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Gustavo Sacerdote, La Vita di G. Garibaldi (Milaan 1933) 112-114. Geciteerd naar Franzina "L'Emigra-1

zione Schedata", 776.
Brief van Antonio Labriola aan Engels, 6 april 1892. Labriola, Scritti, 294-295.2

Hoofdstuk VII
De Vrees voor het Emigranten-Anarchisme

De repressie na de aanslagen in Napels en Toscane in 1878 bracht de regering-Depretis het
beoogde resultaat. De organisatie van de Internationale was uitgeschakeld, haar leden waren
verdeeld, de leiders waren het land ontvlucht en de rechters leken één lijn met de regering te
trekken. Deze situatie stelde de regering echter nog niet gerust. Minister-president Depretis wilde
niet alleen een volledige greep op de internationalisten in Italië, maar hen ook in het buitenland in
de gaten houden. De situatie leek de tijden van het Risorgimento te doen herleven. Evenals indertijd
ging het daarbij om:

de oude, maar altijd nieuwe, geschiedenis van de strijd tussen ballingen en de vaderlandse
regering. De Sardijnse regering stond haar politieke voortvluchtigen niet toe vrij terug te
keren in het vaderland, omdat ze revolutionaire acties van hun kant vreesde; ze vreesde
hen echter misschien in nog hogere mate als ze zich in het buitenland bevonden. Ander-
zijds heeft het in elk tijdperk en elk land steeds in de aard van de ballingen gelegen om in
het buitenland (zo mogelijk met verhoogde ijver) de propaganda voort te zetten die men
in eigen huis had moeten onderbreken.1

De angst voor politieke ballingen heerste in de revolutionaire periode van Mazzini en Garibaldi,
maar evenzeer in het tijdperk van de Italiaanse internationalisten. De vrees voor revolutionaire
activiteiten vanuit het buitenland resulteerde in de jaren tachtig in het opzetten van een Italiaans
spionagenetwerk in Europa. Het bestaan van deze dienst was in ruime kring bekend. Antonio
Labriola schreef daarover in 1892 aan Engels:

Het is een feit dat men tussen Rome, Genève, Londen, Parijs en Madrid een groot web
van intriges heeft geweven, waarin de visionaire en eerlijke anarchisten de rol van
onnozelen hebben, terwijl de anderen [anarchisten van het soort Ravachol, Pini, Schicchi,
etcetera] de hoofdrolspelers of handlangers van de politieterreur zijn.2

  
De eerste politieactiviteiten in het buitenland   

In de jaren zestig was er nog geen sprake van een planmatig opgezette politiedienst in het buiten-
land. De politieactiviteiten daarna werden bepaald door gelegenheden en gebeurtenissen waarover
de regering geïnformeerd wilde worden. In mei 1870 diende zich de eerste situatie aan. Minister van
Binnenlandse Zaken Giovanni Lanza kwam op basis van berichten van de zaakgelastigde in Bern
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Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Florence 31 mei 1870.3

ASDMAE, Fondo Moscati, Svizzera, VI, B. 1433.
Zie: minister-president en minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan minister van Buitenlandse Zaken4

Visconti Venosta, Rome 18 oktober 1872. In Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, IV, 166.
Aanvankelijk wilde de zaakgelastigde zijn kapper in dienst nemen, maar deze weigerde uit angst voor zijn5

klantenkring en omdat hij geen tijd wilde verliezen aan het luisteren naar de debatten "de ces brigands,
qui viennent à la Haje prendre l'argent des ouvriers." Ook een Duitse kleermaker weigerde het verzoek
van de Italiaanse zaakgelastigde in te willigen: hij vroeg een enorme vergoeding waarvoor de zaakgelas-
tigde geen toestemming had gekregen. Brief van de zaakgelastigde te Den Haag, Passera, aan de minister
van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta, Den Haag 4 september 1872. In Documenti Diplomatici
Italiani. Seconda Serie, IV, 110-113.
De secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Isacco Artom, aan de Italiaanse6

zaakgelastigde te Den Haag, Rome 4 september 1872. In Documenti Diplomatici Italiani. Seconda
Serie, IV, 104.

tot de conclusie dat de Italiaanse ambassade diende te beschikken over bekwame confidenti voor
het toezicht op de subversieve praktijken van Italiaanse staatsvijanden. Hij doelde op republikeinse
vluchtelingen die, vanuit Zwitserland, Italië met opstanden bedreigden. Het ministerie had echter
zelf ook agenten en confidenti in het Zwitserse kanton Ticino voor het toezicht op Mazzini en diens
aanhangers.  Deze geheime agenten werden regelmatig door prefecten in Noord-Italië over de grens3

gestuurd. De confidenti controleerden de republikeinen vooral vanwege de de republikeinse
opstanden van 1870.
   Vanaf 1872 kreeg de Italiaanse regering meer belangstelling voor de ontwikkeling van de
Internationale in Zwitserland. Lanza was vooral bezorgd over het Congres in Saint-Imier. Hij eiste
van de Italiaanse zaakgelastigde in Bern meer bijzonderheden over dat congres, en met name over
de aanwezige Italiaanse arbeiders.  Tot 1875 probeerde de regering de republikeinen in Zwitserland4

te laten schaduwen door confidenti die door Italiaanse prefecten en questori ter beschikking werden
gesteld voor een tijdelijke missie.
   In september 1872 kreeg de Italiaanse zaakgelastigde in Den Haag van het Italiaanse ministerie
van Binnenlandse Zaken toestemming een "betrouwbare en intelligente" agent in dienst te nemen
om deel te nemen aan het congres van de Internationale. De zaakgelastigde schijnt er niet in
geslaagd te zijn een geschikte agent te vinden.  Evenals in Zwitserland ging het hier om een5

eenmalige actie.6

Oorsprong en organisatie van de internationale politie

De buitenlandse afdeling van de Italiaanse geheime politie of internationale politie kreeg pas
gestalte in 1881 tijdens de regering-Depretis en diens politiechef Giovanni Bolis (1879-1883).
Zoals gezegd, waren de meeste activisten als gevolg van de binnenlandse vervolging van internatio-
nalisten en revolutionaire republikeinen naar het buitenland gevlucht, waar ze in contact kwamen
met revolutionairen uit andere landen. Het grootste gevaar voor de binnenlandse veiligheid
verwachtte de regering daarom uit het buitenland. De banden tussen Russische revolutionairen en
Italiaanse internationalisten en het Internationale Revolutionaire Congres te Londen in 1881
vormden de directe aanleiding tot het opzetten van een grootschalig Europees spionagenetwerk.
Van doorslaggevende betekenis was echter de geslaagde aanslag op tsaar Alexander II in 1881.
Daags daarna volgde een circulaire van Depretis:

Na de afschuwelijke misdaad die onlangs door de nihilisten van Rusland werd gepleegd,
is het noodzakelijk om het toezicht op de internationalisten te verscherpen en tegen de
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Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 15 maart 1881.7

In tegenstelling tot Oostenrijk, Duitsland, Rusland en Frankrijk hield de Italiaanse politieke politie in het8

buitenland zich uitsluitend bezig met anarchisten. 
In de periode 1870-1900 waren er veertien directeuren-generaal die verantwoordelijk waren voor de9

politieke politie. Viviani, Servizi Segreti, 429. In dezelfde periode (1872-1902) kende de Berlijnse politie
- die verantwoordelijk was voor de Duitse politieke politie - slechts drie politiepresidenten. Fricke,
Bismarcks Prätorianer, 353.
De Oostenrijkse politie had het toezicht op de anarchisten in het buitenland op dezelfde wijze georgani-10

seerd. Brügel, Geschichte, III, 161.
Giampietro Berti (Francesco Saverio Merlino, 109) beweert dat vele spionnen in directe dienst stonden11

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van de minister-president. Voor de juistheid van deze
bewering heb ik geen enkele aanwijzing kunnen vinden. Daarentegen: "met betrekking tot de Italiaanse
anarchisten die [...] naar het buitenland zijn gevlucht, heeft de [Italiaanse] regering speciale geheime

meest gevaarlijke en vermetele maatregelen toe te passen die door de wet worden toege-
staan.7

