
Door Elsbeth Etty

Wat zou er met Angelica Balabanoffs nalatenschap zijn

gebeurd als zij net zo beroemd was geworden als haar

vriendinnen Rosa Luxemburg, Cla ra Zetkin, Alexandra

Kollontaj en Emma Goldman? Dan zou haar boek My Life

as a Rebel over haar ervaringen in de internationale ar -

beidersbeweging vast en zeker een rol hebben gespeeld

in de debatten over antifascisme, stalinisme en vooral:

de verhouding socialisme/feminisme. ‘Een rebelse meid

is een parel in de klassenstrijd’, luidde een leus van de

feministische actiegroep ‘Dolle Mina’ en de in Rusland

geboren Bala banoff (1869-1965) was zo’n zeldzame parel. 

Als 28-jarige zegde ze haar schatrijke joodse familie in

de Oekraïne vaarwel om aan een huwelijk te ontsnappen

en zich in West-Europa als onafhankelijke, vrije vrouw

in de internationale klassenstrijd te storten. Ze werd in

1900 lid van de Italiaanse Socialistische Partij (PSI) en richt -

te in Zwitserland een eigen feministische krant op. Tij -

dens de Eerste We reld oorlog was zij de spil van de in 1915

opgerichte anti-oorlogsbeweging rond Lenin en Trotski.

Op een geheime bijeenkomst in het Zwit serse dorpje Zim -

merwald smeedden de kopstukken van de internationa-

le re volutionaire voorhoede plannen om de oorlog te stop -

pen en om te zetten in de omverwerping van het kapita-

lisme in de oorlogvoerende landen. De ‘Zimmer wald -

beweging’ vormde de nucleus van de latere Kom intern,

de na de bolsjewistische machtsovername in Rusland

opgerichte Com munistische Internationale. 

Maar al in 1922 brak de rebellerende Balabanoff als een

van de eerste bolsjewistische dissidenten met het com-

munisme. Het feminisme bleef een centraal punt in haar

politieke overtuigingen. Zij had dan ook een rolmodel

kunnen zijn voor linkse feministes van de ‘tweede golf,’

ware het niet dat ze volgens geruchten de maîtresse was

geweest van de latere fas cistische dictator Benito Musso -

lini. Dat bleek haar claim to fame. Voor het overige was ze

_ althans in Nederland _ volslagen onbekend.

Ik kwam haar naam pas voor het eerst tegen in de me -

moires van Hen riette Roland Holst, Het vuur brandde voort,

waar Angelika Balabanova, net als in Trotski’s My Life en

Emma Goldmans Living My Life in een bijrolletje figureert.

Op zoek naar meer informatie over haar stuitte ik op My

Life as a Rebel, in 1938 voor het eerst verschenen in New

York, waar Ba labanoff toen in ballingschap leefde. 

Met rooie oortjes las ik haar bloedstollende levensver-

haal. Hier sprak een ooggetuige van alle historische om -

wen telingen in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Ze had eraan deelgenomen en leergeld betaald. Ver raden

door haar voormalige protegé Benito Mussolini, misleid

door Le nin, van wie ze een naaste medewerker was ge -

weest, was ze tegen de klip pen op een autonome koers

blijven varen. Dacht ik. Haar vernietigende kritiek de op

bolsjewistische leiders voor wie het doel de middelen hei -

 ligde, berustte in elk geval op eigen, gedetailleerd be schre -

ven ervaringen. 

Door de Amerikaanse pers die in 1938 bol stond van gru-

welverhalen over Stalins terreur, werd het anticommu-

nistische My Life as a Rebel positief ontvangen. ‘Her story

is absorbing throughout,’ schreef The New York Times. ‘Of

the many Russian Revolutionairy exiles Balabanoff is next

to Trotsky,’ voegde The New York Herald Tribune er aan toe.

Maar volgens de trotskistische journalist Max Shacht -
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man waren de ‘pathetische’ loftuitingen in ‘the petty

bourgeois press’ voornamelijk te verklaren uit de ont mas -

kering door de zogenaamd ‘goudeerlijke’ Balabanoff van

de immorele bolsjewieken. Shachtman twijfelde aan haar

oprechtheid, omdat ze haar eigen politieke agenda wei-

gerde te openbaren. Hij vond het boek een verzameling

karikaturen van ‘goede en slechte mensen, eerlijke lieden

en bedriegers, blunderaars en zieners’ en de schrijfster

ervan naïef.

