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Levra, Il Colpo di Stato della Borghesia. Milaan, 1975.1

Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VII, 9-91.2

Croce, Storia d'Italia, 187-203.3

Hoofdstuk II 
Het Repressieve Apparaat van de Liberale Staat

Het liberale Italië telde in de periode 1871-1900 maar liefst zesentwintig kabinetten. Toch was er
geen sprake van instabiliteit en men kan zelfs spreken van een opvallende continuïteit in het
bestuur. Deze voortgang werd veroorzaakt door het feit dat de politici afkomstig waren uit een
kleine laag van de bevolking die het bestuur monopoliseerde. Twee keer was er in de politieke
geschiedenis van de liberale staat sprake van een verandering die echter veeleer schijn dan
werkelijkheid was. In 1876 vond de zogenaamde parlementaire revolutie plaats toen er voor het
eerst een regering van de Sinistra werd gevormd nadat de Destra vanaf de eenwording de macht in
handen had gehad. In de periode 1896-1900 trok de regering, met het excuus van de dreiging van
het anarchisme, zoveel macht aan zich dat die periode wordt gekenschetst als het tijdperk van de
'burgerlijke staatsgreep' , van de 'politieke crisis',  of van 'autoritair bestuur' . Het fundamentele1 2 3

constitutionele probleem tijdens de liberale periode werd gevormd door de verhouding tussen
kroon, regering en parlement. De politieke vraagstukken van deze tijd bestonden uit de enorme
staatsschuld, de handhaving van de openbare orde en de kloof tussen il paese legale en il paese
reale.
   Tegen de letter van het Statuto in en ondanks het verzet van conservatieve monarchistische
kringen veranderde het Piemontese constitutionele systeem geleidelijk in een parlementair
constitutioneel bestel. Deze verandering was vooral te danken aan Cavour die, met een korte onder-
breking, van 1852 tot 1861 eerste minister was. De Kamer van Afgevaardigden werd gekozen door
een gecensureerd electoraat. De kiezer was manlijk, ouder dan 25 en geletterd. Bovendien moest hij
jaarlijks minimaal veertig lire belasting betalen. Tussen 1861 en 1900 groeide het electoraat van
twee procent tot zeven procent van de bevolking. In de praktijk stemde slechts de helft van de
kiezers. De Senaat beschikte in theorie over dezelfde bevoegdheden als de Kamer van Afgevaardig-
den, maar had in de praktijk minder betekenis. De benoeming van senatoren was aanvankelijk het
exclusieve recht van de koning, maar dit recht werd al spoedig uitgeoefend door de zittende
regering. Deze kon door haar benoemingsbeleid voorkomen dat de Senaat de regeringspolitiek zou
dwarsbomen.
   De Italiaanse staat en het bestuur waren sterk gecentraliseerd. De bevestiging van deze centralisa-
tie werd in de eerste jaren van het verenigde Italië reeds duidelijk. Een voorstel van minister van
Binnenlandse Zaken Marco Minghetti om het bestuur te decentraliseren en meer zelfstandigheid te
verlenen aan de gemeentes, provincies en regio's werd in 1861 zonder meer van de hand gewezen.
De overwegingen bij deze afwijzing waren het ontbreken van een homogene burgerij, de onderlinge
rivaliteit in het Zuiden en de populariteit van Garibaldi in deze gebieden. De wet van 1865 op de
gemeentelijke en provinciale indeling bevestigde de gecentraliseerde ordening van het gezag en
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Hostetter, The Italian Socialist Movement, 8.4

Geciteerd naar Chabod, Storia della Politica, 340.5

Dit was het geval in 1848, 1859, 1865 en 1866.6

bekrachtigde de essentiële rol van de prefect in het lokale bestuur. 
   De houding van de Italiaanse politici werd beheerst door angst voor opstandige en revolutionaire
krachten binnen de bevolking. Deze vrees vond haar wortels in het revolutiejaar 1848. De populaire
uitdrukking "een '48 maken" was een waar schrikbeeld voor de liberalen en gematigden. Dat jaar
had duidelijk gemaakt dat de "sociale orde, de beginselen van familie en eigendom en de gehele
moderne beschaving werd bedreigd door barbarij, socialisme en anarchie."  Het rondwarende spook4

van het communisme bepaalde voor een groot deel het beleid van Cavour en zijn politieke
erfgenamen. De revolutie van 1848 en de boerenopstanden in de jaren zestig waren de afschrikwek-
kende voorbeelden voor de politieke elite. De hele Italiaanse politieke klasse, zowel de Destra als
de Sinistra, gaf inhoud aan Cavours gezegde dat, waar de sociale orde werkelijk bedreigd werd, de
strijdvaardige opposanten (frondeurs) en de republikeinen de eersten zouden zijn die zich bij de
conservatieven zouden voegen.5

   
De politieke klasse, 1870-1900

Het politieke leiderschap en de politieke klasse opereerden vanaf de eenwording als één blok,
ofschoon er aanvankelijk belangrijke onderlinge verschillen bestonden. De belangrijkste taak van de
afgevaardigden was de verdediging van de belangen van zijn kiescollege. Ministers en afgevaardig-
den hadden elkaar nodig: de minister was afhankelijk van de steun van de parlementariër; de
afgevaardigde was afhankelijk van de bereidheid van de minister om zijn eisen in te willigen.
Geldgebrek belette de regering om aan alle verlangens tegemoet te komen. Daarom was de trouw
van de afgevaardigden slechts tijdelijk en waren de regeringen onstabiel.
   De gematigde liberale leiders in het parlement hadden in tegenstelling tot de revolutionaire
democraten de idealen van 1830 en 1848 achter zich gelaten. Zij hielden vast aan het reeds geves-
tigde conservatieve liberalisme. Hun relatie tot de politiek was een instrumentele in plaats van een
idealistische. Zij rekenden het tot hun taak om hun visie op het historische proces - de ontwikkeling
van de natie, het liberalisme en de burgerij - aan Italië op te leggen, ongeacht de grote regionale,
culturele en historische verschillen. 
   Vanaf de regeringen van Cavour was er sprake van een verbintenis, de connubio, tussen politici
van centrum-rechts (gematigde Destra) en centrum-links (gematigde Sinistra). Dit parlementaire
verbond moest verhinderen dat reactionaire en monarchistische krachten enerzijds of republikeinse
en klerikale krachten anderzijds te veel invloed zouden krijgen. De connubio, tijdens welke
regeringsmeerderheden voortkwamen uit alternerende coalities, gebaseerd op verschillende politieke
compromissen, was zonder meer een politiek meesterwerk van Cavour, maar voorkwam ook dat er
in het parlement, naast de liberalen een alternatieve 'partij' ontstond. De hegemonie van de gema-
tigde liberalen was zo groot dat de conservatieven en radicalen er niet in slaagden een serieuze
oppositiegroep te vormen. Tijdens het bewind van Cavour werd de positie van de minister-
president, toen nog eerste minister genoemd, aanzienlijk sterker. Tegenover de invloed van de kroon
stelde hij het parlement, dat hij door de connubio onder controle had. Dankzij de onafhanke-
lijkheidsoorlogen, tijdens welke het kabinet per decreet regeerde, werd de positie van de regering
verstevigd.  6

   De politici van de Destra waren de politieke erfgenamen van Cavour. Zij bleven na diens dood in
1861 aan de macht. De Destra was, evenmin als de Sinistra, een politieke partij, maar een formatie
van parlementariërs die zich rond politieke leiders schaarden en facties vormden. Van enige
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"I Partiti Parlamentari", La Nazione, 7 februari 1871. Geciteerd naar Berselli, La Destra Storica, 82.7

Ghisalberti, Storia Costituzionale, 160.8

Rotelli, Costituzione e Amministrazione, 56.9

De Destra verloor de steun van de bankwereld vooral als gevolg van de negatieve houding tegenover de10

privatisering van de spoorwegen.
Lisanti, "La Nascità del Movimento Operaio, 1815-1860", 248-250.11

Geciteerd naar Chabod, Storia della Politica, 323.12

Geciteerd naar Mack Smith, The Making of Italy, 332.13

Dizionario Biografico, XXX, 785.14

partijdiscipline of programmatische eenheid was geen sprake: de afgevaardigden stemden naar eer,
geweten en belangen. Ze vormden "een complete anarchie van kleine kerkjes."  De afgevaardigden7

van de Destra waren verdeeld door regionale verschillen, maar werden bijeen gehouden door een
fundamentele centralistische roeping. Deze uitte zich in de verering van de staat en in het
gezamenlijke beheer van de macht vanuit de middenpositie. Dat werd vereenvoudigd door de
overeenkomsten in idealen en belangen en door het bewustzijn van de lange en moeizame weg die
ze hadden bewandeld.  Velen kwamen uit het Noorden, waren van adel, grondbezitters en hadden8

een militaire, academische of juridische professie.  Ze vertegenwoordigden vooral de belangen van9

de landeigenaren en van de industriële burgerij in Noord- en Midden-Italië.  Zij hadden gedurende10

het Risorgimento in dienst van Piemonte en het liberalisme gestreden, waren teleurgesteld of
geschokt door het radicalisme van de revoluties in 1830 en 1848 en hadden gevochten in de
onafhankelijkheidsoorlogen. Hun angst voor het socialisme was vooral ontstaan als gevolg van de
revoluties in 1848.  De politici van de Destra onderscheidden zich vooral van hun opponenten in11

de Sinistra door het geloof in een pragmatisch liberalisme. Ze wilden de eenwording op diplo-
matieke wijze voltooien, hadden een groot ontzag voor de Sardijnse dynastie en waren zich sterk
bewust van hun sociale en culturele positie. Vanuit een soort aristocratische, paternalistische
houding wilden ze het land besturen volgens universele, liberale beginselen. Ze waren tegen elke
uitbreiding van het kiesrecht en beschouwden de staat als het middel om de maatschappij te bevrij-
den van belemmeringen die het vrije verkeer de vrije krachten hinderden. De rechtse leider Marco
Minghetti verwoordde het beleid van de Destra als volgt: "Italië moest een politiek voeren die
hoofdzakelijk vreedzaam was in de buitenlandse betrekkingen en hoofdzakelijk conservatief in haar
binnenlandse houding."  De houding tegenover de bevolking was, zoals Cavour op 14 december12

1860 aan de koning schreef, "de eenheid opleggen. [...] Over de middelen bestaat geen enkele
twijfel: met morele kracht en als dat niet toereikend is, met fysiek geweld."13

   De Sinistra was evenmin als de Destra een homogene groep. Noordelijke middengroepen stonden
tegenover Zuidelijke grootgrondbezitters. Binnen de Sinistra opereerde een klein aantal parlemen-
tariërs onder de naam Estrema Sinistra waartoe enkele republikeinen, radicalen en socialisten van
mazziniaanse afkomst gerekend moeten worden. Zij streden bovenal voor het algemeen kiesrecht.
De afgevaardigden uit het Zuiden kwamen veelal uit gegoede, burgerlijke families. Ze hadden
gevochten in de revolutie van 1848, als balling geleefd, in de oorlog van 1860 gestreden en waren
na de val van de Bourbons teruggekeerd naar hun geboortegrond om tijdens de eerste nationale
verkiezingen van januari 1861 te worden afgevaardigd in het nationale parlement te Turijn. Zij
wilden aanvankelijk de Veneto en Rome op eigen kracht, via samenzweringen en volkslegers,
veroveren. Ze waren vrijwel allen aanhangers van Mazzini of Garibaldi die uiteindelijk de
monarchie als een voldongen feit hadden geaccepteerd. Beroemd was de ommezwaai van de
Siciliaan Francesco Crispi in 1864. Zijn leuzen "het tijdperk van de revoluties is voorbij" en "de
monarchie verenigt ons, de republiek zou ons verdeeld houden" maakten geschiedenis.  De14

nederlaag van de vrijscharen van Garibaldi bij Mentana (nabij Rome) in november 1867 was voor
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Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VI, 103.15

Chabod, Storia della Politica, 347.16

Geciteerd naar Chabod, Storia della Politica, 343; Berselli, La Destra Storica, 100-101.17

Bulferetti, Socialismo Risorgimentale, I, 229.18

Crispi en voor vele leden van de Sinistra het definitieve einde van hun revolutionaire verleden. De
afgevaardigden van de Destra waren overwegend katholiek (maar niet klerikaal), die van de
Sinistra waren vrijmetselaars en antiklerikaal. Zij behartigden de belangen van de kleine burgerij in
het Noorden en de landeigenaren in het Zuiden. Ze koesterden in vergelijking met de Destra minder
argwaan tegen het volk en streefden naar een verruiming van het kiesrecht. Dit werd in 1882 deels
gerealiseerd door kiesrechthervormingen die het electoraat uitbreidden van 600.000 naar twee
miljoen kiezers. De meeste vertegenwoordigers van de Sinistra hadden geen traditionele banden
met de staat en waren gevoelig voor de eisen van lokale bestuurders en van de Zuidelijke kiezers. Ze
beschouwden de staat als een middel om de vrijheid te veroveren en om de maatschappij te hervor-
men. Zij zagen in de staat zowel de uitdrukking als de gids van de maatschappij. Eenmaal aan de
macht bleek het programma van de Sinistra gematigd reformistisch te zijn.
   De overeenkomsten tussen de Destra en Sinistra waren groter dan hun respectievelijke
vertegenwoordigers dachten. Reeds in een vroegtijdig stadium was de Destra erin geslaagd de
Sinistra te matigen en op sleeptouw te nemen door op de juiste ogenblikken patriottische en
antiklerikale eisen over te nemen, door de Sinistra op te nemen in het parlementaire spel en door
afgevaardigden van de Sinistra in te schakelen bij de eigen politiek.  Beide groepen kwamen voort15

uit de teleurstelling over de revolutie van 1848. Onafhankelijkheid, eenheid en vrijheid waren hun
fundamentele waarden. Ze waren elk in wezen een jacobijnse 'partij' die de maatschappij van
bovenaf wilde regeren en veranderen. Beide wilden het katholicisme buiten de politiek houden,
waren gebonden aan de belangen van de landeigenaren en van de banken en wilden uit angst voor
conservatieve en reactionaire elementen een gecentraliseerde staat om het liberalisme door te
voeren. Beide kwamen voort uit de burgerlijke klasse, wilden de politiek ook angstvallig tegen de
invloed van andere klassen beschermen en beide wilden de gevestigde maatschappij beschermen: de
privé-eigendom en burgerij waren de heilige zuilen van het sociale en politieke leven.16

   De conservatieve politicus Sidney Sonnino verwoordde de ideeën van de politieke elite over de
aanpak van de sociale kwestie. De politieke toplaag veroordeelde de harde overheidsrepressie in
Frankrijk na de val van de Commune van Parijs en de rigoureuze wetten tegen de Internationale
zoals die op 14 maart 1872 door de Assemblée Nationale waren goedgekeurd. Deze harde
opstelling zou de onderdrukten in het nauw brengen, martelaren creëren en een tijdelijke passie voor
radicalisme omzetten in een onwrikbaar geloof. De regering moest daarentegen de armen tegemoet
treden met paternalisme, filantropie en liefdadigheid. Deze aanpak zou, aldus Sonnino, anarchis-
tische en 'subversieve' partijen de wind uit de zeilen nemen.  17

Kritiek op het parlement

Vanaf zijn inrichting was er veel verzet tegen het parlement. Het belangrijkste deel van het
electoraat, de burgerij, beschouwde de politieke vertegenwoordiging voornamelijk als een represen-
tatie van economische belangen.  De kritiek betrof aanvankelijk corrupte praktijken van afgevaar-18

digden in verband met noodzakelijke investeringen in grote projekten. Dit bezwaar kwam vooral
van conservatieven en extreem links. De conservatieve senator Stefano Jacini en de liberale leider
Silvio Spaventa zagen in de uitsluiting van de katholieken en boeren het grootste probleem. De
verzoening tussen de paus en de staat en de afschaffing van het non expedit droegen zij als de
oplossingen aan. Alleen op deze wijze zou er een conservatieve partij kunnen ontstaan en de weg



Het Repressieve Apparaat van de Liberale Staat 23

Zo publiceerde de ex-afgevaardigde Carlo Morini in 1894 het boek Corruzione Elettorale en een jaar19

later het boek Corruzione Parlamentare, beide met de intentie om de koninklijke invloed te versterken.
De conservatieve politicus en journalist Ruggero Bonghi geciteerd naar Catalano, Storia dei Partiti20

Politici, 66.
Crispi geciteerd naar Mack Smith, Italy, 199.21

Seton-Watson, Italy, 91.22

Mack Smith, Italy, 200.23

Mosca's kritiek verscheen voor het eerst in zijn publicatie Sulla Teorica dei Governi e sul Governo24

Parlamentare (Turijn/Palermo, 1884). Later werkte hij vooral zijn theorie van de circulerende politieke
elite uit in de publicatie Elementi di Scienza Politica (Rome, 1896).
Geciteerd naar Alfassio Grimaldi, Il Re "Buono", 236.25

Geciteerd naar Van Ginneken, Crowds, Psychology, 91.26

naar een tweepartijenstelsel ontsloten kunnen worden. De nationalistische journalist Pasquale
Turiello en de conservatieve politicus Alessandro Guiccioli wilden daarentegen een sterk konings-
huis dat onafhankelijk van het parlement kon regeren. De conservatieve politicus Ruggero Bonghi
zag ook geen oplossing in het parlement en wilde terug naar het bestuur van een koning die zou
worden bijgestaan door een raad van wijze mannen. Vele conservatieven zagen in het parlement een
on-Italiaanse en corrumperende instelling die in Italië niet zou kunnen functioneren. Vaak ging deze
constatering gepaard met de roep om een sterke man: ofwel de koning ofwel een energieke
regeringsleider.19

   Het parlement liet zich in de Depretis-jaren (1879-1887) vrijwel buitenspel zetten. Zowel
Agostino Depretis als Francesco Crispi later konden eigenmachtig optreden ondanks, of dankzij,
het parlement. Dat de volksvertegenwoordiging - dat "dikke gelei-achtige lichaam"  - zich willoos20

het zwijgen liet opleggen, werd veroorzaakt door het fundamenteel burgerlijke karakter en de angst
voor het socialisme. Maar het lag ook aan de politieke cultuur in Italië zoals Crispi die in 1886
omschreef:

In het parlement wordt er vaak een soort bilateraal contract afgesloten: de minister geeft
de lokale bevolking in de handen van een afgevaardigde op voorwaarde dat de laatste de
minister zijn stem belooft: de prefect en het hoofd van politie worden benoemd in het
belang van de afgevaardigde opdat zij de lokale belangen ten gunste van hem koesteren...
Er is een enorme chaos in het parlement als er een belangrijke stemming op komst is,
aangezien de regeringsagenten door de Kamers en de wandelgangen rennen om stemmen
te verzamelen en subsidies, onderscheidingen, kanalen en bruggen te beloven.21

 
Het parlement leek op een marktplaats waar banen en gunsten werden verhandeld.  Een22

'parlementaire dictatuur' was tevens mogelijk door het systeem van manipulatie van de verkiezing-
en. Niet de verkiezingen maakten de regering, maar de regering maakte de verkiezingen.  Sluwe23

politici als Depretis en Crispi zochten bovendien hun steun wisselend bij of de kroon of het parle-
ment.
   De liberale politicoloog Gaetano Mosca - protégé van de conservatieve leider Antonio Rudinì -
had vooral een theoretisch bezwaar tegen het parlementaire systeem.  Hij achtte het een stelsel24

"waarin de morele lafheid, het gebrek aan elk gevoel van rechtvaardigheid, de sluwheid, de intrige,
dus juist die kwaliteiten die bij uitstek het volk en de staten tot de ondergang brachten, het best tot
hun recht kwamen."  Volgens hem waren het niet de stemgerechtigden die de afgevaardigde kozen,25

maar was het gewoonlijk de afgevaardigde die zichzelf had laten kiezen door de stemgerechtigden.26

Mosca zocht naar een politiek systeem waarin de heersende politieke klasse of elite zou bestaan uit
de meest bekwame bestuurders. Een representatief systeem zou daar nooit in resulteren. Zo'n
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"[...] elke regeringsvorm draagt de kiemen van haar vernietiging in zich; en de onze, die het minst27

geschikt is, nog wel het meest omdat zij gebaseerd is op de massa ... Juist de regeringsleiders die het
meest bekwaam zouden moeten zijn, zijn dat het minst..." Lombroso, Gli Anarchici (herdruk, 1972) 43.
Turijn, 1895.28

Papa, "La Cultura Giuridica", 58; Van Ginneken, Crowds, Psychology, 93.29

In 1891 publiceerde Sighele het geruchtmakende boek La Folla Delinquente (De Crimele Massa) waarin30

hij onder meer kritiek leverde op de verwarring tussen tenlastelegging en aansprakelijkheid. Daarbij ging
het om de aansprakelijkheid van personen in massale wetsovertredingen. Sighele wijdde zijn wetenschap-
pelijke carrière volledig aan de bestudering van de massapsychologie. In een latere editie werd het boek
bijgewerkt, gesplitst en uitgegeven onder de titels I Delitti della Folla (De Misdaden van de Massa)
(Turijn, 1902) en L'Intelligenza della Folla (De Intelligentie van de Massa) (Turijn, 1903).
Het artikel verscheen oorspronkelijk in Nuova Antologia (1 januari 1897). Afgedrukt in Valeri, Lotta31

Politica, 247-265.
Geciteerd naar Seton-Watson, Italy, 96.32

systeem leidde slechts tot de verkiezing van middelmatige personen die door manipulatie van
verkiezingen de komst van bekwame personen verhinderden. Hij kon echter geen echt alternatief
aandragen en koos uit alle kwade systemen het minst schadelijke: versterking van de macht van de
kroon en de senaat tegenover die van het parlement.
   De positivistische rechtsgeleerden en criminologen waren principiële tegenstanders van het
parlementaire bestuur. Cesare Lombroso noemde het vertrouwen in het parlementarisme een leugen
en het parlementaire systeem een instrument van oneerlijkheid.  De jurist en criminoloog Scipio27

Sighele, een leerling van Enrico Ferri, schreef in 1895 het boek Contro il Parlamentarismo (Tegen
het Parlementaire Systeem).  Het parlementaire systeem leidde volgens hem tot manipulatie van de28

electorale consensus: enerzijds was er de effectiviteit van een bepaalde journalistiek, anderzijds de
collectieve psychologie, dat wil zeggen de psychologische zwakte van de massa; daar tussen bevond
zich de politieke klasse die zich alleen bekwaamde in het zich laten verkiezen.  De antiparlementai-29

re houding van de positivisten kwam voornamelijk voort uit hun wantrouwen in het volk.30

   In januari 1897 verscheen Sidney Sonnino's geruchtmakende artikel Torniamo allo Statuto
(Terug naar het Statuut).  Het was een oproep terug te keren naar de uitgangspunten van de31

oorspronkelijke grondwet van 1848. Het was niet minder dan een uitnodiging aan de koning om de
macht te grijpen. Sonnino pleitte voor een constitutionele regering die alleen verantwoording
verschuldigd was aan de koning. In zijn voorstel was er geen plaats voor parlement en het ambt van
minister-president. Hem stond een kanselierschap naar Duits voorbeeld voor ogen. In het artikel
keerde Sonnino zich ook heftig tegen het socialisme en het klerikalisme, die het land zouden
bedreigen en in tweeën zouden splitsen. Zijn oproep tot een stelsel waarbinnen de koning zou
heersen én regeren, werd met grote bijval begroet door conservatieve politici en de koningin. Deze
reactionaire monarchistische trend had tot gevolg dat de liberalen en democraten teruggeworpen
werden op een defensieve positie van waaruit ze de bestaande instituten moesten verdedigen.
   Gebreken aan het politieke systeem waren grotendeels te wijten aan het tekort aan parlementaire
controle op de regering. De kritiek werd echter niet gericht op het politieke systeem, maar op het
parlement. Het was daarom niet verwonderlijk dat niet de bevoegdheden van de volksvertegenwoor-
diging werden uitgebreid, maar juist de uitvoerende macht werd versterkt. Het was ook niet
verbazingwekkend dat Crispi, die als een sterke man werd beschouwd, zich als een kanselier
tegenover het parlement gedroeg en zijn macht baseerde op het vertrouwen van de koning die in
hem de krachtige man zag die hijzelf niet was.
   Vele socialisten, links-radicalen en anarchisten zagen in het parlement niet meer dan een "smerige
varkensstal die eerlijke mannen zou corrumperen."  Hun bezwaren waren gericht tegen de gang van32

zaken in de volksvertegenwoordiging, maar kwamen in feite voort uit een veroordeling van het hele
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Bakoenin, Stato e Anarchia (Milaan, 1968, herdruk 1980) 43.33

Het onderzoek naar de geschiedenis van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat nog in de kinder-34

schoenen. De gebrekkige kennis over dit ministerie wordt vooral bepaald door de slechte organisatie van
het ministerie in de negentiende eeuw. De documentatie over de organisatie van het ministerie is of zeer
verspreid of verloren gegaan. Na 1871 is er geen systematische, laat staan volledige, documentatie over
de interne organisatie als gevolg van het ontbreken van een Algemeen Secretariaat dat een centraliserende
en ordende functie had kunnen vervullen. De archieven van het kabinet voor de periode tot 1944 zijn
verloren gegaan. Tevens moet geconstateerd worden dat vele ministers - en in dit geval minister-
presidenten - de akten als hun eigendom beschouwden en enkele stukken zijn dan ook terug te vinden in
hun persoonlijke archieven. Zie ook: Tosatti, Il Ministero dell'Interno, 24-27.
Men vermeed in Italië angstvallig de benaming "politie" omdat deze term een slechte en onconstitutionele35

bijklank had. Zie: Amato, "La Libertà Personale", 82.