   De politiediensten in het buitenland werden ingesteld wegens het gebrek aan medewerking van de
buitenlandse politie. De ambassadeurs en consuls klaagden voortdurend over de geringe bereidheid
van lokale politiediensten om toezicht te houden op Italiaanse anarchisten. De medewerking van
lokale politieautoriteiten aan de Italiaanse diplomaten was het geringst in Engeland en Zwitserland,
waar men zich over het algemeen niet bemoeide met de activiteiten van ballingen. Ook in steden als
Marseille en Nice was de lokale politie zeer terughoudend gehoor te geven aan verzoeken van de
consuls om revolutionairen in de gaten te houden. De belangrijkste steden waar de Italiaanse
regering politieke politiediensten vestigde, waren: Londen, Parijs, Marseille, Nice, Genève en
Lugano. De politiediensten van de consulaten in Genève, Lugano, Nice en Marseille werden van
bijzondere waarde geacht wegens hun positie aan de grens en het vermoeden dat de Italiaanse
internationalisten zich in deze streken zouden organiseren voor een opstand. Incidenteel werden er
politiediensten opgezet in Athene, Algiers, Bern, Corfù, Valletta, Tunis, Barcelona, Lyon,
Alexandrië, Buenos Aires, Brussel en New York. Deze tijdelijke politieactiviteiten vielen veelal
samen met de aanwezigheid van bekende internationalisten in die steden. 
   De Italiaanse internationale politie die belast was met het toezicht op de anarchistische beweging,8

werd georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Direzione Generale della
Pubblica Sicurezza had de leiding van deze dienst. Niets wijst erop dat de politieke politie in het
buitenland planmatig is opgezet. Dat is deels te wijten aan het grote aantal veranderingen op het
ministerie van Binnenlandse Zaken, deels aan de veelvuldige wisselingen van de functie van
directeur-generaal van de politie.  Doorgaans beperkte het ministerie van Binnenlandse Zaken zich9

tot het aansporen van Italiaanse diplomaten in het buitenland, het overmaken van de financiën en
het afremmen van de uitgaven. 
   De politiediensten waren direct verbonden met de Italiaanse consulaten en ambassades.  In10

enkele steden, zoals in Parijs en in Londen, stonden tijdelijk Italiaanse politiefunctionarissen aan het
hoofd van het bureau. In het algemeen waren de consuls verantwoordelijk voor de organisatie en
uitvoering van de spionagetaak. Hun werkzaamheden werden aanzienlijk uitgebreid met werktaken
waarvoor ze niet waren opgeleid. Zij moesten zelf voor geheime agenten en confidenti zorgen, die
doorgaans uit kringen kwamen die niet erg toegankelijk waren voor diplomaten. Slechts één consul,
Giuseppe Basso in Genève, schiep een zichtbaar genoegen in het organiseren van de politieke
politie. De spionnen en informanten waren niet in directe dienst van het ministerie van Binnen-
landse Zaken of van de minister-president, maar kregen wel herhaaldelijk aanwijzingen van de
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza.11
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agenten in dienst van die ambassades en consulaten naar wier rechtsgebied de anarchisten bij voorkeur
vluchten. De geheime agenten hebben de opdracht om de bewegingen van de anarchisten te volgen en te
bewaken, met hen in contact te treden zonder argwaan te wekken, en vervolgens de intriges te verijdelen
door hun plannen en hun intriges te onthullen aan de Italiaanse vertegenwoordigers in het buitenland."
Memorandum voor de Turkse regering over de dienst van de "Internationale Politie" in Italië, 20 januari
1894. ASDMAE, P.I., B. 24.
Deze afdeling was ingesteld op 30 december 1867.12

Geheel anders ging het toe bij de Franse en Duitse politie, waar de spionnen direct verantwoordelijk13

waren aan het hoofd van de politie. De controle op de spionnen gebeurde niet zoals in het Italiaanse
systeem via diplomaten, maar via eigen politiebeambten. Fricke, Bismarcks Prätorianer, 52-53.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 20 januari 1894.14

ASDMAE, P.I., B. 24.
Zie: Camisa, "Genève Italienne", 336.15

In januari berispte politiecommissaris Giovanni Bolis de consul in Marseille omdat deze zich beperkte tot16

informatie over het komen en gaan van internationalisten. Bolis wilde alles weten over de bijeenkomsten,
de samenzweringen en hun gedrag in het algemeen. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie
van Buitenlandse Zaken, Rome 18 januari 1881. P.I., B. 6.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 30 april 1893.17

ASDMAE, P.I., B. 22.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 2 februari 1894.18

ASDMAE, P.I., B. 24.

   De confidenti en geheime agenten maakten rapporten voor de diplomatieke afgevaardigden of
voor de aan de ambassade verbonden politiefunctionarissen, die deze doorstuurden naar de
Divisione Affari Politici van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  Als het ministerie criminele12

plannen van anarchisten bespeurde die gericht waren op het buitenland, rapporteerde het deze
informatie direct aan de desbetreffende regering. Als de plannen Italië zelf betroffen, werd het
ministerie van Binnenlandse Zaken ingelicht.  De namen, signalementen en activiteiten van de in13

het buitenland bewaakte anarchisten werden bijgehouden in de archieven van het ministerie van
Binnenlandse en Buitenlandse Zaken.  Het kwam herhaaldelijk voor dat Italiaanse diplomatieke14

vertegenwoordigers de verschillende regeringen inlichtten over de aanwezigheid van gevaarlijk
geachte Italiaanse anarchisten. Alle activiteiten van de internationale politie waren gericht op het
volgen van de verplaatsingen van de Italiaanse anarchisten. De Italiaanse autoriteiten werden vooral
gedreven door de angst niet te weten waarheen een anarchist zich begaf.  Dat was echter zeker niet15

de enige zorg. De regering wilde ook op de hoogte zijn van de contacten, bijeenkomsten, samenzwe-
ringen en gedragingen van de internationalisten.  Welke inlichtingen prioriteit genoten bij het16

ministerie, werd echter vooral bepaald door de persoon van de minister van Binnenlandse Zaken.
Giovanni Giolitti stelde zich tevreden met informatie over verplaatsingen van anarchisten  terwijl17

Crispi ook geïnformeerd wilde worden over de inhoud van hun gesprekken en bijeenkomsten.
Bovendien achtte de Direzione Generale della Pubblica Sicurezza het van het grootste belang om
de rechterlijke autoriteiten te tonen hoe funest de activiteiten van de gevluchte anarchisten waren
voor de veiligheid van de staat.18

   De hoogte van de vergoedingen van de confidenti werd bepaald door de kwaliteit van de
geleverde diensten, maar was tevens onderhevig aan een zekere willekeur. Bekwame confidenti
kregen herhaaldelijk een premie uitgekeerd. De vastgestelde fondsen waren niet gerelateerd aan de
omvang van het aantal revolutionairen in de verschillende steden, maar werden eerder bepaald door
een administratief-bureaucratisch criterium. De begroting van Binnenlandse Zaken stond voortdu-
rend onder druk en herhaaldelijk werden surveillancediensten afgebroken wegens gebrek aan
middelen. 
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Dat werd erkend door minister-president Giovanni Giolitti. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het19

ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 19 november 1892. ASDMAE, P.I., B. 21.
Calvo, wiens werkelijke naam onbekend is, noemde zich later S. Soldi.20

Anders ging het toe bij de Berlijnse politiedienst, die alleen spionnen naar het buitenland stuurde die21

reeds langer bij de politie in dienst waren. Fricke, Bismarcks Prätorianer, 53.
In een maand tijd kreeg de ambassadeur in Parijs, Costatino Ressman, drie aanbiedingen van personen22

die als informant wilden werken. ASDMAE, P.I., B. 26.
De inbeslagneming van brieven was alleen toegestaan na een bevel daartoe van de gerechtelijke23

autoriteiten. Politiechef Bolis was geen voorstander van deze methode omdat de persoon die de inlichting-
en over adressanten had geleverd, gevaar zou kunnen lopen. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 11 mei 1882. ASDMAE, P.I., B. 15. De politie in Rome
maakte echter wel gebruik van dit middel. In het voorjaar van 1876 nam ze de briefwisseling tussen
Massimo Innocenti en Errico Malatesta in beslag. Deze briefwisseling, die volgens de questore, veel
opheldering verschafte over de Internationale in Italië en het buitenland, werd overgedragen aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Questura van Rome aan de prefect, Rome 12 januari 1879. ASR,
Pref. Gab., B. 173.
Dit deed men bij de kranten Il Martello (Bologna), La Plebe (Milaan), Il Risveglio (Siena), La Risveglia24

(Livorno), Il Povero (Palermo). Voor Napels leverde dat in mei 1877 een adressenbestand van negentien
namen op. Een lijst met namen van adressanten van L'Anarchia (Napels, Florence) leverde 390 namen en

   De kwaliteit van confidenti was over het algemeen slecht.  Om goede resultaten te leveren19

moesten ze tot de 'peer-group' van de anarchistische leiders behoren. Alleen spionnen in deze
positie konden acties of verplaatsingen vroegtijdig aankondigen. Slechts weinige spionnen wisten
deze status te bereiken. Uitzonderingen op deze regel vormden: Orlando De Martijs en Calvo  in20

Londen, Rafaele Moncada in Marseille, Girolamo Galliani in Brussel, Giovanni Domanico in Italië,
Zwitserland en Buenos Aires en Carlo Terzaghi in Genève. Berucht en bekwaam waren tevens de
spionnen Luigi Frosali, Dante, Virgilio en X.Y. (Rossi), maar zij werden pas na 1900 in Parijs en
Londen actief. Deze laatste drie waren inderdaad zo goed dat hun ware identiteit nooit is achter-
haald. De meeste confidenti waren echter niet tegen hun taak opgewassen. Hun slechte kwaliteit
werd veroorzaakt door de wijze van recrutering en de aard van het werk.  De keurige burgerlijke,21

vaak adellijke, consuls moesten zich begeven in kringen die hun totaal onbekend waren. Soms
boden confidenti zichzelf aan, maar meestal moesten ze actief worden gezocht.  Onder hen zaten22

notoire dronkaards en misdadigers, sommigen waren ongeletterden, anderen fantasten. De meeste
confidenti werden per dienst of per inlichting betaald en het is niet verbazingwekkend dat ze
herhaaldelijk samenzweringen en complotten 'ontdekten' om aan geld te komen. Daarbij kwam nog
dat ze permanent het risico liepen hun baan te verliezen als hun standplaats niet langer werd gezien
als een bedreiging voor de Italiaanse openbare veiligheid. De meeste rapporten waren zeer
chaotisch opgesteld en verhulden meer dan dat ze onthulden. Veel confidenti meldden slechts
onbetekenende details, interne roddels of kleine ruzies van onbeduidende anarchisten. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken moet er een gigantische taak aan hebben gehad om uit al dit kaf
iets bruikbaars te halen. Pas aan het einde van de eeuw gaf het ministerie instructies over de wijze
waarop de rapporten dienden te worden opgesteld. 
   Ondanks de overwegend slechte berichtgeving door de diplomatieke diensten was het ministerie
goed op de hoogte van de belangrijkste activiteiten, bijeenkomsten en verplaatsingen van de
anarchistische leiders. Het web van spionnen en confidenti was zo hecht dat men, ondanks de
desinformatie, goed ingelicht was. Daarbij speelden andere instrumenten, zoals het onderscheppen
van de post,  abonnementen op de anarchistische kranten en periodieken, en inlichtingen van23

buitenlandse regeringen, een zeer belangrijke rol. Zo hanteerde de politie, na het oprollen van de
Matese-bende in mei 1877, een nieuwe vorm van controle door alle adressanten van internatio-
nalistische kranten en tijdschriften te noteren.  In opdracht van minister-president Depretis kregen24
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adressen op. Zie: ASN, Questura, B. 53.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 24 oktober 1880.25