De politieke gekleurde recensies waren geen reclame

voor het boek. Het grote publiek was niet geïnteresseerd

in de afrekening door een on bekende buitenlandse met

de veertien jaar eerder overleden Lenin en diens op een

tragedie uitgedraaide revolutie. De verkoop van My Life

as a Rebel viel dan ook zwaar tegen: nog geen 3000 exem-

plaren gingen er in eerste instantie over de toonbank. Pas

vijf jaar na de verschijning van haar memoires kreeg Ba -

labanoff de publiciteit waar ze op had gehoopt. Tot haar

ontsteltenis om de verkeerde reden. Naar aanleiding van

het be richt dat in Italië de fascistische dictator ten val was

gebracht, verdrongen in juli 1943 journalisten zich voor

haar deur om ‘The Woman Who Helped Get Mussolini

Started’ te interviewen. En hoewel ze met klem ontken-

de ooit iets met hem te hebben gehad, herhaalden deze

taferelen zich na de executie van Il Duce op 28 april 1945.

In de media werd Ba la banoff ter verantwoording geroe-

pen in artikelen met koppen als: ‘She tried to give Him a

Soul… but Created a Monster.’ 

Deze informatie ontleen ik aan de in 2016 verschenen bio -

grafie The Stran ge Comrade Balabanoff, geschreven door de

Russische Française Ma ria La font. Zij reconstrueerde Bala -

banoffs leven aan de hand van zowel My life as a Rebel, als

geschriften van tijdgenoten, gesprekken met nabestaan-

den, politiedossiers en andere over de hele wereld ver-

spreide archieven. Tijdens haar zoektocht ontdekte ze dat

de ‘Red Popessa’, zoals ze haar hel din betitelt, zich veel

jonger voordeed dan ze was (haar geboortejaar is 1869 in

plaats van 1878). Bovendien maakt ze aannemelijk dat

Balaba noff gedurende tien jaar een seksuele relatie had

met de toen nog links-revolutionaire Mussolini. 

In My Life as a Rebel komt die verhouding _ evenals

haar andere affaires _ alleen verhuld ter sprake. Wel ver -

telt ze omstandig hoe ze Mus so lini in 1903 leerde ken nen

in Zwitserland, waar ze namens de Italiaanse socialisti-

sche partij opkwam voor uitgebuite Italiaanse immigran -

ten. Om dat ze behalve Russisch vloeiend Italiaans, Frans,

Duits en Engels sprak, was ze met haar alom geroemde

oratorische talent een geliefd spre ker en tolk op interna-

tionale bijeenkomsten. Mussolini was als twintigjarige

dienstweigeraar uitgeweken naar Zwitserland en vroeg

haar om hulp tijdens een socialistische meeting in Lau -

sanne. Uit medelijden met de ziekelijke, verwaarloosde

jonge kameraad schoolde ze Benito in de theorie en prak -

tijk van het socialisme. Ze leerde hem Duits en hielp hem

in de loop der jaren aan posities in de PSI, zoals het hoofd-

redacteurschap van de partijkrant Avanti. Die functie wil -

de hij alleen vervullen met haar aan zijn zijde. Samen ver -

huisden ze naar Milaan om daar de redactie van Avanti te

leiden. Ze woonden een paar meter van elkaar in dezelf-

de straat en waren iedere dag in elkaars gezelschap. Vol -

gens Balabanoff was Mus solini totaal afhankelijk van

haar. 

In de biografie van Lafont wordt dat bevestigd door di -

verse bronnen. ‘Hij was de marionet van de vurige Ange -

lica en spreekbuis van alles wat ze zei en dacht. Geruime

tijd fungeerde zij als Mussolini’s brein,’ verklaarde de

Mexicaanse schilder Diego Rivera, die hem ‘Balabanoffs

lover’ noemde. Mussolini ontkende dat. Op de redactie

van Avanti bazuinde hij rond dat hij op een onbewoond

eiland nog liever met een apin de liefde zou bedrijven dan

met haar. Maar aan zijn zus Edvige schreef hij over An -

gelica: ‘Ze weet en begrijpt heel veel; ze heeft alle marxis-

tische tek sten gelezen. Haar lichaam is sappig genoeg,

maar haar hoofd zit vol dor re ideeën.’ 