politieke systeem. In hun ogen was het parlement een deel van de zogenaamde consorteria: "de
gehele officiële wereld van bureaucraten, militairen, politie en rechters; van grootgrondbezitters,
industriëlen, handelaren en bankiers, alle advocaten en de hele officiële en officieuze literatuur en
het hele parlement."  Het parlement was, volgens hen, een staatsorgaan dat wetten maakt en voor-33

schrijft. Het was kortom een instituut van de heersende klasse en als zodanig gecreëerd voor de
knechting en uitbuiting van de onderdrukte klasse.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vormde de sleutel tot de macht binnen het Italiaanse
bestuur.  Door de controle over de prefecten en de politie kon de minister van Binnenlandse Zaken34

het binnenlandse beleid bepalen, gunsten verlenen aan afgevaardigden en de verkiezingen beïnvloe-
den. Het is daarom niet verwonderlijk dat tussen 1869 en 1900 de minister-president vrijwel altijd
de ministerspost op Binnenlandse Zaken bezette. De situatie dat een minister-president Binnenland-
se Zaken niet in zijn portefeuille had, kwam alleen voor als hij niet sterk genoeg was om via zijn
eigen achterban de regering te vormen.
   De organisatie van het ministerie kwam in grote lijnen tot stand tijdens Cavours premierschap. In
1853 hervormde hij het departement volgens strikt hiërarchische lijnen. De belangrijkste wijziging-
en kwamen vervolgens in 1859 gedurende de oorlog met Oostenrijk. Minister-president Urbano
Rattazzi greep die oorlog aan om krachtens uitzonderingswetten de veranderingen mogelijk te
maken. Vanaf dat moment bleef het ministerie vrijwel onveranderd ondanks de vele pogingen om
wijzigingen aan te brengen: elke verandering werd consequent door de volgende minister ongedaan
gemaakt. Pas tijdens de periode onder minister-president Giolitti ontstond er enige stabiliteit op het
departement.
   Het ministerie van Binnenlandse Zaken had twee grote taken: de politie en de zorg voor de
provincies en de gemeenten. De politie bestond uit drie algemene directoraten: de Pubblica
Sicurezza (Openbare Veiligheid),  de Sanità Pubblica (Openbare Gezondheid) en Carceri35

(Gevangeniswezen). De zorg voor de gemeenten en provincies was toegewezen aan het directoraat
van de Amministrazione Civile (Burgerlijk Bestuur). De hogere ambtenaren kwamen veelal uit
dezelfde sociale groepen als de politici en waren in meerderheid afkomstig uit het Noorden
(Piemonte, Ligurië, Lombardijë, Veneto). Het ministerie was hoofdzakelijk een old-boys network,
gebaseerd op persoonlijke contacten, een gezamenlijk patriottistisch verleden en banden met de
vrijmetselarij. Deze gesloten en geprivilegeerde wereld bleef vrijwel intact tijdens de rationalisatie
van het ministerie onder leiding van Crispi aan het eind van de jaren tachtig. Het bureaucratische
apparaat groeide amper in de negentiende eeuw wegens het gebrek aan financiën.
   Direct onder de minister stond de secretaris-generaal. Deze had in sommige periodes wel en in
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Op 4 januari 1863 werd de Direzione Generale di Pubblica Sicurezza (DGPS) per decreet afgeschaft,36

maar een volgend decreet, van 17 juli 1866, spreekt van een naamsverandering van de DGPS: dan wordt
ze aangeduid als Direzione Superiore di Sicurezza Pubblica. Twee jaar later, krachtens het decreet van
26 december 1868, kreeg ze de aanduiding Segretariato Generale - Divisone II. Het decreet van 5
september 1880 veranderde deze in Servizi di Pubblica Sicurezza, en in 1887, krachtens het decreet van
31 juli, keerde men terug naar de oude naam van DGPS.
De bovenstaande informatie is gebaseerd op: Davis, Conflict and Control; Tosatti, Il Ministero37

dell'Interno; Rotelli, Costituzione e Amministrazione.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 19 november 1892.38

ASDMAE, P.I., B. 21.
Zie: Missori, Governi, Alte Cariche dello Stato.39

Vanaf 1868 bedroegen de jaarlijkse uitgaven voor de geheime dienst 1.000.000 lire. In 1870 verlaagde40

minister-president Lanza dit bedrag met 250.000 lire in de overtuiging dat de politieke omstandigheden
binnen Italië snel zouden verbeteren. In 1879 werd de jaarlijkse uitgave verhoogd met 300.000 lire, maar
dit bedrag ging volledig op aan het toezicht op de prostitutie. In 1887 verhoogde Crispi de begroting voor
de geheime dienst tot 1.525.000 lire. Zijn opvolger Nicotera bracht de uitgaven vanaf 1891 terug naar
1.000.000 lire. Het ministerie van Binnenlandse Zaken nam bovendien de geheime fondsen ten bedrage
van 100.000 lire voor Buitenlandse Zaken voor zijn rekening. Rapport Sicurezza Pubblica - Servizio
Segreto in: ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 90, fasc. 550; Carte Crispi DSPP, B. 32, fasc. 233, sfasc. 6.

sommige periodes geen officiële functie. In 1887 schafte Crispi deze post af omdat de bemoeienis-
sen van de secretaris-generaal een bedreiging vormden voor de zelfstandigheid van de directeuren-
generaal. De Direzione Generale di Pubblica Sicurezza bleef ondanks naamswijzigingen  en36

reorganisaties praktisch ongewijzigd. De directeur-generaal was het hoofd van politie. Op het
gebied van de openbare veiligheid verliep de hiërarchische lijn als volgt: de minister, de directeur-
generaal van de Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, de prefecten in de provincie (69), de
onderprefecten in de districten (284), de questori (assistenten van de prefect, alleen in provin-
ciehoofdsteden), de politie-inspecteurs, de guardia di pubblica sicurezza (steden), de guardia
municipale (gemeenten) en de carabinieri (platteland). Dit laatste korps was een onderdeel van het
leger maar stond tijdens binnenlandse operaties onder het gezag van het ministerie van Binnen-
landse Zaken.37

   In 1879 werd er een Ufficio Riservato ingesteld voor de dienst van de politieke politie.  De38

dienst van de Pubblica Sicurezza werd in de periode 1869-1900 geleid door veertien directeuren-
generaal. Ze waren allen afkomstig uit de prefecturen en werden na hun functie als directeur-
generaal ook weer tot prefect benoemd.  Deze directie was belast met het politieke toezicht op39

personen en bewegingen die een gevaar voor de openbare veiligheid of voor de regering vormden.40

In het jargon werd de politieke politie de polizia alta (hogere politie) genoemd ter onderscheiding
van de polizia amministrativa (preventieve of administratieve politie) en de polizia giudiziaria
(gerechtelijke of opsporingspolitie).
   De staat speelde hoofdzakelijk de rol van de nachtwaker: de orde handhaven en de rust bewaren
vormden de belangrijkste taken. Minister-president Crispi wilde daar in 1887 verandering in
aanbrengen. Naar het voorbeeld van Bismarcks reorganisatie van het Duitse Rijk wilde hij een
actievere rol van de staat. De veranderingen die hij voorhad met het ministerie van Binnenlandse
Zaken omschreef hij als volgt:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zou niet langer, zoals in het verleden, het
ministerie van Handboeien zijn, maar moet het ministerie van Welzijn en Voorzorg
worden. [...] Het is niet toereikend om het oog te houden op het aantal misdrijven dat
arbeiders begaan; we moeten ook wegen bestuderen die hen ervan afhouden om misdaad
te plegen. Hoe wordt misdaad voorkomen? Misdaad wordt voorkomen door al het



Het Repressieve Apparaat van de Liberale Staat 27

Geciteerd naar Davis, Conflict and Control, 269.41

Ragionieri, Politica e Amministrazione, 83-84.42

Fried, The Italian Prefects, 92-93. Ragionieri, Politica e Amministrazione, 95-101.43

Croce, Storia d'Italia, 41-42: "Voor het Zuiden van Italië, dat leed onder het brigantaggio, en Sicilië,44

waarin het moeite kostte om de openbare orde te herstellen, was er in het bijzonder de vrees dat de
aanhagers van de Bourbons de kop weer zouden opsteken, de boeren in opstand zouden komen, de
liberalen onderdrukt zouden worden, de burgerij en de kleine burgerij uit de provincie, arrogant en
ongemanierd, en aan zichzelf overgelaten, met haar machtsmisbruik een grote verwarring teweeg zou
brengen."
Fried, The Italian Prefects, 89-93.45

In 1861 telde Italië 59 prefecturen; na de inname van Rome werd dat aantal uitgebreid tot 69.46

noodzakelijke te doen om te voorzien in de basisbehoeften van de arbeiders en tegelijker-
tijd door wetsovertredingen van hun kant te beletten.41

Crispi's bestuurlijke 'revolutie' werd nooit uitgevoerd door de tegenwerking van vele gezaghebbende
groepen, niet in de laatste plaats die van het ministerie zelf.

De prefecten: ordehandhavers in dienst van de regering

Het prefectensysteem werd onder de napoleontische heerschappij (1801-1814) aan alle voormalige
staten in Italië opgelegd. Na de restauratie behielden de staten, die vrijwel overeenkwamen met die
van vóór 1796, de belangrijkste kenmerken van het Franse bestuurlijke model. Alle beschikten over
een hiërarchisch georganiseerde bureaucratie onder het gezag van een ministerie van Binnenlandse
Zaken met op de prefect gelijkende bestuurders (gouverneur of intendant) in de provincie. In het
koninkrijk Sardinië werden de bevoegdheden en taken van de prefect vastgelegd in het Koninklijk
Decreet van 23 oktober 1859. Ze werden grotendeels gehandhaafd in de Wet op de Bestuurlijke
Unificatie van 23 maart 1865. Krachtens deze wet werd het gecentraliseerde systeem van bestuur
gehandhaafd en bevestigd. Deze centralisatie was, ondanks de voorkeur van de liberalen voor het
Engelse systeem waarin er meer ruimte was voor lokale autonomie en ondanks de voorkeur van de
democraten voor federatieve systemen zoals in Zwitserland of Amerika, een bewuste keuze van de
regering.  Deze had daarvoor voldoende motieven: het verzet van de centrale ministeries uit angst42

voor verlies aan invloed; de traditie van gecentraliseerd bestuur in alle vroegere staten; de wens om
alle gemeenten en provincies gelijk te behandelen; het causale verband tussen municipalismo of
campanilismo en politieke verdeeldheid en verval in het verleden; de felheid van lokale politieke
twisten en de wens van lokale minderheden om steun en bescherming van de centrale regering te
verkrijgen tegen lokale overheersende groepen; een groter vertrouwen in de onpartijdigheid,
betrouwbaarheid en kwaliteit van nationale ambtenaren dan in die van lokaal gekozen ambtenaren.
Van doorslaggevende invloed voor de keuze van het centralistische bestuur was echter de zuidelijke
kwestie.  De liberaal-conservatieve regeringen waren bang dat de verschillende oppositionele43

groeperingen aldaar de decentralisatie zouden misbruiken om het nieuwe politieke systeem omver te
werpen.  De liberalen hadden daarnaast een soort paternalistisch wantrouwen in het vermogen van44

de bevolking om zichzelf te besturen na eeuwenlang absolutisme en buitenlandse overheersing. Het
gecentraliseerde bestuur van de staat was daarom voornamelijk een antwoord op de dreiging van
een sociale revolutie of reactie in het Zuiden.45

   De prefect vormde de belangrijkste schakel tussen het centrale bestuur en de provincie.  Hij was46

de vertegenwoordiger van de uitvoerende macht in de provincie, handelde in naam van alle
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Aan deze unieke machtspositie werd getornd omdat vele ministers het verkozen hun eigen ambtenaren in47

te zetten. Op deze wijze voorkwamen de ministers dat hun beleid werd doorkruist door dat van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en konden ze hun (begunstigende) machtspositie behouden.
De provincies waren de belangrijkste bestuurlijke eenheden. Voorstanders van decentralisatie, onder wie48

minister van Binnenlandse Zaken Marco Minghetti, hebben er herhaaldelijk tevergeefs op aangedrongen
om de regio's, eenheden van meerdere provincies, een belangrijkere taak toe te kennen. De regio's kregen
echter niet meer dan een symbolische functie. Voorstanders van decentralisatie en van een grotere rol
voor de regio's waren voornamelijk reactionairen die wilden terugkeren naar de situatie voor de eenheid,
en democratische federalisten.
Ragionieri, Politica e Amministrazione, 114.49

Fried, The Italian Prefects, 122.50

"Moviamoci", Gazzetta dell'Emilia, 18 oktober 1874. Geciteerd naar Berselli, La Destra Storica, 417.51

ministeries,  en was verantwoordelijk voor de openbare orde. Hij stond aan het hoofd van alle47

politiekorpsen in de provincie die gezamenlijk de forza pubblica (in tegenstelling tot de forza
armata, het leger) vormden: de guardia di pubblica sicurezza en de carabinieri. De prefect was
tevens belast met het dagelijks bestuur van de provincie en met de behartiging van haar belangen.48

Hij diende er bovendien op toe te zien dat het lokale beleid naar de wensen van de regering werd
uitgevoerd. Hij deed de voordracht van namen van te benoemen burgemeesters aan de regering,
ontbond de gemeenteraden en toetste de gemeentelijke besluiten. De prefecten waren de pilaren
waarop de Italiaanse staat steunde.  49

   De prefecten stonden direct onder het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en dienden
diens opdrachten uit te voeren. Daarnaast speelden zij een zeer belangrijke rol in het 'maken' van
parlementaire meerderheden en in de uitkomst van verkiezingen. Ze waren de verkiezingsagenten
van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorafgaand aan verkiezingen voorzag het ministerie
de prefecten van fondsen en gaf instructies over kandidaten die begunstigd of tegengewerkt
moesten worden. Het niet bestede deel van de fondsen konden de prefecten beschouwen als een
aanvulling op hun persoonlijke inkomen.  De praktijk om het ambtelijke apparaat in te zetten voor50

electorale doeleinden ter begunstiging van de regeringskandidaten was algemeen gebruikelijk. De
regeringsgezinde krant Gazzetta dell'Emilia schreef ten tijde van de regering-Minghetti:

Een kabinet dat geen gebruik zou maken van al zijn legitieme invloed om tijdens de
verkiezingen te winnen, zou onlogisch handelen; zo als het onnozelheid zou zijn om te
verlangen dat de gematigde regeringspartij ongewapend ten strijde zou trekken en zich er
niet om zou bekommeren al haar aanhangers aan te sporen te stemmen, zodat haar
tegenstanders meer vrijheid of meer gemak zouden hebben om te winnen.51

De prefecten waren bovendien onmisbaar in de onderhandelingen tussen het ministerie en machtige
lokale oligarchieën. Veelal werden concessies en diensten geruild tegen politieke steun. 
   Er bestond een duidelijk onderscheid tussen prefecten van politieke afkomst en beroepsbe-
stuurders of carrière-prefecten. De laatsten waren vrijwel allen trouw aan het centrale gezag en
hoefden bijgevolg niet vervangen te worden bij een regeringswisseling. De politieke prefecten, die
de belangrijkste steden en provincies toegewezen kregen, namen meestal ontslag bij een kabinets-
wisseling of werden ontslagen omdat ze niet tot de politieke vrienden van de nieuwe regering
behoorden. Regeringswisselingen werden dus direct gereflecteerd in het provinciale bestuur. Vele
politieke prefecten waren lid van het parlement, waren ex-ministers en werden benoemd tot senator.
Een prefect zat slechts één of twee jaar op dezelfde post. Promotie bestond uit het toewijzen van
een belangrijkere provincie of van een belangrijke post op het ministerie, degradatie daarentegen uit
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Een benoeming naar een mindere provincie, en zeker in het geval van een provincie in het Zuiden, werd52

door de prefect ervaren als een ballingschap of straf. Ragionieri, Politica e Amministrazione, 119.
Ofschoon deze bevoegdheid van de minister pas in juli 1887 bij wet was geregeld, was het reeds een53

bestaande praktijk.
Rotelli, Costituzione e Amministrazione, 57.54

Gustapane "Le Biografie dei Prefetti", 39.55

De spionnen voor de gewone misdrijven werden ontvangen door de hoofdinspecteur.56

Marx, De Achttiende Brumaire, 27-28.57

het verwijzen naar een onbeduidende provincie of uit ontslag.  De minister kon, op grond van 'het52

dienstbelang', handelen zoals hem goeddunkte.53

   Het is niet verwonderlijk dat de prefect zijn taak vooral politiek opvatte en deze overeenkomstig
uitvoerde. Wat ook zijn herkomst was, politiek of bureaucratisch, de prefect werd benoemd door de
regering en kon elk moment worden ontslagen. Hij kon het verzoek van de regering om een
uitverkoren kandidaat te steunen niet negeren zonder het risico te lopen dat zijn carrière zou worden
beschadigd. Het gebruik van het bestuurlijke apparaat voor electorale doeleinden werd systematisch
in het tijdperk van de Sinistra, maar bestond ook reeds voor 1876.  Aangezien de prefecten van54

doorslaggevend belang waren voor het functioneren van de regering, was het niet verwonderlijk dat
het ministerie van Binnenlandse Zaken gedetailleerde persoonsdossiers van hen bijhield. Francesco
Crispi hechtte zelfs zo veel belang aan deze dossiers dat hij ze alleen aan zichzelf toevertrouwde.55

   De prefect was het hoofd van de forza pubblica in de provincie, dat wil zeggen van de politiea-
genten van de pubblica sicurezza en van de carabinieri. In uitzonderlijke situaties kon hij de hulp
van het leger inroepen. Voor de uitvoering van de politietaken in provinciehoofdsteden was de
questore (hoofdcommissaris van politie) verantwoordelijk. Daarbij diende hij nauw samen te
werken met de prefect. De questore werd in de eerste decennia na de eenwording vooral gerekru-
teerd uit de rechterlijke macht. De questura van grote steden was veelal opgedeeld in verschillende
afdelingen. Het kabinet van de questore hield zich bezig met 'geheime' (secreti en riservati) zaken
van politieke aard. De questore  opereerde tussen de prefect en de politieagenten, inspecteurs en
politieke confidenti.  Zelf hield hij zich uitsluitend met politieke zaken bezig. Voor die taak had hij56

de beschikking over twee tot tien politieagenten. De prefect en de questore waren de belangrijkste
instrumenten van de regering bij het onderdrukken van ongewenste activiteiten van politieke
groeperingen en bij het bedwingen van de opkomende arbeidersbeweging.

De rechterlijke macht en de anarchisten

Beide kanten beroepen zich ... op de constitutie, zowel de vrienden van de orde, die al
deze vrijheden ophieven, als de democraten, die ze allen opeisten. Iedere paragraaf van de
constitutie bevat namelijk zijn eigen antithese, zijn eigen Hoger- en Lagerhuis en wel in
de algemene frase de vrijheid, in de kanttekening de opheffing van de vrijheid. Zolang dus
de naam van de vrijheid werd gerespecteerd en alleen de werkelijke uitvoering daarvan
werd verhinderd, langs wettige weg natuurlijk, bleef het constitutionele bestaan van de
vrijheid ongeschonden, onaangetast, hoezeer haar werkelijke bestaan dan ook om hals
mocht zijn gebracht.57

Marx' beschrijving van de situatie in Frankrijk gold evenzeer voor de Italiaanse grondwet. De
rechten van de Italianen waren vastgelegd in het Statuto Albertino van 1848. In deze grondwet
werden de volgende grondrechten gegarandeerd: persoonlijke vrijheid, drukpers, eigendom, en
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De juichende toon van Benedetto Croce over de vrijheden in Italië (Storia d'Italia, 59-61) moet vrijwel58

zeker gebaseerd zijn op de bepalingen van de grondwet. Zoals zal worden aangetoond, werden de
vrijheden in de praktijk ernstig beknot en was het oordeel van Croce te positief.
In Italië heette het ministerie van Justitie ministero di Grazia, Giustizia e Culti.59

Davis, Conflict and Control, 245. 60

Het Openbaar Ministerie werd in 1859 ingesteld als vertegenwoordiger van de uitvoerende macht. Davis,61

Conflict and Control, 165.
De minister van Justite, en niet de Hoven van Cassatie, bezat de disciplinaire bevoegdheid over de62

rechters.
Ghisalberti, Storia Costituzionale, 118; Molfese, Storia del Brigantaggio, 268-272.63

Merlino, L'Italia qual'è, 134-135. Ook vanuit de regeringshoek werd deze visie gedeeld zoals blijkt uit64

de publicatie I Partiti Politici e l'Ingerenza loro nella Giustizia e nell'Amministrazione van Marco
Minghetti. Zie: Papa, Magistratura e Politica, 15.
Krachtens de wet van 1859 was het Openbaar Ministerie "de vertegenwoordiger van de uitvoerende65

macht bij de rechterlijke autoriteiten en staat het onder leiding van de minister van Justitie." In de praktijk
betekende dit dat het Openbaar Ministerie afhankelijk was van de minister van Justitie. Het was dan ook
dit ministerie dat het Openbaar Ministerie stuurde, uitnodigde, verzocht om... Zie: Amato, "La Libertà
Personale", 105-111.

vergadering.  Het Statuto erkende slechts twee machten: de uitvoerende en de wetgevende. De58

rechterlijke macht in Italië was niet zelfstandig, maar werd omschreven als een 'orde'. De wetten
kwamen van de koning en werden getoetst door de rechters die door de kroon waren benoemd. In de
praktijk had de minister van Justitie de bevoegdheid om rechters te benoemen en in rang te bevorde-
ren.  Ofschoon het Statuto het beginsel garandeerde dat rechters onafzetbaar waren, konden ze59

door de minister 'op grond van het dienstbelang' worden overgeplaatst of gepensioneerd. Politieke
loyaliteit was de belangrijkste kwalificatie voor de rekrutering, en benoemingen werden door de
minister van Justitie gedaan zonder een openlijke mededinging voor vacatures. De rechterlijke
macht vormde daardoor één van de belangrijkste takken van politieke patronage.  Bovendien kon60

de minister van Justitie, via het Openbaar Ministerie,  disciplinaire maatregelen nemen tegen61

rechters, waardoor hun onafhankelijkheid in hoge mate werd aangetast.  De stevige greep van de62

regering op de rechters was verklaarbaar door de instroming van rechters uit voormalige autoritaire
staten en door het obstructionisme en het overwegend conservatieve karakter van de rechters in het
Zuiden.  "[De regering] heeft van de rechter een soldaat gemaakt", stelde de anarchist Francesco63

Saverio Merlino vast, 

heeft hem eraan gewend om gedisciplineerd te gehoorzamen aan het politieke gezag, en
heeft hem, in feite, onderworpen aan een streng toezicht van de zijde van het politieke
gezag. Bij elke gelegenheid moeten de procureur of de kantonrechter de influistering van
een politieke gezagsdrager, hetzij een prefect, een onderprefect, een politieagent of een
maarschalk van de carabinieri ondergaan [...].64

De overheidsinvloed beperkte niet alleen de onafhankelijkheid van de magistratuur, maar ook de
vrijheden van de burgers. Die vrijheden werden het meest bedreigd door het ingrijpen van de politie
op basis van de wetten op de Openbare Veiligheid.
   Het Openbaar Ministerie werd in zijn opsporende taak bijgestaan door de polizia giudiziaria
(gerechtelijke opsporingspolitie).  Dit waren politieagenten van het ministerie van Binnenlandse65