ASDMAE, P.I. B. 11. Reeds op 26 januari 1878 kregen de diplomatieke afgevaardigden in het buitenland
de opdracht om een lijst op te sturen met de belangrijkste periodieken van de internationalistische partij.
De diplomaten moesten aangeven welke tijdschriften niet in Italië verspreid mochten worden. Secretaris-
generaal van Buitenlandse Zaken Giuseppe Tornielli aan de diplomatieke vertegenwoordigers in het
buitenland, Rome 26 januari 1878. In Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, IX, 347.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Parijs, Rome 15 november 1880. ASDMAE, P.I., B. 26.26

Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 28 oktober 1880. ASDMAE, P.I., B. 9.27

ASDMAE, P.I., B. 29; ASDMAE, Politica P, Pac. 621.28

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 14 april 1894. ASDMAE,29

P.I., B. 29.
Minister van Binnenlandse Zaken Crispi aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 14 mei 1894.30

ASDMAE, P.I., B. 29.
Circulaire van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 november 1894. ASDMAE, P.I., B. 29.31

Circulaire van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 23 juli 1906; minister-president Giolitti aan32

minister van Buitenlandse Zaken Tommaso Tittoni, Rome 14 juli 1906. ASDMAE, Politica P., Pac. 47.

de diplomatieke vertegenwoordigers in Londen, Parijs, Berlijn, Brussel, Madrid, Lissabon, Genève
en Lugano in oktober 1880 de taak alle anarchistische kranten en tijdschriften op te sturen naar de
Direzione Generale dei Servizi di Pubblica Sicurezza.  In het geval van de politiedienst van de25

ambassadeur in Parijs ging het om de kranten van Félix Pyat, Henri Rochefort en Louis Auguste
Blanqui, en om de tijdschriften Citoyen, Marseillaise en Mot d'Ordre.  Welk belang de regering26

bij deze niet-anarchistische kranten had, is onduidelijk. Consul Gambini in Genève was niet
gelukkig met deze maatregel omdat hij niet wilde dat de lokale postbeambten, "waaronder er
ambtenaren uit Ticino zijn die sympathieën koesteren voor de Italiaanse subversieve partijen",
zouden weten dat het consulaat een directe correspondentie voerde met het ministerie van Binnen-
landse Zaken.27

   Het feit dat de consuls niet onder het ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteerden leidde tot
slechte prestaties van de internationale politieke politie. De consuls waren verantwoording
verschuldigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en niet aan diens collega van Binnenlandse
Zaken. De poging om een dienst van Binnenlandse Zaken onder te brengen bij Buitenlandse Zaken
bleek zeer moeizaam te verlopen. In april 1894 verzocht de regering-Crispi de Italiaanse diploma-
tieke vertegenwoordigers om nauwkeurige gegevens over de diverse nationale begrotingen en met
name over de post 'geheime uitgaven'.  Tegelijkertijd bepaalde Crispi dat de uitwisseling van28

informatie over internationalisten en de internationale politie rechtstreeks diende te verlopen tussen
de gezantschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken.  Het ministerie van Buitenlandse29

Zaken was echter bang dat de veelvuldige correspondentie tussen de vertegenwoordigers in het
buitenland en het ministerie van Binnenlandse Zaken de argwaan zou wekken van de buitenlandse
politie. Om dit te voorkomen ging men over tot het systeem van de dubbele envelop: de rapporten
moesten worden verzonden in een envelop gericht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, die
op haar beurt in een briefomslag was gericht aan het departement van Buitenlandse Zaken.  Zeer30

urgente berichten moesten worden verzonden via telegrammen die met het code-systeem 'K-3'
waren opgesteld.  Dit systeem werkte verre van perfect: op 7 juni 1894, 16 november 1894, 2331

oktober 1900 en 23 juli 1906 moesten de vertegenwoordigers in het buitenland eraan herinnerd
worden dat ze hun correspondentie over de internationale politie direct aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken moesten richten.  Dat dit systeem nooit goed functioneerde, lag aan het feit32

dat de zaakgelastigden hun eerste verantwoordelijke niet wilden passeren in hun berichtgeving. Ze
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Zie: de brief van de consul in New York aan Giacomo Malvano, New York 5 september 1900 en de brief33

van consul Basso in Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 6 november 1900.
ASDMAE, Politica P, Pac. 47.
Lanza aan Visconti Venosta, 8 september 1871. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III,34

116-117.
Chabod, Storia della Politica, 427.35

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Londen, 23 februari 1872. ASDMAE, Rappresentanze36

Diplomatiche, Londra, B. 24. Tevens in Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 314-316.
Ambassadeur Cadorna in Londen wees er op dat het onverstandig was de informanten te voorzien van een
vast inkomen, maar dat ze er van doordrongen moesten zijn dat hun vergoeding van het ene op het andere
moment zou kunnen ophouden. De hoogte van de vergoedingen zou bepaald moeten worden door het
belang van hun informatie. De totale kosten zouden niet meer mogen bedragen dan 2500 of 3000 lire per
jaar, te betalen van de geheime begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Minister van Binnenlandse Zaken Lanza aan ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 18 augustus 1872.37

ASDMAE, Rappresentanze Diplomatiche, Londra, B. 24. Ambassadeur te Londen aan minister van
Buitenlandse Zaken Visconti Venosta, Londen 23 april 1872. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda
Serie, III, 482-483.
De ex-secretaris van Mazzini, Luigi Wolff, werd tijdens een bijeenkomst van de Algemene Raad op 4 juli38

1871 ontmaskerd als spion van de Franse politie nadat Paolo Tibaldi inzage had gekregen in de geheime
fondsen van het ministerie van Financiën. Voor zijn aanbod aan de Italiaanse regering zie: handgeschre-
ven bericht, Londen 11 mei 1872. ASDMAE, Rappresentanze Diplomatiche, Londra, B. 25.
Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Londen 29 juli 1872. ASDMAE, Rappresentanze39

Diplomatiche, Londra, B. 25.

verkozen een directe correspondentie met Buitenlandse Zaken.33

De politiedienst in Londen

De eerste Italiaanse politiedienst in het buitenland werd in Londen opgezet. De regering achtte deze
noodzakelijk wegens de veronderstelde banden tussen leiders van de Algemene Raad der Internatio-
nale en leiders van de republikeinse Partito d'Azione. Eigen toezicht was onontkoombaar omdat de
Engelse politie weinig aandacht besteedde aan de buitenlandse revolutionairen. Reeds in september
1871 overwoog premier Lanza een politiefunctionaris naar Londen te sturen wegens de aanwezig-
heid van de internationalisten Carlo Gambuzzi en Carlo Cafiero.  Omdat de ambassade niet was34

ingesteld op het toezicht op Italiaanse onderdanen, drong de ambassadeur aan op het aantrekken
van een privé-detective. Op 2 oktober stemde het ministerie van Binnenlandse Zaken in met het
voorlopige dienstverband van een agent.  Voordien had de zaakgelastigde in Londen zijn inlichtin-35

gen ontvangen via een Engelse politie-inspecteur die hij persoonlijk kende.
   Op 22 januari 1872 stuurde de ambassadeur het eerste "rapport over de intriges van de Internatio-
nale in Londen" naar Rome.  Ofschoon het ministerie van Binnenlandse Zaken er de voorkeur aan36

gaf confidenti te betalen per geleverde dienst, bleek de ambassadeur vanaf april 1872 een vaste
agent in dienst genomen te hebben.  In het begin van dat jaar had ook de reeds ontmaskerde37

bonapartistische spion Luigi Wolff zijn diensten bij de ambassade in Londen aangeboden. Diens
aanbod werd geweigerd omdat de ambassade "geen enkel fonds van de regering tot dat doel" ter
beschikking zou hebben.  In juli klaagde de ambassadeur over het functioneren van zijn agent: hij38

leverde niet langer de diensten die van hem verwacht werden. De agent vertoefde vrijwel altijd
buiten Engeland en was van geen enkele waarde meer. De agent wees daarentegen op het feit dat hij
slechts van betekenis kon zijn als hij 500 lire per maand tot zijn beschikking zou hebben. Dat
bedrag was bedoeld voor de betaling van informanten.  De ambassade kreeg daarop toestemming39
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Minister-president Lanza aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 18 augustus 1872. ASD-40

MAE, Rappresentanze Diplomatiche, Londra, B. 24.
Minister-president Lanza aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 13 september 1872.41

ASDMAE, Rappresentanze Diplomatiche, Londra, B. 24. 
Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 13 november 1872. ASDMAE, Rappresentanze42

