

dere handelingen stelde om de uitvoering ervan voor
te bereiden?
– Heeft hij vrijwillig geprobeerd een moord te plegen
met de bedoeling te doden op een van de inzittenden
van de derde koets van de koninklijke stoet?
– Heeft hij dat gedaan met voorbedachten rade?’231
Het proces voor het hof van assisen begon op 26 januari
1903, onder het voorzitterschap van Lucien Jamar. Het
Openbaar Ministerie werd vertegenwoordigd door Edmond Janssens, een magistraat op wiens rol en levensloop we aan het eind van dit hoofdstuk nog terugkomen.
Het proces Rubino was het laatste waarin hij pleitte als
advocaat-generaal van het hof van assisen, voordat hij
overstapte naar het Hof van Cassatie.232
Aan de kant van de verdediging vinden we twee advocaten, Emile Royer en Charles Gheude. Vanaf zijn arrestatie op de dag van de aanslag had Rubino te kennen
gegeven dat hij zich wilde laten verdedigen door Emile
Royer, die op zijn zesendertigste al een zekere faam
genoot bij extreem links. Als advocaat en socialistisch
politicus had hij in 1894 gepleit voor de anarchist Jules Moineau, die een lading dynamiet had geplaatst op
de drempel van een gemeenteraadslid, waarbij niemand
was geraakt of verwond, en hij had de vrijspraak verkregen.233 Zijn pleidooi was herhaaldelijk gepubliceerd
als brochure en in de anarchistische pers. Met Royer als
verdediger, dacht Gennaro Rubino ongetwijfeld, zou hij
gegarandeerd tot de kleinst mogelijke straf veroordeeld
worden.
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Emile Royer weigerde eerst de verdediging van Rubino
op zich te nemen, waarschijnlijk omdat hij hem als een
agent-provocateur beschouwde. Een week na de aanslag
antwoordde hij aan de krant Le Petit Bleu: ‘Ik ga Rubino niet verdedigen. Vraag me niets meer, ander onderwerp.’234 Het anarchistische weekblad Le Flambeau nam
die informatie over en feliciteerde de socialistische advocaat met zijn beslissing: ‘Onze gelukwensen voor meester Royer, die weigert de man van de politie-inquisitie te
verdedigen.’235
Maar zoals we weten beijverde Rubino zich tussen de
verhoren door om Royer van mening te doen veranderen,
door in zijn memorie zijn antecedenten en de motieven
voor zijn daad uiteen te zetten. Die bladzijden moeten het
voornemen van de socialistische advocaat inderdaad hebben doen wankelen, en hem doen geloven dat Gennaro
Rubino een echte anarchist was die verdwaald was in een
labyrint van politieprovocaties, een arme duivel die zich
verbeeld had met een koningsmoord uit een uitzichtloze
situatie te raken en de waardering van zijn kameraden terug te winnen.
Hoe dan ook, eind december schreef meester Royer aan
onderzoeksrechter Van Nerom om hem te laten weten
dat hij besloten had Rubino’s advocaat te zijn, op voorwaarde dat zijn collega en vriend Charles Gheude hem bij
de verdediging kon bijstaan.236
Charles Gheude was toen een jonge advocaat van eenendertig, tegelijk een socialistisch militant die een politieke carrière begon, en zoals Royer en een paar anderen
verdediger van arbeiders of betogers. Hij was bevriend
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met Jules Destrée, die net als hij deel uitmaakte van het
Brusselse advocatenkabinet van advocaat Edmond Picard.237 Jules Destrée, Edmond Picard en Paul Janson
hadden de vrijspraak verkregen voor de deelnemers aan
de revolutionaire stakingen die een tiental jaren eerder
Henegouwen hadden opgeschrikt en die toen als een
anarchistisch complot waren afgeschilderd.
Het lot van Rubino lag dus in handen van twee jonge advocaten en socialistische militanten die, zonder de
standpunten van de anarchisten te delen, wel een zeker
‘begrip’ opbrachten voor hun acties. Rubino mocht hopen
op een lichte veroordeling. Hij had uiteindelijk niemand
kwaad berokkend, en vier jaar eerder was een vergelijkbare mislukte poging uitgelopen op de vrijspraak van de
beschuldigde. Het ging toen om een jonge Brusselaar, de
vijftienjarige Jean-Baptiste Sipido, een socialist die beïnvloed was door de revolutionaire ideeën van de anarchisten; hij had besloten met de hulp van drie kameraden in
het Noordstation op 4 april 1900 de prins van Wales (de
latere Edward VII) te vermoorden, die op doorreis was
naar Kopenhagen.238 Net als Rubino schoot hij zonder iemand te raken. Aangezien de kroonprins van het Verenigd
Koninkrijk het doelwit was, brachten de publieke opinie
en de pers de aanslag in verband met de Boerenoorlog
in Zuid-Afrika, die toen gold als karakteristiek voor het
Britse imperialisme en die weinig bijval genoot in België.
Tegenover de Britse druk om een streng oordeel te vellen, kon Sipido rekenen op het welwillende begrip van
bepaalde Belgische parlementsleden en van artikelen van
Edmond Picard in Le Peuple die de publieke opinie beïn– 136 –

vloedden. Bij de verdediging van Sipido en zijn drie ‘medeplichtigen’ vinden we Charles Gheude en Emile Royer
terug. Aan het einde van het assisenproces werden de vier
jongeren vrijgelaten en toegejuicht door hun bewonderaars, terwijl de Belgische regering zich door het vonnis
ernstige diplomatieke moeilijkheden met Groot-Brittannië op de hals haalde. Koning Leopold II kwam persoonlijk tussenbeide om de jonge man ondanks zijn vrijspraak
te doen uitleveren door Frankrijk, waar hij zich voorzichtigheidshalve had gevestigd, om hem op te sluiten in het
verbeteringsgesticht van Saint-Hubert. Maar de volksjury van assisen had verontschuldigend gesproken over de
idealistische daad van een vijftienjarige die dorstte naar
gerechtigheid. Hij zou ‘onbezonnen’ gehandeld hebben,
en de pers had het over een ‘kwajongensgrap’.
De affaire Sipido had de voorpagina’s van de hele Engelse pers gehaald, en Gennaro Rubino koesterde wellicht de hoop dat de assisenjury voor hem even mild zou
zijn indien dezelfde advocaten hem verdedigden. Maar
in het proces Sipido hadden de toewijding en de vurigheid van de verdedigers een dankbare akker gevonden: de
daad weerspiegelde de algemene verontwaardiging over
de Britse verovering van Transvaal, de beschuldigde was
nog een kind, en de Britse druk om hem te doen veroordelen werd ervaren als een inbreuk op de onafhankelijkheid van het Belgische gerecht.
Helaas voor Rubino was geen enkel van die elementen
terug te vinden in zijn geval: hij was een veertiger, dik en
kaal, een Italiaan met een woelig verleden dat bij links
noch rechts spontane sympathie opwekte; en een aanval
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op de persoon van de koning was in België een nieuwigheid, die om een strenge reactie vroeg. Voor zijn advocaten, hoe toegewijd ook, was het dus een onmogelijke
opdracht om hem bij de publieke opinie en de jury voor te
stellen als iemand die medegevoel of clementie verdiende.
De jury zou, zoals altijd bij assisen, een sleutelelement
vormen in het verloop van het proces.
Soms slaagden anarchisten er tijdens hun proces in de
jury te overtuigen of bang te maken, zodat die geneigd
was tot toegeeﬂijkheid. Zo vond in Frankrijk in augustus 1894, na de aanslagen van Vaillant en Caserio, tegen tal van anarchisten (onder wie Sébastien Faure) een
groot proces plaats – het proces van de Dertig – wegens
bendevorming. De meeste beschuldigden werden vrijgesproken, en een dokter die in de jury zat raakte overtuigd
door de argumenten van de beklaagden en werd op zijn
beurt anarchist!239
Een ander voorbeeld is het proces van 1905 in Amiens
tegen Alexandre Jacob, de anarchist-inbreker van wie we
eerder al zeiden dat Maurice Leblanc in hem blijkbaar
inspiratie vond voor zijn romanheld Arsène Lupin. De
gezworenen gaven hem de doodstraf niet en betoonden
hem een zekere mildheid. De man kon dan ook rekenen
op sympathie bij het volk: de Internationale weerklonk,
en er werd ‘Leve Jacob!’ geroepen waar de celwagen voorbijkwam die hem vervoerde. Bovendien hadden anarchistische vrienden van Jacob de juryleden per brief bedreigd
met vreselijke weerwraak als ze de doodstraf zouden uitspreken, wat hen natuurlijk tot enige clementie zal hebben aangespoord.240
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Niets van die aard speelde mee in het voordeel van
Gennaro Rubino.
Hij had geen politieke vrienden die druk konden uitoefenen op de juryleden en geen van hen liet zich bekeren
door zijn argumenten. Wel is het niet uitgesloten dat personen die benaderd waren om in de assisenjury te zetelen,
dat afwimpelden uit vrees voor dreigementen of druk uit
anarchistische hoek, want het bleek bijzonder moeilijk
het noodzakelijke aantal gezworenen bijeen te krijgen. Bij
de aanvang van het proces op 26 januari lieten sommigen
zich excuseren of meldden zich ziek. Maar de eerste zitting werd plotseling opgeheven om een heel andere reden: Emile Royer, de hoofdverdediger van Rubino, liet de
voorzitter per telegram weten dat zijn vrouw ’s nachts was
gestorven en vroeg om de zaak te verdagen.241
De nieuwe zitting vond plaats op 6 februari 1903. Maar
na een dag van verhoren werd het proces opnieuw onderbroken omdat een van de juryleden om medische redenen
afwezig was. Het was onmogelijk de man te vervangen
omdat de toegevoegde juryleden allemaal al waren opgeroepen, en dus zou de nieuwe zitting beginnen op de
dag dat de gezworene, die onmisbaar was voor het proces,
volgens de dokter genezen zou zijn.
Die onvoorziene gebeurtenissen vermaakten volgens
Le Soir Rubino,242 en ze vormden ook het onderwerp van
een satirisch stuk in het Journal des Tribunaux. De anonieme auteur beschreef het proces als een toneelstuk dat
al te vaak ‘geen vertoning’ afﬁcheerde en waarvan ‘de onfortuinlijke regisseur’ zijn weerbarstige personeel op de
loop zag gaan. Het stuk liet doorschemeren dat de zieken
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ingebeelde zieken waren die bang waren om betrokken te
worden bij de veroordeling van een anarchist en zich zo
vergeldingsacties op de hals te halen.