Zaken. Politieagenten dienden dus tegelijkertijd zowel de prefect of de questore als het Openbaar
Ministerie. Tot de polizia giudiziaria behoorden ook de kantonrechter en de rechter van
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De kantonrechters bezetten binnen de rechterlijke macht de laagste rang. Zij werden onderbetaald,66

hadden nauwelijks enige carrièremogelijkheden en waren overbelast. Ze waren zeer gevoelig voor de
druk van de prefecten en van lokale machthebbers. Zie: Davis, Conflict and Control, 246-247.
"Eenmaal in gang gezet, kende de preventieve hechtenis geen tijdsbeperkingen." Ook de wetten van 186567

en van 1876 veranderden niets aan deze praktijk. Pas in 1913 kwamen er limieten aan de duur van de
voorlopige hechtenis. Amato, "La Libertà Personale", 89, 91, 99.
Berucht was de wijze van samenwerking tussen de regering en de rechterlijke macht tijdens het proces68

van de Matese-bende. Zie: Di Corato, "Magistratura, Anarchici e Governo", 321-372.
In 1869 moest de helft van de 185.000 gevangenen die op hun proces wachtten, worden vrijgelaten69

wegens gebrek aan bewijs of omdat het niet tot een rechtszaak kwam. De meerderheid had tot de
vrijlating een jaar in de gevangenis doorgebracht. In 1876 werden de procedures gewijzigd om ze, in de
woorden van de minister van Justitie, "liberaler te maken en tegelijkertijd de nodige strengheid te laten
behouden voor degenen die zich systematisch en berekenend tegen de maatschappij verzetten [anarchis-
ten]." In 1876 bleek uit de eerste uitgave van het Annuario Statistico dat er jaarlijks 200.000 personen in
de gevangenis belandden. In de jaren tachtig steeg dat aantal tot 250.000 per jaar en in het laatste
decennium van de negentiende eeuw tot 257.000 per jaar. In 1892 was het aantal gedetineerden dat
preventief vastzat en later werd vrijgesproken 18.673. Van dit aantal zaten 12.793 minder dan een maand
gevangen, 3.757 tussen één en drie maanden, 1.126 tussen drie en zes maanden, 700 tussen zes en twaalf
maanden, ruim 250 tussen één en twee jaar en ongeveer 50 langer dan twee jaar. Op 29 mei 1880 sprak
het Hof van Cassatie in Rome zich als volgt uit: "Ofschoon het te betreuren valt dat de aanvrager van
Beroep vijf jaren preventieve hechtenis heeft moeten ondergaan alvorens veroordeeld te zijn..., is dit geen
reden om de tekst van het Wetboek van Strafrecht te schenden." Amato, "La Libertà Personale", 91, 97,
99; Davis, Conflict and Control, 213-217.
Brief van Florido Matteucci aan minister van Justitie Diego Tajani, Cellulaire gevangenis van Perugia, 2070

februari 1879. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 57, fasc. 644. Voor de tekst van de brief zie: Bijlage A -
4.
De lijsten van gezworenen werden jaarlijks samengesteld door de burgemeesters. De prefecten hadden de71

bevoegdheid om namen toe te voegen of te verwijderen. Op 8 juni 1874 werd de wet op de gezworenen
veranderd. De volgende categorieën kwamen in aanmerking om als gezworene gekozen te worden:
senatoren en afgevaardigden, leden van universiteiten en kunstacademies, advocaten en notarissen,
universitaire afgestudeerden, professoren, ere-professoren, docenten, schrijvers van wetenschappelijke of
artistieke werken, ingenieurs, architekten, meetkundigen, hoge ambtenaren, curatoren, apothekers en
dierenartsen, burgemeesters, leden van de Kamers van Handel en Landbouw, bankdirecteuren en allen die
een zeker belastbaar inkomen genieten. Schminck, "Stato di Diritto", 478-479.

instructie.  Het Openbaar Ministerie had de bevoegdheid om, via de rechter van instructie,66

personen voor onbepaalde duur in preventieve hechtenis te nemen of weer in voorlopige vrijheid te
stellen.  De rechters van instructie maakten ongelimiteerd gebruik van de preventieve hechtenis:67

enerzijds hadden ze vaak tijd nodig om bewijsmateriaal te verzamelen  en anderzijds werd het68

directe 'sociale gevaar' voor enige tijd afgewend.  De jeugdige internationalist Florido Matteuci69

was dermate getergd door het voortdurende uitstel van zijn rechtszaak dat hij vanuit de gevangenis
de minister van Justitie een krachtige brief schreef waarin hij zijn beklag deed: "U, die zich
hoogdravend minister van Gratie en Justitie noemt ... vertrapt het recht en tast de basis van de
vrijheid, de individuele vrijheid, aan."70

   Ondanks de zuiveringen en de ingrepen van de regering in de rechterlijke macht beantwoordde de
magistratuur niet altijd aan het gewenste regeringsbeleid. Zeer strenge vonnissen werden afgewis-
seld met series vrijspraken, zoals duidelijk naar voren kwam in de rechtszaken tegen de internatio-
nalisten wegens de pogingen tot opstand in 1874. In de jaren zeventig werden de meeste anarchisten
voor Hoven van Assisen - rechtbanken van gezworenen - geleid op verdenking van 'samenzwering
tegen de binnenlandse veiligheid van de staat.' De Hoven van Assisen oordeelden over politieke
misdrijven waaronder deze aanklacht ressorteerde. Ondanks de beperkte samenstelling van de
kieslijsten van de Hoven van Assisen,  werden de anarchisten herhaaldelijk door de volksjury's71
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Schminck, "Stato di Diritto", 457.72

Zie: hoofdstuk X, pag. 292 vlg.73

Deze vorm van bewijslast maakt duidelijk waarom het voor de politie van belang was om vergaderruim-74

tes en privé-huizen binnen te mogen vallen voor huiszoekingen.
Het Hof van Beroep in Rome achtte de anarchistische leuze "dat iedereen zou moeten delen in eigendom75

en in licht" een bewijs voor de verdeling van de buit, en dus een bewijs voor het bestaan van een
criminele vereniging. Vonnis van het Hof van Beroep in Rome tegen Malatesta, Merlino en anderen, 30
december 1884. ASDMAE, P.I., B. 37.
Waarschijnlijk de Franse econoom en politicus Louis Reybaud (1799-1879).76

vrijgesproken. Voor de juryrechtbanken deden de verdedigers vaker een beroep op het 'gezonde
verstand' van de gezworenen dan op juridische argumenten.  Daarnaast werden de rechtszaken72

door de aangeklaagden herhaaldelijk aangegrepen als podia voor de verspreiding van ideeën die ze
buiten de rechtszaal niet konden uiten. Tijdens de rechtszaak tegen de leiders van de fasci siciliani
in 1894 kwam dit aspect duidelijk naar voren. Minister-president Crispi noemde de rechtszaak een
'school van het anarchisme.'  De rechtszaken vormden weliswaar een effectief propagandamiddel,73

maar waren ook duur omdat de veroordeelden zowel de boetes als de proceskosten moesten betalen.
   Het Openbaar Ministerie liet veelal de politieke aanklacht tegen de internationalisten vallen en
beschuldigde hen van minder ernstige delicten zodat ze hun straf niet zouden ontlopen. Deze niet-
politieke misdrijven werden voorgelegd aan de gerechtshoven. Op deze wijze werden de jury-
rechtbanken vermeden en konden de internationalisten door beroepsrechters worden berecht. In de
jaren tachtig werden de anarchistische verenigingen vooral aangeklaagd als associazioni di malfat-
tori (misdadige genootschappen) op grond van artikel 426 van het Wetboek van Strafrecht. Deze
aanklacht had nog een ander voordeel: het loutere feit van het bestaan van een misdadige organisa-
tie was een misdrijf en dus voldoende grond om de leden te veroordelen. Bij een politieke organi-
satie daarentegen moest aangetoond worden dat de leden waren overgegaan tot het begaan van
misdrijven. Daarnaast was het lidmaatschap van een misdadige vereniging al aangetoond door
correspondentie tussen de bendeleden en hun leiders  of door verdeling van de opbrengst van de74

misdrijven (art. 427).  Door de uitspraken van de Hoven van Cassatie te Florence in 1879 en te75

Rome in 1880 konden afdelingen van de Internationale zonder meer als misdadige genootschappen
beschouwd worden. Maar ook in deze aanklacht bleven de lagere rechters vaak dwars liggen. 
   Het Hof van Cassatie in Rome memoreerde in 1880 dat:

het voornemen van de zogenaamde internationalisten ook bestond uit het bloedbad, niet
als middel maar als bloeddorstig doel, en dat wordt aangetoond door de moorden van
Florence en Pisa [van 1878] ... En als de internationalistische vereniging het gebied van
de zuivere speculatieve discussies verlaat, en de moord en doodslag bezigt, verbergt ze in
werkelijkheid onder leugenachtige verschijningen een heus genootschap van misdadigers.
Hoe kunnen we erkennen dat rondreizende verkopers van lucifers, schoenmakers,
kledingmakers, ijzersmeden, slagers, knechten van tabaksverkopers en anderen van
soortgelijke klassen tijdens hun bijeenkomsten sociale theorieën bediscussiëren! Hoe
kunnen we ze vergelijken met een Saint-Simon, met een Fourier, met een Owen, met een
Reibaud  en met andere bekende socialisten.76

   Daar het niet mogelijk is dat dergelijke lieden tijdens hun bijeenkomsten, volgens de
uitdrukking die door de minister van Justitie in de Kamer van Afgevaardigden is gebruikt,
op rustige wijze met elkaar zouden disputeren zoals de academici van Socrates en Plato in
de zuilengang van Athene of als de academici van Brunetto Latini, volgt noodzakelij-
kerwijs, en de feiten tonen dat aan, dat het internationalisme hier niets anders inhoudt dan
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Hof van Cassatie van Rome, Openbaar verhoor van 16 februari 1880. ASDMAE, P.I., B. 37.77

Op 14 oktober 1891 oordeelde het Hof van Beroep in Ancona dat anarchisten niet onder artikel 24878

vielen. Zeven dagen later oordeelde de Hoge Raad dat anarchisten gewone misdadigers waren en dat ze
veroordeeld moesten worden op grond van artikel 248. Op 24 maart 1892 oordeelde het gerechtshof in
Rome dat het "enkele feit van het bestaan van een anarchistische vereniging" niet voldoende was om haar
leden te veroordelen krachtens artikel 248. Het Hof van Beroep was het niet eens met deze beslissing en
de Hoge Raad bekrachtigde op 24 november 1892 de beslissing dat artikel 248 te allen tijde toegepast
moest worden op anarchistische verenigingen indien deze uit ten minste vijf personen bestonden.
De rechtsgeleerden van de Klassieke School huldigden het beginsel van de vrije wil van de mens en van79

de persoonlijke aansprakelijkheid van de misdadiger. Zij waren fel gekant tegen de visie dat het recht een
tak van de sociologie zou zijn. Zij zochten veeleer naar poenale, procedurele en wettelijke hervormingen
dan naar criminologische kennis - kennis over misdaad en misdadigers - op zich.
De Positivistische School verwierp het beginsel van de vrije wil van de mens. De positivisten stonden op80

het standpunt dat het misdrijf geen schuld was die gestraft moest worden, maar een ziekte die genezen
diende te worden. De straf had hooguit een functie voor de maatschappij ter verdediging tegen de
misdadigers. In hun visie werd de misdadiger tot het misdrijf gedreven door antropologische, fysieke en
sociale factoren. Bij de positivisten stond criminologische kennis centraal. Papa, "La Cultura Giuridica",
51-52.
Canosa en Santosuosso, Magistrati, Anarchici e Socialisti, 41; Cheli, "La Libertà di Associazione", 289.81

een masker waarachter de gewone misdadiger zich verschuilt.
   De verdraaide benamingen voor min of meer sociaal-wetenschappelijke verenigingen

mogen niet dienen als een vaandel om bedorven waar te bedekken, aangezien de definities
van de misdaden worden ontleend aan daden en niet aan woorden. En als een vereniging
die zich internationalistisch noemt, niet in alle rust haar boodschap uitdraagt, maar met
geweld tot bloedbaden en moord aanzet, kan men aan haar geen andere naam geven dan
die onder artikel 426 van het Wetboek van Strafrecht valt [misdadig genootschap].77

   Om een einde te maken aan de onzekerheid binnen de rechterlijke macht werden in het nieuwe
Wetboek van Strafrecht (Codice Penale Zanardelli) van 1889 bepalingen opgenomen die beter van
toepassing waren op de anarchisten: aanzetten tot misdrijven (art. 246), verdediging van een
misdrijf, aanzetten tot haat tussen de sociale klassen (art. 247), associazione per delinquere (art.
248), vereniging die gericht is op het begaan van de misdrijven zoals voorzien in art. 247: de
verdediging van een misdaad, het aanzetten tot ongehoorzaamheid aan de wet en tot haat tussen de
sociale klassen (art. 251), en tenslotte aanzetten tot burgeroorlog (art. 252). 
   Al spoedig brak er een discussie los over de vraag of anarchistische verenigingen veroordeeld
dienden te worden volgens de artikelen 248 en 251 of alleen volgens artikel 251.  De meeste78

rechtsgeleerden van de Klassieke School spraken zich uit tegen de visie dat anarchistische vereni-
gingen misdadige genootschappen waren.  Rechtsgeleerden van de Positivistische School,79

waaronder Enrico Ferri en Cesare Lombroso, verklaarden zich voor het gelijkstellen van anarchisti-
sche en gewone misdrijven.  Minister van Binnenlandse Zaken, Giovanni Nicotera, was er in 189180

zeer duidelijk over. Hij zag de anarchistische vereniging niet als een politieke vereniging en
bijgevolg ook niet als een vereniging die door de wet werd toegestaan. Het lag in zijn bedoeling een
beroep te doen op de rechterlijke macht om artikel 248 op de anarchisten toe te passen. Indien de
bepalingen van het Wetboek van Strafrecht niet toereikend zouden blijken te zijn, wilde hij samen
met de minister van Justitie bestuderen welke wettelijke middelen het meest effectief zouden
uitpakken om anarchistische misdaden niet ongestraft te laten.  81

   De rechterlijke macht deelde de zienswijze van Nicotera. In de jaren negentig werden de rechters
telkens door de Hoge Raad terechtgewezen als ze anarchisten niet op grond van artikel 248
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De Hoge Raad sprak zich drie keer in deze zin uit: op 24 november 1892, op 24 februari 1893 en op 1182

februari 1894. Zie: "Associazioni Anarchiche", Il Digesto Italiano, vierde serie, II, 84-92.
Zie: Angelucci, Errico Malatesta e Compagni; Il Processo Malatesta e Compagni. 83

Op 12 maart 1901 verwierp het Hof van Cassatie in Rome, in een zaak tegen acht anarchisten uit Siena84

(de zaak Giuseppe Crocini), opnieuw het beroep van het Openbaar Ministerie dat ervoor pleitte om de
anarchisten te veroordelen op grond van het misdrijf van het vormen van een misdadig genootschap zoals
voorzien in artikel 248 van het Wetboek van Strafrecht. ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 113.
Galleani had zijn studie niet afgemaakt.85

Veertig procent van alle studenten in Italië studeerde aan de faculteit der rechtsgeleerdheid; dertig procent86

studeerde medicijnen. Clark, Modern Italy, 39.
Er bestaat geen studie over de universiteiten en het academische leven in Italië na de eenwording. In87

december 1991 is in Napels het studiecentrum Unistoria gestart dat het onderzoek naar de geschiedenis
van de universiteiten vanaf de achttiende eeuw wil bevorderen.
Aan de zeventien universiteiten stonden in de jaren zeventig en tachtig jaarlijks 12.500 studenten88

ingeschreven; in de jaren negentig groeide het aantal ingeschrevenen naar 26.000. Candeloro, Storia
dell'Italia Moderna, VI, 275-280.
Romano, Storia dei Fasci, 133.89

Labriola, "L'Università e la Libertà della Scienza" in: Labriola, Scritti, II, 891.90

Schminck, "Stato di Diritto", 466-468.91

veroordeelden.  In 1898 kwam er een einde aan deze gelijkstelling. In dat jaar oordeelde het82

gerechtshof in Ancona tijdens de rechtzaak tegen Errico Malatesta dat een anarchistische vereniging
niet gelijkgesteld kon worden met een misdadig genootschap.  De Hoge Raad verwierp op 1183

augustus van hetzelfde jaar het beroep van het Openbaar Ministerie en ook latere uitspraken van de
Hoge Raad bevestigden de uitspraak dat een anarchistische vereniging niet gezien kon worden als
een misdadig genootschap zoals voorzien in artikel 248.84

   Vele leiders van de socialistische partij (Enrico Ferri, Filippo Turati, Camillo Prampolini,
Leonida Bissolati, Giuseppe De Felice Giuffrida, Osvaldo Gnocchi-Viani), de republikeinse partij
(Napoleone Colajanni) en van de anarchistische beweging (Carlo Cafiero, Francesco Saverio
Merlino, Emilio Covelli, Luigi Galleani,  Luigi Molinari en Pietro Gori) waren advocaten.  De85 86

universiteiten genoten een opmerkelijke vrijheid in Italië en enkele socialistische en radicale
rechtsgeleerden wezen hun studenten op het 'klassenkarakter' van de Italiaanse wet.  Pas aan het87

eind van de jaren negentig werden universiteiten, mede door de angst voor de groei van het aantal
studenten  en van het aantal marxistische docenten, als een probleem voor de openbare orde, als de88

'citadel van het radicalisme'  of als 'de oorzaak van het anarchisme' beschouwd.  Voor de89 90

socialistische en anarchistische propagandisten waren de rechtszaken echter veel belangrijker dan
de universiteiten. Daar maakten advocaten van hun pleidooien ware propagandistische redevoering-
en. De meeste pleidooien bevatten de redenering dat het feit dat iemand verklaarde een revolutionair
te zijn, niet impliceerde dat hij in strijd met de wetten handelde. Andere pleidooien verwierpen a
priori de aanklacht op grond van de redenering dat de wettelijke orde een instrument van politieke
macht en onderdrukking was.  91

Het recht op vereniging

Het lijkt merkwaardig dat de aanklagers tijdens hun vervolging van anarchistische verenigingen
telkens moesten teruggrijpen op kwalificaties als 'samenzweringen' en 'misdadige genootschappen.'
De oorzaak hiervoor is echter eenvoudig. Het Statuto erkende weliswaar het recht van vergadering,
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Dit lijkt geen toeval aangezien de Belgische grondwet van 1831, die als voorbeeld diende voor de92

Italiaanse constitutie, expliciet het recht op vereniging garandeerde. Aangezien het recht van vergadering
wel was gegarandeerd, werd door sommige rechtsgeleerden de vereniging beschouwd als een permanente
vergadering. De tekst van artikel 32 van het Statuto luidde: "De wet erkent het recht om vreedzaam en
zonder wapens bijeen te komen, in overeenkomst met de wetten die de uitoefening ervan in het belang
van de publieke zaak kunnen voorschrijven. Deze bepaling is niet van toepassing op de bijeenkomsten in
openbare plaatsen, of open voor het publiek, die volledig aan de politiewetten onderworpen blijven."
Geciteerd naar Lisanti, "La Nascità del Movimento Operaio", 245; Pace, "La Libertà di Riunione", 241.
Cheli, "Libertà di Associazione", 275, 277. De Sardijnse wetgeving verbood alle verenigingen die niet93

waren gevormd met toestemming van het legitieme gezag.
Deze uitspraak wordt door Cheli ("Libertà di Associazione", 279) in verband gebracht met het feit dat in94

Piemonte de patriottistische verenigingen een sleutelrol speelden in de nationale eenmakingspolitiek van
Cavour.
Geciteerd naar Italo Mereu, "Storia dello Stato Rinnegante", Il Sole di 24 Ore, 3 maart 1996.95

Supllemento al Giornale La Favilla, no. 56. Een exemplaar bevindt zich in ASMan, Polizia, B. 402.96

De Comitati di Provvedimento.97

Geciteerd naar Cheli, "Libertà di Associazione", 280.98

maar de vrijheid van vereniging had geen enkele constitutionele basis.  Deze omissie kwam voort92

uit de constitutionele ideologie van het Italiaanse liberalisme waarbinnen alle publieke betrekkingen
beperkt werden tot de elementaire verhouding staat-burger en uit de afkeer van preventieve
beperkingen op het recht van vereniging in de Sardijnse wetgeving.  Het feit dat het recht op93

vereniging niet was vermeld in de grondwet betekende echter evenzeer dat er geen constitutionele
grenzen waren aan verenigingsvormen. In 1852 sprak de Raad van State zich daarom ook uit tegen
elke beperkende regeling voor verenigingen.  In het Wetboek van Strafrecht van 1859 waren twee94

bepalingen opgenomen die het recht van vereniging aan voorwaarden bond: het was verboden
gewapende bendes of misdadige genootschappen te vormen. De wettelijke lacune leidde al spoedig
tot problemen in het parlement.
   De vrijheid van vereniging was één van de talloze voorbeelden binnen de Italiaanse wetgeving
waarvoor het beginsel van de 'normativa rinnegante', de 'verloochende norm' gold: het naast elkaar
bestaan in één wet of in een aantal verwante wetten van een tweeledige juridische oplossing van
hetzelfde probleem, waarbij het aan de willekeur van de politicus werd overgelaten om die
oplossing te vinden die hem het beste uitkwam. Deze dubbelzinnige wetgeving leidde tot de praktijk
van de 'regel van Giolitti': "Wetten past men toe op vijanden en interpreteert men voor vrienden."95

De socialistische krant La Favilla (De Vonk) merkte daarover op:

terwijl hetzelfde wetsartikel de burgers de vrijheid van vergadering verleent, geeft het
tegelijkertijd de politie de mogelijkheid om deze te ontbinden. [...] De wet is een meester-
werk van hypocrisie en barbarij. Het zijn Radetzkyaanse wetten onder het mom van
liberalisme. Het is geen kwestie van personen; of nu de reactionaire Cantelli ofwel de
radicale Zanardelli aan de macht is, maakt niets uit. Het bederf zit in de geest van de
instellingen die alle gevoed zijn door een huichelachtige vrijheid.96

   In 1862 kwamen er Kamervragen over de ontwikkeling van garibaldistische verenigingen  die de97

vorming van zelfstandige expeditielegers of vrijkorpsen ten doel hadden met het oog op een nieuwe
oorlog tegen Oostenrijk. Minister-president Bettino Ricasoli antwoordde daarop dat de regering
niet het recht had om deze verenigingen aan te pakken "omdat de wet ze niet verbood, en dat wat de
wet niet verbiedt, is toegestaan."  Het was duidelijk dat verenigingen die de regering van dienst98

konden zijn, zich vrijelijk konden ontwikkelen. Hij hield vast aan het beginsel 'altijd onderdrukken,
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Tijdens het Kamerdebat van 20 november tot 1 december 1862 werd het duidelijk dat de meerderheid99

weliswaar de bevoegdheden van de regering onderschreef, maar dat ze in dit concrete geval het beleid
van de regering afkeurde. Rattazzi wachtte niet op de motie van wantrouwen en nam ontslag.
In 1878 werden deze gematigde arbeidersverenigingen bij de wet erkend.100

Minister-president en minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan minister van Buitenlandse Zaken101

Visconti Venosta, Rome 8 april 1872. In: Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 451-452.

nooit en te nimmer preventief optreden': verenigingen konden blijven functioneren zolang ze nog
geen overtreding hadden begaan; bij de eerste overtreding zouden ze worden aangepakt. Onder
Ricasoli's opvolger Urbano Rattazzi konden de garibaldistische legers zich, actief en passief
gesteund door koning en regering, uitbreiden en bewapenen. Vlak voor de slag bij Aspromonte
(Reggio Calabria) in 1862, tijdens welke het Italiaanse leger de garibaldini versloeg, had Rattazzi
zich tot de Raad van State gewend voor een advies over de bevoegdheden van de regering tegenover
staatsgevaarlijke verenigingen. De Raad erkende de bevoegdheid van de regering om verenigingen
te ontbinden als die onverenigbaar waren met de staatsveiligheid. Kort daarop liet Rattazzi per
decreet 500 garibaldistische verenigingen ontbinden hetgeen uiteindelijk tot zijn ontslag leidde.99

Rattazzi had echter wel de koers uitgezet die de meeste regeringen bleven volgen: verenigingen die
gevaarlijk werden geacht voor de veiligheid van de staat (democraten, republikeinen, internatio-
nalisten), werden ontbonden. De in aantal toenemende società di mutuo soccorso liet men over het
algemeen ongemoeid.100

   In 1872 formuleerde minister-president Giovanni Lanza zijn interpretatie van het recht op
vereniging als volgt: 

Zolang een vereniging zich groepeert rond een politiek-economisch programma, ook al is
zij geïnspireerd door de meest absurde sofismen van de socialistische School, kan de
uitvoerende macht, indien zij geen schending van de wet of een positieve bedreiging van
vernietiging van de huidige orde ziet, geen strafrechterlijke onderdrukking toepassen. En
anderzijds schikt het niet om rechtszaken aan te spannen, die in de meerderheid van de
gevallen erin resulteren dat de vereniging die men wil bestrijden een hoger aanzien krijgt.
Het misdrijf, en dus het gevaar, begint dan als men vanaf het terrein van de vage aspira-
ties naar nieuwe ordeningen [...] overgaat tot de daad of tot de directe voorbereiding
daarvan, door middel van akkoorden en pogingen tot het begaan van misdrijven tegen
eigendom of tegen personen.101

   Na de machtsovername door de Sinistra in 1876 veranderde er weinig in het beleid ten aanzien
van de verenigingen. Het eerste kabinet van Benedetto Cairoli in 1878 vormde een gunstige
uitzondering op deze koers. Hij was, samen met minister van Justitie Giuseppe Zanardelli, van
mening dat de regering niet het recht had om de vrijheid van vereniging te beperken en dat alleen de
rechterlijke macht kon toetsen of een vereniging verboden was. Als gevolg van deze liberale
politiek konden de republikeinse en internationalistische verenigingen weer bovengronds opereren.
De politieke stemming na de aanslag van Giovanni Passannante op de koning en na de bomaan-
slagen in Florence en Pisa in 1878 maakte een abrupt einde aan deze tolerante politieke opstelling.
De meerderheid van de Kamer, overtuigd van de verantwoordelijkheid van de internationalisten
voor de aanslagen, was van mening dat de regering de plicht had om preventief op te treden tegen
staatsgevaarlijke verenigingen en verwierp op 11 december 1878 de volgende motie van vertrou-
wen:

De Kamer, akte nemende van de verklaringen van de minister-president en van de
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Pace, "La Libertà di Riunione", 244. De motie werd ook verworpen door de meerderheid van de Sinistra,102

met inbegrip van Francesco Crispi, Agostino Depretis en Giovanni Nicotera.
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Op 4 maart 1880 vergaarde Depretis inlichtingen over wetten in andere staten krachtens welke men daar105

misdrijven dacht te voorkomen of verenigingen te onderdrukken die de maatschappij bedreigden in haar
meest essentiële instellingen: het gezin, de eigendom en de regering. ASDMAE, P.I., B. 11.
Het is verboden deel uit te maken of oprichter te zijn van gewapende bendes die tot doel hebben een106

aanslag te plegen op de onafhankelijkheid of de eenheid van de staat, op de koning, de koningin, de
troonopvolger en de regering, op het staatsbestel, of die tot doel hebben een opstand tegen de staatsautori-
teiten uit te voeren (art. 131-133). Daarnaast is het strafbaar, als misdrijf tegen de openbare orde, om deel
uit te maken van gewapende korpsen die het doel hebben andere dan de reeds aangegeven misdrijven te
begaan (art. 253) of, zonder toestemming, een gewapend korps op te richten ook al heeft dit niet het doel
om misdrijven te begaan (art. 254).
De associazioni a delinquere (in 1859 genoemd als: associazioni di malfattori): misdadige genoot-107

schappen zijn verenigingen bestaande uit vijf of meer personen die het doel hebben om misdrijven te
begaan tegen de rechtspleging, of de openbare trouw, of de publieke integriteit, of de goede zeden, of de
gezinsorde of tegen personen of eigendom (art. 248), ofwel die organisaties die ten doel hebben
misdrijven te begaan bestaande uit het verdedigen van misdrijven, het aanzetten tot ongehoorzaamheid
aan de wet, aansporing tot haat tussen de sociale klassen op een wijze die gevaarlijk is voor de openbare
orde (art. 251).
Strafbaar zijn personen die overeenkomen en besluiten om met bepaalde middelen een handeling te108

ondernemen met het doel de staat te onderwerpen aan buitenlandse overheersing, of de onafhankelijkheid
ervan te verkleinen of de eenheid op te heffen, of een daad te begaan met de bedoeling de koning of de
regering te hinderen in de volledige of gedeeltelijke uitoefening van de souvereiniteit, om de Senaat of de
Kamer te hinderen in de uitoefening van hun functies of met geweld het staatsbestel en de regeringsvorm
te veranderen of de orde van de troonopvolging, of om de inwoners van het rijk in gewapende opstand te
brengen tegen de staatsautoriteiten, of om misdaden te begaan tegen buitenlandse staatshoofden (art.
134).

minister van Binnenlandse Zaken, vertrouwt erop dat de regering binnen de [grenzen der]
vrijheid de orde zal weten te bewaren.102

   Vier maanden later, in april 1879 was de vrijheid van vereniging opnieuw een discussiepunt in de
Kamer. Minister-president Depretis was dankzij het debat in december van het vorige jaar
nauwkeurig op de hoogte van de opstelling van de Kamer. Hij huldigde tijdens het debat dezelfde
opvatting als Lanza zeven jaar eerder, namelijk dat "zolang de verenigingen zich tot het zuiver
theoretische gebied beperken," er geen regeringsmaatregelen zouden worden genomen, maar "zodra
ze het theoretische gebied zouden verlaten en dat van de actie zouden betreden," de regering zich de
bevoegdheid zou voorbehouden om ze te ontbinden. Het behoorde, volgens de minister-president,
tot de plicht van de regering om permanent toezicht te houden op de verenigingen.  Depretis ging103

echter nog verder door te verklaren dat ook openbare bijeenkomsten tijdens welke republikeinse
vlaggen werden gedragen, dat wil zeggen openlijke manifestaties van een vereniging die strijdig
was met de bestaande staatsvorm, verboden waren. Dat was namelijk geen theoretische manifestatie
meer, maar een duidelijke actie.  Aan deze politieke lijn hielden de regeringen zich gedurende de104

jaren tachtig vast.105

   In 1889 presenteerde minister van Justitie Giuseppe Zanardelli het nieuwe Wetboek van
Strafrecht. Met het oog op zijn liberale houding tijdens het kabinet-Cairoli in 1878, verwachtte men
veel van de bepalingen over het recht van vereniging. In de Codice Zanardelli werden er drie
fundamentele grenzen aan het recht van vereniging gesteld. Het was verboden deel te nemen aan
een gewapende bende,  een misdadig genootschap  of een samenzwering tegen de staat.  In al106 107 108
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Dit lijkt een futiel onderscheid, maar in de Italiaanse wetgeving stond nergens omschreven wat er onder109

een openbare vergadering moest worden verstaan. Derhalve kon de beperking ook worden toegepast op
vergaderingen die door het aantal en de kwaliteit van de deelnemers openbaar leken. In 1896 (Circulaire
van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 6 april 1896) werd van deze bepaling gebruik gemaakt om de
criteria voor de openbare vergaderingen te verruimen. Deze werden bepaald geacht door: de plaats van
vergadering, het aantal uitgenodigde personen, het doel van de vergadering en het te bespreken thema
tijdens de conferentie. Pace, "La Libertà di Riunione", 248.
Zie: hoofdstuk X, pag. 316 vlg.110

Jensen, Liberty and Order, 121.111

Jensen, Liberty and Order, 123.112

Geciteerd naar Palma, "La Libertà di Stampa", 204.113

deze drie gevallen was de vereniging of het lidmaatschap ervan op zich al voldoende grond voor
rechtsvervolging. In hetzelfde jaar veranderde minister-president Crispi per decreet (30 juni 1889)
de regels van het recht van vergadering. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de
bepalingen volgens het Statuto bestonden in de afschaffing van het onderscheid tussen "vergade-
ringen in privé-plaatsen" en "vergaderingen in openbare plaatsen en open voor het publiek".
Daarvoor in de plaats kwam het onderscheid tussen 'privé-vergaderingen' en 'openbare vergaderin-
gen.'  109

   Reeds vijf jaar na de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht werden de grootste
wettelijke beperkingen op de vrijheid van vereniging doorgevoerd. Aanleiding daartoe waren de
opstandige fasci siciliani, de anarchistische opstanden aan het begin van 1894, de aanslag op
Crispi van 16 juni 1894, alsmede de anarchistische aanslagen in Frankrijk. Deze antianarchistische
wetten waren van tijdelijke aard en golden tot 31 december 1895. De duur van de wetten werd
echter telkens verlengd. Vooral artikel 5 van wet 316 bood ruime mogelijkheden voor grootschalige
repressie: verboden waren verenigingen en vergaderingen die ten doel hadden om met gewelddaden
de sociale orde omver te werpen. Tijdens de debatten over de wetsvoorstellen protesteerden met
name de socialist Enrico Ferri en de republikein Giovanni Bovio tegen de uitzonderingswetten. De
regering verzekerde echter dat de wetten alleen tegen anarchisten waren gericht. Een leugenachtige
garantie: met deze wet in de hand werden alle anarchistische, socialistische en republikeinse
verenigingen ontbonden.110

   Ook Crispi's opvolger Antonio Rudinì onderkende het gebrek aan duidelijke regels voor het recht
van vereniging en vergadering. Hij wees op de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht voor
misdadige genootschappen en tevens op het ontbreken van bepalingen over middelen waarmee de
regering deze verenigingen zou kunnen beletten te ageren en misdaden te begaan.  Rudinì ging111

echter niet zo ver als Crispi door alle verenigingen te verbieden en beperkte zich tot de mogelijkhe-
den die hem door de bestaande wetgeving werden geboden. Hij verklaarde in het parlement dat hij
alleen die vergaderingen en verenigingen verbood die een bedreiging vormden voor de openbare
orde, in strijd waren met de Italiaanse instituties of met de wet. Hij verdedigde daarbij de preventie-
ve toepassing van de wet.  De decreten van 22 juni 1899 van minister-president Luigi Pelloux112

bevatten de meest vergaande beperkingen op het recht van vereniging. Op 5 april 1901 schafte de
regering-Zanardelli ze definitief af. Na deze datum namen de regeringen een tolerante houding aan
tegenover verenigingen. Vooral de arbeidersverenigingen profiteerden van deze ruimere vrijheid.

De vrijheid van drukpers

In het Statuto van 1848 was het beginsel van de persvrijheid uitdrukkelijk opgenomen: "de pers zal
vrij zijn, maar onderworpen aan repressieve wetten" (art. 11) en "de pers is vrij, maar de wet
bestraft misbruik" (art. 28).  Beide artikelen drukken de dubbelzinnigheid van de wetgeving uit:113
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Art. 47: "Alle strafrechterlijke sancties [...] zijn van toepassing op de uitgevers en op de schrijvers die hun118

artikelen hebben ondertekend. De uitgesproken veroordeling van de schrijver zal tevens worden
uitgevoerd op de uitgever, die altijd als medeplichtige van de begane overtredingen [...] zal worden
beschouwd."
Castronovo, La Stampa Italiana, 6.119

volledige vrijheid enerzijds en ruime beperkingen anderzijds. De vrijheid werd ingeperkt door
meerdere uitzonderingen: belediging van, of het aanzetten tot het begaan van misdrijven tegen de
persoon van de koning en de koninklijke familie, de vertegenwoordigende instellingen, buitenlandse
staatshoofden en het diplomatieke personeel, alsmede tegen de godsdienst, de goede zeden en het
recht op eigendom.  De belangrijkste inperkingen voor de republikeinse en internationalistische114

kranten waren echter: de openlijke instemming met "een regeringsvorm die anders is dan de
huidige"; de uiting van de "wens tot of bedreiging met de vernietiging van de constitutionele monar-
chistische orde" en van "elke uitlokking tot haat tussen de verschillende sociale klassen."115

Krachtens de constitutie van 1848 was elke vorm van preventieve censuur afgeschaft, evenals
krantenzegels en andere belastingen op advertenties en papier. Ofschoon preventieve censuur niet
bestond, werden vele geschriften vooraf in beslag genomen. Deze praktijk werd pas in 1906 bij de
wet verboden.116

   De uitgever of drukker moest van elke publicatie een kopie aan de procureur-generaal of aan de
kantonrechter voorleggen. De uitgever of de hoofdredacteur van een tijdschrift of een krant moest
bovendien voor de verschijning ervan een schriftelijke verklaring afgeven aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken met daarin de vermelding van de aard van de publicatie, de naam van de
drukkerij en de naam en de verblijfplaats van de verantwoordelijke uitgever. In de praktijk gingen
de politieautoriteiten en de rechters zeer willekeurig met de persvrijheid om en werd de inbeslagne-
ming herhaaldelijk gebruikt als preventieve censuur.  In de wet was niet omschreven wie verant-117

woordelijk, en daarom strafbaar, was voor een artikel in een tijdschrift dat in strijd was met de wet.
In het algemeen werd de verantwoordelijke uitgever voor overtredingen van de perswet bestraft.118

Indien de auteur bekend was - ook al had hij het artikel niet ondertekend - werd ook hij gestraft. Het
gebruik van pseudoniemen in de republikeinse en internationalistische kranten was zodoende eerder
regel dan uitzondering. De oppositionele pers introduceerde daarom, uit voorzorg tegen preventieve
arrestaties, al snel het gebruik om een stroman aan te wijzen als uitgever. De regering ging daarop
steeds vaker over tot vervolging van de auteur van een artikel of van de hoofdredacteur.  Door de119

uitspraak van het Hof van Cassatie in Turijn in 1884 werd voornamelijk de hoofdredacteur
verantwoordelijk en strafbaar geacht.
   Kranten vormden bij uitstek een instrument van de burgerij. Zij werden na de eenwording vrijwel
volledig gecontroleerd door de regerende politieke groepen in Piemonte. Tussen de politieke leiders
- zowel van de Destra als van de Sinistra - en de redacties bestonden hechte banden en de politici
gebruikten de kranten vooral als één van de middelen voor het beïnvloeden van de openbare
mening. Daarnaast waren kranten, wegens het ontbreken van georganiseerde partijen, voor de
politici van groot belang als bindende factor tussen de leiders en de politieke cliëntèle. Afdelingen
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en prefecten kregen de taak om regeringsgezinde
kranten te ondersteunen door bevoordeling en directe financiering vanuit de staatskas. Dat was
vooral van betekenis voor de regionale en lokale kranten, die in grote mate afhankelijk waren van
overheidssteun. De regering en de lokale machthebbers konden dankzij deze constructie een grote
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Romanelli, L'Italia Liberale, 436.
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invloed uitoefenen op de inhoud en richting van de regionale pers. Die invloed werd versterkt door
het feit dat de regering het enige persagentschap in Italië, het Agenzia Stefani, controleerde.
   Vanaf het kabinet Giovanni Lanza (1869-1873) probeerden de regeringen de invloedssfeer en de
uitbreidingsmogelijkheden van de rivaliserende pers te beperken. Met behulp van de prefecten
ontstonden er kranten met het stempel 'crisma prefettizio' (toestemming van de prefect). Deze
werden betaald voor de publicatie van staatsstukken, kregen subsidies voor hun trouw aan de
regering en werden gratis voorzien van nieuwsberichten door overheidsambtenaren. In 1876, het
jaar van de val van de Destra, waren er 65 'officiële' kranten, waarvan 28 dagbladen.  Depretis120

schafte deze 'officiële' kranten af en daarmee de verplichting van de regering om te betalen voor de
publicatie van wetten en andere administratieve maatregelen. Al spoedig zag echter ook de Sinistra
in dat het lonend was om bevriende kranten te hebben. Minister van Binnenlandse Zaken Giovanni
Nicotera zorgde voor een uitgebreid netwerk van journalisten en kranten en Depretis paste al snel
dezelfde methodes toe als de regeringen van de Destra. Prefecten en questori werden ingezet om,
met behulp van individuele afgevaardigden, de regeringspers in de provincies te organiseren.
Behalve de regering had ook de koning enkele journalisten in persoonlijke dienst.121

   In de jaren tachtig werd het voor de regering steeds moeilijker om de pers te beïnvloeden. Dat was
deels het gevolg van veranderde politieke verhoudingen, maar vooral van de toenemende inmenging
van belangengroepen in het journalistieke bedrijf. Banken en industriële en agrarische pressiegroe-
pen zorgden steeds vaker voor de financiering van kranten. Dankzij het groeiende aantal adverten-
ties en de invloed van de Amerikaanse journalistiek konden steeds meer kranten onafhankelijk van
de regering opereren. Ook het grotere leespubliek werkte gunstig op de verzelfstandiging van de
pers.  Grote kranten konden zelfs een eigen telegraafdienst opzetten en waren bijgevolg niet122

langer afhankelijk van het agentschap Stefani. De regeringspolitiek en het parlementaire systeem
konden dankzij de toenemende zelfstandigheid van de kranten worden bekritiseerd. De regering liet
dat niet over haar kant gaan en greep veelvuldig in door publicaties te verbieden. Onder Crispi werd
de repressie van oppositiekranten en de financiering van regeringsgezinde kranten opgevoerd. Deze
overheidssteun ging zelfs zo ver dat enkele kranten voor hun voortbestaan afhankelijk waren van de
fondsen van de geheime diensten.  Het verschijnsel van de krant met lege plekken of voorzien van123

de term 'sequestrato' (in beslag genomen) kwam steeds vaker voor. De telegraafdienst werd onder
regeringstoezicht gesteld en de prijzen en distributie van papier konden naar willekeur worden
gemanipuleerd. Na 1890 werd er een zwaar politieapparaat gevestigd bij het het Ufficio Politico
Centrale di Pubblica Sicurezza om, met behulp van een verfijnd netwerk van toezicht en in
samenwerking met lokale autoriteiten en prefecturen, de pers te controleren. Alle nummers van de
oppositionele pers - en met name van anarchistische, socialistische en klerikale kranten - werden
verzameld en grondig bestudeerd. Voor het toezicht op buitenlandse kranten werden consuls,
geheime agenten en postkantoren ingeschakeld.
   Op 4 juni 1894 stuurde minister van Justitie, Vincenzo Calenda, de volgende geheime circulaire
aan de procureur-generaals:

Reeds sinds geruime tijd blijft de propaganda van de revolutionaire partijen constant en
actief door middel van ruime en voortdurende verspreiding van publicaties (circulaires,
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brochures, manifesten, bulletins etc.), die vaak aan de aandacht en het toezicht van de
autoriteiten van de Pubblica Sicurezza ontsnappen.
Aangezien het voor de handhaving van de openbare orde, en dikwijls ook voor het
voorkomen van misdadige aanslagen, van het grootste belang is dat de autoriteiten van de
Pubblica Sicurezza met zorg worden ingelicht over de anarchistische propaganda en over
elke andere opstandige manifestatie die door middel van de pers kenbaar wordt gemaakt,
heeft de minister van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met mij, bepaald, dat
vanaf heden een functionaris van de Pubblica Sicurezza deze materie dagelijks bespreekt
met het hoofd van het betreffende Openbare Ministerie, of met een ondergeschikte die
door hem daarvoor speciaal is belast. [...]

   Tegelijk met de mededeling van het bovenstaande verzoek ik u om overeenkomstige en
geheime instructies te geven aan de ondergeschikte Procureurs van de Koning; en ik twij-
fel er niet aan, dat elke functionaris van het Openbaar Ministerie met de grootste ijver de
taak van de autoriteiten van de Pubblica Sicurezza om toezicht te houden en, indien
nodig, op te treden in het belang van de doeltreffende handhaving van de openbare orde
en van de spoedige ontdekking van criminele aanslagen, zal vergemakkelijken door aan
de functionaris die zich tot dat doel bij de procureur-generaal of bij de procureur van de
koning vervoegt, alle drukwerken met een anarchistisch of socialistisch karakter, of die
aanzetten tot een misdrijf of tot openlijke onlusten, te tonen.124

 
Dergelijke circulaires waren eerder regel dan uitzondering. De persovertredingen en de onbelem-
merde vrijheid van meningsuiting werden door de top van Justitie en de regering beschouwd als
grote gevaren voor de openbare veiligheid en de gevestigde orde.  Anderzijds werd de publieke125

opinie altijd beschouwd als een morele kracht voor de regering en de uitvoerende macht.126

   De antianarchistische wetgeving van juli 1894 en de antiliberale wetten van Pelloux leidden tot
een accentuering van de vervolging van de geschriften van de oppositie. Na de uitvaardiging van
Crispi's wetten staakten de anarchistische redacties noodgedwongen hun activiteiten en pas in 1896
verschenen er weer enkele anarchistische kranten. In het klimaat van de beperkte persvrijheid is het
niet verwonderlijk dat het tijdelijke verbond van sociaal-democraten en radicale politici, de Lega
per la Difesa della Libertà (Bond ter Verdediging van de Vrijheid), als eerste programmapunt de
"hardnekkige en onwrikbare bescherming van de vrijheid van pers en van opinie" had.127

   Op 12 april 1896 zond het ministerie de volgende circulaire:

Artikel 16 - Het is bovendien toegestaan dat in gevallen van dringende noodzakelijkheid,
indien de rechterlijke autoriteiten niet op tijd kunnen ingrijpen, de ambtenaren van de
Openbare Veiligheid, die verklaren als ambtenaren van de rechterlijke politie op te treden,
bij de postkantoren de inbeslagneming van deze voorwerpen [kranten en drukwerken]
kunnen bevelen of persoonlijk kunnen uitvoeren. In dat geval moet er door de ambtenaren
zelf een verbaal worden opgesteld, waarvan een kopie aan het postkantoor wordt
overhandigd, en waaruit blijkt dat ze optreden als ambtenaren van de rechterlijke politie
zonder de tussenkomst van de magistratuur, wegens de dringende noodzaak, maar dat ze
zich verplichten om aan de bevoegde autoriteiten de inbeslaggenomen voorwerpen te
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12 april 1896.
Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 1 september 1898. Voor de tekst zie:129

Bijlage A - 26.
De namen van de kranten weerspiegelden vooral de symboliek van het socialisme en anarchisme. Ze130

verwezen veelal naar de sociaal-economische omstandigheden (De Miserabele, Het Canaille, De Misère,
De Onterfde, De Onderdrukte, De Paria, Het Plebs, Pauperdom, De Blanke Slaven), naar arbeidersinstru-
menten (De Hamer, De Pikhouweel, De Mestvork, De Overall), naar het verleden (De Commune, Het
Jaar Negentachtig, 18 Maart, De Elfde November), naar de verlossing (De Anarchie, Het Ontwaken, De
Toekomst, De Bevrijding, De Vrijheid, De Sociale Gelijkheid, De Voorhoede, De Opstand, De
Dageraad) en naar martelaren (Carlo Cafiero, Spartacus, Pisacane).

zullen overhandigen. [...]
Artikel 17 - Indien het gaat om anarchistische drukwerken of om kranten die afkomstig
zijn uit het buitenland die artikelen bevatten met de bedoeling om haat op te wekken
tussen de verschillende sociale klassen, tegen de gevestigde autoriteiten, of die oproepen
tot de omverwerping van de bestaande instellingen, hebben de postkantoren de plicht om
ze uit eigen initiatief in beslag te nemen. [...]128

Vanaf september 1898 waren de instructies van de regering op de pers dermate uitgebreid dat geen
enkele publicatie nog aan de aandacht van de censuur kon ontsnappen.129

   De anarchistische kranten in Italië hadden geen langdurig leven. Tussen 1870 en 1900 bestond
het gemiddelde anarchistische blad zes tot zeven maanden, maar de meeste kranten hielden het niet
langer dan één of twee maanden vol. Het verschijnsel van afzonderlijke nummers (numeri unici)
die het anarchisme propageerden of gewijd waren aan bijzondere gebeurtenissen (herdenking van de
Commune van Parijs, de viering van de Eerste Mei, de herdenking van de Martelaren van Chicago)
was kenmerkend voor de anarchistische beweging. Vaak verdween de naam van een krant, maar
bleef de redactie intact; onder een nieuwe naam dook de krant later weer op. Inbeslagnemingen,
geldgebrek, rechtszaken, gevangenisstraffen, boetes en onderlinge verdeeldheid waren de belang-
rijkste oorzaken voor de kortstondige levensduur van periodieken. Anders dan de burgerlijke
kranten die hun verspreiding beperkten tot het gebied waar ze werden uitgegeven, hadden de
internationalistische en anarchistische tijdschriften een nationaal of supraregionaal verspreidingsge-
bied. De kranten dienden voornamelijk ter lering en verheldering en waren nauwelijks gericht op de
actualiteit. Ze wekken de indruk dat ze vooral belangrijk waren voor de zelfbevestiging van de
groep en voor contacten met andere groepen.  Hetzelfde doel dienden de honderden brochures.130

Anders was het gesteld met de duizenden pamfletten, die vooral een aansporende, opruiende en
aanmoedigende functie hadden.
   De anarchistische kranten bestonden voornamelijk van abonnementen, vrijwillige bijdragen en
'strijdpenningen'. De oplagen waren gering, maar de kranten werden veelal in groepsverband
(voor)gelezen. Om te voorkomen dat de kranten door de politie in beslag werden genomen, werden
ze vaak in andere, legale, kranten gevouwen of aan een reizende kameraad meegegeven.
   