Diplomatiche, Londra, B. 25.
Amedeo-Ferdinando Maria, graaf van Aosta (1845-1890) kreeg op 16 november 1870 de Spaanse kroon43

aangeboden door de Cortes, die daarmee hoopte een einde te maken aan de strijd tussen de legitimisten,
liberalen en republikeinen. Deze strijd duurde echter voort en Amedeo achtte het op 11 februari 1873
verstandiger afstand te doen van de troon. Een dag later werd de republiek uitgeroepen. Daarop brak in
juli van hetzelfde jaar een opstand uit van linkse republikeinen en internationalisten die naar een
federalistische republiek van onafhankelijke soevereine cantons streefden. In januari 1874 was deze
opstand bedwongen.
De Italiaanse ambassadeur in Londen, Carlo Cadorna, aan minister van Buitenlandse Zaken Visconti44

Venosta, Londen 28 juli 1872: "Mijn inlichtingen, de kwaliteit van het individu dat me informeerde en de
ontvangen berichten van mijn nieuwe collega uit Spanje, verzekeren me dat de aanslag op het leven van
de koning en konigin van Spanje het werk is van de Internationale. Deze vereniging is van plan een
opstand te bewerkstelligen in Spanje en koningsmoord zou daartoe de eerste stap zijn, aangezien deze
Spanje onontkoombaar in de anarchie zou werpen." In Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie,
IV, 48-50.
ASDMAE, Rappresentanze Diplomatiche, Londra, B. 25. De ambassadeur ontving de inlichtingen over45

de aanslag op de Spaanse koning van de ex-garibaldist en communard Carlo De Dominicis en ene Leoni
Villa. Als samenzweerders tegen de Spaanse koning werden de ex-communard Paolo Tibaldi en de Span-
jaard Fernando De Castro aangewezen. Villa bood zich in juli 1874 aan als confidente van de consul in
Genève, hetgeen door het ministerie werd geweigerd. Zie: Genève aan het ministerie van Buitenlandse
Zaken, 29 juli 1874. ASDMAE, Fondo Moscati, Svizzera, VI, B. 1435.
Italiaanse ambassadeur in Londen Cadorna aan minister van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta,46

Londen 31 december 1872. In Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, IV, 260-261. Ricciotti
was één van de zonen van "de held van de Twee Werelden" Giuseppe Garibaldi. Hij en zijn broer Menotti
volgden hun vader in de oorlog van de Franse republiek tegen Pruisen in 1870. Beiden waren voortdu-
rend betrokken bij schimmige revolutionaire activiteiten. In 1897 leidde Ricciotti een korps van 800 man
in de oorlog van Griekenland tegen de Turken.
De Italiaanse ambassadeur te Londen, Cadorna, aan minister van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta,47

24 januari 1873. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, IV, 298-300.

de agent drie maanden in dienst te houden en hem het gevraagde bedrag te betalen.  Een maand40

later liet Lanza weten dat de diensten van de agent weinig zinvol waren en weigerde hij hem nog
langer aan te houden. De ambassadeur mocht hem daarentegen wel gebruiken voor afzonderlijke
opdrachten.  In november deed de ambassadeur opnieuw een poging om een permanente politie-41

dienst te krijgen. Hij wilde daarmee één persoon belasten die meerdere confidenti onder zijn leiding
zou hebben. Een dergelijke dienst zou minstens zesduizend lire per jaar kosten.  42

   De agent van de ambassadeur werd in december 1872 belast met een onderzoek naar een samen-
zwering tegen het leven van de Italiaanse koning. De geruchten over een mogelijke aanslag werden
des te serieuzer genomen na de mislukte aanslag, in juli 1872, op de Spaanse koning Amedeo, een
zoon van Vittorio Emanuele II.  Achter deze aanslag zag men de hand van de Internationale,  en43 44

men was ervan overtuigd dat deze in Londen was voorbereid.  Sindsdien moest de ambassade45

toezicht houden op alle subversieve personen en moest ook Ricciotti Garibaldi, die men immer van
banden met de Internationale verdacht, in de gaten worden gehouden.  In januari 1873 verzocht de46

ambassadeur om nieuwe fondsen waarvoor hij geen verantwoording zou hoeven af te leggen, om
daarmee een dienst op te zetten die een definitief karakter zou hebben.  Twee maanden later47

klaagde hij over de geringe middelen die hem door de regering ter beschikking waren gesteld: deze
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Ambassadeur te Londen Cadorna aan minister van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta, Londen 2148

maart 1873. Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, IV, 421-423.
De Italiaanse regering was reeds in december 1880 gewaarschuwd voor een samenzwering tegen het49

leven van de tsaar. Het bericht werd echter ongegrond geacht. Marseille aan het ministerie van Buiten-
landse Zaken, 6 januari 1881. ASDMAE, P.I., B. 23.
Over de resultaten van het congres zie al hierboven: hoofdstuk VI, pag. 194 vlg. Het congres werd50

gadegeslagen door een Franse politiespion die zijn rapporten ondertekende met een davidster. In een
bericht van 18 juli meldde hij dat de congresgangers vermoedden dat Bouisson en Séraux [Serreaux] tot
de politie behoorden. APPP, Série B/A, Carton 30.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Genève, Rome 11 maart 1881. ASDMAE, P.I., B. 45. 51

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Londen, Rome 25 maart 1881. ASDMAE, P.I., B. 6. 52

Londen aan Ministerie van Buitenlandse Zaken, 17 juni 1881. ASDMAE, P.I., B. 5.53

Ambassadeur in Londen aan minister van Buitenlandse Zaken, Cairoli, Londen 18 oktober 1879.54

Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, XII, 220-221. De Martijs was waarschijnlijk in 1878 of
1879 naar Londen gekomen om aan arrestatie te ontkomen na een veroordeling wegens verduistering.
Deze was door het gerechtshof in Napels tegen hem uitgesproken. Aangezien De Martijs zijn straf niet
had uitgezeten, zou hij bij terugkeer in Italië worden gearresteerd. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan
het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 3 september 1885; ministerie van Binnenlandse Zaken aan
het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 18 september 1885. ASDMAE, P.I., B. 16.
Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 juni 1881. ASDMAE, P.I., B. 7.55

waren ontoereikend voor een permanent toezicht.48

   De golf van aanslagen in 1878 leidde tot een eerste aanscherping van het toezicht op de
internationalisten in het buitenland. Maar, zoals gezegd, was het vooral de moord op de tsaar op 13
maart 1881 die er toe leidde dat de organisatie van de politieke politie in het buitenland serieuze
aandacht kreeg.  Deze moord viel vrijwel samen met de uittocht van Italiaanse anarchisten als49

gevolg van de vervolgingen. De regering wilde op de hoogte blijven van de contacten en verplaat-
singen van die vluchtelingen. Londen werd op dat moment gezien als het revolutionaire centrum
vanwaar de richtlijnen voor activiteiten en aanslagen kwamen. Bovendien was er sprake van de
oprichting van een nieuwe 'Zwarte' Internationale tijdens het Internationale Revolutionaire Congres
te Londen in juli 1881.
   Dat congres werd, zoals we hebben gezien, georganiseerd door een kleine groep anarchisten
waarvan Malatesta en Peter Kropotkin de spil vormden.  De Italiaanse regering zag in hun50

voorbereidingen een stimulans voor de terroristische activiteiten van de internationalisten.  In51

tegenstelling tot het hoofd van de Metropolitan Police in Londen, Howard Vincent, nam zij het
Revolutionaire Congres uiterst serieus, vooral wegens de deelname van Errico Malatesta, Francesco
Saverio Merlino en Vito Solieri. De regering beschouwde de Britse hoofdstad als een broeinest van
gevaarlijke anarchistische activiteiten, en verlangde dat de politiedienst tijdens het Revolutionaire
Congres goed zou functioneren. Zij wenste dat een Italiaanse confidente aan het congres zou
deelnemen.  In dezelfde periode was zij bang voor een aanslag op de koning. Een dergelijke samen-52

zwering was ook door Raffaele Moncada, de confidente in Marseille, en door de ambassadeur in
Parijs gesignaleerd. De chef van de Engelse politie geloofde niet in een dergelijk complot, maar was
wel bereid alle relevante inlichtingen aan de Italiaanse politie door te geven.53

   In Londen opereerde de spion Orlando De Martijs uit Napels. De ambassadeur vermeldde zijn
naam voor het eerst in een brief van 18 oktober 1879.  Op 21 juni 1881 uitte de ambassadeur de54

wens dat een extra agent naar Londen gestuurd zou worden voor het toezicht op de internatio-
nalisten. Deze nieuwe agent mocht echter niet op de hoogte zijn van de ware activiteiten van De
Martijs.  Uiteindelijk werd Raffaele Moncada uitverkoren om naar de Engelse hoofdstad te gaan.55

Het voordeel van Moncada was dat hij, dankzij het vertrouwen van Carlo Cafiero en Gaetano
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Moncada verving op het congres Gaetano Grassi.56

Giovanni Domanico, de anarchist die voor de politie van Cosenza werkte, had het bericht doorgegeven57

dat Moncada een spion zou zijn. Bovendien had hij Merlino verteld dat Malatesta op zijn hoede moest
zijn voor De Martijs. Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Londen 9 augustus 1881.
ASDMAE, Rappresentanze Diplomatiche, Londra, B. 70.
Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 juli 1881. ASDMAE, P.I., B. 4.58

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Londen en Genève, 20 augustus 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.59