‘Zal de elfde gezworene dinsdag genezen zijn? Wie behandelt hem? Waar heeft hij die griep opgelopen? In de
tochtvlagen eigen aan de architectuur van het gerechtsgebouw of in het verplichte gezelschap van alle plaatselijke microben? (…) Of heeft de obsessie met de anarchisten
die het scharlaken apparaat zo graag in stand houdt hier
haar werk gedaan? Chi lo sa?
Er wordt ons verzekerd dat de elf juryleden die nog niet
ziek zijn maar het normaal wel zullen worden, gedurende
drie dagen een verkwikkend dieet krijgen opgelegd. In
afspraak met de politieartsen heeft het Parket hun verboden peper, broodjes, macaroni en ijskreem te eten.
Twee keer per dag krijgen ze het bezoek van ofﬁciële
therapeuten en ze mogen geen auto gebruiken. De voorzitter van de jury wordt onderworpen aan een speciaal
toezicht.’243
De problemen met de jury zouden ook leiden tot cassatieberoep, omdat een van de vrijgestelde gezworenen
uiteindelijk toch gezeteld had zonder dat de verdediging
hem had kunnen wraken, zoals haar recht was.
Voor de rest verliep het proces snel en zonder veel verrassingen. De grifﬁer las de akte van beschuldiging van
de procureur-generaal voor, met de antecedenten van de
beschuldigde, het verslag van de aanslag en de resultaten
van het onderzoek. Voorzitter Jamar ondervroeg Gennaro Rubino, die geen spijt betoonde over zijn daad. The
Times had het over ‘een discussie tussen Rubino en de
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Voorzitter waarbij deze laatste geduldig luisterde naar het
standpunt van de gevangene’.244 Onderzoeksrechter Van
Nerom bracht gedetailleerd verslag uit van het ballistische onderzoek.
Na het horen van de getuigen hield advocaat-generaal
Edmond Janssens zijn requisitoir, waarin hij Rubino
voorstelde als een oneerlijke en sluwe kerel, wat tot protest van de beklaagde leidde.
De eerste werkelijke procesdag eindigde met het begin
van de pleidooien van Gennaro Rubino’s verdedigers. De
socialistische pers bracht lange fragmenten245 uit dat van
Emile Royer. Hij verdedigde het anarchisme als een legitiem antwoord op de ellende die het kapitalisme aanrichtte: de anarchisten streden voor een meer rechtvaardige,
solidaire en gelukkige maatschappij. Hij beschreef Rubino als een eerlijke anarchist, en bij de hervatting van het
proces op 10 februari stelde hij hem voor als een slachtoffer van de gluiperige commissaris Prina en als iemand die
bezeten was door kennis, gerechtigheid en goedheid terwijl de maatschappij hem alleen ellende had bezorgd.246
Emile Royer sprak zich ten slotte uit over de vier vragen die over het lot van Rubino moesten beslissen. De
Italiaan kon niet schuldig zijn aan voorbedachtheid voor
de schoten op de derde koets, aangezien hij die richtte op
mensen die hij naar eigen zeggen niet kende. Bovendien
had hij niet op Leopold II geschoten en kon dus niet beschuldigd worden van een aanslag op de persoon van de
koning.
Advocaat-generaal Edmond Janssens repliceerde dat,
als de jury zich ook maar enigszins toegeeﬂijk zou beto– 141 –

nen voor de beklaagde, dat door de anarchisten van alle
landen geïnterpreteerd zou worden als een uitnodiging
om in België hun misdaden te komen plegen: ‘Kom maar
naar België, heren anarchisten, heren moordenaars! Wij
bieden u koningen en prinsen aan om op te schieten. In
Frankrijk wacht u de guillotine, in Engeland de galg, in
Spanje de wurgpaal; hier krijgt u de vrijspraak!’247
De tweede advocaat van Rubino, Charles Gheude, betoogde dat de Italiaan Leopold II uiteindelijk geen kwaad
had gedaan en dat men de voorbedachtheid niet kon
straffen van een daad die zonder resultaat gebleven was.
Ook hij beschreef Rubino als een slachtoffer van de sociale orde dat door een uitzichtloze toestand tot een wanhoopsdaad gebracht was. Hij vroeg de juryleden zich niet
te laten beïnvloeden en op hun eigen vrije oordeel te vertrouwen om over de schuld van de beklaagde te beslissen.
Rubino wenste niets toe te voegen aan dat pleidooi en
voorzitter Jamar verklaarde de debatten voor gesloten.
Na de voorlezing van de voorgelegde vier vragen trok
de jury zich terug, om vijfendertig minuten later terug
te keren. De juryvoorzitter las de antwoorden. De gezworenen legden voor de Italiaanse anarchist geen enkele
toegeeﬂ ijkheid aan de dag. Ze verklaarden hem schuldig
aan de aanslag op de koning. Hij had vrijwillig een van de
inzittenden van de derde koets proberen te vermoorden,
maar zonder voorbedachten rade.
Ondanks een laatste poging van Royer om te doen toegeven dat Rubino zich had laten leiden door zijn ellende
en dat niemand zelfs maar gewond was geraakt, was het
vonnis onverbiddelijk. Na twee werkelijke procesdagen,
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en minder dan drie maanden na de aanslag, werd Gennaro Rubino veroordeeld tot de maximumstraf die voorzien was door artikel 101 van het Strafwetboek, namelijk
levenslange dwangarbeid.
Het uiterst strenge vonnis is te verklaren op verschillende
niveaus.
De gezworenen hadden Gennaro Rubino een symbolische straf kunnen opleggen, maar ze vormden wel degelijk een afspiegeling van de publieke opinie. Geen van
hen was afkomstig uit het gewone volk, en de pers had
unaniem een erg negatief beeld opgehangen van Rubino:
een dief, een losbandige, een luiaard die zijn sociale status niet aanvaardde, ‘dronken van woorden en van vage
theorieën, die hij slecht begrepen had en nog slechter
verteerd’.248 Als buitenlander zonder kring van sympathisanten was Rubino helemaal niet in staat een tegengestelde visie naar voren te brengen, behalve door het
geschrift dat zijn advocaten had overtuigd van het belang
om hem te verdedigen. Het vonnis kon niet strenger zijn,
want reeds in 1903 werd in België de doodstraf altijd omgezet in levenslange dwangarbeid. Toch was er een abonnee van het Journal des Tribunaux die uitvoerig betoogde
dat Rubino beter ter dood was veroordeeld. Dan had hij
‘zijn leven te danken gehad niet aan een recht zoals nu,
maar aan de gratie van Z.M. de Koning. Deze zou dan de
mogelijkheid hebben gehad de laffe aanslag van Rubino
te beantwoorden met een daad van clementie, en het leven te sparen van de ellendeling die hem had proberen te
vermoorden’.249
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Maar het harde vonnis dat Gennaro Rubino trof, valt
ook vanuit een politiek standpunt te verklaren. Op het
internationale vlak had België zich met de affaire Sipido
erg (te?) toegeeﬂijk getoond voor anarchistische koningsmoordenaars, wat de regering tal van diplomatieke moeilijkheden had bezorgd en de vorst had verplicht om persoonlijk tussenbeide te komen. Tijdens de affaire Rubino
liet de Engelse pers niet na die mildheid in herinnering te
brengen en te insinueren dat de Italiaan precies daardoor
was aangezet om zijn daad in België te plegen.250 The
Times schreef: ‘Het valt ernstig te hopen dat de Belgische
wetten, die zo bijzonder inefﬁciënt bleken in het geval
van Sipido, doeltreffender mogen zijn om zijn Italiaanse
navolger te veroordelen.’251 De koning en de katholieke
regering wilden die situatie dus absoluut rechtzetten. Bij
de huidige stand van het onderzoek weten we niet of (en
in welke mate) er druk werd uitgeoefend op de strafmaat
door de koning of door de ministers van Binnenlandse
Zaken (Jules de Trooz), van Justitie (Jules Van den Heuvel) of van Buitenlandse Zaken (Paul de Favereau). Maar
het uiterst strenge verdict kon in die kringen zeker op
enthousiasme rekenen.
Volgens Jean Stengers is de zware straf voor Gennaro
Rubino grotendeels op rekening te schrijven van het felle
pleidooi van advocaat-generaal Edmond Janssens. Die
verkreeg levenslang voor de Italiaanse anarchist op een
ogenblik dat sommigen zich afvroegen of de jury toch
niet enige mildheid aan de dag zou leggen voor Rubino,
gezien de verontwaardiging onder het volk over Leopold II.252 Volgens Stengers was Leopold II bijzonder
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opgetogen over het vonnis en stond Janssens voortaan bij
hem in de gunst. Toen de koning een jaar later een onderzoekscommissie oprichtte voor Congo, gaf hij daarin
een plaats aan Janssens, omdat hij dacht dat die aan hem
verknocht was.253
Voor Rubino was de teerling geworpen. In een arrest
van 16 maart 1903 verwierp het Hof van Cassatie het beroep dat de advocaten hadden aangetekend omdat ze bepaalde juryleden niet hadden kunnen wraken. Dit arrest,
dat tot de jurisprudentie ging behoren,254 verklaarde dat
de strafwet correct was toegepast. Volgens het Journal des
Tribunaux ‘zou het Hof gevreesd hebben dat een andere
jury een gunstiger vonnis zou uitspreken dan de jury van
Brabant’.255
Tijdens die laatste procesronde, voorgezeten door Alfred Giron,256 de ronde van de laatste kans voor Rubino,
stonden enerzijds zijn advocaat Charles Gheude en anderzijds… opnieuw Edmond Janssens tegenover elkaar.
Janssens was ondertussen eerste advocaat-generaal geworden bij het Hof van Cassatie, dat het beroep verwierp
op basis van de conclusies die híj had opgesteld!
The Times had geschreven: ‘Rubino bleef vrij kalm tijdens zijn ondervraging, maar het valt op te merken dat hij
informeerde over welke straffen de Belgische wet hem kon
opleggen voor zijn daad. Spijtig genoeg loopt hij niet het
gevaar om veroordeeld te worden tot de enige juiste straf
voor zijn misdaad. De doodstraf, zelfs voor verraad en
moord, is afgeschaft in België (...).’257 De doodstraf kreeg
Rubino inderdaad niet, maar als hij de eerdere mildheid
van Belgische rechtbanken tegenover anarchisten had la– 145 –

ten doorwegen in zijn keuze om zijn daad in België te plegen, en als hij erop had gerekend dat hij hier in elk geval
maar een lichte straf kon oplopen, dan moet hij wel diep
ontgoocheld zijn geweest: de straf was erg streng voor
een misdrijf dat mislukt was, en hij zou de rest van zijn
leven werkelijk in de gevangenis doorbrengen.