De in 1914 uitgebroken Eerste Wereldoorlog maakte een

definitief einde aan hun samenwerking en vriendschap.

Mussolini werd in dat jaar met Balabanoffs instemming

uit de partij gegooid wegens zijn nationalistische oor-

logspropaganda in Avanti. Zij bleef lid van de anti-oor-

logsgezinde PSI, die ze in september 1915 vertegenwoor-

digde bij de illegale conferentie in Zimmerwald. Onder

de aanwezige revolutionaire kopstukken bevonden zich

door de nationale sociaaldemocratische partijen als ge -

vaar lijke stokebranden beschouwde ultralinkse politici,

voorop Lenin en Trotski. Hoewel ze zich als secretaris van

de ‘Zimmerwaldbeweging’ niet wilde verbinden met een

van de elkaar bestrijdende fracties, sloot ze zich in het

zicht van de Russische Revolutie aan bij de bolsjewieken.

In 1917 reisde ze kort na Lenin vanuit Zwitserland per

trein naar Moskou. Daar werd ze secretaris van de Com -

munistische Internationale. In 1920 werd ze uit haar func -

tie gezet omdat ze partij koos voor haar voormalige ka -

me raden van de PSI, die zich niet lieten dwingen in het

sektarische ga reel van de Komintern. Naar eigen zeggen

brak ze met de bolsjewieken omdat ze niet medeverant-

woordelijk wilde zijn voor hun niets ontziende machts-
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uitoefening. Met toestemming van Lenin mocht ze in

1922 te rugkeren naar Italië, waar ze nadat Mussolini als

leider van de fascistische partij premier was geworden

echter niet meer terecht kon. Ook Zwit ser land bleek on -

veilig. Opgejaagd door Mussolini’s agenten die haar diver -

se malen met de dood bedreigden, vestigde ze zich in 1925

in Parijs en tien jaar later in New York. 

Geholpen door de anarchistische feministe Emma

Gold man probeerde ze in de Verenigde Staten haar brood

te verdienen met lezingen en pu  blicaties waarin ze zo -

wel het communisme als het fascisme bestreed. Vol gens

haar biografe waren haar optredens weinig succesvol.

Sinds ze te boek stond als degene die de weg had geëffend

voor een van de wreedste dictators aller tijden, werd ze ge -

wantrouwd door zowel links als rechts. Tot aan haar dood,

aldus Lafont, stond ze bloot aan ‘verbale vervolging’ van

journalisten en anderen die haar dwongen uitleg te ge -

ven over haar relatie met Mussolini. Ze bleef die ontken-

nen, maar kon niets ondernemen tegen de aanhoudende

geruchten, zoals de wijdverbreide roddel dat Mussolini’s

dochter Edda haar kind was. Edda sprak dat tegen, maar

zei er wel zeker van te zijn dat haar vader en Angelica Ba -

labanoff minnaars waren geweest. 

Na lezing van The Strange Comrade Balabanoff over de

commotie die My Life as a Rebel veroorzaakte, kan ik me

voorstellen dat het boek direct na de oorlog niet werd

vertaald. Het zou pas tot 1979 du ren voordat er een Ita -

liaan se vertaling verscheen (La mia vita de rivoluzionaria),

in 1981 ge volgd door een vertaling in het Frans (Ma vie de

rebelle). Vlak na de Twee de Wereldoorlog was de tijd er

niet rijp voor en het gebrek aan es sentiële levensfeiten

van Balabanoff maakte het bovendien lastig haar verhaal

in een historische context te plaatsen.  Dankzij de biogra -

fie van La font _ alhoewel in veel opzichten onbevredi-

gend _ is dat nu beter mogelijk. 

Balabanoffs memoires zijn er in mijn ogen alleen maar

herkenbaarder en interessanter op geworden. Bij herle-

zing van My Life as a Rebel zag ik ineens parallellen tus-

sen de manier waarop ze haar relatie met Mus solini tracht

te verbergen (of liever: te overschreeuwen) en haar on -

vermogen om haar verkeerd uitgepakte politieke keuzes

onder ogen te zien. Haar poging om als vrouw een auto-

noom (liefdes)leven te leiden liep op een even grote te leur -

stelling uit als haar droom om revolutionaire politiek te

kunnen bedrijven zonder vuile handen te maken. De di -

lemma’s waar over ze in My Life as a Rebel _ hoe verhuld

ook _ schrijft, zijn van alle tijden. Ze hebben een uni-

versele betekenis die het bestuderen waard blijft.