De politie en politiespionnen

Het verschijnsel van spionnen en informanten was in de negentiende eeuw wijd verspreid. Cavour
had een eigen geheime dienst en liet niet alleen revolutionairen als Mazzini en Garibaldi bespione-
ren maar ook de koning en het koninklijk huis. De koning op zijn beurt had een eigen netwerk van
spionnen en informanten. Cavour introduceerde tevens het gebruik van spionnen ter beïnvloeding
van verkiezingen. Nicotera, Depretis, Crispi en Giolitti namen deze praktijk over. Vanaf de



Het Repressieve Apparaat van de Liberale Staat 43

Viviani, Servizi Segreti Italiani, 103.131

Zini, Dei Criteri e dei Modi di Governo, 53-54.132

Ibidem.133

De aard van de materie en het gebrek aan documentatie maken schattingen van aantallen onmogelijk.134

Elke prefect, questore, politie-inspecteur en onder-inspecteur beschikte over één of meerdere informan-
ten.
De omvang van deze dienst is niet meer na te gaan. Het heeft er echter alle schijn van dat de dienst zonder135

enige systematiek en efficiëntie opereerde.
Zie: hoofdstuk VII, pag. 220 vlg.136

In Rome bestond de squadra politica vanaf 1891 uit een opperwachtmeester, een brigadier, twee onder-137

brigadieren en twaalf hulpagenten-in-burger.
Giorio, Ricordi di Questura, 59.138

eenwording bestonden er zes inlichtingendiensten in Italië: twee bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken, waarvan één voor politieke zaken, één bij het leger en één bij de marine, één bij de
carabinieri en één bij het douanekorps. Het is waarschijnlijk dat de minister-president daarnaast
nog over een persoonlijke informatiedienst beschikte.131

   De ex-prefect Luigi Zini noteerde reeds in 1876 dat de Italiaanse politie de bestrijding van
gewone misdaad verwaarloosde ten gunste van die van politieke misdrijven. Volgens hem begon
vanaf eind 1862 vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken:

het ononderbroken spookbeeld van intriges, samenzweringen en complotten, met het
daarop verschuldigde antwoord van obligate verijdelingen en reddingsacties: de orde werd
gered, de monarchie werd gered, de levens van hoogwaardigheidsbekleders werden gered
[...] Italië werd gered, de beschaafde wereld werd gered... Vanaf die periode groepeerde
zich rond de regering een wisselende menigte van verlossers [...] van anonieme intrigan-
ten, van diverse confidenti, van hongerige spionnen. [...]132

Als angstwekkend beeld voegde hij er nog aan toe: "Spoedig zullen we agents-provocateurs hebben
omdat de fantasten niet meer aan de behoefte voldoen".  Als oud-prefect was Zini van deze zaken133

goed op de hoogte. Zijn angst voor provocateurs was echter overdreven. Daarentegen was het aantal
spionnen, informanten, confidenti (vertrouwelingen van de politie) en mouchards (verklikkers), die
binnen de verschillende oppositie-bewegingen actief waren, zeer groot.134

   In Italië bestond er geen centraal geleide binnenlandse spionagedienst. Binnen het ministerie van
Binnenlandse Zaken was er weliswaar de Direzione Affari Generali e Riservati die zich speciaal
toelegde op politieke inlichtingen, maar deze divisie had zelf geen spionnen in dienst. Dit bureau
was voornamelijk het verzamelpunt van informatie die het uit binnen- en buitenland verkreeg.  De135

informatie over de anarchisten in het buitenland ontving het via het ministerie van Buitenlandse
Zaken.  In het binnenland zorgden de prefecten voor de inlichtingen. Zij kregen de berichten over136

de anarchisten via eigen confidenti of via de questori die ook over informanten beschikten. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken zorgde voor de geheime fondsen van de prefecturen en questori.
Deze geheime uitgaven waren gescheiden van de uitgaven voor de Openbare Veiligheid. Onder de
geheime uitgaven werden de kosten voor de politieke politie opgenomen.
   De politieke politiekorpsen, de squadre politiche, vormden het zichtbare gedeelte van het
politietoezicht op de politieke bewegingen.  Zij werden geacht op de hoogte te zijn van alle137

politieke groeperingen en hun leiders en moesten de vergaderingen en bijeenkomsten in de gaten
houden. Zij moesten bovendien de gezochte republikeinen en internationalisten arresteren, waarbij
zij zeer frequent onschuldige burgers aanzagen voor revolutionairen.  De politie hield de namen138

van de bekende internationalisten en republikeinen bij in een zwartboek. De gebrekkige signale-
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Questore van Florence aan de prefect, Florence 31 januari 1885. ASF, Questura, B. 12.139

In een comparatieve studie van David Bayley ("The Police and Political Development in Europe", 341)140

tussen de nationale politiesystemen van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië, komt het
Italiaanse systeem er slecht af. De belangrijkste resultaten van zijn studie waren: de politie had uitgebrei-
de politieke taken, was sterk bureaucratisch, werd gevreesd, was corrupt en leed aan donquichotterie.
Davis (Conflict and Control, 232) vond de Italiaanse politie "slecht uitgerust, slecht opgeleid en
ongeorganiseerd." De Italiaanse politie-expert Salvatore Ottolenghi constateerde in 1901 ("L'Estensione
del "Bertillonage"", 314) dat de Italiaanse politie niet over daadkracht beschikte door gebrek aan
financiën, onvoldoende scholing van het personeel en de beperkte burgerzin van de bevolking.
Deze constatering vermeldden Depretis in zijn circulaire van 6 november 1885 en hoofd van politie141

Giuseppe Sensales in zijn rapport aan Crispi in 1894. ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 90, fasc. 550.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet zich regelmatig inlichten over buitenlandse geheime142

politiediensten. De rapporten over het Engelse detective-systeem waren altijd voorzien van waarderende
commentaren. Zie: ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 32.

ringsmethoden werkten daarbij in het voordeel van de politieke voortvluchtigen.
   De diverse questori en prefecten deden regelmatig het voorstel om elkaars politieagenten en
signalementen van anarchisten uit te wisselen om op deze wijze de kennis van de agenten over de
anarchisten te vergroten. De questore in Florence reageerde afwijzend op het verzoek van zijn
collega in Livorno om enkele agenten uit te wisselen die een persoonlijke kennis bezaten van de
meest gevaarlijke anarchisten:

   Daar ik er slechts twee ter beschikking heb, kan ik ze niet afstaan zonder schade te
berokkenen aan de lokale dienst, terwijl alle andere [agenten] niet in staat zullen zijn om
bruikbare resultaten te leveren wegens hun geringe kennis van de anarchisten. [...] Binnen
de politieke dienst bereikt men geen resultaten anders dan door middel van vertrouwens-
personen [spionnen], en de dienst van de agenten heeft slechts weinig nut [...] aangezien
het de gewoonte van de revolutionairen is om de politieagenten direct te leren herkennen
en aan elkaar te melden.139

    Het systeem van de politieke politie in Italië had een aantal grote nadelen. De belangrijkste
problemen werden gevormd door de onderbezetting en onderbetaling van de politie.  Daarnaast140

probeerden de prefecten en questori zich te verrijken ten koste van de politiefondsen. Vooral de
oncontroleerbare post van geheime fondsen vormde een gemakkelijke bron van inkomsten voor de
prefecten.  Een geheel ander probleem leverden de snelle persoonswisselingen binnen de structuur141

van de Openbare Veiligheid waardoor de continuïteit van de politiedienst in gevaar werd gebracht.
Door het systeem van persoonlijke loyaliteit tussen confidente en opdrachtgever was de geheime
dienst juist gebaat bij langdurige postbezettingen. Om dit probleem te ondervangen werd in 1883
een nieuwe dienst in het leven geroepen die in grote lijnen het Engelse systeem van de detectives
zou moeten benaderen.142

   Onder Depretis en politiechef Giovanni Bolis werd in 1883 per decreet de dienst van de agenti
ausiliari (hulpagenten) ingesteld. Deze hulpagenten zouden een speciaal korps van agenten-in-
burger moeten gaan vormen dat belast zou worden met het onderzoeken en voorkomen van misdrij-
ven. Ze zouden onder leiding van de questori zowel de polizia amministrativa als de polizia
giudiziale moeten bijstaan. De oncontroleerbare confidenti zouden daardoor grotendeels kunnen
worden ontslagen. Wegens het overlijden van Bolis en de vele wisselingen aan de top van de politie
werd het systeem pas in 1888 onder Crispi ingevoerd.
    Crispi was reeds herhaaldelijk geconfronteerd met de nadelen van het ontbreken van een geheime
dienst. In 1887 verweet hij zijn voorganger Depretis dat deze gedurende negen jaar geen geheime
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Crispi aan Depretis, Rome 15 en 21 juli 1887. ASDMAE, P.I., B. 18.143

Crispi aan ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 15 en 21 juli 1887. ASDMAE, P.I., B. 18.144

Rapport van Sensales. ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 90, fasc. 550.145

Handgeschreven notitie van Crispi. ISRR, B. 830 / 11 (6).146

Bologna, Florence, Genua, Livorno, Messina, Milaan, Napels, Palermo, Rome en Turijn.147

Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 5 april 1893.148

Zie: hoofdstuk XI, pag. 360 vlg.149

dienst had willen en kunnen organiseren.  Verschillende vragen over verdachte personen moest hij143

onbeantwoord laten, aangezien Binnenlandse Zaken niet over hun gegevens beschikte.  De agenti144

ausiliari zouden een officiële geheime politie moeten vormen die vooral de continuïteit van de
dienst zou waarborgen. Het nieuwe politiekorps functioneerde echter totaal niet. Politiechef
Giuseppe Sensales legde de schuld van het falen van het korps volledig bij de questori. Zij zouden
niet in de gaten hebben gehad dat de maatregel bedoeld was om een heuse geheime dienst op te
zetten. In plaats van nieuwe geheime agenten aan te trekken stelden ze politieagenten aan die reeds
lang bij het publiek bekend waren.  Crispi zag dat anders:145

Het is niet mogelijk geweest om in Italië een geheime politie te vormen die op dezelfde
wijze als die in Engeland geleid zou worden. Dat was niet de schuld van de centrale
regering, maar van de prefecten die een bewuste traagheid aan de dag hebben gelegd. De
prefecten hebben een speciale politiedienst met confidenti, of zouden er althans over
moeten beschikken. Het gevolg is dat er tussen de confidenti in het hele rijk geen eenheid
van dienst bestaat en juist die eenheid is nodig voor de samenwerking. Door de aflossing
van de prefect in de provincie ontbreekt vaak de continuïteit omdat er ook veelvuldig
veranderingen plaatsvinden onder het politiepersoneel. We hebben het hier niet alleen
over de gevallen waarin de prefect de agenten inzet zoals het hem uitkomt en zoals de
grillen het hem ingeven. We klagen hier ook de gevallen aan waarin ze het geld dat hun
driemaandelijks wordt gegeven, in eigen zak steken en zich op die wijze zelf verrijken.146

   De schuld voor het mislukken van de 'officiële geheime dienst' lag echter ook bij de regering. Het
ministerie eiste namelijk te veel van de hulpagenten. In maart 1888 werden ze verdeeld in twee
categorieën. De eerste categorie zou een soort elitekorps van 254 detectives moeten vormen die zich
uitsluitend met opsporingszaken zouden bezighouden. De agenten van de tweede categorie werden
belast met bureauwerk: zij dienden de bevolkingsregisters samen te stellen. Hun aantal van 200 was
echter veel te gering om deze taak te kunnen uitvoeren. In maart 1891 bepaalde Nicotera dat de
hulpagenten van de eerste categorie te duur waren en bracht hun aantal terug tot 128 die alleen in de
grote steden zouden worden gestationeerd.  Giolitti maakte aan Crispi's poging om een geheime147

politiedienst te vormen definitief een einde.  Het oude systeem van politieke politieagenten en van148

confidenti bleef zodoende voortbestaan.
   In 1897, tijdens het derde kabinet Rudinì, werden ingrijpende politiehervormingen ontworpen.
Twee weken na de aanslag op koning Umberto I en enkele dagen na de dood van de gevangene
Romeo Frezzi  presenteerde Rudinì een wetsvoortsel voor de hervorming van de fel bekritiseerde149

politie in Rome. De veranderingen behelsden een verhoging van de uitgaven en salarissen,
uitbreiding van het aantal manschappen en een vergrote specialisatie. De belangrijkste intenties van
Rudinì waren de demilitarisering en decentralisatie van het Romeinse politiekorps. Tegelijkertijd
schafte Rudinì de questura in Rome af en legde de verantwoordelijkheid voor de openbare
veiligheid volledig bij de prefect. Door de val van de regering in juni 1898 werden de meeste
hervormingen weer ongedaan gemaakt.
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Bondi, Memorie di un Questore, 183; Giorio, Ricordi di Questura, 61.150

Giorio, Ricordi di Questura, 67.151

Brief van anonieme confidente aan prefect in Napels, Turijn, 22 oktober 1874. ASN, Pref. Gab., Fascio152

159.
De onderprefect van Imola betaalde zijn informanten alleen per volbrachte opdracht omdat de confidenti153

alleen dan te vertrouwen zouden zijn. Onderprefect van Imola aan prefect van Bologna, Imola 29 juli
1881. ASB, Pref. Gab., B. 441, fasc. 31.
Questore van Florence aan de politie-inspecteur in Pontassieve, Florence 2 februari 1879. ASF,154

Questura, B. 10.
Dat overkwam de anarchist-confidente Pasquale Pacini in 1894. Politie-inspecteur van Sarzana aan de155

questore van Livorno, Sarzana 8 september 1894. ASPisa, PS, B. 933.

   De grootste aandacht van de politieke politie ging uit naar de zogenaamde 'subversieve partijen':
anarchisten, socialisten, republikeinen en radicale democraten. De klerikalen werden doorgaans met
rust gelaten.  De politie was het meest beducht voor het gevaar van de anarchisten. De questura150

maakte een drievoudig onderscheid in het politieke toezicht. De algemene controle was de taak van
alle politieagenten, de bijzondere surveillance werd toevertrouwd aan het politieke korps en het
speciale of geheime toezicht werd opgedragen aan enkele spionnen of enkele agenten van de politie-
ke politie.
   Elk politiebureau diende een halfjaarlijks rapport over de openbare orde en de politieke verhou-
dingen uit te brengen aan de prefect. Dat rapport werd opgesteld door de questore uit alle berichten
die hij via zijn squadra politica, de politieke politie en de politiespionnen, ontving. Ex-questore
Federico Giorio had medelijden met de ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken als
zij de verslagen blindelings zouden vertrouwen: "Overal ontwaren [de questori] petroleum,
nitroglycerine, dynamiet, mijnen, communisten, socialisten, nihilisten, en erger."151

   De politieke spionnen of confidenti werden gerekruteerd door een hoofdinspecteur, questore of
prefect. Deze confidenti hoefden niet uitsluitend in het rechtsgebied van de opdrachtgever te
opereren. Zo hield de prefect van Napels jarenlang een confidente in Turijn. Een dergelijke situatie
kon ontstaan als een prefect werd overgeplaatst naar een andere stad en hij zijn confidente wilde
behouden. Tevens kwam het voor dat een prefect van alle ontwikkelingen in zijn eigen kiesdistrict
op de hoogte wilde blijven via een confidente. Ook dit laatste geval deed zich voor bij de prefect in
Napels. De confidente in Turijn waarschuwde zijn broodheer voor de toegenomen kracht van de
democratische en republikeinse beweging in Turijn. Volgens dezelfde confidente zou de reactionai-
re klerikale partij zich in de handen wrijven omdat ze ervan overtuigd was dat de Internationale en
de republikeinse partij binnenkort een algemene revolutie zouden beginnen die tot de interventie
van een conservatieve mogendheid zou leiden.152

   De spionnen waren persoonlijk gebonden aan de gezagsdrager die hen in dienst had genomen.
Sommige confidenti waren gedurende langere tijd in dienst en werden per maand of per kwartaal
betaald. Het merendeel werd per volbrachte opdracht afgerekend.  Volgens de ministeriële richtlij-153

nen mochten politie-inspecteurs hun confidenti alleen vergoeden nadat ze daarvoor van hun
meerderen toestemming hadden gekregen en alleen nadat de confidente zijn taak had vervuld.  De154

confidenti die tegen gewone misdrijven werden ingezet, werden voor hun diensten niet financieel
beloond. De politieke spionnen kregen voor hun diensten wel betalingen. Zij werden goed beloond
en genoten een grote mate van vrijheid bij het uitoefenen van hun taak. Confidenti met een te grote
fantasie of een gebrek aan loyaliteit tegenover de opdrachtgever werden ontslagen. In sommige
gevallen werden onbetrouwbare confidenti op grond van politieverordeningen gearresteerd met het
excuus dat ze niet konden voorzien in hun levensonderhoud of op grond van de vage beschuldiging
'algemene verdenkingen'.155
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De prefect van Pisa aan de minister van Binnenlandse Zaken, Pisa 9 juli 1879. ASPisa, PS, B. 869.156

ASR, Tribunale, B. 6088, Causa contro Cipriani ed altri.157

Over de omkoopbaarheid van internationalisten werd verschillend gedacht. Crispi (of een vertrouweling158

van hem) meende dat "de samenzweerders werden geworven uit een bepaalde laag van burgers die een
zeker cultureel niveau hadden en die niet makkelijk te corrumperen waren." Anonieme handgeschreven
notitie in: ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 32, fasc. 233, sfasc. 6. De diplomaat en afgevaardigde
Alessandro Guiccioli (Diario di un Conservatore, 74) merkte echter op: "[De internationalisten] die
Depretis niet gevangen zet, koopt hij: dat bewijst eens te meer van welk materiaal ze in het algemeen zijn
gemaakt, de huidige revolutionairen..." 
Voor het oordeel van Bismarck, politiepresident Guido von Madai en Karl Liebknecht over het functione-159

ren en karakter van politiespionnen zie: Fricke, Bismarcks Prätorianer, 89-90.

   De meeste confidenti waren ex-criminelen, voormalige republikeinen of internationalisten. Het
kostte de politie geen enkele moeite om voldoende confidenti te werven. Iets anders was het om
genoeg bekwame confidenti of confidenti uit de kring van de revolutionaire intimi te vinden. De
prefect van Pisa kende dit probleem:

Gezien de moeilijkheden om me te voorzien van een confidente die deel uitmaakt van de
intimi, en dus werkelijk goed is ingelicht, heb ik me tot de questore van Florence gewend
met het verzoek om daar één voor me te vinden. Ik verlangde echter dat deze direct aan
mij ondergeschikt zou zijn. En dat verlangde ik om de enkele, maar zeer sterke reden
persoonlijk zijn onthullingen te kunnen beoordelen, aangezien de onthullingen, als ze
betrouwbaar en nauwkeurig zijn, de ziel van elke politie vormen en de acties krachtig
ondersteunen. Indien ze onbetrouwbaar, onnauwkeurig en onzeker zijn, zijn ze echter
uiterst schadelijk, omdat ze afleiden van het juiste pad en onomkeerbaar wegleiden van
het doel.156

Teneinde dit probleem te verhelpen moesten soms andere middelen dan geld worden aangewend:
chantage en dreigementen met arrestatie of ammonizione. Typerend was het geval van ene
Calcagno die bij aankomst in Rome op het politiebureau werd ontboden. Daar vertelde de questore
hem dat hij ongunstige berichten over hem had ontvangen; niet als arbeider en gezinshoofd, maar
als socialist. Deze berichten had hij ontvangen van politiechef Luigi Berti. De questore vertelde dat
hij de socialisten onderverdeelde in twee categorieën: de categorie die welwillend behandeld moest
worden en de categorie die 'met de handboeien' aangepakt moest worden. Calcagno viel onder de
eerste categorie. En de questore vervolgde: "Zie je Calcagno, jij lijdt; hier gaat het niet om zeven of
acht lire, maar om veel meer." Daarop bood hij Calcagno ruim 300 lire aan voor inlichtingen. Deze
weigerde echter verontwaardigd en verklaarde dat hij niet te koop was, waarop de questore hem
verzekerde dat hij hem in het vervolg "met de handboeien" tegemoet zou treden.157

   Soms arresteerde de politie een hele groep anarchisten of republikeinen met de intentie om daaruit
een confidente te rekruteren.  De uitverkorene kreeg in dat geval strafvermindering. Enkele158

internationalisten zochten ook zelf contact met de politie. Sommigen waren voortvluchtigen die het
harde ondergrondse bestaan niet aankonden en in ruil voor inlichtingen hun vrijheid kochten.
Daarnaast waren er rancuneuze internationalisten die hun vooraanstaande positie binnen de
beweging hadden verloren en met genoegen hun ex-kameraden wilden verraden. Verder waren er de
onvermijdelijke avonturiers die genoten van het gevoel van controle over een revolutionaire
beweging.159

   De politiespionage had vier doelen: informeren, intrigeren, aangeven en provoceren. De meest
gehanteerde methode was de infiltratie van confidenti in verenigingen om zo inlichtingen te
verkrijgen over de leden, organisatie, activiteiten, contacten, ideologische verschillen en scheuring-
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Carlo Cafiero, "Dichiarazione", Turijn 30 november 1872. ASF, Trib.Corr. Processi, B. 891, fasc. 14,160

doc. 246.
Rapport van de questore van Florence aan de rechter van instructie van het gerechtshof in Florence,161

Florence 4 april 1883. ASR, Tribunale, Processo 29969, B. 4156. 
Een kopie van het artikel van Celleri bevindt zich in ASR, Pref. Gab., B. 464.162

De politieprefect van Parijs, Louis Andrieux, schreef daarover: "Het schenken van een krant aan de163

anarchisten was als het plaatsen van een telefoon tussen de zaal van de samenzweerders en het kabinet
van de politieprefect." Andrieux, Souvenirs d'un Préfet du Police, 338.
ASR, Tribunale, B. 6088, Causa contro Cipriani ed altri.164

Briguglio, Il Partito Operaio, 28.165

Ibidem, 173. Carlo Cafiero was er reeds in 1881 van overtuigd dat Alburno een spion was. Maffei,166

Dossier Cafiero, 22.
Voor spionnen binnen de socialistische partij in Rome zie: Casella, Democrazia, Socialismo, 229-234.167

In Italië had het begrip 'spion' een slechte klank. Rechtsgeleerden en publicisten spraken derhalve wel168

over de noodzaak van confidenti voor opsporingszaken, maar veroordeelden de 'spion' als verfoeilijk en
weerzinwekkend. Ferriani, "Il 'Confidente' nella Polizia Giudiziaria", 196-197.

en. Door de infiltranten werd de politie bovendien op de hoogte gebracht van de verblijfplaats van
voortvluchtige anarchisten met het oog op een eventuele arrestatie. De anarchist Carlo Cafiero
schreef over de spion Carlo Terzaghi:

In al zijn brieven - en hij schreef er zeer vele - vroeg hij voortdurend om adressen, om
opvattingen van mij en anderen, om mijn ideeën over andere kameraden en (men bemerke
dit goed) om foto's. [...] Terzaghi kwam op het congres van Rimini [van augustus 1872]
en hij, de meest berooide van allen, stelde voor om iedereen te laten fotograferen.160

Even belangrijk was het om de anarchisten te doen geloven dat er spionnen in hun midden zaten om
zo verdeeldheid en wantrouwen te zaaien. Zo schreef de questore van Florence aan de rechter van
instructie over het gerucht dat er onder de Florentijnse socialisten een verrader zat. Deze verdenking
bracht zoveel moedeloosheid en wantrouwen teweeg dat de socialisten uit andere provincies de
Florentijnen niets meer mededeelden en toevertrouwden.161

   De Romeinse anarchist Celleri schreef in het artikel "Politievaardigheden" dat de politie het
gerucht verspreidde dat hij een politiespion was om daarmee een scheuring te veroorzaken.162

Diezelfde tactiek volgde de politie door de publicatie van opruiende artikelen en pamfletten.163

Tijdens het proces tegen Cipriani en diens kameraden te Rome in 1891-1892 verklaarde de
aangeklaagde Luigi Bardi:

De onenigheden die telkens opnieuw uitbraken in de verschillende partijen, werden
uitgelokt en aangewakkerd door de pers die betaald werd uit de geheime fondsen, welke
door middel van agents-provocateurs die zich in de besloten vergaderingen [onleesbaar
woord] het doel van de vergaderingen zelf tartte en soms scheuringen veroorzaakte.164

De al genoemde Carlo Terzaghi maakte veelvuldig gebruik van diverse kranten om de internationa-
listen en anarchisten in een kwaad daglicht te stellen. In Venetië publiceerde de politiespion
Giuseppe Alburno, lid van de Circolo Socialista 'Carlo Pisacane', het socialistische tijdschrift Il
Barababao.  Op 16 november 1884 werd hij, na een polemiek met de anarchist Emilio Castellani,165

door de anarchisten in Venetië ontmaskerd en uit de partij gezet.  Terzaghi en Alburno waren166

exponenten van spionnen die het meest tot de verbeelding spreken: de agents-provocateurs.167

   Een strikt onderscheid tussen spionnen,  informanten, confidenti, mouchards enerzijds en168
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Schleifmann, "The Internal Agency", 151-153. 169

Confino, "Pierre Kropotkine et les Agents de l'Ohrana", 103.170

Marx, "Thoughts on a Neglected Category", 405.171

Grave, Quarante Ans de Propagande Anarchiste, 400. 172

Ibidem, 401.173

Kropotkin, Memoirs of a Revolutionist 471. Grave schreef over deze methode: "Het is altijd gemakkelijk174

om een geëxalteerde of dwaas te vinden die zich laat meeslepen tot een onvoorzichtigheid die men [de
mouchard] hem heeft gesuggereerd..." Grave, Quarant Ans de Propagande Anarchiste, 400. 

agents-provocateurs anderzijds bestaat niet. Nurit Schleifmann ziet het verschil tussen informanten
en agents-provocateurs in het feit dat de eersten geen lid waren van de organisaties en de laatsten
wel.  Dit is echter niet van toepassing in Italië waar vrijwel alle informanten ook infiltranten169

waren en waarbij slechts de 'zichtbare' politieke politie als 'informant' betiteld zou kunnen worden.
Michael Confino maakt een duidelijk onderscheid tussen beide typen spion. Hij ziet de agents-
provocateurs vooral als een deel van de revolutionaire mythologie.  Daarin heeft hij in zoverre170

gelijk dat de term 'agents-provocateurs' werd gehanteerd door de revolutionairen en niet door de
politie. Het onderscheid weerspiegelde slechts de verschillende rollen van de spionnen. Terecht
wijst Gary Marx erop dat het verschil zeer moeilijk is vast te stellen. Elke informant, ook de meest
passieve, heeft reeds door zijn aanwezigheid een zekere invloed. Zijn presentie kan de indruk
wekken dat de beweging sterker lijkt dan ze is. De informant kan de inlichtingen waarnaar hij zoekt,
uitlokken, maar hij kan ook verkeerd begrepen en overgewaardeerde informatie doorgeven aan de
politieautoriteiten. Omdat deze informatie door alle geledingen van het politieapparaat wordt
gelezen, kan de infiltratie leiden tot politieactiviteiten met self-fulfilling effecten.  De Franse171

anarchist Jean Grave stelde de twee typen spion zelfs volkomen gelijk: "Wie mouchard zegt, zegt
agent-provocateur".172

   Agents-provocateurs onderscheidden zich van de gewone informanten doordat ze zelf meewerkten
aan illegale activiteiten en acties provoceerden met de bedoeling om bewijzen te verzamelen voor
strafprocessen, verwarring en onenigheid binnen de groepen te stichten of het aanzien van de groep
of beweging te schaden. Grave zei daarover:

Alle mouchards die, binnen de anarchistische beweging, werden ontmaskerd [brûlés],
hielden zich bezig met provocatie, door geweld te prediken, door tot aanslagen aan te
zetten. [...] Het is waar dat dit niet hun belangrijkste zorg was. Hun voornaamste taak
bestond uit demoralisatie en ombuiging van de beweging door het prediken van een
extreem individualisme, door de verheerlijking van diefstal, van muntvervalsing
[l'estampage] en andere afkeurenswaardige middelen.173

De agents-provocateurs stuurden bijvoorbeeld belastend materiaal naar hun slachtoffers waarna de
politie, op een tip, huiszoeking verrichtte en de aanwezigen kon arresteren. Zeer effectief was ook
de publicatie van oude, reeds eerder verboden artikelen van anarchistische leiders die daarvoor
opnieuw konden worden opgepakt. De agents-provocateurs konden ook jonge, onervaren anarchis-
ten aanzetten tot daden of publicaties die zouden leiden tot hun arrestatie.  De Russische anarchist174

Peter Kropotkin vond spionnen "alleen gevaarlijk voor jonge personen. Iemand met enige levenser-
varing zou spoedig iets bij deze 'creaturen' ontdekken dat hem waakzaam maakte." Voor een
revolutionair die werd omringd door spionnen, was het een tamelijk naïeve opvatting.
   De meest brutale vorm van politieprovocatie was het uitvoeren van (bom)aanslagen met het doel
om de angst voor het anarchisme te vergroten en de politie het excuus te geven voor grootschalige
aanhoudingen. In Italië zijn geen voorbeelden bekend van een dergelijke direkte betrokkenheid.
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L'Asino, 23-24 mei 1895. Domenico Tarantini (La Maniera Forte, 129) schrijft, zonder bewijzen aan te175

voeren: "Om de anarchisten te treffen, vond de politie de "provocerende bom" uit: [de politie] pleegde
aanslagen die aan anarchisten werden toegeschreven." 
Kropotkin, Memoirs of a Revolutionist, 443.176

Grave, Quarante Ans de Propagande Anarchiste, 400.177

Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken, Rome 5 juni 1875. De minister van Justitie178

instrueerde de rechters in dezelfde zin.
Questore van Florence, Alessandro Amour, tijdens zijn getuigenverklaring in het proces tegen de179

internationalisten in juni en augustus 1875. Bottero, Dibattimento nel Processo per Cospirazione, 87.
Proces voor het gerechtshof in Genua van 22 mei tot 8 juni 1894 tegen 35 anarchisten, waaronder Luigi180

Galleani, op beschuldiging van lidmaatschap van een "vereniging tot het begaan van misdrijven" (art.
248). Gori, Gli Anarchici e l'Art. 248 del Codice Penale Italiano, 41.