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19. Vijftien jaar gevangenis

In de 17de eeuw schreef Jean de La Fontaine een fabel
met als titel ‘De beer en de tuinier’ (L’ours et l’amateur de
jardins), over de risico’s van de vriendschap en de kwellingen van de eenzaamheid. Hij beschreef een bergbeer
‘die zich door ’t Lot een eenzaam woud zag toebeschikt’,
en die gek werd, want ‘slechts kort woont het verstand bij
wie niet weleens kunnen praten’.258 Die zin geldt ook voor
gevangenen die lange straffen moeten uitzitten, en zeker
als ze, zoals Rubino, tot isolement veroordeeld zijn. Zoals
in de fabel zullen we zien hoe hij geleidelijk zijn verstand
kwijtraakte.
Twee soorten documenten vooral laten ons toe zijn
evolutie te volgen: een nieuwe memorie die Rubino in
1907 schreef voor de Belgische volksvertegenwoordigers,259 en vooral zijn strafdossier, dat bewaard wordt in
het Algemeen Rijksarchief en dat rapporten bevat over
zijn gedrag en zijn gezondheidstoestand, gevangenisregisters die op hem betrekking hebben en wat correspondentie.260 Die documenten vullen we aan met een aantal
algemene bronnen over het penitentiaire systeem dat begin 20ste eeuw in België van kracht was, over de gevangenis van Leuven en haar directie, en over wat er in de
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buitenwereld gebeurde terwijl Gennaro Rubino in de cel
zat. Samen maken die stukken het ons mogelijk een beeld
te schilderen van het leven van gevangene nr.7821/21 gedurende de lange jaren vanaf de aanslag op 15 november
1902 tot aan zijn dood in de Leuvense gevangenis op 14
maart 1918.
Het gevangenisregister dat in Beveren bewaard wordt,
bevestigt dat Gennaro Rubino tijdens zijn proces opgesloten zat in de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel). Hij
verbleef daar van 15 november 1902 tot 8 april 1903, de
dag dat hij werd overgebracht naar Leuven-Centraal nadat zijn cassatieberoep was verworpen.
Hij was veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. De
hoven van assisen spraken dat jaar tien keer een terdoodveroordeling uit en vijf keer dwangarbeid.261
Afgezien van depots voor daklozen, asielen, liefdadigheidsscholen en speciale tuchtscholen, waren de gevangenissen ingedeeld in secundaire en centrale gevangenissen. In de secundaire gevangenissen verbleven er in 1903
gemiddeld 4286 gevangenen, in de centrale gevangenissen 791.262 De statistieken speciﬁceren of de beklaagden
veroordeeld waren tot gevangenisstraf of een andere
vorm van straf, zoals dwangarbeid met opsluiting (voor
een beperkte tijd of levenslang) of de doodstraf (die automatisch werd omgezet).
Het Belgische penitentiaire systeem was in die tijd
gebaseerd op het systeem van cellulair isolement, dat
veralgemeend werd door Edouard Ducpétiaux en gecodiﬁceerd in zijn Algemeen Gevangenisreglement (1905),
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dat wat minder streng zou worden na de Eerste Wereldoorlog. In de 19de eeuw had het Belgische parlement
zich uitgesproken (wet van 4 maart 1870) over de manier
waarop de vrijheidsstraffen moesten worden uitgevoerd,
en had individuele cellulaire opsluiting voor bepaalde
veroordeelden verplicht gemaakt.263
De veroordeelde werd afgezonderd zogenaamd om
hem te onttrekken aan verderfelijke invloeden van medegevangenen. Hij kon deelnemen aan godsdienstoefeningen en bezoek ontvangen van de aalmoezenier van
zijn religie; de gedetineerden die samenkwamen in de
kapel konden de celebrant zien maar niet elkaar. Ze
mochten boeken lezen uit de bibliotheek, maar familiebezoek en correspondentie werden sterk aan banden gelegd. Maaltijden moesten geïsoleerd genuttigd worden,
in de cel.
Edouard Ducpétiaux, algemeen inspecteur van de Belgische gevangenissen en hervormer van het detentiesysteem in België, deed solide en hygiënische gevangenissen
bouwen, die geschikt waren voor de toepassing van het
cellulaire isolement. Zo deed hij de centrale gevangenis van Leuven (1860) en die van Sint-Gillis (1885) optrekken, en later, volgens hetzelfde model, die van Vorst
(1913).
Leuven-Centraal was speciﬁek bedoeld voor gevangenen die veroordeeld waren tot een criminele straf.264
Veroordeelden tot levenslange dwangarbeid zaten verplicht tien jaar in cellulair isolement in Leuven en konden
daarna op aanvraag overgeplaatst worden naar Gent in
gewone hechtenis. De gevangenissen van ‘eerste klasse’
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(sic) waren die van Leuven, Gent en Sint-Gillis.265 De gevangenis van Leuven was Ducpétiauxs meesterwerk. Hij
liet die stervormige neogotische burcht bouwen door architect Joseph Dumont op een terrein van vier hectaren.
In 1909 bracht het tijdschrift L’Emulation verslag uit
van een ‘excursie’ (sic) naar Leuven-Centraal.266 De auteur beschreef de namaakdonjons, kantelen en weergangen, en was getroffen door de ‘aantrekkelijke’ aanblik van
de in heldere kleuren geschilderde lokalen en de ruime
cellen. Na een bezoek aan de ziekenboeg, de apotheek,
de diensten en de personeelswoningen, stelde hij dat er
‘overal orde, netheid en stilte heerste’.
De structuur van de gevangenis garandeerde een complete afzondering van de zeshonderd gevangenen, die
zowat alle dagen 24 uur op 24 in hun cel doorbrachten.
De cel werd beschouwd als een deel van de straf en als
een gelegenheid tot morele vooruitgang via meditatie.
Volgens Georges Guelton267 leefden de gevangenen van
Leuven in een cel van 4 meter op 3,30 meter, met een bed,
een tafel, een stoel, een toilet en een opbergrek. Aan de
muren hingen een paternoster en moraliserende spreuken. De cel moest goed verlicht en verlucht zijn. De gevangene stond om vijf uur op in de zomer en om zeven
uur in de winter, en ging om acht uur ’s avonds slapen. ’s
Morgens kreeg hij een halve liter cichorei met melk en
600 gram volkorenbrood, ’s middags soep (met groenten,
erwten of vlees), ’s avonds aardappelsoep. Het werk van
de tot dwangarbeid veroordeelden – elf uur per dag – was
niet zwaarder dan dat van de andere gevangenen, omdat
het in de cel plaatsvond, maar het werd minder betaald en
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daardoor waren hun mogelijkheden beperkt om te sparen
of in de kantine iets te kopen.
Voor Rubino bestond het werk uit boekbinden, naaien
en later vertaalwerk, en aangezien hij aan precaire levensomstandigheden gewend was moeten het voedsel en de
zindelijkheid in Leuven hem niet erg zwaar zijn gevallen.
Hij klaagde er zelfs wel eens over dat hij te veel eten kreeg
in één maaltijd!268
De eerste dagen na de aanslag was hij in een nogal euforische stemming. Een speciaal agent die instond voor zijn
transport van Sint-Gillis naar het Justitiepaleis, getuigde
dat hij vrolijk revolutionaire liederen liep te zingen.269
De eerste tien jaren van zijn gevangenschap, die hij in
Leuven doorbracht, leek hij goed te verdragen. Hij wijdde zijn eerste maanden aan het schrijven van een politiek
werk. In dat boek, getiteld Le socialisme anarchiste: exposé
chronologique, son origine biologique, sa philosophie et son idéalité morale et sociale, zette hij zijn verknochtheid aan het
anarchisme uiteen, en zei hij dat zijn leven verlicht werd
door de ‘Godsdienst van de Broederschap’.270 Toen hij in
juni 1904 bezoek kreeg van zijn advocaten, wilde hij hun
de rechten op de toekomstige uitgave afstaan; in 1905 was
het werk af en wilde hij het laten uitgeven. Hij had 20
frank naar zijn kleine Marx gestuurd en maakte zich zorgen over hoe het met hem ging. Rubino noteerde dat het
jongetje op 14 oktober zeven jaar was geworden: ‘Ik heb
al lang niets meer van hem gehoord, door de boosheid
van zijn moeder.’271 Zijn inkomende en uitgaande post
werd gelezen door de gevangenisdirecteur en soms in beslag genomen. Daarom zitten er in zijn dossier brieven
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aan zijn broer Pietro en aan zijn advocaten die nooit zijn
verstuurd. Pietro schreef hem binnen de opgelegde beperkingen (één brief per jaar) en klaagde er in 1906 over
dat hij niets meer van hem hoorde. Maar het antwoord
van Gennaro (waarin hij zijn broer de raad gaf via de socialistische coöperatieven goede wijn uit Zuid-Italië naar
België te exporteren en hem te komen opzoeken) was ingehouden door de directeur.272
In datzelfde jaar 1906 hield de directeur verschillende
brieven van Rubino aan zijn advocaten tegen omdat hij
het verbod had gekregen nog een beroep op hen te doen,
aangezien zijn proces voorbij was. De directeur weigerde
hun het manuscript te bezorgen van het boek dat Rubino
wilde uitgeven, ‘omdat de veroordeelde ons al genoeg van
zijn mentaliteit heeft laten zien in zijn eerste hersenspinsels’.273 Rubino had het manuscript onder zijn kleren verborgen om het aan zijn advocaten te geven, maar het was
ontdekt bij het fouilleren.
Uit zijn dossier weten we dat zijn advocaten hem ook in
1907 kwamen bezoeken en een Duits woordenboek meebrachten om hem het lezen te vergemakkelijken. In die
tijd schreef Gennaro Rubino een tweede memorie, die
gericht was aan de kamervoorzitter en waarvan 84 bladzijden bewaard bleven. Hij klaagde erin over misbruiken
door de gevangenisdirecteur van Leuven, die hem verhinderde aan zijn familie in Groot-Brittannië een ander
manuscript toe te zenden (Critique de la critique aux énigmes de l’univers), dat ze daar had kunnen laten uitgeven.
Het was een antwoord aan een Leuvense professor, J. Laminne, die vijandig stond tegenover de evolutietheorie
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van Darwin. In die tijd noemde Rubino zich nog altijd
‘anarcho-socialist’.
Volgens hem was zijn familie in Groot-Brittannië in
1907 gecontacteerd met het oog op zijn vrijlating, en
had ze hem in het vooruitzicht daarvan kleren en geld
gestuurd. Maar minister Jules de Trooz, die achter die
beslissing zat, zou door zijn collega’s niet gevolgd zijn en
beschuldigd van ‘politieke onvoorzichtigheid’. Een klacht
van Rubino bij de kamervoorzitter leidde in elk geval tot
een brief van de directeur-generaal van Justitie aan de
Leuvense gevangenisdirecteur, waarin hij deze gelastte
Rubino papier en schriften ter beschikking te stellen.274
In 1908 werd Emile Royer verkozen tot socialistisch
volksvertegenwoordiger, terwijl Charles Gheude vanaf
1907 socialistisch lid van de Bestendige Deputatie van
Brabant was. In de waanzin van zijn laatste maanden zou
Rubino zijn twee advocaten ervan beschuldigen dat ze
hem vergeten waren ter wille van de politiek, maar dat
was niet zo: hoewel ze er geen enkel belang bij hadden in
contact te blijven met de Italiaanse gevangene in Leuven,
tonen de archieven duidelijk aan dat beide advocaten zich
gratis met hem bleven bezighouden.