Anders dan haar met geheimen omgeven liefdesleven is

Balabanoffs po litieke Werdegang exemplarisch voor talrij -

ke revolutionaire activisten die voor of tijdens de Eerste

Wereldoorlog in conflict raakten met de so ciaal demo cra -

tie. Uit verontwaardiging over de steun van de meren-

deels na tionalistisch ingestelde sociaaldemocratische par -

tijen aan de oorlog, ko zen veel marxistische internatio-

nalisten rond 1914 voor het communisme, waarbij ze de

fanatieke geestdrijverij van Lenin en zijn kompanen op

de koop toe namen. Waarschuwingen van andere socia-

listen te gen de ‘Aziatische barbarij’ sloegen zij in de wind.

Het kan niet anders of ook Balabanoff heeft als promi -

nent partijlid en agent van Lenin vuile handen gemaakt.

En blijkbaar kon ze dat achteraf niet toegeven zonder er -

aan onderdoor te gaan. Door in haar me moi res de schuld

volledig bij de communistische leiders te leggen en zich -

zelf min of meer heilig te verklaren, wilde ze haar blazoen

zuiveren. Haar trotskistische opponent Max Shachtman

trapte er niet in. Hij verweet haar in zijn recensie dat haar

kritiek op het communisme eenzijdig was, omdat ze het

falen van de sociaaldemocratie in haar analyses conse-

quent buiten schot liet. Volgens hem was haar probleem

dat ze, al haar revolutionaire elan ten spijt, een brave so -

ciaaldemocraat was gebleven. Als dat klopt _ en daar

heeft het alle schijn van _ leek ze op Henriette Ro land

Holst die ook voortdurend switchte tussen links- en ra -

dicaal-links. 

Angelica en Henriette kenden elkaar sinds 1907 van

internationale con gressen. Na de Zimmerwaldconfe ren -

tie waar ze samen het secretariaat hadden gevoerd, lie-

ten ze zich beiden voor Lenins propagandakarretje span-

nen. Bijna tegelijktijdig werden ze _ aangestoken door

het re vo  lutionaire vuur _ communist. In 1921 vertegen -

woordigde Roland Holst de Nederlandse communisti-

sche partij op het derde Kominterncongres in Moskou.

Daarover schreef ze in haar na de Tweede Wereldoorlog

ge publiceerde memoires Het vuur brandde voort: 

In de loop van het kongres bezocht ik Angelika Balabanov,

die ziek lag in haar hotel. Ik bemerkte echter al spoedig dat

de eigenlijke grond van de ziekte psychisch was: ook deze

toegewijde strijdster had het vertrouwen in de leiding van

de Komintern verloren: er was teveel gebeurd dat achter de

schermen moest blijven. 

Allebei waren ze dus vanaf het prille begin op de hoogte

van het machtsmisbruik waarmee hun revolutionaire

droom vanuit het Kremlin aan flarden werd geschoten.

Desondanks hielden ze hun mond tot drie jaar na Lenins
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dood. In 1927 kwam in Duitsland een eerste versie van

Ba labanoffs memoires uit onder de titel Erinnerungen und

Erlebnisse, waarin ze haar afschuw uitsprak over de ‘door

Moskou gehanteerde methodes.’ Uit hun autobiografi-

sche geschriften blijkt hoeveel moeite het hun heeft ge -

kost om afscheid te nemen van de idealen waar ze zich met

hun hele hebben en houwen in hadden gestort. In 1933

bekende Roland Holst dat ‘de verering van de leiders der

Russische en -wereldrevolutie’ haar had ‘verblind’, waar -

door het haar lange tijd onmogelijk was zich tegen hen

te keren.   