Anarchist, socialist en confidente Giovanni Domanico schreef daarentegen in zijn krant L'Asino
(De Ezel) dat het fenomeen van het plaatsen van bommen verbonden was met de tactiek van de
politie:

De waarheid is dat de enige bommenwerper die op heterdaad is betrapt, de individualisti-
sche anarchist [Raul] Santiangeli is, een confidente van de Questura in Rome; en diegene
die de explosie van Bologna heeft geopperd, ofschoon men niet heeft kunnen bewijzen
dat hij de uitvoerder is geweest, was Borghi, de confidente van questore Lucchesi.  175

   De moeilijkste taak van de confidenti was de continue rapportage. Als ze zouden berichten dat ze
een week lang niets opmerkelijks hadden waargenomen, zouden ze niet lang in dienst blijven.  Het176

lag dus in de aard van hun taak dat ze hun verbeelding gingen gebruiken. Ze kwamen echter niet
veel verder dan het verzinnen van een samenzwering, die ze vervolgens desnoods zelf opzetten om
hun sensationele rapporten de indruk van echtheid te geven.177

   In rechtszaken werd vaak gebruik gemaakt van inlichtingen die via confidenti waren verkregen.
Herhaaldelijk werden agenten van de Pubblica Sicurezza ondervraagd en aangemoedigd om de
namen van deze informanten bloot te geven. De agenten gingen nogal slordig om met de geheim-
houding van die namen, zowel in hun rapporten en aangiftes als tijdens de rechtszittingen. Om aan
deze praktijk een einde te maken, stuurde minister van Binnenlandse Zaken, Girolamo Cantelli,
tijdens de monsterprocessen tegen de internationalisten, in juni 1875, de volgende boodschap naar
de prefecten:

[...] om herhaling te voorkomen, is het goed te waarschuwen dat in rapporten en getuigen-
verklaringen de officieren en agenten van de Pubblica Sicurezza de namen van confidenti
niet mogen noemen, en in plaats van te verklaren dat het gaat om vertrouwelijke onthul-
lingen van geheime aanbrengers, moeten ze zich beperken tot het aangeven dat ze de
medegedeelde inlichtingen 'ambtshalve' [per ragione di Ufficio] te weten zijn geko-
men.178

Gesteund door de minister kon de politie voor de rechter verklaren dat er grote anarchistische
organisaties waren, en op vragen van de president van de rechtbank hoe de politie aan die informa-
tie was gekomen, kon deze volstaan met het antwoord: "ambtshalve", "ik kan niets anders zeggen
dan: ambtshalve"  en "van confidenti, waarvan ik de namen niet mag onthullen."  De geheim-179 180

houding van de namen van de confidenti in rechtszaken bleef echter herhaaldelijk tot verwarring
leiden. De rechters moesten meer dan eens de getuigende agenten beletten om namen te onthullen.
De jurisprudentie en artikel 288 van de wet op de rechterlijke organisatie waren er duidelijk over:
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Zie: het proces in 1891-1892 tegen Amilcare Cipriani en anderen wegens het oproer van 1 mei 1891 in181

Rome. Verhoor van de getuige Luigi Poli, agent van de Pubblica Sicurezza in Rome en verordening van
de voorzitter van de rechtbank, in: ASR, Tribunale, B. 6088.
Marx en Engels in hun bespreking van het boek van A. Chenu, Les Conspirateurs. Nu in Marx en182

Engels, Werke (Berlijn, 1960) VII, 274. Geciteerd naar Fricke, Bismarcks Prätorianer, 156.
Het gedicht Maledite la Spia van de anarchist Carlo Monticelli eindigt met de woorden: "Vervloek de183

spion! Een slechtere bandiet bestaat niet dan de Judas, de ontaarde verklikker.../ Spugen we hem in zijn
gelaat, laten we hem nawijzen... Het uur zal vervolgens komen om zijn hart uit te rukken." In: La
Campana (Macerata) 3e jaargang no. 29, 20 augustus 1892.

namen van confidenti mochten tijdens rechtzaken niet openbaar worden gemaakt.181

De reactie van de anarchisten op politiespionnen

In 1850 schreven Marx en Engels dat de politie belang had bij revolutionaire samenzweringen:

[De politie] tolereert deze als eenvoudig te bewaken centra, waarin de gewelddadigste
revolutionaire elementen van de samenleving samenkomen, als werkplaatsen van het
oproer [...] en tenslotte als rekruteringsplaats van hun eigen politieke mouchards [...] De
samenzweerders houden voortdurend contact met de politie, ze komen elk moment met
hen in botsing; ze jagen op de mouchards, zoals de mouchards op hun jagen. De
spionage is één van hun hoofdwerkzaamheden. Geen wonder derhalve dat de kleine
sprong van beroepssamenzweerder naar betaalde politiespion, vereenvoudigd door de
nood en de gevangenis, door bedreigingen en toezeggingen, zo dikwijls voorkomt.
Vandaar het onbegrensde systeem van verdenkingen binnen de samenzweringen, dat de
leden volledig blind maakt, en in hun beste mensen mouchards en in de werkelijke mou-
chards hun toegewijde mensen te kennen geeft.182

Marx en Engels signaleerden daarmee een dringend probleem van de revolutionaire organisatie.
   De anarchisten moesten door het het grote aantal politiespionnen in hun midden noodgedwongen
veel aandacht besteden aan deze 'judassen'.  Zodra ze verdenkingen uitten tegen een persoon met183

enig aanzien, werd er een ereraad ingesteld die de aanklachten onderzocht, maar dit bleek een
tijdrovende bezigheid te zijn die niet altijd tot unanieme conclusies leidde. Sterker nog, de
beschuldigingen leidden vrijwel altijd tot interne verdeeldheid. Jean Grave was daar zeer duidelijk
over:

Het ontmaskeren van mouchards zou eenvoudig zijn als alle kameraden zouden willen
redeneren met hun gezonde verstand. Maar zoveel eenvoud was niet langer toereikend
zodra het ging om de propaganda. Ze lieten een hoop overwegingen gelden die niets te
maken hadden met de kwestie, en de zaak slechts compliceerden en verwarden. In de
eerste plaats vindt men tegenover zich diegenen die zich reeds hadden laten verstrikken
door de theorieën - altijd extreem - van die 'apostelen'. Als men hun 'man' aanvalt, wordt
dat uitgelegd als jaloezie of omdat hij er anders over denkt. [...] (U zegt dat een persoon
een mouchard is! Bewijs het! Waar zijn de bewijzen? Het is nogal makkelijk om iemand
als mouchard te behandelen, maar het moet aangetoond worden. Èn een gekrakeel! èn een
drukte!) Zeker, de beschuldiging van mouchard is wel eens te gemakkelijk naar voren
gebracht binnen de politieke bewegingen, zonder bewijs, zonder reden. Simpelweg omdat
het individu niet zo dacht als zij die hem beschuldigden. Maar volgt uit het feit dat de
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Grave, Quarante Ans de Propagande Anarchiste, 404-406.184

Schuilnaam van Egide Spilleux. Zijn andere pseudoniem was Genlis. Zie hieronder: hoofdstuk VI, pag.185

194, noot 20.
Zie: Tito Vezio, 12 november 1882 (no. 5), 30 november 1882 (no. 7), 7 december 1882 (no. 8), 14186

december 1882 (no. 9), 6 december 1882 [= 6 januari 1883] (no. 10), 14 januari 1883 (no. 11). La
Comune, 10 december 1882 (no. 5), Rabagas, 31 augustus 1882 (no. 95).
Miller, Kropotkin, 218.187

Brief van Alfonso Danesi aan de internationalist Bandieri, geciteerd in een brief van de questore te Rome188

aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 4 maart 1879. ASR, Questura, B. 17, fasc. 107.
Nettlau, Geschichte, III, 212.189

beschuldiging te gemakkelijk is gedaan, dat we onze ogen moeten sluiten voor de
bewijzen? Moeten we ons laten overweldigen door de politieagenten en door hen [de
gemengde kliek van individualisten en politieagenten] die, volgens ons, er een voorwend-
sel in hebben gezien om hun eigen honger te rechtvaardigen?184

De ontmaskering van Carlo Terzaghi en Serreaux  als politiespionnen en de beschuldigingen185

tegen de anarchist Tito Zanardelli, die ervan verdacht werd de sociaal-revolutionair Amilcare
Cipriani aan de politie te hebben verraden,  hadden tot veel verwarring geleid binnen anarchisti-186

sche kringen. De anarchisten waren daarom evenzeer bezorgd over de gevolgen van publiciteit over
politiespionnen als over hun aanwezigheid in het revolutionaire milieu.187

   De internationalist Alfonso Danesi, die enige tijd misleid was geweest door Carlo Terzaghi, achtte
het probleem van de spionnen zo fundamenteel dat hij niet geloofde dat de Internationale ooit iets
zou bereiken als zij zich niet van de spionnen zou ontdoen. Hij verweet de anarchistische voorman
Errico Malatesta diens naïeve vertrouwen in de mens.  Terzaghi was een soort model-spion voor188

de anarchisten en de term 'terzaghiare' werd al spoedig een synoniem voor spioneren. Confidenti als
Terzaghi maakten van deze verdenkingen dankbaar gebruik om verdeeldheid binnen de anarchisti-
sche beweging te zaaien. Tijdens het Internationale Revolutionaire Congres in Londen van 1881
werd gesproken over het nut van onderlinge informatie-uitwisseling over politiespionnen, indien
mogelijk met de foto's. Er werd echter niets concreets afgesproken.189

   In 1878 besteedde de correspondentie-commissie van de Italiaanse afdeling van de Internationale
in een circulaire aandacht aan het probleem:

De politie stelt zich niet tevreden met de vervolgingen, maar om ons te vernietigen
gebruikt ze andere middelen die, ook al lijken ze laf en jezuïetisch, op zich logisch zijn.
Wij, in de wetenschap dat de staat, de privé-eigendom, de huidige familie, de godsdien-
sten, zaken zijn die alle gericht zijn ten nadele van de mensheid, willen ze afschaffen,
geheel en al vernietigen, en het is dus natuurlijk dat de mensen die belang hebben bij hun
voortbestaan, alle middelen die tot hun beschikking staan, toepassen om ons te bestrijden
en indien het mogelijk zou zijn, ons te vernietigen. Edoch als wij het natuurlijk vinden dat
het gezag ons vervolgt, is het ook natuurlijk dat wij van onze kant antwoorden op de ver-
schrikkelijke vervolgingen met vreselijke vergeldingsmaatregelen. "Oog om oog, tand om
tand" zijn woorden die precies beantwoorden aan de houding die we moeten aannemen
tegenover de bourgeoisie.
Ter zake.
Sinds een aantal maanden verspreidt de politie in alle regio's van Italië haar meest
bekwame honden onder de leugenachtige dekmantel van internationalisten. Gelukkig
werden ze tot dusver herkend en hadden wij laatst de gelegenheid om er één aan de
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Kopie van een circulaire van de Commissione di Corrispondenza van de Associazione Internazionale190

dei Lavoratori - Federazione Italiana, Perugia 13 november 1878. ASV, Questura, B. 57.
Het was de taak van de correspondentie-commissies om aan de aangesloten afdelingen de namen van191

spionnen en agents-provocateurs bekend te maken. Circulaire van de Socialistische Vereniging I Figli del
Lavoro, Milaan 20 november 1880. ASV, Questura, B. 59-60.
"Compani, attenti alle Spie!", La Rivendicazione, 1e jaargang, no. 8, 17 april 1892. 192

Dit overkwam de spion Vincenzo Beretta. Hij moest in 1881 de omgeving van Carrara ontvluchten nadat193

de internationalisten hem met de dood hadden bedreigd. Daarna zocht hij zijn geluk in Livorno.
ASMassa, Tribunale Processi Politici, B. 2; Gestri, Capitalismo e Classe Operaia, 105 en noot 94.
Brief van de groep Pisacane in Nice aan de anarchist Eugenio Lemmi in Livorno. Geciteerd in een brief194

van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het consulaat in Nice, Rome 30 november 1887. Volgens
de consul was Pilade Tocci de schrijver van de brief. P.I., B. 1.

publieke verachting bloot te stellen.
Om te voorkomen dat er ernstige ongemakken voortkomen uit deze tactiek [...] raden we
jullie aan om de grootst mogelijke omzichtigheid te gebruiken als een nieuw individu zich
voorstelt, en om alleen diegenen als kameraden te ontvangen die zeer goed bekend staan
of die zodanige documenten bij zich hebben dat er geen twijfel over hen mogelijk is.
Daar wij de plicht hebben onze bazen te dwingen een tactiek te verlaten die voor ons
schadelijk is, moeten wij het lafhartige vak van spion duur laten komen staan, zeer duur,
aan een ieder die dit vak uitoefent. Geen enkel mededogen voor hen die hun waardigheid
verloochenen.190

Zodra een persoon werkelijk was ontmaskerd, werd hij buiten de groep gezet en werd zijn naam in
kranten en de onderlinge correspondentie bekend gemaakt.  Zo waarschuwde de redactie van La191

Rivendicazione in het artikel "Kameraden, pas op voor Spionnen!":

In de rechtszaak tegen de anarchisten van Rome, als misdadigers veroordeeld tot de
gevangenis en tot speciaal toezicht, zijn behoorlijk wat spionnen ontdekt, en nu, met het
naderen van de Eerste Mei, hebben twee zeer verdachte personen ons benaderd, en
daarom drukken we onze kameraden op het hart uit te kijken en vertrouwelijke brieven
alleen aan diegenen te geven die ze persoonlijk kennen.192

Indien de naam van een spion bekend was, hoefde deze niet te wanhopen, aangezien hij met een
valse naam eenvoudig in een andere groep kon infiltreren. De gebrekkige mogelijkheden tot het
doorgeven van signalementen werkten in deze situatie in het voordeel van de politie. 
   De anarchisten waren echter niet altijd vergevingsgezind tegenover verraders. Herhaaldelijk
werden ex-kameraden fysiek gestraft en mishandeld nadat men er achter was gekomen dat ze bij de
politie hadden 'gezongen'. Verraders konden ook rekenen op permanente bedreigingen met de dood.
In dergelijke gesloten gemeenschappen deed de verklikker er verstandig aan om van verblijfplaats
te veranderen.193

   Merkwaardig was de brief van de socialistische groep Carlo Pisacane in Nice:

We weten uit betrouwbare bron dat de Italiaanse regering besloten heeft om een speciale
spionagedienst te organiseren tegen de snelle verspreiding van de anarchistische ideeën.
Daarbij maakt ze gebruik van verschillende middelen, waaronder [de inschakeling] van de
meest intelligente prostituées. De hoogste paraatheid heeft tot doel om anarchisten binnen
het leger te ontdekken.194
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Onderschrift op een anoniem pamflet (s.d. 1898) van Italiaanse individualistische anarchisten in Londen195

"Risposta ad un Vigliacco!" ("Antwoord aan een Lafaard!"). Het was een antwoord van de individualisten
op een beschuldiging van Malatesta dat ze de spionnen in de hand werkten.
De politiespion Giovanni Domanico verweet de Italiaanse regering dat ze het individualistische en196

terroristische anarchisme bevorderde door kranten en pamfletten van deze richting in Italië te laten
circuleren en distribueren terwijl ze die van de socialistische tegenstanders altijd in beslag nam. Hij ging
zelfs zo ver dat hij het "ware fenomeen van het anarchisme" het "privilege van de Italiaanse regering"
noemde. Domanico in L'Asino, 23-24 mei 1895.
[Errico Malatesta] "Le Spie", L'Associazione, no. 2, 16 oktober 1889. En vrijwel identiek: "... er is bijna197

geen revolutionair geweest tegen wie de tegenstanders, in het bijzonder de gematigden, niet de beschuldi-
ging van spion hebben gebruikt. Het enige praktische gevolg is het uitlokken van geïrriteerde antwoor-
den, het veroorzaken van schadelijke schandalen en vooral het gelegenheid geven aan de echte spionnen
om zich veilig te voelen. Men gaf de naam spion aan Mazzini, Bakoenin, Hoedel en de Chicago-
martelaren; de heren van Versailles noemden de Comunards bonapartisten, en ook wij werden voor spion
uitgemaakt toen we het vaandel van de opstand tegen het mazziniaanse dogmatisme hesen. En op die
wijze kon Terzaghi, die juist een echte spion was, met de schijn van de waarheid aan de naïeve [revolutio-
nairen] verklaren: ze noemen mij spion omdat ik revolutionairder ben dan zij." [Errico Malatesta] "La
Sommossa non è Rivoluzione", L'Associazione, no. 3. november 1889.
ASR, Pref. Gab., B. 464; Pref. Gab., B. 209.198

  De verdenkingen tegen kameraden leidden veelvuldig tot scheuringen, achterdocht en onderlinge
ruzies. De angst voor politiespionnen resulteerde in de jaren tachtig in een toenemende afkeer van
het georganiseerde sociaal-anarchisme. De individualisten verweten de sociaal-anarchisten
herhaaldelijk dat ze spionnen uitnodigden: "Met een Terzaghi kan men rustig organisatorische
anarchisten maken".  Daarentegen verweten de sociaal-anarchisten hun individualistische195

tegenstanders dat ze door hun oververhitte en dikwijls ongenuanceerde taalgebruik en door hun
anonimiteit de politie in de kaart speelden.  Elke politiespion kon immers een anoniem pamflet196

laten drukken waarin hij het terrorisme verdedigde.
   In de loop van de jaren tachtig werd de aanduiding 'spion' ook steeds vaker gehanteerd als
scheldnaam voor politieke tegenstanders binnen de beweging. Tegen deze praktijk verzette
Malatesta zich fel:

Dat is het beste middel om de werkelijke spionnen rustig hun werk te laten doen. [...]
Helaas zijn er spionnen; en temidden van ons zijn er natuurlijk meer dan elders, omdat
wij, meer dan anderen, ons buiten de wet bewegen. Maar dat is juist een extra reden om
behoedzaam en genuanceerd te zijn in de beschuldigingen en vooral om de vraagstukken
met betrekking tot het programma en de partij niet te vermengen met een kwestie
waarmee het programma en de partijen niets te maken hebben.197

Bij de sociaal-anarchisten leidden de verdenkingen herhaaldelijk tot het opheffen en zuiveren van de
gelederen. Daarnaast gingen ze zich organiseren in kleinere eenheden zodat ze in geval van
infiltratie niet hun gehele organisatie kwijt waren. Dit was onder meer het geval in Rome waar
vanaf 1879 de beweging verscheurd werd door wederzijdse verdenkingen en door politie-infiltran-
ten. Deze situatie bleef tot circa 1884 voortduren. De nieuwe organisatiestructuur leidde ertoe dat
de questore meer confidenti moest inzetten om op de hoogte te blijven van de activiteiten, hetgeen
hem, naar eigen zeggen, weinig moeite kostte.198

   De Italiaanse anarchisten hebben nooit beschikt over een 'tegenpolitie' of een spionnenjager zoals
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Deze werd georganiseerd door Julius Motteler die de kameraden in de Sozialdemokrat voor spionnen199

waarschuwde. De Zwarte Lijst die Motteler in 1884 bekend maakte, bevatte alle personen die het
"vertrouwen van de kameraden onwaardig" waren. Motteler had deze onwaardige personen op last van
August Bebel verdeeld in drie categorieën: "verraders, overlopers en lasteraars", "spionnen en aangevers"
en "schuldenmakers, oplichters en afpersers". Dat op deze lijst ook "onschuldige personen" zijn
terechtgekomen, mag geen verwondering wekken. Fricke, Bismarcks Prätorianer, 117-120.
Vladimir Burtsev had de taak op zich genomen om Russische politiespionnen te ontmaskeren. Dit leidde200

in 1909 tot de sensationele ontmaskering van Yevno Azef. Opvallend is Kropotkins rol in de ontmaske-
ring van de geheime agent Nikolai Petrovich Starodvorskii. Ofschoon Burtsev over voldoende bewijs
beschikte tegen Starodvorskii, verzocht Kropotkin hem de agent niet openlijk te beschuldigen omdat het
te schadelijk zou zijn voor de beweging. Aanvankelijk nam Kropotkin dezelfde houding aan bij de Azef-
affaire, maar moest hij uiteindelijk toestemmen in diens openlijke ontmaskering. Miller, Kropotkin, 217-
218. Over Azef zie: Harden, Lockspitzel Asew; Jansen, "Demon of Zakenman? Azef de Verrader", 115-
134.
Prefect van Venetië aan de questore, Venetië 27 juli 1884. ASV, Questura, B. 77.201

Nettlau's commentaar op deze door hem beschreven scene is opvallend: "Theoretisch heel mooi, maar202

Carratoni die sedert 4, 5, 6 jaren reeds verdacht, en meer dan dat, was, werd nooit gedood en werd het,
volgens mij, ook later niet, en Viards welgemeende raad verlengde de onduidelijke situaties, waarin de
ene kant de spionnen niet verwijderde en de andere ze niet doodde..." Nettlau, Geschichte, IV, 225-226.
Confino, "Pierre Kropotkine", 105-109. Het lijkt me sterk dat Fricke (Bismarcks Prätorianer, 157) gelijk203

heeft met zijn bewering dat de Berlijnse politie eenvoudig binnen de anarchistische beweging kon
infiltreren "wegens de afwijzing van de georganiseerde en bewuste klassenstrijd alsmede door hun
negeren van de scheppende rol van de volksmassa's bij een gelijktijdige idealisering van de individuele
acties." Afgezien van het wel zeer simplistische beeld dat hij hier van de anarchisten schetst, infiltreerden
politiespionnen met even veel succes in sterk georganiseerde partijen (communistische partijen,
terroristische organisaties) als in laag georganiseerde groepen (anarchisten, protestbeweging).
Kropotkin, Memoirs of a Revolutionist, 472.204

dat het geval was bij de Duitse sociaal-democraten  en bij de Russische sociaal-revolutionairen.199 200

Ze hebben ook nooit, zoals de prefect van Venetië beweerde, één hunner in de geheime dienst laten
infiltreren.  De afwezigheid van een antispionagedienst moet verklaard worden uit het gebrek aan201

organisatie, de angst voor de almacht van een dergelijke instelling en uit het morele standpunt van
de sociaal-anarchisten.
   Elke reactie op het verschijnsel van politiespionnen leek in het nadeel van de anarchisten te
werken. De Franse anarchist Jules Viard zei daarover tegen de Italiaanse anarchist Paolo Schicchi,
die de spion Francesco Carratoni uit de anarchistische club in Parijs wilde gooien:

Bij spionnen is er slechts één manier: hoe meer men van hun schuld overtuigd is, des te
meer moet men zwijgen, wachten, het juiste ogenblik afwachten, zich de afrekening
voornemen en ... opnieuw zwijgen. Jullie beschuldigen Carratoni, en Carratoni, de spion,
zal jullie namen aan de ambassade doorgeven, en bij de eerste gelegenheid zullen jullie
gepakt, opgesloten en uitgewezen worden, en Carratoni zal als spion verder werken.202