In 1908 schreef Emile Royer aan Gennaro Rubino’s
zus in Italië dat hij een campagne ging beginnen voor
zijn vrijlating, en Maria Rubino verzekerde hem ervan
dat ze haar broer wilde opvangen als hij vrijkwam. Na
zijn verkiezing bracht Royer een bezoek aan Rubino, en
later stuurde hij hem samen met Charles Gheude boeken
toe.275 De advocaten hoopten dat hij vrijgelaten zou worden in 1912, tien jaar na de aanslag.
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Tot dan toe leek Gennaro’s gemoedstoestand goed te
zijn. Hij bestudeerde de evolutieﬁlosoﬁe van Herbert
Spencer en vond steun in de hoop dat het einde van zijn
gevangenschap naderde.
Op 11 juli 1911 nam Emile Royer te zijnen gunste het
woord in de Kamer. Hij herinnerde de minister van Justitie aan Rubino, ‘een van die mensen die voor het ongeluk geboren lijken. Hij heeft elk soort verdriet, lijden,
ontgoocheling en vertwijfeling gekend. Zijn aanslag was
voor alles een daad van wanhoop. Niemand heeft er
schade van ondervonden.’ De socialistische volksvertegenwoordiger vroeg de minister zich grootmoedig te
tonen: ‘De arme duivel ondergaat zijn straf in LeuvenCentraal. Hij zit er al bijna negen jaar. Hij kan pas in
november 1912 voorwaardelijk vrijgelaten worden door
de heer minister van Justitie, maar deze zou al eerder
aan het staatshoofd een clementiemaatregel kunnen
suggereren.’ Volgens Royer kon Rubino bij het verlaten
van de gevangenis worden opgevangen door zijn familie
in Italië. Hij wilde de minister twee brieven voorleggen
van de onlangs weduwe geworden zuster van Gennaro
Rubino, Maria Rubino, die zich in die zin uitsprak. De
socialistische advocaat beëindigde zijn pleidooi voor Rubino met de uitroep: ‘Rubino, met zijn anarchistische
overtuiging, zal nooit om gratie verzoeken, maar ik doe
dat voor hem.’
Volgens Le Peuple, dat de toespraak van Royer afdrukte,
was het pleidooi onthaald op uitroepen als ‘Heel goed’ uit
de linkse hoek, en had de minister beloofd het geval te onderzoeken.276 In datzelfde jaar kreeg Rubino een brief van
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zijn zus, en stuurde zijn vrouw hem een foto van hun zoon.
Weemoedig noteerde hij: ‘Mijn kind wordt dertien jaar.’
In november 1912, precies tien jaar na de aanslag, dacht
hij echt dat zijn vrijlating nakend was. Hij werd op 9 november 1912 uit de gevangenis van Leuven gehaald en
overgebracht naar Sint-Gillis, waar hij twee dagen bleef;
daarna werd hij voor acht dagen naar Gent gestuurd in
afwachting van zijn voorwaardelijke vrijlating, maar uiteindelijk kwam hij op 20 november weer in Leuven terecht! De hoop om vrijgelaten te worden was enorm geweest, de ontgoocheling woog des te zwaarder. Blijkbaar
had de minister van Justitie op het laatste moment zijn
voorwaardelijke invrijheidstelling tegengehouden, als
enige van de geplande invrijheidstellingen.
Maar Rubino hield nog even stand. Hij wilde octrooi
aanvragen voor een uitvinding (de ‘stereo-compositie’)
op naam van zijn zoon en kreeg de toestemming om
daartoe contact op te nemen met Emile Royer. In 1913
maakte hij een portret van Royer en hij wilde ook dat
van Gheude maken, wat ons eraan herinnert dat zijn zus
Maria zijn tekentalent had aangestipt.277
Hij hoopte nog op een verkiezingsoverwinning van
het linkse kartel om vrij te komen. Hij schreef voor de
Kamer een schrift van 57 bladzijden vol waarin hij zijn
vrijlating vroeg. Rubino zei dat hij zich in politiek opzicht
gebeterd had, dat hij zijn verleden had afgezworen en de
‘verkeerde libertaire leer’ achter zich gelaten. En terwijl
hij toch in elke gevangenis onder de rubriek ‘godsdienst’
kranig ‘geen’ had aangegeven, vroeg hij vanaf 2 mei 1913
om bezoeken van de dominee, P. Jaelants. Maar deze gaf
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er al snel de brui aan omdat Rubino hem afscheepte. Hij
schoof hem door naar de katholieke aalmoezenier, die het
ook niet lang volhield. Nadat Rubino naar aalmoezenier
Joos gevraagd had om te biechten en om ‘zich vurig toe
te leggen op de godsdienst’, verzocht hij een paar maand
later om hem van de lijst van katholieken te schrappen,
omdat hij ‘pantheïst’ was.
Zijn geestestoestand ging achteruit. Vanaf 1914 verwees dokter Delmarcel, de arts die hem sinds 1904 volgde,
hem steeds vaker door naar de psychiater. Uit Rubino’s
medisch dossier blijkt dat hij op 28 januari 1914 ter observatie werd opgenomen. De dokter noteerde op 18 juli
1914: ‘lijkt ontmoedigd’. Enkele dagen later vreesde hij
voor zelfmoord en plaatste hem onder speciaal toezicht.
Rubino, die nooit de gevangenisregels overtreden had,
deed dat tussen 1914 en 1916 keer op keer. Hij schopte
herrie, schold een bewaker uit, schreeuwde, weigerde
zich te laten scheren.
Hij desavoueerde zijn advocaten en zei dat ze zijn proces
als ‘springplank’ voor hun politieke carrière hadden gebruikt. Hij kreeg hallucinaties, waande zich achtervolgd
door duistere manoeuvres en zag in de gevangenisambtenaren – inclusief Adolphe Prins, de inspecteur-generaal
van de gevangenissen – ‘hypnotelepathische’ agenten die
hem van een afstand wilden beïnvloeden.
In februari 1916 noteerde de psychiater dat Gennaro
Rubino ‘een vrij duidelijke neiging tot geestesstoornis’
vertoonde, ‘in de richting van achtervolgingswaan: hypnotisering, gedachtenoverdracht, psychische handelingen en beïnvloeding op afstand’. Hij werd in november
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1916 overgeplaatst naar Sint-Gillis als ‘psychomorele afleiding’278 en verbleef in 1917 zes maanden in het psychiatrische ziekenhuis van Merksplas.
Op 3 januari 1918 keerde hij terug naar Leuven, waar
hij op 14 maart stierf,279 59 jaar oud. Hij werd de volgende morgen om vijf uur begraven op het gemeentelijke kerkhof dicht bij de gevangenis, waar zich ook een
monument bevindt voor de slachtoffers van de repressie
van 1902.
Hij liet wat ondergoed en kleren na, zes boeken, drie
almanakken, en ook drie manuscripten, die de gevangenisdirectie overdroeg aan de verzameling van het Antropologisch Laboratorium.
Toen zijn schoonbroer Alessandro Ayres zich ongerust maakte omdat hij niet meer van hem hoorde,280 antwoordde de gevangenisdirecteur dat Rubino gestorven
was aan ‘een leverziekte waar hij al lang aan leed’, dat hij
de sacramenten van de Kerk had geweigerd en dat zijn
geest al lang in de war was. Verder vroeg de directeur wat
hij moest doen met de zes boeken die Rubino had nagelaten, maar van de drie manuscripten repte hij niet.281
De doodsoorzaak waarover die brief spreekt is verwonderlijk, want het medisch dossier maakt nergens melding
van een leverziekte. Bovendien gaf gevangenisdirecteur
Bertrand in een artikel282 uit 1924 toe dat de gezondheidstoestand van de Leuvense gevangenen maar tot 1918
goed gebleven was: ‘Het laatste oorlogsjaar was fataal: de
griep maakte zich meester van deze mensen, die verzwakt
waren door zo vele oorzaken, met als voornaamste het tekort aan voedsel en het langdurige gebrek aan werk;283 de
– 157 –

dodentol bedroeg 46 slachtoffers, van wie er 23 bezweken
aan die verraderlijke ziekte.’
Het is dus vrij waarschijnlijk dat Gennaro Rubino
slachtoffer werd van de Spaanse griep, ook al trof de epidemie Europa vooral in april 1918.284
Ondanks dat ongelukkige en voortijdige einde mogen
we toch niet doen alsof Rubino tijdens zijn gevangenschap een martelaar was. Als we weten hoe in dezelfde
tijd Luigi Lucheni, de moordenaar van keizerin Elisabeth
(Sissi), met wreedheid behandeld werd, afgeranseld of in
de strafcel gegooid, terwijl hij zijn advocaat niet mocht
zien en beroofd werd van zijn laatste waardigheid door
hem de schriften af te pakken waarin hij zijn memoires
schreef – dan is het lot van Rubino bijna te benijden.285
Hij werd niet brutaal behandeld, terwijl Lucheni – die
weliswaar geslaagd was in zijn opzet – zeer waarschijnlijk
vermoord is in de gevangenis.286 Hij moest wel veel werken en kreeg karige maaltijden zonder afwisseling, maar
dat was ook het geval met de meeste arbeiders in die tijd.
En toen Leuven in 1914 een ville martyre werd, vanaf 25
augustus in de as gelegd en geplunderd, bleven de gedetineerden min of meer gespaard, al kregen ze natuurlijk
af te rekenen met dezelfde schaarste als de rest van de
bevolking.
De hele oorlog lang overspoelde Gennaro Rubino
gevangenisdirecteur Bertrand met klachten dat hij niet
genoeg schrijfpapier had, en al heerste er inderdaad papierschaarste in het bezette land, uiteindelijk kreeg hij er
toch. Het is waar dat zijn brieven niet altijd buiten raak– 158 –

ten en dat er soms inkomende brieven of een krant in beslag genomen werden, maar hij kreeg altijd toestemming
om te lezen.