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Genève, 21 augustus 1881. P.I., B. 9. Ministerie van Buitenlandse
Zaken aan Genève, 21 augustus 1881. P.I., B. 5.
Rapport van Droz, La Chaux-de-Fonds, 9 juli 1881. Uit de berichten van Droz wordt niet duidelijk of hij60

bewust of onbewust politiespion was. Zijn rapporten waren zodanig geschreven dat het lijkt alsof hij aan
een anarchistische kameraad schrijft. Hij rekende zich tot de Franse revolutionaire collectivisten en stond
in nauw contact met de anarchisten in Neuchâtel. APPP, Série B/A, Carton 30, Carton 438.
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. ASDMAE, P.I., B. 7. Ministerie van Buitenlandse61

Zaken aan Genève, 24 januari 1881. P.I., B. 8. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Genève, 26 januari
1881. P.I., B. 9. Om welk congres het zich hier handelde is mij onbekend. Noch Nettlau noch Moulaert
vermelden het. Volgens Moulaert (Rood en Zwart, 40-42) werd er tijdens de kerstdagen van 1880 nog
een revolutionair congres gehouden in Verviers.
Serreaux kon, ofschoon hij verdacht werd als politiespion, aan het congres deelnemen. Bouisson, die ook62

aan het congres deelnam, werd er van verdacht een collega van Serreaux te zijn. Bouisson werd later door
Parijse anarchisten 'veroordeeld' en gedood. Het was opvallend dat Cafiero absoluut geen verdenkingen
tegen Serreaux koesterde en goede relaties met hem onderhield. Daarnaast was de Oostenrijkse anarchist
Josef Peukert aanwezig van wie vermoed wordt (Fricke, Bismarcks Prätorianer, 174, 341) dat ook hij
een spion was. Zie: Andrieux, Souvenirs d'un Préfet de Police; Nettlau, Geschichte, III, 187-201, 231.
Consul E. Gambini aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 3 oktober 1882. ASDMAE, P.I.,63

B. 9.

Grassi, als afgevaardigde aan het congres kon deelnemen.  Ook De Martijs, die lid was van de56

Circolo Internazionale di Studi Sociali en het vertrouwen genoot van Malatesta, kon het congres
bijwonen. Malatesta vertrouwde Moncada ondanks het feit dat hij vanuit Marseille berichten had
ontvangen dat deze een politiespion was.  Dit vertrouwen kan alleen verklaard worden door de57

aanbevelingsbrief van Cafiero die Moncada bij zich droeg.  Tijdens het congres was er nog een58

derde Italiaanse spion in Londen. Het betrof Evaristo Poggiolini, confidente van de Italiaanse
consul in Genève. Zijn resultaten waren echter van generlei waarde.  59

   De politiespion Droz, die in de Zwitserse bergplaats La Chaux-de-Fonds opereerde, had niet
helemaal ongelijk toen hij beweerde dat het congres in Londen georganiseerd was "door de interna-
tionale politie met het doel publiciteit te geven aan alle stupiditeiten die door agenten of zwakzinni-
gen zullen worden uitgekraamd."  Deze bewering geeft een overdreven beeld van de politie-60

invloed, maar de invloed van de politie op het congres was bijzonder groot. Zo had Oreste Vaccari,
confidente van het Italiaanse consulaat in Genève, in februari 1881 een congres in de Belgische
stad Verviers bezocht dat als voorbereiding diende op het revolutionaire congres in Londen.61

Behalve de drie Italiaanse spionnen was in Londen ook de Belgische spion Serreaux aanwezig, en
waren er verdenkingen over de integriteit van de Franse sociaal-revolutionair Gustave Bouisson en
de Oostenrijkse anarchist Josef Peukert.62

   De correspondentie-commissie van de nieuwe Internationale werd gevormd door Malatesta, de
Rus Nikolaj Tchaikowski en de Duitser Sebastian Trunk. Deze commissie had in de ogen van
consul Gambini in Genève "geen ander doel dan vorsten te laten vermoorden en de hoofden van de
volgelingen van het anarchisme te verhitten."  De revolutionairen namen diverse voorzorgsmaatre-63

gelen om regeringen in het ongewisse te laten over de voortgang van het congres: de zittingen van
het congres waren besloten en de deelnemers werden genummerd in de hoop dat eventuele
politiespionnen niet op de hoogte van de namen zouden komen. Tevergeefs dus.
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Nettlau, Geschichte, III, 205.64

Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 8 augustus 1881. ASDMAE, P.I., B. 5. Londen aan65

het ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 augustus 1881. P.I., B. 5.
Nettlau (Geschichte, III, 263) schrijft dat het blad nooit is verschenen. Een exemplaar van deze krant is66

inderdaad niet teruggevonden. In een rapport van de Italiaanse consul in Londen aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken is echter sprake van een pakket met exemplaren van het eerste nummer van
L'Insurrezione dat door de prefect van Turijn aan de grens in beslag genomen diende te worden. Londen
aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Londen 2 augustus 1881. ASDMAE, P.I., B. 5. De regering
maakte de prefecten attent op de verspreiding van een circulaire-programma van L'Insurrezione dat
Malatesta vanuit Londen had verstuurd. Dit programma moest in beslag genomen worden. Circulaire van
het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 1 mei 1881.
Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Londen 21 augustus 1881. ASDMAE, P.I., B. 5.67

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 28 maart 1882. ASD-68

MAE, P.I., B. 15.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 6 mei 1882. ASDMAE,69

P.I., B. 13.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 4 mei 1882. ASDMAE,70

P.I., B. 15.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 11 mei 1882. ASDMAE,71

P.I., B. 13.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 29 mei 1882. ASDMAE,72

P.I., B. 15.

   De toespraken op het congres waren extreem revolutionair en gewelddadig. Ze bevestigden de
propaganda van de daad en het revolutionaire terrorisme. Politiespion Moncada pleitte voor
daadwerkelijke solidariteit tussen de verschillende groepen ter bevordering van revolutionaire
daden. Hij streefde naar de omzetting van stakingen in opstanden en naar revolutionaire omwente-
lingen door ervaren mannen. Tevens wilde hij het leger aanzetten tot opstandig gedrag en de
bourgeoisie terroriseren.  Het congres werd door de internationale pers vooral aangegrepen om64

sensationele geruchten de wereld in te sturen. 
   Moncada keerde direct na het congres terug naar Marseille om daar zijn activiteiten te vervolgen.
Het toezicht op Malatesta en de andere Italiaanse anarchisten werd voortgezet door De Martijs en
door de Londense politie.  Malatesta hield zich bezig met de publicatie van het nieuwe anarchisti-65

sche blad L'Insurrezione (De Opstand), waarvan slechts één nummer is verschenen.  In deze tijd66

onderhield hij hechte banden met de anarchisten Peter Kropotkin, Lazar Goldenberg en Francesco
Ginnasi.67

   In april 1882 werd vice-inspecteur Achille Amede uit Turijn naar Londen gezonden om de
politiedienst daar te versterken. Hij zou opereren onder het pseudoniem 'Luigi Bianchi' en had zich
door vermommingen terdege op zijn taak voorbereid. Evenals Moncada moest ook hij in het
ongewisse blijven van de werkelijke functie van De Martijs.  Amede werkte in Londen met behulp68

van informanten die hij voor hun inlichtingen betaalde.  Deze versterking van de dienst kwam69

voort uit de hoge concentratie van Italiaanse anarchisten in de Engelse hoofdstad, waaronder
Malatesta, Cafiero en Ceccarelli. Het was mogelijk ook een antwoord op de verminderde betrouw-
baarheid van De Martijs en de vele verdenkingen jegens hem door de Italiaanse internationalisten.
Amede had de speciale opdracht om Vito Solieri van dichtbij in de gaten te houden.  Hij had deze70

opdracht kennelijk te letterlijk genomen: enkele dagen later werd hij ontmaskerd door dezelfde
Solieri.  Zijn missie was mislukt, naar de mening van de regering door het ontbreken van instruc-71

ties en welomschreven doelen.  Amede moest naar Italië terugkeren.72

   De eigen confidenti waren niet de enige informanten van de ambassade in Londen. Het gezant-
schap kreeg ook inlichtingen over Italiaanse anarchisten van twee Engelse inspecteurs van de
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Het waren de inspecteurs Charles von Pornard en Von Turnow. Eén hunner had een kamer grenzend aan73

die van Malatesta. Rapporten gewisseld tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie
van Binnenlandse Zaken, 20 en 27 april en 12 en 27 mei 1882. ASDMAE, P.I., B. 13. Ministerie van
Binnenlandse Zaken aan ministerie van Buitenlandse Zaken, 28 april en 29 mei 1882. B. 15.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 29 mei 1882. ASDMAE,74

P.I., B. 15.
In 1894 werd de samenwerking geïntensiveerd en stuurde het Italiaanse ministerie van Binnenlandse75

Zaken ook foto's van voortvluchtige anarchisten, vooral van Malatesta en Merlino, naar de centrale
politiedienst in Londen. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken,
24 februari 1894. ASDMAE, P.I., B. 24.
Waaronder Alessandro Marocco, Francesco Saverio Merlino, Luigi Parmeggiani en Caio Zavoli.76

Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 februari 1888; Londen aan het ministerie van77

Buitenlandse Zaken, 15 april 1888; Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 22 mei 1888;
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Londen, 9 juni 1888. ASDMAE, P.I., B. 39. Ministerie van
Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 7 juni 1888. P.I., B. 18.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 20 augustus 1889.78