   Kropotkin raadde de anarchisten dan ook aan om zich van elk contact met de politie te onthouden,
ook al zou dat contact in het voordeel van de beweging werken. Hij adviseerde de anarchistische
organisatie-structuur aan te houden: federatief, gedecentraliseerd en bestaande uit autonome
groepen. De politie-infiltratie zou binnen een dergelijke structuur minder effectief zijn dan binnen
een kader als dat van de Russische sociaal-revolutionaire partij.  Daarnaast achtte Kropotkin het203

belangrijk om openheid in de onderlinge verstandhouding te blijven betrachten, omdat de spion
nooit de ethiek zou kunnen overnemen die revolutionairen 'uit hun aard' bezaten: "spionnen kunnen
alles simuleren, behalve ethische ideeën."204
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Voor beide termen bestaan geen goede Nederlandse vertalingen. Het best kan men ammonizione vertalen205

door "vermaning" of "verhoogd toezicht" en domicilio coatto door "gedwongen verblijf".
Bassi, La Sicurezza Pubblica in Italia, 8-13.206

Ibidem, 11-12.207

Amato, "La Libertà Personale", 117.208

Deze gang van zaken werd ook geconstateerd door de anarchist Carlo Cafiero. Gregorio [Cafiero],209

"Corrispondenze", Bulletin de la Fédération Jurassienne, 18 oktober 1874.
Zie: de instructies van de prefect van Pisa in oktober en november 1874. ASPisa, PS, B. 843.210

Tarantini (La Maniera Forte, 138) beweert dat de wet over het algemeen werd geschonden en dat de211

rechters met de politie samenspanden. Daarentegen beweert Conti (Le Origini del Socialismo, 226) juist
dat, ofschoon vele internationalisten werden voorgedragen voor de ammonizione, de plannen van de

De ammonizione
   
De politie in Italië beschikte, behalve over gewone politieverordeningen, over twee speciale
maatregelen om de orde te handhaven: de ammonizione en het domicilio coatto.  Beide instru-205

menten werden vaak gehanteerd als alternatief voor strafrechterlijke procedures wegens gebrek aan
financiën voor de dure rechtsgang en omdat de reglementen van de Openbare Veiligheid eenvoudi-
ger waren toe te passen en zo de beperkingen en garanties van de wet omzeild konden worden.
   De oorsprong van de ammonizione stamt uit 1839, toen ze in het Wetboek van Strafrecht van de
koning van Sardinië werd opgenomen als sottomissione (submissie). De maatregel verscheen voor
het eerst onder de naam ammonizione in de wet op de Openbare Veiligheid van november 1859. De
definitie van ammonizione werd herhaaldelijk gewijzigd, en de maatregel werd tot aan de jaren
negentig steeds ruimer toegepast. De ammonizione was een vermaning, hetzij mondeling hetzij
geschreven, die aan een persoon liet weten wat hem was toegestaan om te doen en wat hem was
verboden.  De ammonizione werd nooit gemotiveerd. In algemene termen kan men de ammonizio-206

ne omschrijven als "die preventieve straf of maatregel opgelegd door de gerechtelijke autoriteiten
voor zekere misdrijven, en aan zekere personen, die bestaat uit een vermaning aan de ammonito
wegens een overtreding of wegens diens gedrag in het algemeen; de vermaning gaat altijd gepaard
met de bedreiging met een sanctie in geval van niet-naleving van de algemene plichten tot gedrags-
verbetering of van de opgelegde voorschriften."207

   Krachtens de wetten van 1859 en 1865 kwamen voor de ammonizione de volgende categorieën in
aanmerking: klaplopers en vagebonden, verdachten van diefstal of van onrechtmachtig landgebruik,
personen die verdacht werden van struikroverij, zakkenrollen, heling, van banden met de camorra
of de maffia, van smokkel en messentrekken. Krachtens de wet van 6 juli 1871 kwamen daarbij: een
ieder die verdacht werd van misdrijven of delicten tegen personen of eigendom.  De ammonito, de208

vermaande, werd niet op de hoogte gesteld van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen. Hem
werd opgedragen "geen aanleiding te geven tot verdere verdenkingen". De ammonizione kon, op
verzoek van de politie, door de kantonrechters worden opgelegd aan verdachte personen. Zodra de
ammonito de regels van de ammonizione overtrad, kon hij zonder proces worden gearresteerd en
worden opgesloten. De maatregel was dus een opstap naar de arrestatie en het domicilio coatto:
indien de politie geen bewijs kon aanvoeren, werd een persoon voorgedragen voor de ammonizione
en zodra hij deze maatregel overtrad, werd hij gearresteerd en veroordeeld tot het domicilio
coatto.  Vaak wachtte de prefect of de questore dan niet op een veroordeling, maar gaf de209

arrestant aan voor het domicilio coatto.  De rechter had de taak de aanklachten van de politie210

kritisch te beoordelen en de geldigheid van de aanleiding voor de argwaan van de politie te
verifiëren. In hoeverre de kantonrechters zich aan deze regels hielden of met de politie samen-
spanden door de simpele aangifte van de politie voor de ammonizione voldoende te achten, is
onduidelijk.  Het staat echter vast dat de zwakke positie van de kantonrechters misbruik van de211
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politie nogal wat weerstand ondervonden van rechters die weigerden om medeplichtig te zijn aan deze
vorm van vervolging. Een handgeschreven notitie van de questore van Florence van 2 juli 1880 schijnt
Conti in het gelijk te stellen: Van de 133 socialisten die werden aangegeven voor de ammonizione, waren
er 74 door de rechter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Van de 34 socialisten die werden
aangegeven wegens overtreding van de ammonizione, werden er 29 door het kantongerecht vrijgespro-
ken. De vijf veroordeelden werden in hoger beroep vrijgesproken. ASF, Questura, B. 8.
Davis, Conflict and Control, 246-247.212

Gregorio [Cafiero], "Corrispondenze", Bulletin de la Fédération Jurassienne, 27 december 1874.213

Amato, "La Libertà Personale", 120.214

Ibidem.215

Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Discussioni, 6 december 1878, 3089.216

Merlino, L'Italia qual è, 139-140.217

Giorio, Ricordi di Questura, 75-77.218

ammonizione bevorderde, mede omdat lokale politiekorpsen werden beoordeeld naar het aantal
opgelegde ammonizioni.  Volgens Carlo Cafiero was het aantal ammoniti in december 1874, na212

de mislukte poging tot opstand van de internationalisten, gestegen tot 152.888.213

   De maatregel was weliswaar oorspronkelijk bedoeld tegen gewone misdadigers, maar de politie
gebruikte de ammonizione veelvuldig om de activiteiten van de Internationale en van de opkomende
arbeidersbeweging te belemmeren. De internationalisten werden voorgedragen als verdachten van
aanslagen op eigendom en personen.  De ammonizione werd daarmee een instrument ter214

beveiliging van de politieke belangen van de bourgeoisie tegenover de eerste uitingen van de
arbeidersbeweging.  Minister van Binnenlandse Zaken, Giuseppe Zanardelli, bevestigde in 1878215

op Kamervragen dat de toenmalige wetgeving de mogelijkheid bood om internationalisten voor te
dragen voor de ammonizione en het domicilio coatto en dat daartoe geen speciale wetgeving
vereist was.  Behalve tegen internationalisten werd de ammonizione ook gebruikt tegen politieke216

tegenstanders ten tijde van verkiezingen.
   "Vanaf het moment dat iemand de ammonizione wordt opgelegd," merkte de anarchist Francesco
Saverio Merlino op,

maken de agenten zich meester van hem, als de duivel van een verdoemde ziel. Ze laten
hem een verbaal ondertekenen waarin hij zich verplicht om binnen 15 dagen werk en
binnen vijf dagen een vaste verblijfplaats te vinden, om niet van baas of van verblijf te
veranderen zonder toestemming van de autoriteiten; en ten slotte om buiten het gezel-
schap van vrienden te blijven die tevens het merkteken van de ammonizione dragen en
om geen verdenkingen meer te veroorzaken. Vanaf dat moment is hij verdoemd: hij vindt
geen werk, zijn leven beperkt zich tot gevaar en angst, zijn leven en dat van zijn familie
ligt in de handen van de politie.  217

"Met de ammonizione had de politie vrij spel," bevestigde ex-questore Giorio:

de rechten die in het Statuto worden gegarandeerd waren voor de ammonito niet meer van
toepassing. De ammonito was altijd onderworpen aan willekeur. Hij zat in de meest
dubbelzinnige positie tussen die van de vrije burger en de veroordeelde. Hij was totaal
overgeleverd aan de willekeur en het goeddunken van de politie. Bij de ammonito was
niet langer het bijzondere politietoezicht van toepassing, maar trad het algemene toezicht
in werking: alle politieagenten hielden zich met hem bezig.218

   Gefrustreerd door het gebrek aan medewerking van de rechterlijke macht schreef de questore van
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Questore aan prefect, Florence 29 januari 1879. ASF, Questura, B. 10, 101. Geciteerd naar Conti, Le219

Origine del Socialismo, 226.
Uitspraak van het Hof van Cassatie van Florence op 5 februari 1879 in de rechtszaak tegen Alessandro220

Trinci.
Procureur-generaal bij het Hof van Beroep in Venetië aan de procureurs en kantonrechters in het district221

van Venetië, Venetië 9 maart 1879. ASPadua, Pref. Gab., B. 38.
ASPisa, PS, B. 869.222

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Pisa, Rome 17 februari 1880. ASPisa, PS, B. 872.223

Deze teneur wordt bevestigd in de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 22 maart
1880.
Zo was het de ammonito verboden zijn huis op bepaalde tijdstippen te verlaten, bordelen, kroegen of224

andere openbare gelegenheden te bezoeken, openbare bijeenkomsten, voorstellingen of feesten bij te
wonen, en zich op te houden met eerdere veroordeelden; daarentegen moest hij goed gedrag vertonen en
geen aanleiding geven tot verdenkingen.

Florence in 1879 aan de prefect, dat het mogelijk zou zijn om in één oogwenk de Internationale weg
te vagen:

indien de rechterlijke autoriteiten zich er eens van zouden overtuigen dat de aanhangers
van de sekte [...] zich niet langer zouden kunnen beschouwen als een politieke partij, maar
als een verzameling misdadigers, en [indien de rechterlijke autoriteiten] hen als zodanig
zouden onderwerpen aan de bepalingen van de wet op de Openbare Veiligheid inzake
verdachte personen.219

   De uitspraak van 5 februari 1879 van het Hof van Cassatie in Florence kwam tegemoet aan de
wens van de questore. Het Hof had in zijn arrest van 22 januari 1875 nog bepaald dat lidmaatschap
van de Internationale onvoldoende reden was om te worden onderworpen aan de ammonizione,
maar oordeelde in 1879 dat de Internationale beschouwd moest worden als een misdadige vereni-
ging en dat bijgevolg de leden onderworpen konden worden aan de ammonizione.  Door deze220

uitspraak kon op alle internationalisten deze politiemaatregel toegepast worden, aangezien ze
werden verdacht "van misdrijven tegen personen of eigendom."  Op grond van dit vonnis werden221

er in de provincie Pisa 119 personen voorgedragen voor de ammonizione.  Gedurende 1879 bleef222

er veel onduidelijkheid over de toepassing van de maatregel op de internationalisten, maar in
februari 1880 maakte het Hof van Cassatie in Rome aan elke twijfel een einde: een afdeling van de
Internationale, bestaande uit vijf of meer personen moest beschouwd worden als een misdadig
genootschap en de leden dienden als zodanig berecht te worden. Minister-president Depretis aarzel-
de daarop geen moment en spoorde de prefecten aan de 'meest vermetele en gevaarlijke' internatio-
nalisten voor te dragen voor de ammonizione, om ze vervolgens te kunnen veroordelen tot het
domicilio coatto, "dat bewezen heeft de meest efficiënte maatregel te zijn om de openbare vrede en
rust te bewaren."223

   In het nieuwe Wetboek van Strafrecht van 1889 werd het instrument van ammonizione nauwkeu-
riger omschreven. Niet langer de kantonrechter legde de straf op, maar de president van de recht-
bank. Dit was een belangrijke verbetering omdat de kantonrechter vaak onder politieke druk stond.
In het vervolg mocht de aangeklaagde ook gebruik maken van een door de rechtbank toegewezen
advocaat, en kon hij getuigen laten oproepen. Krachtens de nieuwe wet moest de aanklacht worden
gemotiveerd en was het mogelijk om in beroep te gaan tegen de beslissing. De vage omschrijving
"geen aanleiding geven voor verdere verdenkingen" werd vervangen door een lijst met even vage
voorschriften die de ammonito diende na te leven.  De duur van de straf werd beperkt tot twee224

jaar. De nieuwe wetgeving had tot gevolg dat de ammonizione nog maar beperkt werd toegepast.
   Op welke wijze de ammonizione de bewegingsvrijheid beperkte, wordt duidelijk uit het voorbeeld
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Geciteerd naar Pernicone, Italian Anarchism, 131-132.225

Het vormde een onderdeel van de omstreden Pica-wetten. Dit waren uitzonderingswetten, gebaseerd op226

wetsvoorstellen van afgevaardigde Giuseppe Pica, die gericht waren op de onderdrukking van het
brigantaggio. De wetten waren alleen van kracht in "provincies die in staat van brigantaggio" waren. De
regering van Marco Minghetti (24 maart 1863 - 28 september 1864) handelde derhalve onwettig toen ze
artikel 5 van de wet, het domicilio coatto, ook op Sicilië, dat niet in staat van brigantaggio was, invoerde.
De wetten waren van 15 augustus 1863 tot eind 1865 van kracht. Zie: Molfese, Storia del Brigantaggio,
260-310.
Molfese, Storia del Brigantaggio, 284-285.227

Ibidem, 291-293.228

Carfora "Domicilio Coatto", Il Digesto Italiano, IX, dl. 3, 718-760.229

van de internationalist Claudio Zirardini uit Ravenna. Deze werd in 1876 gemaand om 1. nooit
aanleiding te geven tot aanmerkingen op zijn gedrag; 2. zich elke zondag, tussen 9.00 uur en 11.00
's ochtends, op het politiebureau te presenteren om zijn verblijfspapieren te laten stempelen; 3. in
zijn geboortestad te verblijven en zijn verblijfsplaats niet te veranderen zonder de politie daarvan op
de hoogte te stellen en haar goedkeuring te verkrijgen; 4. van hotels, café's en andere openbare
plaatsen weg te blijven; 5. thuis te blijven vanaf één uur na zonsondergang tot zonsopkomst, en
aanwezig te zijn voor politiebezoek, ook 's nachts; 6. geen wapens van welke soort ook of andere
voorwerpen die verwondingen kunnen aanbrengen te dragen; 7. een vaste baan te zoeken en de
politie daarover te informeren binnen acht dagen na intrede van de ammonizione; 8. zich nooit te
verbinden en nooit te spreken met personen die verdacht zijn van misdrijven en van wangedrag of
die een slechte naam hebben.  De overtreding van één van deze regels zou leiden tot jarenlange225

gevangenisstraf of domicilio coatto.

Het domicilio coatto

De politiemaatregel van het domicilio coatto (ook confino of esilio genoemd) werd ingevoerd
krachtens de wetten van 15 augustus 1863, en was uitdrukkelijk bedoeld als een tijdelijke maatregel
ter onderdrukking van het brigantaggio.  Het domicilio coatto was een aan bepaalde regels226

gebonden, gedwongen verblijf van een persoon die geacht werd sociaal en politiek gevaarlijk te zijn.
De straf moest worden uitgezeten op een door de politie aangewezen plaats (veelal strafeilanden
waar de coatti werden gehuisvest in kolonies) voor een periode van maximaal één jaar. Het domici-
lio coatto was een administratieve straf die werd opgelegd op basis van de 'morele overtuiging' van
een commissie, bestaande uit de prefect, de president van de rechtbank, de procureur van de koning
en twee leden van de provinciale raad. De minister van Binnenlandse Zaken bestemde de plaats
waarheen de betrokkene getransporteerd moest worden.  De maatregel werd op grote schaal227

aangewend tegen de briganti, maar ook tegen democratische liberalen.228

   De wet op de Openbare Veiligheid van 20 maart 1865 voorzag bijna bij toeval in het domicilio
coatto.  Artikel 76 gaf de prefect het recht een persoon te verbieden zich in een plaats te vestigen229

en gaf de minister het recht om een persoon te deporteren. Deze maatregel was vooral bedoeld voor
mafiosi en camorristi. Door de gespannen situatie als gevolg van de oorlog met Oostenrijk in 1866
werd het instrument op grote schaal toegepast en werd het uitgebreid tot personen die ervan
verdacht werden de val van de regering te willen bewerkstelligen. Vooral ammoniti werden
gedeporteerd.
   De wet van 6 juli 1871 verruimde de maatregel tot struikrovers, dieven, medeplichtigen aan
misdrijven, camorristi, mafiosi, smokkelaars, moordenaars, en iedereen die bekend stond wegens
misdaden of misdrijven tegen personen of goederen. De duur varieerde van zes maanden tot twee
jaar. Recidivisten konden worden gedeporteerd voor een periode van vijf jaar. Het instrument van
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Amato, "La Libertà Personale", 123.230

Jensen, Liberty and Order, 56.231

Brief van ministerie van Binnenlandse Zaken aan prefect van Pisa, 17 februari 1880. ASPisa, PS, B. 872.232

Geciteerd naar Amato, "La Libertà Personale", 125.233

Carfora "Domicilio Coatto", Il Digesto Italiano, IX, dl. 3, 718-760.234

Favignana, Gavi, Lampedusa, Lipari, Pantelleria, Ponza, Ustica en Ventontene.235

De burcht op Port'Ercole werd in januari 1895 in gebruik genomen als gevangenis voor anarchisten. In236

één jaar tijd werden er 500 anarchisten geïnterneerd. Directeur van de gevangenis was politiefunctionaris
Raffaele Santoro die vooral uitblonk in illegale methoden om nieuwe geheime fondsen te verwerven.
Zagaglia (L. De Fazio), I Coatti Politici in Italia.

het domicilio coatto kreeg tijdens de regeringen van de Destra steeds meer het karakter van een
normale preventieve politiemaatregel en werd vooral toegepast ter bescherming van de sociale
orde.  Vanaf 1876 was er een geleidelijke daling van het aantal gedeporteerden, maar na 1883230

nam het jaarlijkse aantal weer toe.  Het ministerie van Binnenlandse Zaken onder Depretis231

beschouwde het domicilio coatto als de meest effectieve maatregel om de openbare orde te
bewaren.  In 1882 stelde Depretis in de Kamer: "de maatregel van het domicilio coatto dient niet232

alleen een hoofdzakelijk sociaal, preventief en behoudend doel, maar vooral een moreel en opvoe-
dend doel, en daarop moeten alle maatregelen gericht zijn."233

   Toepassing van het domicilio coatto was oorspronkelijk de verantwoordelijkheid van de minister
van Binnenlandse Zaken. Na het decreet van 17 februari 1881 werd een speciale commissie van
Binnenlandse Zaken met de voordracht belast. Deze commissie bestond uit de secretaris-generaal
van Binnenlandse Zaken, twee parlementariërs, een lid van de Raad van State, een lid van het Hof
van Beroep, een procureur-generaal, het hoofd van de Pubblica Sicurezza en de directeur van het
gevangeniswezen. De commissie bood echter nauwelijks garanties tegen de druk van de uitvoerende
macht.  Later ging men over tot provinciale commissies, bestaande uit de prefect, de president van234

de rechtbank of een door hem benoemde rechter, de officier van justitie en de provinciale hoofden
van politie en van de carabinieri. Doordat ook de provinciale commissies hoofdzakelijk uit leden
van de uitvoerende macht bestonden, veranderde er niet veel. De centrale commissie kreeg de
functie van toetsend lichaam en van college van beroep.
   Het decreet van 1881 had wel enkele andere gevolgen: de mogelijkheid tot voorwaardelijke
vrijlating en tot politietoezicht na de vrijlating. Minister-president Crispi vaardigde op 30 juni 1889
een nieuwe wet uit krachtens welke het niet langer voldoende was om de ammonizione te hebben
overtreden, maar moest de betrokkene deze twee keer hebben geschonden. 
   Het domicilio coatto werd op veel grotere schaal toegepast als gevolg van de anarchistische
aanslagen in Frankrijk in de jaren negentig. De onderdrukking van de fasci siciliani in januari 1894
werd gevolgd door honderden deportaties. Op 2 april 1894 stelde Crispi een uitzonderingswet voor
met het oogmerk het domicilio coatto uit te breiden tot andere gevallen dan welke waren voorzien
in de wet op de Openbare Veiligheid. Het was niet langer een voorwaarde dat een persoon een
ammonito was of dat hij reeds eerder was veroordeeld. Lidmaatschap van een criminele organisatie,
bedreiging van de openbare orde, de vernieling van gebouwen en middelen van openbaar vervoer,
het dreigen met of gebruiken van explosieven en het tonen van de intentie om (geweld)daden te
begaan tegen de sociale orde leidden tot gedwongen deportatie. De laatste bepalingen waren
duidelijk gericht tegen de anarchisten en socialisten. Op 19 juli 1894 werd Crispi's voorstel wet.
   Krachtens dezelfde wet moest de questore de betrokkene voordragen, waarna de prefect de
aangifte moest voorleggen aan een provinciale commissie. Die commissie bepaalde de duur van het
domicilio coatto, variërend van één tot vijf jaar. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalde de
plaats: hetzij een strafkolonie, hetzij een plaats in Italië. Tot 1898 waren er acht strafeilanden  en235

één strafkolonie op het vaste land.  In 1898 kwam daar de deportatiekolonie in Assab (Eritrea)236
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Reeds in 1894 had Crispi een onderzoek laten instellen naar de mogelijkheid om op één of meerdere237

eilanden van de archipel van Massana of van Assab, of in Assab zelf, één of meerdere kolonies te
vestigen die circa 2000 gevangenen zouden kunnen herbergen. Brief van de ondersecretaris van
Binnenlandse Zaken, 29 juni 1894 in: ACSR, Carte Crispi Roma, B. 744. De strafkolonie in Assab werd
in juni 1898 in gebruik genomen. Gemiddeld verbleven er 200 coatti in de verlaten kazernes. Na een jaar
werd de strafkolonie weer opgeheven wegens de hoge kosten en wegens het ongezonde klimaat. Zie:
"Colonia di Assab". Rivista di Discipline Carcerarie, XXIII (1898) 406-407; Boldetti, "La Repressione
in Italia", 512-513.
Brief van Rudinì aan Giovanni Codronchi, 31 augustus 1896. Afgedrukt in Jensen, Liberty and Order,238

279.
Jensen, Liberty and Order, 130-134.239

Ibidem, 302-303.240

Amato, "La Libertà Personale", 124,241

Helaas is het niet mogelijk de exacte geschiedenis van het Casellario Politico Centrale na te gaan omdat242

het betreffende archiefmateriaal, inclusief de geheime correspondentie aan de Direzione Generale di
Pubblica Sicurezza, in 1916 is vernietigd in opdracht van het hoofd van politie Vigliani. Het resterende
deel, met een gewicht van tien ton, werd in 1920 door een ambtenaar van het Centrale Rijks Archief als
oud papier verkocht. Tosatti, "Il Ministero degli Interni: le Origine del Casellario Politico Centrale", 462.
Persoonsdossiers van de meest invloedrijke individuen van partijen die vijandig staan tegenover de243

regering.

bij.237

   Met de komst van de regering-Rudinì in 1896 werden vele coatti weer vrijgelaten, met name
degenen die op politieke gronden waren gedeporteerd. Het aantal coatti daalde in twee jaar met
veertig procent. Dit was niet alleen het gevolg van bezuinigingen, maar ook van Rudinì's afkeer van
het instrument. Volgens hem leidde het niet tot beter gedrag en brachten de overvolle strafeilanden
gevaarlijke situaties teweeg. Bovendien konden voorwaardelijk vrijgelaten coatti bij de geringste
verdenking weer worden opgepakt. Opvallend was Rudinì's houding tegenover de anarchisten: hij
zag geen reden om ze in de strafkolonies te laten zitten. Het domicilio coatto, dat hij beschouwde
als een 'legaal misdrijf',  wilde hij alleen hanteren tegen gewone misdadigers en de maffia. In 1897238

probeerde Rudinì het domicilio coatto ingrijpend te veranderen. Zijn wetsvoorstel werd echter niet
in stemming gebracht.239

   Zowel het domicilio coatto als de ammonizione waren preventieve instrumenten voor de
handhaving van de sociale orde. Jaarlijks werden duizend tot tweeduizend personen door de
maatregel van het domicilio coatto getroffen.  De constitutionele garanties voor de vrijheid van240

het individu werden vaak tenietgedaan door het ingrijpen van de politie die zich kon beroepen op de
wet op de Openbare Veiligheid. De vervolging door de staat werd dan ook in eerste instantie
bepaald in de politiebureaus, en in mindere mate in de gerechtshoven. In Italië stonden de beginse-
len "iedereen is gelijk voor de wet" en "in politiezaken kan men geen beroep aantekenen" nadrukke-
lijk naast elkaar. 241