Dokter Delmarcel leefde kennelijk erg mee met de nood
van de Italiaanse gevangene. Hij behandelde Gennaro Rubino vanaf 1904 en bezorgde hem kleine voordelen. Zoals
elke Italiaan in die tijd droeg Rubino een snor, wat verboden was in de gevangenis van Leuven. De arts gaf hem dan
een ‘voorschrift’ voor het dragen van een snor, zogenaamd
wegens huiduitslag op zijn bovenlip (!), en hij schreef hem
ook een tweede matras voor voor de chronische reuma in
zijn rechterbeen. De dokter merkte bezorgd zijn depressieve toestand op en probeerde die te verhelpen door hem
te doen overplaatsen en ervoor te zorgen dat hij werk had.
Toen Gennaro Rubino aan nachtelijke wanen leed, mocht
hij het licht aan laten om ze te verdrijven. Soms noteerde
de dokter: ‘Heeft morele ondersteuning nodig.’
Via zijn dossier in het Rijksarchief in Beveren kunnen
we nagaan welke vaak onbetaalde maar niet oninteressante taken de proletarische intellectueel Rubino tijdens
de oorlog kreeg toevertrouwd. Hij was meestal bezig met
vertalingen en ander intellectueel werk. Zo maakte hij
voor de gevangenisdirecteur een Franse vertaling van
een werk van Bruno Franchi, Riforma scientiﬁ ca delle prigioni (Wetenschappelijke hervorming van de gevangenissen) – maar anderzijds weigerde hij het vademecum van
de gevangene te vertalen voor zijn Italiaanse lotgenoten,
want, zo schreef hij, ‘het strookt niet met mijn opvattingen over de misdaad, de misdadiger en het uitzitten van
de straf in een cel’.287
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Toen Rubino in april 1917 aan het parket vroeg dat een
magistraat zijn grieven zou aanhoren over de behandeling die hij onderging in Sint-Gillis, waarnaar hij tijdelijk
was overgeplaatst, begaf procureur des Konings Cornil
zich persoonlijk naar de gevangenis, waar Rubino hem
een lijvig dossier overhandigde met zijn klachten over de
gevangenisleiding.
Het lijkt er zelfs op dat Gennaro Rubino in de gunst
stond bij Adolphe Prins, een criminalist die professor
strafrecht en natuurrecht aan de ULB was en inspecteurgeneraal van de gevangenissen. In zijn delirante laatste
brieven klaagde Rubino wel over de ‘morele kwellingen’
die Prins hem zogenaamd toebracht, maar eerder had hij
zelf gezegd dat de inspecteur-generaal hem de krant Le
Peuple gaf, wat wellicht niet helemaal volgens het boekje
was maar ook niet zo verbazend vanwege die vrijdenker.
Zijn advocaten, die hij aan het eind van zijn leven desavoueerde, waren hem in werkelijkheid erg trouw en toegewijd, zonder dat ze een greintje hoop op vergoeding
koesterden.
Voor zover het was toegestaan bij tot eenzame dwangarbeid veroordeelden, bleef zijn familie contact met hem
houden, al onderbrak de oorlog hun correspondentie: zijn
halfbroers Enrico en Pietro en zijn zus Maria schreven
hem en wilden voor hem instaan als hij zou vrijkomen.288
Zelfs zijn Britse familie ontbrak niet helemaal in zijn
gevangeniswereld.
Maar hoe komt het dan dat Rubino zijn verstand kwijtraakte, waarschijnlijk vanaf 1913?
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Het systeem van cellulair isolement was zeker zijn
voornaamste bron van lijden, samen met de onmogelijkheid om voor zijn zoon te zorgen.
In 1915 zei hij in een van zijn (erg lange) brieven aan
de gevangenisdirecteur: ‘Tot vier, vijf jaar geleden was
mijn karakter vrolijk, aangenaam zelfs, vol vertrouwen
in iedereen...’ Hij smeekte de directeur te mogen werken
als hij niets omhanden had: ‘Geeft u mij alstublieft iets
te doen, ik vraag het met aandrang, want ik verdraag dit
leven niet meer, het is zo onproductief en nutteloos voor
mezelf en de anderen.’289 Op een andere dag sprak hij van
‘de inspanningen die ik moet doen om mijn intellectuele
vermogens op peil te houden’.290
Hij had beslist gelijk om, bijvoorbeeld in een brief van
1915, het regime van cellulair isolement te veroordelen
omdat het de contacten met de buitenwereld drastisch
beperkte en de geest ondermijnde. De obsessie om te
schrijven die blijkt uit zijn brieven, schriften, memories
en andere vaak verbazend lijvige manuscripten, toont zijn
wil om zijn waardigheid te herwinnen via stukken menselijke dialoog, desnoods met een denkbeeldige lezer of
met zichzelf.
Hij had sterk de indruk dat hij het voorwerp was van
een onrechtvaardige behandeling die niet in verhouding stond tot zijn daad, het voorwerp ook van katholieke politieke wraak op de socialisten, en misschien zelfs
pasmunt of een machteloze pion in een diplomatiek spel
tussen België en Groot-Brittannië. Maar hij kon over
dat standpunt met niemand praten. Rubino was afgesneden van contacten met anderen, en zoals de beer van
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de La Fontaine werd hij het slachtoffer van zijn afzondering. Na tien jaar opsluiting begaf zijn verstand het.
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20. Drie mogelijke epilogen

Nu we het leven van Gennaro Rubino achter ons hebben
liggen, moeten we nog een paar vragen stellen over wat
ervan overgebleven is, en wel vanuit drie standpunten: de
herinnering, de familie en de politiek.
Voor een epiloog vanuit het eerste perspectief moeten we
ons afvragen welke herinnering de mislukte daad van Rubino heeft achtergelaten.
De historische werken over Leopold II of over zijn
toenmalige maîtresse wijden hooguit enkele regels aan
de aanslag. Ze wijzen dan graag op een geestigheid van de
koning die we al aanstipten: Leopold II zou na de aanslag
tegen graaf d’Oultremont, die net niet geraakt was door
Rubino, gezegd hebben: ‘Mijnheer de Grootmaarschalk,
wat hebben ze toch tegen u? Ik wist niet dat u zo onpopulair was!’291
Er is wel eens gezegd dat Theodore Roosevelt de aanslag als voorwendsel nam om Leopold II in 1903 het bezoek aan Washington te weigeren waar die van droomde. Aan de vooravond van zijn mogelijke herverkiezing
vreesde de Amerikaanse president dat hij zich onpopulair
zou maken als hij de Belgische koning zou ontvangen,
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wiens reputatie in de internationale publieke opinie almaar slechter werd. ‘Het Witte Huis zag liever dat de
Koning tijdelijk zou afzien van zijn reis, gezien de mogelijkheid van een aanslag tegen zijn persoon’, zeker in de
Verenigde Staten, waar zo vele Italiaanse migranten de
anarchistische ideeën aanhingen.292 Die beslissing ontstemde de koning erg.
Maar de dader van de aanslag wordt in de historische
studies niet meer dan terloops genoemd. Er verscheen bovendien maar één artikel over hem in het blad voor plaatselijke geschiedenis van zijn geboorteplaats Bitonto.293
Eigenaardiger is dat de herinnering aan Gennaro
Rubino evenmin sterk voortleeft in de publicaties van
anarchistische auteurs. Zijn kronkelige verleden wekte
natuurlijk hun sympathie niet. Pier Carlo Masini, auteur van twee belangrijke werken over de Italiaanse anarchisten, wijdt slechts drie bladzijden aan hem,294 en een
proefschrift over de repressie tegen de Italiaanse anarchisten houdt het bij vier regels.295 Ten gevolge van zijn
onduidelijke kanten wordt Rubino dus niet ‘erkend’ door
de anarchisten, hij maakt geen deel uit van het pantheon
van de martelaren die ze altijd weer opvoeren als voorbeelden van moed en actiebereidheid. Ook uit hun geheugen verdwijnt hij dus. Maar is het niet juist eigen aan
anarchisten om individueel op te treden, in hun eentje
en onverzettelijk, zonder ‘partijkaart’, zonder mausolea of standbeelden, buiten alle regels, zelfs die van de
herinnering?
Toch moeten we een uitzondering signaleren. Rubino
trad even uit de schaduw op een Italiaanse anarchistische
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website naar aanleiding van de honderdste verjaardag van
zijn moordpoging op Leopold II.296 De twee pagina’s eerbetoon die hij toen kreeg bestempelden Pier Carlo Masini als een functionaris van de Italiaanse sociaaldemocratische partij en beschouwden de daad van Rubino als
‘zowel erg begrijpelijk als erg gerechtvaardigd, en des te
meer te waarderen omdat ze past in een reeks verzetsdaden tegen de macht, een reeks die al te kort is in verhouding tot de wandaden van de burgerlijke barbarij, vroeger
en nu’. De auteurs van deze hommage betreurden het
dat Rubino’s daad ‘niet de talrijke navolgers had gekregen die ze had moeten voortbrengen – wat haar nog bewonderenswaardiger, verbluffender en gedenkwaardiger
maakt’. Ze eindigden met een fel anarchistisch gedicht 297
en, honderd jaar na de moordpoging, de kreet: ‘Leve Rubino, de schuldige anarchist!’
Die herdenking van Gennaro Rubino is echter totaal
atypisch. Zijn daad heeft hem slechts voor weinige dagen
of uren uit de anonimiteit gehaald waarin hij zijn leven
leidde.
Een epiloog vanuit het standpunt van het geheugen moet
ook kijken naar wat er in de collectieve of historische herinnering geworden is van de slachtoffers van de Leuvense
betoging die Gennaro Rubino wilde ‘wreken’ door Leopold II te vermoorden.
Al werden ze dus niet ‘gewroken’, het algemeen stemrecht waarvoor ze gedemonstreerd hadden, kwam er in
België uiteindelijk in 1919. Tenminste voor mannen, voor
vrouwen was het wachten tot 1948.
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Ondertussen was er op het gemeentelijke kerkhof van
Leuven, op een paar honderd meter van de gevangenis
waar Rubino zoveel jaren doorbracht, een imposant monument in de vorm van een piëta opgericht ter herinnering aan de bloedige nacht van 18 april 1902.298 Het beeld
is ook vandaag nog goed bekend, en eert de zes slachtoffers: Jan Ceusters, Jan Govaerts, Petrus Imberechts, Petrus Jansegers, Petrus Jensen en Marten Vanlens. Ook
arbeidersmanifestaties brachten in de 20ste eeuw de martelaren van de repressie geregeld in herinnering.
In de nog jonge 21ste eeuw werden al drie activiteiten opgezet om de Leuvense slachtpartij te herdenken.