Balabanoff was minder dan Roland Holst geneigd tot

zelfkritiek. Over haar eigen slaafsheid ten aanzien van de

ook door haar vereerde leiders van de wereldrevolutie

zwijgt ze in My Life as a Rebel. Alle schuld voor wat er mis

ging, schuift ze in de schoenen van Lenin en de toenma-

lige voorzitter van de Komintern, Zinovjev (die tot haar

grote genoegen in 1936 op bevel van Stalin na een van de

beruchte schijnprocessen werd geëxecuteerd, slachtoffer

van de methodes die hij zelf had helpen invoeren).

Een tekort aan zelfreflectie maakt de memoires van de

klei ne feministische, socialistische en voor alles antifas-

cistische rebel, die met haar 1.55 meter lengte de massa’s

aan haar voeten kreeg, er uiteindelijk niet minder inte-

ressant op. Haar boek is een Fundgrube voor historische

pareldui kers. Afgezien van persoonlijke herinneringen

aan Mussolini, Jean Jau rès, Lenin, Trotski, Rosa Luxem -

burg, John Reed en vele andere tot de ver beelding spreken -

de tijdgenoten van Balabanoff, biedt haar autobiografie

een fascinerend tijdsbeeld van de eerste vier decennia van

de twintigste eeuw. 

Het verhaal eindigt in 1938, vlak voor Tweede Wereld -

oorlog, een ‘nacht merrie’ waarvoor Balabanoff vreesde

met grote vreze. De Sovjet-Unie had de nazi’s nog niet ver -

slagen, waardoor haar commentaar op Stalins be wind en

het om zeep helpen van de revolutionaire idealen scher-

per was dan menige naoorlogse criticaster zich permit-

teerde. Ze concludeerde dat: 

een idee dat hele generaties tot niet te evenaren heldendom

en enthousiasme heeft geïnspireerd nu vereenzelvigd wordt

met de methodes van een regime dat gebaseerd is op corrup-

tie, afpersing en verraad en niet in de laatste plaats dat de

stroopsmeerders en moordenaars van dit regime de arbei-

dersbeweging in de hele wereld ermee hebben geïnfecteerd.

Wat dit betreft vereenzelvigt het bolsjewisme zich meer en

meer met de methodes van het fascisme.

In 1947 keerde Balabanoff terug naar Italië dat ze als haar

vaderland be schouwde. Bij aankomst in Rome meldde ze

zich onmiddellijk aan als lid van de net opgerichte So cia -

listische Arbeiderspartij van Italië (PSLI), een afsplitsing

van de PSI onder leiding van Giuseppe Saragat. Met de

rechtervleugel van de sociaaldemocratische partij sloot

hij zich uit protest tegen de voorgenomen samenwerking

van de PSI met de communisten aan bij een partijencom-

binatie gedomineerd door de Christen demo cra ten. De

primaire taak van deze coalitie was het verankeren van

Italië in de NAVO en het buiten de regering houden van

de sterke Italiaanse communistische partij (PCI).

Plotseling hoorde Balabanoff, die altijd op links had

geopereerd, tot de rechtervleugel van de sociaaldemocra-

tie, wat niemand helemaal vertrouwde. Aan een vriendin

schreef ze dat ze zich voortdurend moest verdedigen te -

gen verdachtmakingen dat ze communist was, dan wel

be taald werd door Amerika. Toch is ook deze koerswen-

ding van de onvermoeibare rebel verklaarbaar en type-

rend voor de politieke koers van af vallige bolsjewieken

tijdens de Koude Oorlog. Het grootste gevaar dat bestre-

den moest worden was in hun ogen het communisme, om

te be ginnen in eigen huis. In de anticommunist Saragat,

die in 1949 minister werd onder de christendemocraat De

Gasperi, had Balabanoff volgens haar biograaf ‘de ideale

politicus’ gevonden die ze kon promoten en on der steu -

nen. ‘In de steek gelaten door Mussolini en Lenin was ze

er zeker van dat ze ditmaal een winnaar te pakken had.’ 

Toen Saragat het in 1964 tot president van Italië bracht,

stond ze naast hem op het podium, net tot zijn schouder

reikend, om voor buitenlandse toehoorders zijn speech te

vertalen, onder meer in het Japans.   

Een jaar later stierf Angelica Balabanoff, 96 jaar oud: een

ten onrechte ver geten icoon met een even opwindend als

dramatisch levensverhaal.

Elsbeth Etty is publiciste en schrijfster van de biografie van

Henriette Roland Holst.
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