ASDMAE, P.I., B. 19.
Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 3 december 1889. ASDMAE, P.I., B. 39.79

Minister van Buitenlandse Zaken Crispi aan Londen, Rome 1 september 1889. ASDMAE, P.I., B. 37.80

Telegram van Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Londen 11 september 1889. ASD-81

MAE, P.I., B. 37.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 24 november 1889.82

ASDMAE, P.I., B. 37.
Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Londen 16 november 1889. ASDMAE, P.I., B. 37.83

Central Criminal Police.  Politiechef Giovanni Bolis gaf zelfs toestemming om één van de73

inspecteurs in vaste dienst te nemen indien de ambassadeur dat nodig achtte.  In deze tijd was er74

een grote mate van samenwerking tussen de Italiaanse ambassade en het hoofd van de Criminal
Investigation Department, Howard Vincent. Deze achtte vooral de aanwezigheid van Malatesta,
Cafiero en Ceccarelli zeer bedreigend. Teneinde op legale wijze toezicht op hen te kunnen houden,
verzocht hij de Italiaanse ambassade hem een brief te verschaffen, volgens welke de drie anarchis-
ten in Italië werden aangeklaagd wegens gewone misdrijven. Het achterwege blijven van deze brief
bleek echter geen bezwaar te zijn om het toezicht van Engelse zijde voort te zetten.75

   De Martijs bleef als enige confidente in Londen achter. In 1886 zag hij zich echter gedwongen de
Britse hoofdstad te verlaten omdat zijn zoon zijn ware identiteit openbaar dreigde te maken. Na het
vertrek van De Martijs moest de Italiaanse ambassade in Londen het enige tijd zonder geheime
agent stellen, wat in 1888 een ernstig probleem vormde toen een groep Italiaanse anarchisten vanuit
Parijs naar Londen kwam.  Noodgedwongen werd ene Carlo Alberto Rosti ('Car') ingehuurd,76

ofschoon men totaal geen informatie over hem bezat.  Hij werd al spoedig onbekwaam geacht en77

ontslagen. Het gemis aan een bekwame confidente deed zich opnieuw voor toen Errico Malatesta
en Francesco Pezzi in 1889 naar Londen kwamen, om daar het blad L'Associazione te publiceren.
Dit tekort werd des te meer gevoeld omdat de Engelse politie weigerde zich nog langer in dergelijke
zaken te begeven.  Aanvankelijk wilde men de liedjeszanger Federico Lauria uit Palermo als78

geheime agent aannemen, maar deze werd al snel weer ontslagen.  Uiteindelijk werd bepaald dat de79

consul enige tijd de huurling Leon Beneta (of Leone Beneter) in dienst zou nemen.  Deze spion, die80

door de Engelse politie was aanbevolen, weigerde echter "tegen elke prijs om de Italiaanse
anarchisten in de gaten te houden uit angst voor hun wrede gedrag."  Een zekere Antonio Percha81

werd in dienst genomen, maar kreeg in november wegens zijn onbegrijpelijke en onleesbare
rapporten zijn congé.  Zijn beoogde opvolger Marco Lippi (of Luigi Movio) uit Milaan trok zich82

vlak voor zijn indiensttreding terug.  Uiteindelijk kwam de consul met het voorstel een detective83



Hoofdstuk VII232

Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 10 augustus 1889. ASDMAE, P.I., B. 39.84

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 augustus 1889.85

ASDMAE, P.I., B. 19.
Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Londen 19 december 1889. ASDMAE, P.I., B. 39.86

Zie: de correspondentie tussen Londen en het ministerie van Buitenlandse Zaken. ASDMAE, P.I., B. 39.87

Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 oktober 1891. ASDMAE, P.I., B. 39.88

Merkwaardig is de ommezwaai op het ministerie van Binnenlandse Zaken: op 19 oktober 1891 achtte het89

ministerie het nog niet nodig om een speciale detective aan te trekken, maar twee dagen later gaf het
daartoe wel toestemming. Het voorstel van politiefunctionaris Ettore Sernicoli om een spion vanuit Parijs
naar Londen te sturen werd afgewezen. Zie: ASDMAE, P.I., Buste 20 en 39.
Londen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 5 november 1891. ASDMAE, P.I., B. 39.90

Mancusi werd vermeld onder de code: 136.1129.915,972.163. ASDMAE, Rappresentanze Diplomati-91

che, Londra, B. 194.
Volgens de Avanti! ("I Profughi Italiani a Londra", 2e jaargang, no. 643, 3 oktober 1898) waren er reeds92

vijftig Italiaanse anarchisten vanuit Zwitserland naar Engeland geëmigreerd.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 30 juli 1901.93

ASDMAE, P.I., B. 32.
Bologna moest vooral Malatesta in de gaten houden. Zie: de talrijke rapporten van Calvo. ACSR, CPC94

2949.

van de Engelse politie in de arm te nemen.  Dit werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken84

tegengehouden. De belangstelling van het ministerie beperkte zich tot het vertrek van Malatesta uit
Londen en diens bestemming. Dat zou men ook aan de weet moeten komen zonder een detective in
dienst te nemen.  85

   Minister-president Crispi was echter niet gelukkig met de situatie in Londen en bemoeide zich
persoonlijk met de organisatie. Hij gaf opdracht de politiedienst te reorganiseren en stuurde een
Italiaanse politiefunctionaris die direct met de veiligheidsdienst te Rome in contact stond.  Die86

ingreep leidde echter niet tot een verbetering van de geheime dienst. In snel tempo volgden de
confidenti elkaar op zonder dat ze enig resultaat opleverden. Aan het einde van 1889 werd A.
Calvo in Londen aangesteld, en hij bleek de juiste persoon te zijn die zeer gedetailleerde rapporten
over de Italiaanse anarchisten en het Italiaanse milieu in Londen wist op te stellen.  Calvo, die zich87

voornamelijk in de kringen van Parmeggiani en de anarchistische gemeenschap 'Club Autonomie'
bewoog, was echter niet in staat om Malatesta permanent in het oog te houden. Het zou tot
verdenkingen leiden als hij elke beweging van Malatesta zou volgen.  Toen deze in oktober 189188

in Londen terugkwam, werd er een Engelse detective aangetrokken om hem te schaduwen.  Deze89

detective verloor Malatesta echter telkens uit het oog, vooral als de anarchist tijdens zijn reizen
herhaaldelijk van transportmiddel veranderde.  Terwijl Calvo nog steeds uitstekende rapporten90

schreef, vond minister-president Pelloux het in november 1898 noodzakelijk om de politiedienst te
versterken met geheim agent Giovanni Mancusi.  Deze uitbreiding hing samen met de vrees voor91

een aanslag op de Italiaanse koning door de anarchist Giuseppe Ciancabilla, en met de verwachting
dat alle anarchisten Zwitserland zouden verlaten als gevolg van de verscherpte maatregelen
aldaar.92

   Onder leiding van minister Giolitti werd in 1901 de geheime politiedienst in Londen versterkt.
Halverwege het jaar werd politie-inspecteur Prina naar Londen gezonden. Deze moest zich ter
beschikking stellen van de ambassade waar hij zou werken onder de dekmantel van de emigratie-
dienst. Prina moest onafhankelijk van de reeds bestaande Italiaanse geheime dienst opereren en zelf
een inlichtingencentrum opzetten. Anders dan de reeds bestaande dienst, moest Prina ook direct aan
het ministerie van Binnenlandse Zaken rapporteren.  Tot zijn confidenti behoorden 'Bologna'  en93 94

Gennaro Rubini. Deze laatste werd in 1902 door Malatesta ontmaskerd en hetzelfde jaar nog in
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Rubini werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. ACSR, CPC 1653, CPC 2949.95

In 1891 bevonden zich te Parijs 36.125 Italianen; in 1896 waren dat er 32.445. Serra, "L'Emigrazione96

Italiana in Francia durante il Secondo Governo Crispi (1893-1896)", 147.
Zie: APPP, Série B/A, Carton 1475. Tevens: bericht van de Italiaanse ambassadeur te Parijs Nigra aan97

minister van Buitenlandse Zaken Visconti Venosta, Parijs 31 december 1872 (inclusief het rapport van
politieprefect Renault). In Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, IV, 255-259.
Het betrof ene G.B. Santucci, een beambte van Italiaanse afkomst die bij de Préfecture de Police in Parijs98

werkte.
Parijs aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Parijs 19 maart 1880. ASDMAE, P.I. B. 26.99

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 27 maart 1880.100

ASDMAE, P.I., B. 11.
Minister van Binnenlandse Zaken Depretis aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 3 april101

1880. ASDMAE, P.I., B. 11.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 21 april 1882.102

ASDMAE, P.I., B. 15.
Andrieux zou kort daarop zijn memoires publiceren, waarin hij duidelijk aangaf op welk een provoce-103

rende wijze de politie binnen de anarchistische beweging opereerde, met name via zijn spion Serraux.
Andrieux, Souvenirs d'un Préfet de Police. Parijs, 1885.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 25 mei 1881.104

ASDMAE, P.I., B. 7.
Parijs aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 25 mei 1881. ASDMAE. P.I., B. 7.105

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Parijs, Rome 7 juli 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.106

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 april 1882. ASDMAE,107

P.I., B. 15.