Ten eerste, naar aanleiding van de honderdste verjaardag
wijdden het socialistische ziekenfonds en het archief van
de socialistische arbeidersbeweging299 aan de bloedige
nacht van Leuven een goed gedocumenteerd en rijk geïllustreerd historisch werk.300
Ten tweede realiseerden twee hedendaagse kunstenaars,
Luc Cauwenberghs en Lucas Bernaerts, op vraag van het
ABVV-Vlaams Brabant in Leuven een werk ter herdenking van het bloedbad, eveneens naar aanleiding van de
honderdste verjaardag. Het kunstwerk kwam er in de context van de heraanleg van het Quinten Metsysplein – op
een paar stappen van Leuven-Centraal. Op de grond zijn
op een stemvak van witte en zwarte marmer de zes silhouetten van de slachtoffers aangebracht, elk liggend in
een bloedplas van rode marmer.
Ten slotte worden de martelaren van Leuven nog regelmatig herdacht, zoals blijkt uit de toespraak van een
jonge plaatselijke socialiste op 16 april 2005. Zij vertelde
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toen hoe ze met het drama kennismaakte door haar juf
van de vierde klas, tijdens een historische stadswandeling,
en vroeg een minuut stilte ter herinnering aan de zes ‘kameraden’ van wie ze net de namen had voorgelezen.301
Anders dan voor de ﬁguur van Rubino geldt, heeft in
dit geval de herinnering standgehouden, omdat ze verbonden is met de strijd van de Belgische socialisten voor
het algemeen stemrecht, waarvan ze dachten dat het de
volledige verwezenlijking van de democratie betekende.
Al meer dan honderd jaar bouwen en onderhouden de
socialisten lieux de mémoire die verbonden zijn met het
drama. De martelaren van Leuven leven op zijn minst in
die herinnering voort.
Een tweede mogelijke epiloog betreft de nakomelingen
van Gennaro Rubino. Zijn huwelijk met Maria Teresa Fatelli was kinderloos, maar met Emily Alderton kreeg hij
de kleine Marx Engel, die zo prominent aanwezig is in
zijn gevangenisgeschriften en voor wie hij oprechte liefde
voelde. Hij was als gedetineerde erg bekommerd om het
kind en leed eronder dat hij zo weinig nieuws van hem
vernam. De laatste foto die hij in de gevangenis van hem
ontving dateerde van 1911, toen de kleine Marx dertien
was. Wat is er verder van hem geworden?
Dankzij de volharding van Roger De Bruycker en van
de Anglo-Italian Family History Society zijn we hem op
het spoor gekomen en konden we onze informatie over
hem vervolledigen.
Voordat Rubino Engeland verliet in 1902, bracht hij
nog enkele dagen met zijn zoontje door. Emily was er– 167 –

gens inwonende kokkin en had het kind toevertrouwd
aan haar zus Alice en haar zwager. Deze laatste, de Italiaan Alessandro Ayres, lijkt altijd dicht bij Gennaro Rubino te hebben gestaan. Hij was getuige van diens huwelijk met Emily, en wellicht hadden de echtgenoten elkaar
ook leren kennen via Alessandro, die immers Gennaro’s
werkmakker was in de horeca. Ayres was de eerste die na
de oorlog aan de gevangenis van Leuven schreef om te
informeren naar Rubino’s lot. Hoogstwaarschijnlijk is de
kleine Marx grootgebracht bij zijn oom en tante, met de
ﬁnanciële hulp van zijn moeders loon. Wat wist hij toen
over zijn vader? Wat had zijn moeder, die met Rubino in
onmin was, over hem verteld?
Volgens Lucio Sponza waren er veel gemengde huwelijken tussen Italianen en Engelse vrouwen, maar hun
kinderen probeerden hun Italiaanse afkomst te vergeten.
‘Aangezien de grote meerderheid van handarbeiders in
Engeland trouwden met Engelse vrouwen, werden hun
kinderen hier geboren en daardoor staan ze niet geregistreerd als “Italianen”,’302 Geldt die opmerking ook voor
Marx Engel Rubino?
In elk geval dook hij weldra in de documenten op onder een minder subversieve en meer Britse naam: Mark
Rubens.
Toen Gennaro Rubino in 1915, tijdens de Grote Oorlog, schreef: ‘Geef mij terug aan mijn zoon, aan mijn familie’, en er zo’n spijt van had dat hij niet kon ‘waken over
mijn opgroeiende zoon die zijn vader nodig heeft’,303 had
hij er geen idee van dat zijn zoon zich feitelijk niet zo
ver van Leuven bevond. Inderdaad had Marx in 1915, nog
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voor zijn zeventiende, dienst genomen bij het Britse leger
en was hij naar het front in Noord-Frankrijk gestuurd.304
Hij overleefde de oorlog en werd gedemobiliseerd op 22
maart 1919.
In 1928 deed hij aangifte van het overlijden van zijn
moeder Emily, die 69 was geworden.305 Minder dan een
maand later trouwde hij met een weduwe die bijna tien
jaar ouder was dan hij, Florence Hall,306 en twee maanden later beviel zij van een jongetje dat erg jong zou
sterven.307
Marx kreeg uit dat huwelijk ook een dochtertje, Vera,
geboren in 1931.308 Maar het paar ging uiteen en Marx
beleefde op zijn beurt wat zijn vader had meegemaakt:
de moeder voedde het kind op zonder contact met hem,
en gaf het meisje zelfs een erg negatief beeld van haar
vader. Op school schreef de moeder Vera in onder haar
eigen naam en niet onder de – ofﬁciële – naam van de
vader. Vera, die een geregelde briefwisseling onderhoudt
met Roger De Bruycker, trouwde erg jong en kreeg negen kinderen, die dus de achterkleinkinderen zijn van
Gennaro Rubino. Ze nam op latere leeftijd opnieuw
contact op met haar vader, die op 63-jarige leeftijd hertrouwd was met een weduwe en met haar in een caravan woonde. Marx stierf op 17 augustus 1975,309 maar
het meest curieuze aspect van zijn leven moeten we nog
ontsluieren.
Welk beroep oefende Marx Rubino uit na de Eerste
Wereldoorlog? Op zijn huwelijksakte van 1962 staat dat
hij boilerman (stoker) was in het Royal College of Science,
een militaire school die wetenschappelijke vorming ver– 169 –

strekte, maar alle vroegere ofﬁciële documenten geven
als beroep butler, domestic of valet. Marx had dus na de
oorlog, net als zijn moeder en misschien dankzij haar
goede reputatie en haar aanbevelingen, een baan weten
te vinden als huisbediende, meer bepaald als butler. Maar
bij wie?
De getuigenis van zijn dochter Vera is formeel: Marx
Rubino was al die jaren in dienst van het Engelse Hof,
eerst bij koning George V en daarna bij prins Edward,
de kortstondige koning Edward VIII die in 1936 troonsafstand deed om te trouwen met Wallis Simpson en opnieuw hertog van Windsor te worden.
In een brief zegt Vera: When he left Prince Edward’s
service, the Prince gave my father 25 pounds, en zij was in
het bezit van een brief van de vorst waarin hij haar vader
bedankte voor diens goede en trouwe diensten! Toch wel
een serieuze leemte (ondanks de naamswijziging) in de
kennis van de geheime diensten die waakten over de veiligheid van de koning...
De Engelse koning heeft dus nooit geweten dat ‘Marx’
zich in zijn naaste omgeving bevond en dat diens vader
een anarchistische would-be koningsmoordenaar was die
na zijn mislukte aanslag had verklaard dat hij hoopte dat
een ander meer geluk zou hebben, dat hij nergens spijt
van had, en ‘dat hij op om het even welke koning had willen schieten… omdat koningen tirannen zijn die het volk
uithongeren’.310
Een onverwachte epiloog dus in verband met de nakomelingen van Gennaro Rubino.
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De derde en laatste epiloog is natuurlijk politiek.
De daad van Rubino had niet de door hem verhoopte
gevolgen, wel integendeel. De populariteit van de oude
koning werd erdoor versterkt, en het antiterroristische
klimaat liet toe om opnieuw buitenlanders uit te wijzen
(de pers vroeg aan de Staatsveiligheid het land van hen
te ‘zuiveren’311), om landen als Zwitserland en Engeland
te gispen die erom bekend stonden dat ze asiel gaven aan
anarchisten, en om nieuwe internationale contacten te
leggen met het oog op een scherpere bewaking en onderdrukking van de anarchisten.
Op het persoonlijke vlak leek Rubino’s levensloop in
menig opzicht op die van andere anarchistische koningsmoordenaars. Na zijn daad zette hij een hoge borst op,
kalm en glimlachend, ook al speet het hem dat het niet
gelukt was. Net als bijvoorbeeld Luigi Lucheni maakte hij
zo een einde aan jaren van marginaliteit, van rondzwerven, van materiële onzekerheid, van sociale verwerping.
Door zijn bekering tot het anarchisme nam hij wraak
voor zijn leven, nam hij wraak op de maatschappij, die
hem ondanks zijn ontwikkelingsniveau alleen een plaatsje onderaan de sociale ladder gunde, dat hij weigerde te
aanvaarden. Zo voegde hij zich bij de troep malcontenten
en schooiers die zich in hun verlangen naar een sociale
omwenteling achter de anarchistische vlag schaarden.
Gennaro Rubino betaalde duur voor zijn daad, maar in
ruil voor zijn verzet tegen het systeem kreeg hij een ogenblik van roem in zijn voor de rest ellendige bestaan. Paco
Ignacio Taibo II, die in een boek enkele van die ‘verslagenen’ beschrijft die in de hel terechtkwamen omdat ze ge– 171 –

probeerd hadden de orde der dingen te veranderen, wijst
erop dat die korte ‘moments de gloire dubbel tellen in het
leven van de eeuwige verliezers’.312
Overigens sluit Rubino’s aanslag op Leopold II het
tijdperk van anarchistische koningsmoorden min of meer
af. Het proletariaat ging zich meer organiseren in reformistische structuren, en alleen de communisten eisten
nog een fundamentele sociale omwenteling.
Zijn de anarchisten die zich opofferden voor een ideaal
van sociale gerechtigheid nutteloos of zelfs contraproductief geweest voor de zaak die ze wilden verdedigen? Laten
we toch ook in aanmerking nemen dat ze met hun eenzame daden het geweldmonopolie van de machthebbers
doorbroken hebben. Ze verbrijzelden de mythe van de
onkwetsbaarheid van koningen en staatshoofden die ongestraft en zonder rekenschap af te leggen konden doen
schieten op hongerlijders, op protesterenden, op stakers.
Wat wist Leopold II en wat wilde hij begrijpen van de
oorzaken van de arbeiders-‘criminaliteit’ die gemuilkorfd
en neergeslagen moest worden? Zijn ‘volk’ reikte niet
verder dan de handels- en industriële burgerij, en in háár
voordeel moest de ‘orde’ krachtdadig elk sociaal conﬂict
beslechten.
Een paar dagen na de aanslag merkte een Belgische
hoofdartikelschrijver op: er is vandaag geen prins of president meer die zich nog veilig mag wanen voor een dolk
of een revolver.313 En dat was wellicht iets wat Gennaro
Rubino gewild had, net als die andere obscure verschoppelingen die hun wanhoop bezegelden met een wrekende
poging tot koningsmoord.