Het casellario politico centrale

De oorsprong van het centrale registratiesysteem van antiregeringsgezinde individuen dateert vanaf
de eenwording.  Rond 1863 werd een serie van 'Biografie degli individui più influenti dei partiti242

ostili al governo'  aangelegd. Deze persoonsdossiers werden samengesteld uit door prefecten en243

onderprefecten verstrekte informatie. Het ging vooral om republikeinen, leden van de Internatio-
nale, klerikalen en andere tegenstanders van de regering. Elk van de dossiers bevatte een
persoonsbeschrijving met daarnaast biografische aantekeningen en informatie over het morele en
politieke gedrag, de invloed, kwaliteiten, sociale positie, middelen van bestaan en de gebruiken van
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Circulaire van minister van Binnenlandse Zaken Cantelli, Florence 24 maart 1869. In een daarop244

volgende circulaire (Florence 1 mei 1869) herinnerde Cantelli de prefecten eraan dat hij tevens over een
foto van desbetreffende personen wenste te beschikken. Op 5 juni 1871 werden de prefecten opnieuw
aangespoord om wijzigingen met betrekking tot regeringsvijandige personen op te sturen. Twee jaar later,
op 21 september 1873, verzocht het ministerie opnieuw om de persoonsdossiers waarbij speciale
aandacht geschonken moest worden aan personen die aanvankelijk lid waren van de republikeinse partij
en waren overgegaan tot de Internationale.
Tosatti, "Il Ministero degli Interni: le Origini del Casellario Politico Centrale", 463-464.245

Canosa, Storia della Criminalità, 147-152.246

ASM, Questura, Cartella 105. Zie tevens: Randeraad, Authority in Search of Liberty, 20.247

Prefect van Florence aan de questore, Florence 22 mei 1872. ASF, Questura, B. 1.248

Ministerie Binnenlandse Zaken aan prefect van Bologna, Rome 13 maart 1874. ASB, Pref. Gab., B. 236,249

fasc. 25.
Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 23 januari 1876.250

De rapporten dienden te worden opgesteld volgens de indeling: 1. openbare sfeer, 2. politieke partijen, 3.251

politieke verenigingen en arbeidersverenigingen, 4. tijdschriften, 5. openbare veiligheid, 6. gemeentebe-
stuur, 7. opere pie (Caritas), 8. openbare gezondheid, 9. gevangeniswezen en 10. diensten onder verant-
woording van de andere ministeries. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 4

de betrokkene. In 1869 werden de prefecten eraan herinnerd dat het ministerie nauwkeurige
beschrijvingen wilde hebben van personen die vijandig stonden tegenover de regering. Deze
behoefte werd vooral veroorzaakt door de toegenomen activiteiten van de republikeinse partij. Alle
informatie werd bewaard in het geheime archief van het kabinet en de prefecten moesten maande-
lijks de aanvullingen doorgeven.  Daarnaast bestond het Casellario giudiziale (strafregister), dat244

op 6 december 1865 werd ingesteld en waarin de biografieën van veroordeelden werden bijgehou-
den.  Dit register was gemodelleerd naar het Franse voorbeeld en werd in Italië vooral op aandrin-245

gen van de rechterlijke macht ingevoerd. Het strafregister werd centraal bijgehouden, maar elke
rechtbank beschikte ook over de dossiers van personen die door geboorte tot haar rechtsgebied
behoorden.  246

   Behalve over regeringsvijandige personen wilde het ministerie van Binnenlandse Zaken perma-
nent op de hoogte blijven over zaken van de politieke verhoudingen in de provincies (spirito
pubblico). Aanvankelijk moesten de prefecten twee keer per maand rapport uitbrengen, maar in
1865 achtte men één verslag per drie maanden voldoende. In 1866 werd het weer een maandelijks
rapport, en in 1870 keerde men terug tot een driemaandelijks bericht. In 1874 ging men over op
halfjaarlijkse rapporten.  Aanvankelijk richtte de aandacht van de autoriteiten zich op de247

republikeinen en de klerikalen, maar vanaf 1871 kwam de Internationale in het centrum van de
aandacht en verdween grotendeels de aandacht voor de klerikalen. Vanaf mei 1872 verzamelde het
ministerie van Binnenlandse Zaken persoonsdossiers van de leden van de Internationale.  In 1874248

werden de prefecten verzocht een nauwkeurig beeld te schetsen van de verschillende verenigingen
van de Internationale in hun provincie. Daarbij werden inlichtingen gevraagd over buitenlandse
leidinggevende organen, Italiaanse verenigingen en federaties en over het aantal leden en de omvang
van de financiële middelen waarover ze beschikten.  249

   In januari 1876 vroeg de regering om nauwkeurige berichten over de actuele staat van de
Internationale in Italië. De prefecten moesten een lijst samenstellen van alle personen die lid waren
van de Internationale en die daarbinnen een zekere invloed uitoefenden of die gevreesd dienden te
worden. In de lijst moesten ook personen worden opgenomen die op dat moment gevangen zaten of
die in het buitenland verkeerden. Tevens wilde het ministerie geïnformeerd worden over het aantal
afdelingen van de Internationale, het aantal leden, de financiële middelen en de invloed op de
bevolking. De rapporten moesten om de drie maanden worden geactualiseerd.250

   In december 1876 kregen de prefecten nieuwe richtlijnen voor het opstellen van de politieke
rapporten. In het vervolg moesten de halfjaarlijkse verslagen strikter worden onderverdeeld.  Na251
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december 1876. Prefect aan questore, januari 1877. ASM, Questura, Cartella 105.
Ter illustratie: provincie; gemeente; naam van de vereniging; achternaam, voornaam, hoedanigheid en252

herkomst van de oprichters; aantal leden; achternaam, voornaam, hoedanigheid en herkomst van de
leiders; financiële middelen van de vereniging (inkomsten en uitgaven); invloed; of het beschikt over een
eigen krant; opmerkingen. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 23 augustus
1877.
Circulaire van politiechef Ferdinando Ramognini, Rome 20 januari 1879.253

Prefect van Florence aan de questore, Florence 28 februari 1879; questore van Florence aan de prefect,254

Florence 4 maart 1879. ASF, Questura, B. 10.
Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 1 augustus 1881.255

Ter illustratie: gemeente waarin de vereniging zetelt; naam van de vereniging; datum van de oprichting en256

namen van de oprichters; aantal leden; achternaam, voornaam, hoedanigheid en herkomst van de leiders
en van de meest invloedrijke leden; middelen waarover de vereniging beschikt en of deze zich beperken
tot de contributie van de leden; invloed van de vereniging en op welke klassen van de maatschappij; of
het beschikt over een eigen krant, naam, verspreiding, hoofdredacteur en redacteuren, en financier; adres
van de verenigingsruimte; of de vereniging verdacht wordt van politieke misdrijven en van gewone
misdrijven; of het vertakkingen heeft en banden met andere verenigingen; of het propaganda voert en met
welke middelen; of het beschikt over statuten of reglementen; of het beschikt over een vaandel en hoe dat
er uitziet; wat is het doel van de vereniging en welke zijn de mogelijkheden van een actie tegen de
openbare orde; schets van de organisatie en het belang van de vereniging - aangevend of deze militair
wordt geleid, of de leden uniformen dragen of zich anderszins onderscheiden, of ze schietoefeningen
houden of andere militaire oefeningen, of ze beschikken over wapens - of de vereniging ooit is ontbonden,
en onder welke naam, en wanneer en waarom; periode in welke ze is heropgericht. Circulaire van het
ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 6 september 1881.

de ontbinding van alle verenigingen van de Internationale als gevolg van de arrestatie van de
internationalistische Matese-bende in april 1877 bespeurde het ministerie de oprichting van nieuwe
verenigingen. De prefecten moesten deze nieuwe, geheime verenigingen van de Internationale
opsporen en met behulp van een formulier aan het ministerie doorgeven. Vervolgens dienden de
prefecten het ministerie driemaandelijks in te lichten over veranderingen.252

   Twee jaar later, na de aanstelling van Depretis als minister van Binnenlandse Zaken, volgden er
nieuwe instructies voor het toezicht op de internationalisten en werd opnieuw de opdracht gegeven
om een lijst op te sturen met alle leden van de Internationale. In de lijst dienden te worden aangege-
ven: naam, achternaam, ouders, leeftijd, geboorteplaats, verblijfplaats, beroep en een biografische
schets.253

   Het centrale registratiesysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken functioneerde slecht.
Op een lijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen 67 namen van internationalisten in
Florence voor. Nadat de prefect de lijst had gecontroleerd, bleken er slechts 39 namen correct te
zijn: twaalf namen waren in het geheel onbekend, vijf personen hadden zich reeds lang van de
Internationale afgekeerd en zeven namen waren ooit eens voorgekomen in de correspondentie van
de internationalisten zonder dat men er ooit gezichten bij had kunnen vinden.254

    In 1881, na de geslaagde aanslag op tsaar Alexander II en na het Internationale Revolutionaire
Congres in Londen werden de richtlijnen opnieuw veranderd. De prefecten moesten het vertrek van
politiek verdachte personen doorgeven aan het ministerie en aan de politieke autoriteiten van de
plaatsen waarheen de personen zich begaven.  Tevens wilde het ministerie een nauwkeurige255

statistiek hebben van de situatie en omstandigheden waarin zich de internationalistische vereniging-
en in elke provincie bevonden "om de ontwikkeling, de groei en het gevaar die ze voor de openbare
orde vormen te weten." De gegevens dienden te worden ingevuld op een voorgedrukte lijst waarvan
één exemplaar moest worden opgestuurd naar Rome en het ander diende te worden bewaard bij de
prefectuur of het politiebureau.  Veranderingen moesten elke drie maanden worden doorgegeven.256

   Met een tussentijd van twee of drie jaar kwamen er nieuwe richtlijnen van het ministerie van
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Zie: circulaires van ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 25 september 1884, 1 februari 1886, 23257

januari 1889, 4 januari 1891, 1 april 1892, 3 november 1896, 26 januari 1897 en 10 juli 1898.
De directeur van de identificatiedienst in Parijs, Alphonse Bertillon, introduceerde het gebruik van de foto258

in de politiedossiers. Het ging daarbij om een foto en face en een foto en profile (rechterzijde van het
gezicht). In Italië werd het fotosignalement pas aan het begin van de twintigste eeuw op grote schaal
ingevoerd.
Zie: Avellone, Per gli Agenti Ausiliari.259

Circulaire van de Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Rome 25 mei 1894.260

"1. Zijn de anarchisten in meerdere groepen georganiseerd .. of in één enkele? 2. Indien ze geen leiders261

erkennen of hebben, zijn er personen die ze inspireren, aanmoedigen, beschermen, zodanig dat men kan
spreken van bendeleiders? 3. Beschikken ze over een vaste zaal ... of komen ze bijeen in steeds
verschillende ruimtes? 4. Houden ze inzamelingen voor behoeftige kameraden, voor gevangenen of voor
de familie van gevangenen? 5. Zijn ze geabonneerd op anarchistische publicaties (kranten, brochures) die
in Italië of in het buitenland worden uitgegeven? Op welke? Of ze onderling worden uitgewisseld? 6.
Hebben ze, in groepen of geïsoleerd, geprobeerd om tijdens conferenties, vergaderingen of bijeenkom-
sten, een anarchistische richting aan deze bijeenkomsten op te leggen door middel van protesten of
stemmingen? 7. Hebben ze ooit banketten gehouden of gelagen aangericht om een vrijgekomen kameraad
te feliciteren of om bepaalde data te herdenken? 8. In geval van begrafenissen of crematies van een
anarchist, komen ze dan in groepen, dragen ze uiterlijke tekens van het anarchisme? 9. Bezitten ze
anarchistische vaandels of tekens? 10. Behoren tot de groepen ook vrouwen die wettig met anarchisten
zijn getrouwd of die met hen samenleven in de zogenaamde vrije liefde?" Circulaire van het ministerie

Binnenlandse Zaken, waarbij het ging om lijsten en persoonsdossiers van anarchisten of om
"verenigingen van republikeinen, socialisten, internationalisten, klerikalen of oud-strijders".  De257

circulaire van 4 januari 1891 bracht als noviteit dat de Direzione Generale di Pubblica Sicurezza
ook over een foto van de 'subversieve personen' wilde beschikken.  258

   Naast het centrale registratiesysteem werd door Crispi ook een stedelijk controlenetwerk
geschapen. In 1887 werden er per decreet bevolkingsregisters binnen de questure ingevoerd. Het
systeem was alleen bedoeld voor de grote steden en werd door Crispi als een noodzaak beschouwd
voor de openbare veiligheid. In het bevolkingsregister zouden alle inwoners van een district worden
opgenomen met vermelding van: beroep, economische situatie en moreel, sociaal en politiek gedrag.
De reeds genoemde hulpagenten van de tweede categorie waren verantwoordelijk voor het opstellen
van deze registers.  Deze politiebevolkingsregisters werden als gevolg van de bezuinigingen en de259

regeringswisseling in 1891 door minister van Binnenlandse Zaken, Giovanni Nicotera, weer
opgeheven.
   Nadat Nicotera en Giolitti hadden nagelaten om het systeem van de centrale registratie te
ontwikkelen, moest Crispi in 1894 de zaak weer vanaf het begin oppakken. Het signalementssys-
teem werd onder zijn aansporing drastisch veranderd. Door de golf van anarchistische aanslagen en
van sociale onrust achtte hij meer dan ooit een betrouwbare politie en een betrouwbaar systeem van
persoonsdossiers nodig. In mei van dat jaar ontvingen de prefecten een mededeling dat het
ministerie wilde beschikken over een archief van persoonsdossiers van socialisten en anarchisten,
dat "van het grootste belang is in verband met de handhaving van de openbare orde." De prefecten
dienden de persoonsdossiers, vergezeld van een foto, op te stellen aan de hand van de eigen
documentatie, het strafregister en de geheime informatie verkregen via confidenti. Het ministerie
hechtte het grootste belang aan de nauwkeurige omschrijving van de partij waartoe de personen
zouden moeten worden gerekend. Daarbij moesten de prefecten niet alleen een onderscheid maken
tussen de verschillende 'scholen', maar ook tussen 'theoretici' en 'mannen van de daad'.  260

   Vier dagen later volgden er nauwkeuriger richtlijnen voor het toezicht op de anarchisten. Opdat
het ministerie een volledig en nauwkeurig beeld van hun organisatie, praktijken, propaganda,
ontwikkeling en sectarische intriges zou hebben, moesten de prefecten opnieuw aanvullende
inlichtingen verschaffen.  Al deze richtlijnen moesten resulteren in de vorming van de 'Dienst van261
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van Binnenlandse Zaken, Rome 29 mei 1894.
Later werd dit systeem het Casellario Politico Centrale (Centraal Politiek Register) genoemd.262

Het ging om de meest gevaarlijke socialisten of die, wegens propagandistische activiteiten, publicatie van263

kranten of brochures, het bevorderen van conferenties, bijeenkomsten of inzamelingen, het opzetten van
kringen, kernen of fasci of wegens het hebben van een strafblad, de aandacht van de autoriteiten hebben
getrokken of zouden kunnen trekken. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 31
mei 1894.
Het ministerie eiste informatie over een eventuele arrestatie, rechtszaak, veroordeling, verplaatsing van264

verblijf, verdwijning, emigratie of remigratie, militaire dienstplicht, aangifte voor het domicilio coatto.
Daarbij moesten worden doorgegeven: data, aard van het misdrijf, aanklacht, veroordeling, medeplichti-
gen, plaats waar ze in het buitenland hebben verbleven of verblijven, en overige belangwekkende
inlichtingen. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 16 augustus 1894.
Circulaire ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 19 oktober 1894.265

Circulaire van de Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Rome 1 juni 1896.266

Circulaire van de Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Rome 1 juni 1896. De nieuwe267

instructies bestonden uit tien pagina's. Een voorbeeld bevindt zich in ASM, Questura, Cartella 84.
Pas in de jaren 1927-1928 werden alle gegevens gecombineerd waardoor men in de dossiers een268

overzicht kreeg van de politieke activiteiten van een individu.

het biografisch kaartsysteem van leden van 'subversieve' partijen, die gevaarlijk worden geacht voor
de sociale verhoudingen en voor de openbare veiligheid'.  Deze dienst had voornamelijk tot doel262

om de aandacht van de politieautoriteiten voor de intriges van de meest gevaarlijke revolutionairen
levend te houden, en om bij de Direzione Generale della Pubblica Sicurezza alle elementen met
betrekking tot hun werkzaamheden bij de hand te hebben.
   In dezelfde maand mei werden de prefecten aangespoord om een lijst op te sturen waarop alleen
de naam en achternaam van de meest gevaarlijke socialisten waren vermeld.  Deze laatste lijst was263

zeer waarschijnlijk niet bedoeld voor het Casellario Politico Centrale, maar voor directe acties
tegen de socialisten, in de vorm van arrestatie, ammonizione of surveillance. 
   Reeds in augustus was de kern van het centrale biografische systeem gevormd. Het betrof een
alfabetisch register met alleen de persoonsdossiers van anarchisten en revolutionaire socialisten.
Het ministerie benadrukte dat dit systeem geen enkel profijt zou opleveren als het niet permanent
werd geactualiseerd.  Voor anarchisten die waren verdwenen of gevlucht als gevolg van de nieuwe264

antianarchistische wetgeving, moesten weer aparte formulieren worden ingevuld met een duidelijk
onderscheid tussen anarchisten die waren verdwenen en anarchisten die, in het bezit van een
paspoort, naar het buitenland waren vertrokken.265

   In juni 1896 bleek het nieuwe systeem nog niet naar behoren te functioneren. Het ministerie
klaagde over het feit dat de prefecten geen uniformiteit betrachtten bij het invullen van de biografi-
sche systeemkaarten. Enkele honderden kaarten waren onbruikbaar, andere bevatten slechts uittrek-
sels van het strafregister en weer andere waren slordig ingevuld.  Er volgden daarom nieuwe266

formulieren en gedetailleerde criteria voor het invullen van de kaarten. Drie typen kaarten werden
geïntroduceerd. Het eerste was de biografische kaart zelf met daarop de onderverdeling: volledige
personalia, burgerlijk en zedelijk gedrag, subversief gedrag, ammonizione, domicilio coatto, aan-
klachten, veroordelingen. Het tweede betrof een kaart waarop de veranderingen moesten worden
aangegeven. Het derde type waren 'lijsten per provincie van gevaarlijke leden van subversieve
partijen'.267

   In 1896 waren er tussen de 7000 en 8000 kaarten opgesteld. Het Ufficio Schedario bewaarde
alleen de biografische kaarten van subversieve personen, terwijl de persoonsdossiers in een ander
archief van de Direzione Generale della Pubblica Sicurezza werden bewaard.  In 1894 waren268

911 socialisten, 906 anarchisten en 42 republikeinen in de dossiers opgenomen. Een jaar later
kwamen daar 622 anarchisten, 412 socialisten en 34 republikeinen bij. In 1896 werden er dossiers
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Tosatti, "Il Ministero degli Interni: le Origine del Casellario Politico Centrale", 466-467.269

Falco, "Cartella Biografica", Nuovo Digesto Italiano, II (Turijn, 1937).270

Anoniem rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1898. ASDMAE, P.I., B. 48.271

Bertillon publiceerde zijn systeem in de brochure Les Signalements Anthropométriques. Méthode272

Nouvelle de Détermination de l'Identité Individuelle. (Conférence faite au Congrès Pénitentiaire
International de Rome, 22 novembre 1885). Parijs, 1886.
Of alle landen inderdaad ook het portrait parlé hebben ingevoerd, is mij niet bekend. Italië en Zwitser-273

land hebben het dadelijk na de conferentie ingevoerd terwijl Oostenrijk het reeds voor de conferentie in
gebruik had genomen. Tijdens een conferentie in Bern in december 1890 beweerde de oud-direkteur van
strafinrichtingen Guillaume dat het systeem reeds was ingevoerd in Argentinië, Mexico, Japan, Algiers,
Tunis, Rusland, België en Frankrijk. In Zwitserland werd het in 1894 ingevoerd in Genève en Bern. Vijf
jaar later werd het Bertillonage in heel Zwitserland ingevoerd. SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer
15846. Volgens Ottolenghi ("L'Estensione del "Bertillonage"", 304-317) werd in 1900 het systeem van
Bertillon toegepast in Hamburg, Denemarken, Spanje, Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen,
Roemenië, Rusland, Zwitserland, Brits-Indië, Egypte en Argentinië. Nederland was zeer terughoudend
tegenover de invoering van het nieuwe systeem en verklaarde in juni 1899 dat de regering pas op een
later tijdstip hierover zou besluiten. Zie: Verklaring van de Nederlandse regering, 6 juni 1899. (ASD-
MAE, P.I., B. 32). Deze verklaring is uiterst merkwaardig omdat Nederland reeds op 14 februari 1896
(krachtens de ministeriële circulaire van 26 maart 1896) was overgegaan op de Bertillonage. ARA,
MinvJus. 6637.
De nationale politiediensten gingen betrekkelijk laat over tot de introductie van het dactyloscopische274

systeem: Engeland in 1901, Oostenrijk-Hongarije in 1902, Duitsland, Denemarken en Zwitserland in
1903, Nederland, Zweden en Noorwegen in 1906, Rusland in 1907.

samengesteld voor 433 anarchisten, 627 socialisten en 47 republikeinen.269

   Er moest echter een wet aan te pas komen om het systeem goed te laten functioneren. Artikel 3
van de wet op de Openbare Veiligheid van 1898 verplichtte de politiebureaus om de identificatie-
kaarten op te stellen en te bewaren.  Vanaf die periode leek het systeem naar wens te werken. Bij270

de Direzione Generale della Pubblica Sicurezza bestond een kaartsysteem van alle bekende
anarchisten, van elk van wie een dossier werd gemaakt met daarin de preciese personalia, een
portretfoto, de signalementen en de antecedenten. Van alle anarchisten werden bovendien de namen
op alfabetische wijze bijgehouden in een register dat per provincie was ingedeeld. Daarnaast
beschikte elk provinciaal politiebureau over een systeem van biografische dossiers van anarchisten
die tot de betreffende provincie behoorden wegens geboorte of wegens verblijf. De politie had de
plicht om de gedragingen van anarchisten bij te houden en via de prefecten door te geven aan de
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza.  271

   Naar aanleiding van afspraken van de Internationale Antianarchistische Conferentie in Rome in
1898 werd in 1902 het portrait parlé ingevoerd. Dit was een door de Franse politiebeambte
Alphonse Bertillon ontwikkelde identificatiemethode.  Als beambte op het Parijse politiede-272

partement had Bertillon de antropometrische methoden consequent toegepast op gevangenen met de
bedoeling de identificatie van recidivisten te vereenvoudigen. Bertillons vernieuwing was gelegen in
de minitieuze meting en beschrijving van lichamelijke kenmerken, bedoeld ter herkenning van
gearresteerde misdadigers en anarchisten. Het portrait parlé was een identificatiekaart bestaande
uit een foto en face, een foto en profil en een beschrijvend signalement in een terminologie die
overal en altijd gelijk was. Deze bestond uit een tiental indicaties van onveranderlijke kenmerken,
die eenvoudig per telefoon of telegram door te geven waren. Het systeem was in Frankrijk reeds aan
het eind van de jaren tachtig ingevoerd en de Franse regering toonde zich bereid alle buitenlandse
politieapparaten met het systeem vertrouwd te maken.  De ontdekking van de uniciteit van vinger-273

afdrukken aan het einde van de jaren negentig  maakte het systeem van Bertillon al snel overbo-274
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Italië voerde de dactyloscopie in bij de verandering van het systeem van de persoonsdossiers in 1914. De275

vingerafdrukken vormden destijds maar een klein onderdeel van het persoonsdossier dat uit een omslag
en zes inlegvellen bestond.
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dig, maar desondanks bleven vele politiediensten er nog decennialang gebruik van maken.275

   In Italië werd het systeem Bertillon integraal door Salvatore Ottolenghi ingevoerd. Het was
specifiek bedoeld voor de strijd tegen anarchisten omdat, volgens Ottolenghi, het toezicht op hen
moeilijker was dan op andere misdadigers.  Bovendien was de uniformering van het identificatie-276

systeem van des te groter belang sinds de Europese politiediensten samenwerkten.  In andere277

landen had de Bertillonage uitsluitend de fysieke identificatie tot doel, maar in Italië werd aan het
portrait parlé een supplement toegevoegd met biografische en antropo-psychologische gegevens
van de persoon in kwestie.  Ottolenghi maakte door de toepassing van de nieuwste wetenschappen278

en de instelling van de School van wetenschappelijke politie (1904)  de Romeinse politiedienst tot279

één van de meest geavanceerde korpsen in Europa.280

   De perfectionering van de persoonsdossiers en identificatiemethoden versterkte de greep van de
staat op zijn onderdanen. De diverse regeringen in de late negentiende eeuw namen vele maatrege-
len ter onderdrukking van revolutionairen of staatsgevaarlijke personen. Sommige van die
maatregelen waren direct effectief, andere moesten voortdurend worden bijgestuurd. Aan het begin
van de twintigste eeuw stelde het vervolmaakte repressieve apparaat de regering in staat om voor
een aantal politieke groepen de teugels te laten vieren. 
   Het repressieve apparaat werd opgebouwd door een politieke klasse die vrijwel uitsluitend uit
liberalen bestond en een bevoorrechte groep vormde die ver boven het volk verheven was. De
politieke elite wilde na de moeizame nationale strijd de status quo handhaven. De wil om de
patriottische idealen van het Risorgimento te verdedigen tegen reactionaire en revolutionaire
krachten bepaalde in belangrijke mate de gecentraliseerde inrichting van de staat. Dit streven
maakte de liberalen blind voor de werkelijke situatie in het land; het leidde ook tot de bereidheid om
politieke rechten op te offeren aan eigen machtsbehoud. De politieke klasse negeerde bewust het
grootste probleem van de bevolking: de sociale kwestie. Dat gaf haar politieke tegenstanders en met
name de anarchisten de mogelijkheid om de consorteria "in naam van het onderdrukte volk" te
bestrijden.