Brussel aangeklaagd wegens een moordaanslag op koning Leopold II.95

De politiedienst in Parijs

In april 1880 werd een begin gemaakt met het opzetten van een Italiaanse politiedienst in Parijs.96

Vóór die tijd, en vanaf 1871, bestond er een uitgebreide informatie-uitwisseling tussen de Italiaanse
ambassadeur en de lokale autoriteiten.  Daarnaast werd het toezicht op de Italiaanse internationa-97

listen in Parijs uitgeoefend door agenten van het consulaat in Genève. In 1880 meldde zich een
Franse politieambtenaar  bij de ambassade die bereid was de Italiaanse anarchisten in de gaten te98

houden.  Buitenlandse Zaken vroeg vervolgens aan minister-president Depretis toestemming deze99

agent in dienst te nemen.  Depretis erkende de bruikbaarheid van een geheime agent in Parijs100

omdat "enkele van de meest invloedrijke internationalisten" naar de Franse hoofdstad waren
gevlucht. Het ministerie nam ook de kosten voor zijn rekening, maar deze moesten zeer laag blijven
omdat de begroting voor de geheime dienst erg beperkt was.  101

   In maart 1881 besloot de regering een politiedienst te creëren.  De organisatie werd samen met102

de lokale politieprefect, Louis Andrieux, opgezet.  De ambassadeur was bang dat zonder deze103

coöperatie de Franse politie de activiteiten van Italiaanse agenten zou tegenwerken.  Hij verzocht104

ook om de inschakeling van inspecteur Palmeri, die zich op dat moment nog in Londen bevond.105

In juli kreeg Parijs toestemming een confidente in dienst te nemen.106

   Een jaar later wilde de regering de dienst in Parijs versterken. Niet alleen had deze tot dusver de
noodzaak van haar bestaan bewezen, maar tevens werd het duidelijk dat men niet op de Franse
politie kon vertrouwen. Bovendien was men bang dat de aanwezigheid van de radicale partij in het
Franse parlement zou verhinderen dat de Republiek nog inlichtingen zou verstrekken aan de
monarchistische regering in Rome. In mei 1882 werd daarom een politiefunctionaris naar Parijs
gestuurd om de dienst naar het voorbeeld van die van Londen te organiseren.  Die politiefuncti-107
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Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Parijs, Rome 1 mei 1882. ASDMAE, P.I., B. 26. Masini (Storia108

degli Anarchici (1981) 57) schrijft ten onrechte dat Crispi aan het begin van 1894 Sernicoli naar Parijs
heeft gestuurd.
Sernicoli aan politiechef Luigi Berti, Parijs 21 augustus 1888. ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 48, fasc.109

290.
Masini, Storia degli Anarchici (1981) 57.110

Parijs aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 10 mei 1882. ASDMAE, P.I., B. 26.111

Rapport van Sernicoli, Parijs 2 augustus 1882. ASDMAE, P.I., B. 26.112

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Parijs, Rome 18 augustus 1882. ASDMAE, P.I., B. 26.113

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 28 augustus 1882.114

ASDMAE, P.I., B. 15.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 januari 1883.115

ASDMAE, P.I., B. 14.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 28 augustus 1882.116

ASDMAE, P.I., B. 15.
De Russische geheime politieke politie in het buitenland werd juist in deze periode georganiseerd. Parijs117

aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Parijs 13 mei 1882. ASDMAE, P.I., B. 26.
ASDMAE, P.I., B. 26.118

Sernicoli aan politiechef Luigi Berti, Parijs 19 augustus 1888. ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 48, fasc.119

290.

onaris was Ettore Sernicoli  die reeds sinds 1870 voor de Italiaanse politieke politie werkte  en108 109

questore was geweest in Verona en Milaan.  Hij kwam al snel met de ambassadeur tot de conclu-110

sie dat er een confidente in Parijs nodig was.  De benoeming van de nieuwe ambassadeur in111

Parijs, Costatino Ressman, werd door Sernicoli aangegrepen om een verdubbeling van zijn
begroting te bepleiten omdat de eisen van zijn informanten toenamen.  Dit verzoek werd zonder112

enige aarzeling ingewilligd.  In augustus 1882 nam Sernicoli ene Giovanni Porzio aan als confi-113

dente.  De spionagedienst in Parijs werd onder het bestuur van Sernicoli één van de best functio-114

nerende politiediensten in het buitenland. Dat leidde binnen een jaar tot de bevordering van
Sernicoli.  Hij beschikte zowel over een vaste geheime agent als over een persoon die per gelever-115

de dienst werd betaald.  Daarnaast werkte Sernicoli hecht samen met Andrieux' opvolger116

politieprefect Goron. Bovendien wisselden de Italiaanse en Russische ambassades inlichtingen uit
over nihilisten en anarchisten.  Sernicoli beperkte zijn toezicht niet tot Parijs, maar stuurde ook117

herhaaldelijk agenten naar België om daar de anarchistische beweging in de gaten te houden. De
uitbreiding van de dienst in Parijs in 1882 was nodig wegens de aanwezigheid van "alle grote
namen van het Italiaanse anarchisme": Malatesta, Cafiero, Pietro Cesare Ceccarelli, Alessandro
Marocco, Tito Zanardelli, Amilcare Cipriani, Luigi Alvino, Emilio Covelli, Antonio Giustiniani en
anderen.118

   In 1887 werd de politiedienst aangevuld met De Martijs die, zoals gezegd, uit Londen moest
vluchten. Hoezeer de confidenti aan hun oorspronkelijke opdrachtgevers waren gebonden, blijkt uit
het feit dat De Martijs nog steeds zijn rapporten naar de ambassadeur in Londen stuurde. Later in
het jaar diende hij zijn rapporten rechtstreeks naar Rome te zenden. In Parijs hield De Martijs zich
vooral bezig met de criminele en anarchistische bende rond Achille Vittorio Pini. Door gestolen
goederen aan te nemen, compromitteerde hij zich echter zodanig met deze bende dat een eventuele
arrestatie van de bendeleden ernstige gevolgen zou hebben voor de Italiaanse politiedienst in
Parijs.  In oktober 1888 werd De Martijs voor enige tijd naar Genève gestuurd, waarschijnlijk om119

hem niet te veel in contact te laten met de bende van Pini en een arrestatie van deze laatste mogelijk
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Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 oktober 1888.120

ASDMAE, P.I., B. 18. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Londen, 20 oktober 1888. ASDMAE, P.I.,
B. 39.
Zie: Maitron, Le Mouvement, I, 187-188.121

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 maart 1892. ASD-122

MAE, P.I., B. 21. Sernicoli aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 27 maart 1892. P.I., B. 27.
Giolitti aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 16 juni 1893. ASDMAE, P.I., B. 22.123

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Parijs, Rome 2 juli 1894. ASDMAE, P.I., B. 22.124

Sernicoli. L'Anarchia e gli Anarchici (2 dln; Milaan, 1894). Sernicoli, Gli Attentati contro Sovrani,125

Principi, Presidenti e Primi Ministri (Milaan, 1894). Sernicoli, I Delinquenti dell'Anarchia, 1894-1899
(Rome, 1899).
Parijs aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 5 april 1902. ASDMAE, Politica P, Pac. 48.126

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 12 december 1895.127

ASDMAE, P.I., B. 27.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 12 december 1895.128

ASDMAE, P.I. B. 27. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1
juli 1898. P.I., B. 36. Parijs aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 juli 1898. P.I., B. 36.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 augustus 1898;129

ministerie van Buitenlandse Zaken aan Parijs, 15 augustus 1898. ASDMAE, P.I., B. 36. Later was
Foulard werkzaam in Londen.

te maken.  Pini werd inderdaad enkele maanden later door de Franse politie ingerekend.  In120 121

maart 1892 stelde politiechef Ferdinando Ramognini een nieuwe confidente aan Sernicoli ter
beschikking voor het toezicht op de anarchisten.  In 1893, tijdens de regering-Giolitti, werd het122

bedrag voor de politiedienst in Parijs bijna gehalveerd. De reductie viel binnen de bezuinigingsope-
ratie. Bovendien zouden de Italiaanse subversieve partijen nauwelijks nog contacten onderhouden
met Franse revolutionairen.123

   In 1895 beëindigde Sernicoli zijn werk in de Franse hoofdstad. Gedurende zijn verblijf was hij
drie keer bevorderd en bereikte hij de status van inspecteur eerste graad, eerste klasse.  Met hem124

verdwenen tevens alle confidenti die alleen aan hem bekend waren. Hij profiteerde van zijn
ervaringen door drie boeken over het anarchisme te schrijven, waarin hij tevens aanbevelingen deed
voor wetsvoorstellen tegen het anarchisme.  Ofschoon men uiterst tevreden was over de prestaties125

van Sernicoli, moest de dienst in het vervolg op een andere wijze georganiseerd worden. Deze wens
werd vooral geuit door de ambassadeur, die wees op bepaalde ongemakken die verbonden waren
aan de aanwezigheid van een Italiaanse politiefunctionaris. Zo'n agent zou de indruk kunnen
wekken dat de lokale regering buitenlandse politieacties op haar grondgebied zou toestaan.
Dergelijke politiefunctionarissen zouden bovendien de natuurlijke neiging hebben zich te laten
gelden, wat strijdig was met de geheime aard van hun missie.126

   De leiding van de politiedienst werd voortaan in de kanselarij van de ambassade geconcentreerd.
In speciale gevallen zouden er confidenti vanuit Italië naar Parijs worden gezonden, maar in de
regel zou de politiedienst gebruik maken van privé-detectives.  De ambassadeur wilde zo127

voorkomen dat de politiedienst, zoals dat het geval was onder Sernicoli, bij de Franse autoriteiten
bekend zou zijn. Hij wilde een dienst die louter zou bestaan uit geheime agenten die totaal onbekend
waren bij het ambassadepersoneel en de Franse autoriteiten. Alle contacten tussen de confidenti en
de ambassade zouden moeten verlopen via een tussenpersoon die geen politiefunctionaris mocht
zijn.  In augustus 1898 werd de geheime agent 'Foulard' naar Parijs gezonden, die reeds banden128

had met de daar aanwezige anarchisten Amilcare Cipriani en Giuseppe Ciancabilla.  Vanaf die129

periode zwijgen de stukken over de politiedienst in Parijs.