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Noten

1 Akte nr.949. Uittreksel verkregen op 26 juli 2005. Volgens het
rijksarchief van Trani werd hij geboren in Ruvo, op zo’n tien kilometer van Bitonto (brief van 10 november 2003). De voornaam
Gennaro (Januari) is heel gewoon in het oude koninkrijk Napels:
de heilige Gennaro is de patroonheilige van Napels.
2 Parochieregister van Bitonto, p.212, dat de naam van zijn peter
en meter en zijn verschillende voornamen vermeldt. Diocesaan
archief van Bitonto.
3 Zie Fabio Grassi en Gianni C. Dollo (red.), Il movimento socialista
e popolare in Puglia dalle origine alla costituzione (1874-1946), BariLecce, 1986, en hoofdstuk 3 van dit boek.
4 Gedeeltelijk gepubliceerd in verschillende anarchistische kranten en in de vorm van brochures met als titel Plaidoirie pour
l’anarchiste Jules Moineau of L’anarchie en cour d’assises. Zie bijvoorbeeld onder de eerste titel een brochure van 46 bladzijden in
kwarto, gepubliceerd in Brussel in 1894. Moineau verklaarde dat
het tuig niet veel schade had kunnen toebrengen aan het gebouw
en niemand veel kwaad had kunnen doen.
5 Rijksarchief van Anderlecht, voortaan RA, hof van assisen van
Brabant, reeks I (1794-1923), dossier 1296.
6 Corriere delle Puglie, 17 november 1902.
7 p.91 e.v.
8 Giuseppe Mazzini (1805-1872) was een romantische patriot en
een van de grondleggers van de Italiaanse onafhankelijkheid,
oprichter van de beweging Giovine Italia. Voorstander van gelijkheid, democratie, de republiek en het algemeen stemrecht. Lid
van het triumviraat dat in 1849 de pausvijandige Romeinse Re-
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16
17
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19
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22
23

publiek leidde. Hij was nooit socialist of anarchist maar schaarde
zich achter de idee van een Italiaanse monarchie voor zover die
eengemaakt en onafhankelijk was.
Corriere delle Puglie, 17 november 1902.
RA, dossier 1296, map 9, document 14.
In een artikel in het blad Studi Bitontini (‘Gennaro Rubino e
l’attentato a Leopoldo II re del Belgio’, nr.80, 2005, p.85-97)
preciseert Stefano Milillo om welke technische school het ging
(Carmine Sylos); volgens de auteur gaf Rubino daar na zijn terugkeer naar Bitonto in 1888 les, meer bepaald Frans. Hij zou die
baan snel kwijt raken. Ik dank professor Milillo omdat hij me het
nummer van de Corriere delle Puglie van 17 november 1902 bezorgde, met daarin de reportage over het verleden van Gennaro
Rubino en het interview met zijn zus Maria.
Corriere delle Puglie, 17 november 1902.
In het Italiaans La Vita militare: bozzetti (1869). De in 1846 geboren Edmondo De Amicis schreef ook de succesroman Sull’Oceano. Hij was onderluitenant geworden in de militaire academie
van Modena en had meegevochten in het Risorgimento.
Rijksarchief van Bari, stamboek van lichting 1859, nrs.34 en
1108.
Ibidem.
Het 50ste en daarna het 34ste.
Corriere delle Puglie, 17 november 1902.
Ibidem.
RA, map 9, document 9, brief van het 50ste infanterieregiment
van 30 november 1902.
Idem, document 49c, arrest van het militair gerechtshof van
Messina, 1884.
Idem, document 7, brief van de procureur des Konings in Bari,
26 november 1902, en document 5, verhoor van Rubino van 19
november 1902. Volgens zijn zus Maria had de familie een gratieverzoek gericht aan koningin Margarita (Corriere delle Puglie,
17 november 1902).
RA, idem, map 9, document 49c, arrest van het militair gerechtshof van Messina van 18 november 1884.
Corriere delle Puglie, 17 november 1902.
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24 Volgens bepaalde bronnen was Angiolillo geboren in Lucera
(Foggia) in Apulië.
25 Over het anarchisme in België, zie het werk van Jan Moulaert,
Rood en Zwart. De anarchistische beweging in België, Leuven, 1995,
evenals de licentiaatsverhandeling van Nicolas Inghels, Le mouvement anarchiste en Belgique francophone de 1945 à 1970: vingtcinq ans d’anarchie, ULB, 2002 en de synthese van Jacques Gillen,
‘Les anarchistes en Belgique’, in José Gotovitch en Anne Morelli (red.), Contester dans un pays prospère: l’extrême-gauche en Belgique et au Canada, Peter Lang, Brussel, 2007). Laatstgenoemde
schreef onder mijn leiding ook een licentiaatsverhandeling geschiedenis (ULB, 1997) over een anarchistische gemeenschap in
Brussel in het begin van de 20ste eeuw : Les activités en Belgique
d’un anthropologue anarchiste: Eugène Gaspard Marin (1883-1969).
26 Over het Italiaanse anarchisme zie Pier Carlo Masini, Storia degli
anarchici italiani da Bakunine a Malatesta, Milaan, 1972, en van
dezelfde auteur Storia degli anarchici italiani nell’epoca degli attentati, Milaan, 1981. Dit laatste werk wijdt amper drie bladzijden
aan de affaire Rubino.
27 Carlo Pisacane (1818-1857), Napolitaans aristocraat, patriot en
schrijver. Hij nam deel aan de Romeinse Republiek van 1849 met
Giuseppe Mazzini, die hij links inhaalde door te kiezen voor een
communistisch en antiautoritair ideaal. Hij pleegde zelfmoord
om niet gevangen genomen te worden na een mislukte opstand
van samenzweerders.
28 Errico Malatesta (1853-1932), Napolitaan, Italiaans leider van de
Eerste Internationale. ‘Bekeerde zich’ tot het anarchisme na zijn
contact met Giuseppe Fanelli en Bakoenin en stelde zich vijandig
op tegenover de socialisten. Ten gevolge van zijn revolutionaire
acties zat hij vaak gevangen en kende hij periodes van ballingschap, waaronder verschillende langdurige in Groot-Brittannië
(voor en na 1898, tijdens de Eerste Wereldoorlog). Hij keerde
terug naar Italië in 1919 maar als fervent antifascist werd hij tot
aan zijn dood bewaakt door de fascistische politie.
29 Mémoires, p.37.
30 Zie Fabio Grassi en Gianni C. Donno, Il movimento socialista e
popolare in Puglia dalle origini alla Costituzione (1874-1946), deel 2,
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Bari-Lecce, 1986. Over Carlo Caﬁero (1846-1892) – die in Brussel verbleef in mei-juni 1880 – zie onder andere de biograﬁe van
Carlo Masini, Caﬁ ero, Milaan, 1964.
Een naaste kennis van Aurelio Safﬁ, die zelf goed bevriend was
met Giuseppe Mazzini.
17 november 1902.
RA, idem, map 9, document 14.
Mémoires, p.94.
Giuseppe Fanelli (1827-1877) schoot als Italiaans patriot uit
Napels de Romeinse Republiek te hulp. Hij leefde enige tijd als
balling in Londen. Tijdens het verblijf van Bakoenin in Napels
(1867), bekeerde hij zich tot de anarchistische ideeën.
RA, idem, map 13, document 8, verhoor van 24 november 1902.
Corriere delle Puglie, 17 november 1902.
Burgerlijke stand van de stad Milaan. Bij de volkstelling van 1901
werden ze uit het bevolkingsregister geschrapt.
Mémoires, p.94. Bevestigd door RA, idem, map 9, document 52,
verklaring van Luigi Ferrari aan de politie van Glasgow. De inrichting van Mombello, waarvan de bouw in 1873 begonnen was,
zou in de 20ste eeuw tot 3000 zieken herbergen. Ze werd tussen
1911 en 1931 geheel hervormd door dokter Antonini.
Archivio di Stato di Milano, Rubrica en Registro del Carcere Giudiziario di Milano, n° matricula 3835.
Pietro Di Paola, ‘Farnara Giuseppe. Storia di un anarchico
italiano di Londra’, Annali di Ca’ Fascari, XXXVIII, 1-2, 1999,
p.663-680.
Alain Sergent, Un anarchiste de la Belle Epoque: Alexandre Jacob, Le
Seuil, Parijs 1950.
RA, map 9, document 28, brief van de Koninklijke Quaestuur
van Milaan van 22 november 1902.
Hij heeft dus niet deelgenomen, zoals S. Milillo veronderstelde,
aan de revolutionaire beroering in Milaan in 1898.
Bijvoorbeeld het werk van Lucio Sponza, Italian Immigrants in
Nineteenth Century Britain: Realities and Images, Leicester University Press, 1988. Ik dank Lucio Sponza, die ik bijna twintig
jaar geleden ontmoette op het Festa dell’Unità, voor zijn hulp
bij mijn recente opzoekingen. Zijn proefschrift, waar het boek
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uit voortgekomen is, stond onder de leiding van Eric Hobsbawm. Een ouder werk dat ook bruikbaar is: Umberto Marin,
Italiani in Gran Bretagna, Centro Studi Emigrazione, Rome
1975.
Deze informatie over de evolutie van de Italiaanse gemeenschap
in Groot-Brittannië in de 20ste eeuw werd mij vriendelijk meegedeeld door Lucio Sponza.
St Peter’s Italian Church, 4 Back Hill.
Processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel, die uitgaat in juli. Ze bestaat uit tal van wagens en groepen van verenigingen, en trekt door de oude Italiaanse wijk.
La Voce degli Italiani, 20 Brixton Road SW 9 6 BU; Londra Sera, 59
King’s Cross Road, WC 1 X 9 LN.
SI Red Lion Street.
Website www.anglo-italianfhs.org.uk. Alle genealogische contacten werden gelegd door Roger De Bruycker.
Metropolitan Police, Criminal Investigation Department, New Scotland Yard, rapport van 2 december 1902.
Lucio Sponza, op. cit., p.139, vermeldt dat een Italiaanse laarzenmaker zo tot vier jaar cel veroordeeld werd omdat hij een katholiek ernstig verwond had.
In die tijd kwamen ze met name uit Ciociaria (streek van de Val
del Liri), dat in de 20ste eeuw tot de regio Latio ging behoren.
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de meeste Campaniaanse
emigranten in Groot-Brittannië uit de provincies Avellino en
Benevento.
Mémoires, p.42.
Idem, p.36-37.
Umberto Marin, op. cit., p.71.
Idem, p.70.
Er werd ook een Italiaans ziekenhuis opgericht in Londen, in
1884.
Mémoires, p.101.
RA, idem, map 21bis, document 13. Antonio Canovas had acht
anarchisten doen executeren.
Idem, map 16, documenten 23 en 24, en map 9, document 56
(brief van Scotland Yard van 3 december 1902).
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63 De Fabian Society, de door Keir Hardie opgerichte Independent
Labour Party, de Democratic Federation van Henry Hyndman
en William Morris (vanaf 1884 Socialist Democratic Federation)
of de Socialist League, die vanaf 1884 de marxisten bijeenbracht
die de SDF hadden verlaten omdat ze te reformistisch was.
64 RA, map 13, document 3, verhoor van 18 november 1902.
65 Op. cit., p.258 e.v.
66 Pietro Di Paola, Italian Anarchists in London 1870-1914, Goldsmiths College, University of London, 2004.
67 In 1878 plaatste de Società per il Mutuo Progresso degli Operai
Italiani zich zelfs onder de hoede van de koning en de troonopvolger van Italië!
68 Lucio Sponza, op. cit., p.259 en p.317.
69 Na een bomaanslag in Londen in 1894 werden twee Italiaanse
anarchisten (Francesco Polti en Giuseppe Farnara) die beschuldigd werden van bezit van explosieven, toch het slachtoffer van
antianarchistische repressie; ze werden veroordeeld tot respectievelijk tien en twintig jaar opsluiting. Toen Farnara kon vrijkomen werd hij van rechtswege in een inrichting geplaatst, waar hij
tot 1941 bleef! (Pietro Di Paola, op. cit.)
70 Register 1a-134; kopie verkregen via de Anglo-Italian Family
History Society en Roger De Bruycker. Aangezien scheiding in
Italië niet bestond, moeten we opmerken dat Gennaro Rubino
vanaf nu bigamist was.
71 Register van Sint-Gillis 1b-607; kopie verkregen via de AngloItalian Family History Society en Roger De Bruycker. De kleine
Marx werd geboren op 14 oktober 1898.
72 Dankzij het doorzettingsvermogen van Roger De Bruycker, de
hulp van de Anglo-Italian Family History Society en de vriendelijkheid van Rubino’s nakomelingen, onder wie Vera Rubens,
kleindochter van Gennaro Rubino en Emily Alderton.
73 Mémoires, p.67-68.
74 RA, idem, map 9, document 56, brief van Scotland Yard van 3
december 1902, en idem, map 13, document 3 (verhoor van 18
november 1902).
75 RA, idem, map 9, document 56, brief van Scotland Yard van 3
december 1902.
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76 RA, idem, map 13, document 23 (verhoor van 13 december 1902).
77 RA, idem, map 9, document 56, brief van Scotland Yard van 3
december 1902.
78 Mémoires, p.13.
79 Zo kunnen achter beschuldigingen van ‘valsheid in geschrifte’
of ‘bendevorming’ misdaden schuilgaan met een zware politieke
lading.
80 Archivio Centrale di Stato, voortaan ACS, Pubblica Sicurezza,
voortaan PS, divisione generale, 1905, b 22, rapport van inspecteur
Prina aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gedateerd 5
juli 1902.
81 Zijn echte naam was Tommaso De Angelis.
82 Anne Morelli, Fascismo e antifascismo nell’ emigrazione italiana in
Belgio, Bonacci, Rome, 1988.
83 Mémoires, p.43-44.
84 Zijn vrouw was de Schotse Jane Aitken, die dertien jaar ouder
was. Ze hadden een zoon van 21. (Kopie van p.40 van de volkstelling, verkregen via de Anglo-Italian Family History Society).
Pier-Francesco Righetti schreef in 1903 voor het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken een rapport onder de titel La
colonia italiana di Londra.
85 We volgen hier Mémoires, p.43 e.v.
86 Enrico Rubino was betrokken bij de verzetsbeweging in Milaan
in 1898. Er liep een proces tegen hem en hij werd verplicht terug
te keren naar Bitonto. Daarop vroeg en kreeg hij van Binnenlandse Zaken de toestemming om zich in Engeland bij Gennaro
te voegen (Corriere delle Puglie, 17 november 1902). Hij zou zijn
broer heftig verloochenen toen die ontmaskerd werd als informant. (Il Grido della Folla, 10 juni 1902, p.4).
87 Pietro Di Paola vond in het archief van de staatsveiligheid een
door Ferreti getekend reçu (ACS, PS, 1905, b 8, f 70).
88 Bevestigd door een verklaring die zich in het archief van het proces bevindt (map 9, document 52).
89 Ibidem.
90 7-8 oktober 1901.
91 La Lotta, nr.3.
92 Mémoires, p.48.
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Idem, p.52.
Idem, p.54-55.
Idem, p.49 e.v.
Idem, p.51.
Ibidem.
Idem, p.52.
Bevestigd op het proces door een brief van Scotland Yard van 3
december 1902. Prina stelde zich garant.
Mémoires, p.60.
Italiaans auteur die ervan beschuldigd werd geheim agent te zijn
geweest van Mussolini’s politie maar wiens oeuvre – Fontamara
(1933), Il seme sotto la neve (1941)… – ook ver buiten Italië het
nefaste karakter van het fascistisch regime in het licht stelde.
Mémoires, p.54. Voor de repressie van het Italiaanse anarchisme
zie de doctoraatsthesis van Peter van der Mark, Revolutie en reactie. De repressie van de Italiaanse anarchisten 1870-1900, Rijksuniversiteit Groningen, 1997 (alleen digitaal beschikbaar).
De tekst bevindt zich in het archief van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij wordt geciteerd door Luc Keunings, ‘Geheime politie en politieke politie in België van 1830 tot
1914’, in Panopticon, 9de jg. nr.2, maart-april 1988, p.156. (Klassement B 186 III 1894-1910).
Dit principe, dat nadien door de meeste Europese staten werd
aangenomen, heet in het internationaal recht de ‘Belgische clausule’, omdat België het als eerste in zijn nationale wetgeving
opnam.
ACS, Ministero dell’ Interno, Div. Gen. PS, 1905, b 22.
Brief van 30 juli 1901 (geciteerd door Pietro Di Paola).
In 1912 deed Bellilli Malatesta een proces aan wegens smaad, en
volgens de jury had Malatesta inderdaad geen formeel bewijs dat
hij een spion was. Malatesta werd met uitwijzing bedreigd maar
een felle steuncampagne maakte dat hij in Groot-Brittannië
mocht blijven. Bellilli keerde terug naar Italië. (Zie over die zaak
het proefschrift van Pietro Di Paola.)
ACS, Ministero dell’ Interno, PS, 1905, b 22.
Een zekere Calvo die niemand kent.
5 juli 1902.
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7 juli 1902.
10 juli 1902.
Nr.3, 2 juni 1902, p.2. De titel van het artikel was ‘Pas op!’.
Nr.8, 10 juni 1902, p.4. Het nummer van 10 juli 1902 maakte er
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Rubino in Londen (p.2).
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(RA, idem, map 16, document 33).
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Ibidem.
21 november 1902.
1 december 1902.
p.70.
RA, idem, map 21bis, document 14, kopie van de brief van 14
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Mémoires, p.67.
Idem, p.68-69.
Idem, p.70-71.
Idem, p.48.
Idem, p.34.
Idem, p.35.
Idem, p.70-71.
Idem, p.79.
Idem, p.81.
Idem, p.71.
Idem, p.82.
L’orda. Quando gli Albanesi eravamo noi, Rizzoli, 2001, p.117-133.
(‘De horde. Toen wij Albanezen waren’)
Ravachol was een Franse anarchist die in 1892 op het schavot is
gestorven.
‘Au temps du terrorisme anarchiste’, in Le Monde diplomatique,
september 2004, p.26-27. Rik Coolsaet is professor aan de Universiteit van Gent en auteur van het werk De mythe Al-Qaeda.
Terrorisme als symptoom van een zieke samenleving, Van Halewyck,
Leuven, 2004. Hij vergelijkt de perceptie van en de reactie op de
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Ibidem.
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137 Luigi Lucheni, Mémoires de l’assassin de Sissi. Histoire d’un enfant
abandonné à la ﬁ n du XIXe siècle racontée par lui-même, Le Cherche-midi, Parijs, 1998.
138 In 1933.
139 Geciteerd door Gian Antonio Stella, op. cit., p.122-123.
140 Mémoires, p.37.
141 ACS, PS, 1905, b 22, rapport van Virgilio van 1 november 1902.
142 RA, idem, map 13, document 2, verhoor van 16 november 1902,
en Mémoires, p.82.
143 Mémoires, p.82.
144 Idem, p.84 e.v.
145 Idem, p.99.
146 Idem, p.87.
147 Idem, p.24.
148 De Socialist, orgaan der Leuvensche Werkliedenpartij.
149 Prosper Van Langendonck, Een onvergeetlijke bloednacht, Leuven,
1903.
150 Peter Heyrman, Rudi Hoekx, Piet Veldeman en Bart Willems,
Leve het Algemeen Stemrecht! Vive la Garde Civique! De strijd voor
algemeen stemrecht, Leuven 1902, Peeters, Leuven, 2002.
151 Anoniem lied ontstaan tijdens de Franse Revolutie (1792), dat
ertoe aanzette om de koning en de aristocraten om te brengen.
Het werd de hymne van de ‘sans-culottes’. Zo zong de menigte
de ‘Carmagnole’ tijdens de executie van Louis XVI en MarieAntoinette. Het lied werd in 1799 verboden door Bonaparte.
152 Bijvoorbeeld het Franse satirische blad L’Assiette au beurre van 3
mei 1902, of L’Illustration européenne van 27 april 1902.
153 Zie bijvoorbeeld in het in noot 150 geciteerde werk (p.156) een
afﬁche die door de BWP verkocht werd als herinnering aan de
martelaren, bewaard in het archief van de Stad Leuven.
154 Ook L’Assiette au beurre wees Leopold II aan als degene die bevel
gaf tot de bloedige repressie van 1902.
155 Het schip is terug te vinden in Lloyd’s register of shipping 1902, in
het Nationaal Scheepvaartmuseum, Antwerpen.
156 Mémoires, p.99.
157 RA, idem, map 10, document 1, verklaring van een bediende van
het Italiaanse consulaat, Tisoni.
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158 RA, idem, map 10, document 19, verklaring van de voorzitter van
de Società italiana di beneﬁcenza, Sesino, op 25 november 1902.
159 RA, idem, map 10, document 30, verklaring van Albert Maivin
van 28 november 1902.
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164 RA, idem, map 16, document 35.
165 RA, idem, map 21bis, document 18.
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van Kongo-Vrijstaat.
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18 november 1902.
176 RA, idem, map 10, document 26, verklaring van Emile Decleyre
van 26 november 1902.
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