De politiedienst in Genève
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Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 28 oktober 1880. ASDMAE, P.I., B. 9. Ministerie130

van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 23 oktober 1875. Documenti
Diplomatici Italiani. Seconda Serie, VI, 492.
Het aantal buitenlanders in Genève steeg van 1888 tot 1900 van 40.000 naar 51.500, of van 37,5 procent131

naar 38,7 procent van de Geneefse bevolking. Bron: Camisa, "Genève Italienne", 333.
Zie: Camisa "Genève Italienne", 327-344. In 1888 waren er 3.289 Italianen in Genève (3,12 procent van132

de Geneefse bevolking); in 1895 was dat aantal gestegen naar 5.492 (4,78 procent van de Geneefse
bevolking); in 1898 verbleven 9.193 Italianen in Genève (7,37 procent van de Geneefse bevolking), in
1900 lag dat aantal op 10.071 (7,60 procent van de Geneefse bevolking). Het aantal Italianen bleef
gestaag stijgen tot 1914 toen er 20.976 (12,20 procent van de Geneefse bevolking) in Genève verbleven.
De Stoutz (Quelques Chiffres sur la Criminalité, 4) geeft de volgende cijfers van het aantal geregistreer-
de Italianen in Genève: in 1895: 5.492, in 1896: 6.210 en in 1897: 7.217. De Stoutz schat dat de
werkelijke aantallen met éénzevende moeten worden vermeerderd. Tussen 1890 en 1900 varieerde het
jaarlijks aantal Italiaanse migranten naar Zwitserland tussen de 10.000 en 28.000. Zie: L'Annuario
Statistico della Emigrazione Italiana dal 1876 al 1925 (Rome, 1926) 86.
De ultramontanen, dat wil zeggen de antipatriottische en pausgezinde katholieken, waren zeer actief in133

Genève. In de periode 1871-1873 kregen ze te kampen met een toenemend verzet van de liberalen,
hetgeen resulteerde in het verbod op publicatie van hun krant en in enkele uitwijzingen van hun leiders.
Zie: Grossen e.a., Die Politische Polizei, 127.
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 22 augustus 1874. ASDMAE, Fondo Moscati,134

Svizzera, VI, B. 1435.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 augustus 1874.135

ASDMAE, Fondo Moscati, Svizzera, VI, B. 1435.
Tot 1888 was Gambini consul in Genève; Giuseppe Basso was vice-consul. Vanaf 19 januari 1888 werd136

Basso consul. In januari 1914 beëindigde hij zijn functie in Genève.
ASDMAE, Fondo Moscati, Svizzera, VI, Buste 1062 en 1435.137

Het Italiaanse consulaat in Genève beschikte al vanaf 1875 over een eigen politiedienst.  Genève130

was van oudsher een toevluchtsoord voor Italianen: eeuwenlang was het de vluchtplaats voor
protestanten. In de 19e eeuw werd het een veilige haven voor de Risorgimento-ballingen, en vanaf
de eenwording zochten republikeinen en internationalisten er een veilig heenkomen. Genève was
tevens het centrum van gevluchte communards en Russische politieke ballingen, waaronder veel
nihilisten.  De grootste groepen Italiaanse anarchisten kwamen na de mislukte opstanden van131

augustus 1874 en na de aanslag van Passannante in 1878. De grootste stijgingen van het aantal
Italiaanse politieke vluchtelingen naar Genève vonden plaats tijdens de repressiegolven in 1894 en
1898.132

   In september 1873 kreeg het consulaat in Genève voor het eerst de opdracht om actief controle uit
te oefenen op de anarchisten. De consul moest agenten in dienst nemen voor het toezicht op het VIe
Algemene Congres van de Internationale in Genève. De kosten daarvoor kreeg hij vergoed van de
zaakgelastigde in Bern. In augustus 1874 gaf de consul in Genève te kennen behoefte te hebben aan
een geheime agent omdat de lokale politie geen inlichtingen verschafte over de praktijken van de
ultramontanen  en socialisten.  De regering stond hier welwillend tegenover omdat Zwitserland133 134

één van de meest actieve centra van de Internationale huisvestte. Binnenlandse Zaken liet de organi-
satie van de dienst geheel aan Genève over.  Vice-consul Giuseppe Basso  nam de leiding ervan135 136

op zich, maar ondertussen werd vanuit Vercelli (tussen Turijn en Milaan) reeds een politiefunctio-
naris naar Genève gestuurd. Bovendien werd er, zonder dat Basso op de hoogte was gesteld, nog
een geheime agent van de prefect van Parma gezonden met het oog op het naderende congres van de
Ligue Universelle des Corporations Ouvrières, waarvan de regering vermoedde dat het een andere
naam voor de Internationale was.137

   Tot het moment dat Basso zelf een confidente had gevonden, bleef het praktijk dat Binnenlandse
Zaken of een Italiaanse prefect geheime agenten naar Genève stuurde voor bijzondere opdrachten.
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Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 december 1875. ASDMAE, Fondo Moscati,138

Svizzera, VI, B. 1435.
Telegram van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 8139

september 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 8 januari 1876. ASD-140

MAE, Fondo Moscati, Svizzera, VI, B. 1435.
Volgens Camisa ("Genève Italienne", 335) slaagde zelfs de fascistische politie er na 1926 niet in om een141

zo betrouwbare en informatieve structuur in Genève op te zetten. Hij voert echter geen documenten aan
voor deze bewering.
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 9 februari 1878. ASDMAE, Fondo Moscati,142

Svizzera, VI, B. 1436.
Minister van Binnenlandse Zaken Zanardelli aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 juni 1878.143

ASDMAE, Fondo Moscati, Svizzera, II, B. 1436.

De vice-consul ging niet over één nacht ijs en zocht een persoon wiens kwaliteiten boven elke
twijfel waren verheven. Uiteindelijk, in december 1875, had hij "één van de meest gerenommeerde
leiders van de Italiaanse socialistische partij" gevonden, die slechts twee eisen stelde: hij wenste
regulier maandelijks te worden betaald en hij wilde niet dat zijn naam bekend zou worden
gemaakt.  Deze laatste eis werd mede ingegeven door twijfel aan de geheimhouding op het138

ministerie van Binnenlandse Zaken. Herhaaldelijk drongen de confidenti er bij de autoriteiten op
aan voorzichtig om te springen met de geleverde informatie. Dat het ministerie niet waterdicht was,
bleek wel uit het feit dat er bij Cafiero, tijdens diens arrestatie in Zwitserland op 5 september 1881,
een voor het ministerie compromitterende brief van een ambtenaar van Binnenlandse Zaken werd
aangetroffen.  Het ministerie ging met de eisen akkoord en was bereid 200 lire per maand te139

betalen voor de confidente mits de aanstelling op tijdelijke basis zou zijn.  Op 24 januari 1876140

leverde deze zijn eerste verslag waarin hij een beeld schetste van de Italiaanse revolutionairen in
Genève. Per jaar schreef hij zo'n 150 rapporten.  
   Het is zeer waarschijnlijk dat de "gerenommeerde leider van de Italiaanse socialistische partij"
niemand minder dan Carlo Terzaghi was. Deze had zojuist onder dreiging met uitzetting de
publicatie van zijn blad Il Proletario gestaakt. Terzaghi had alle reden om haat te koesteren tegen
de Italiaanse internationalisten: zij hadden hem immers uit de partij gegooid op beschuldiging van
spionage voor de questore van Turijn. Deze aanklacht kon nooit hard gemaakt worden. Bovendien
moest hij als gevolg van de opstand van de internationalisten in 1874, waaraan hij geen deel had,
het land ontvluchten. Het is zeer waarschijnlijk dat Terzaghi vanwege deze redenen spion is
geworden. Dankzij zijn netwerken in Italië en Frankrijk was hij zeer geschikt als coördinerende
spion. Daarnaast publiceerde hij spottende artikelen over Italiaanse internationalisten in verschillen-
de kranten.
   Het Italiaanse consulaat in Genève beschikte vanaf januari 1876 over de meest constante en best
geïnformeerde buitenlandse politiedienst.  Om die dienst optimaal af te stemmen op de verlangens141

van de regering werd vice-consul Basso in mei 1877 naar Rome geroepen om instructies te ontvan-
gen. In februari 1878 gaf Basso te kennnen dat de politiedienst enorm was uitgebreid en dat de
confidente het dermate druk had met de dienst dat hij nauwelijks nog zijn oorspronkelijke taken kon
uitoefenen. De confidente maakte gebruik van 'onbewuste' correspondenten. In dezelfde maand
werd zijn maandelijkse uitkering verhoogd tot 300 lire vanwege de toegenomen werkzaamheden en
om de ijver van de "onvervangbare" geheime agent nog meer te stimuleren.  Met ingang van juni142

1878 moesten de rapporten van Genève en Lugano, vanwege hun grote belang, rechtstreeks naar
het ministerie van Binnenlandse Zaken worden gestuurd.  In oktober 1879 beklaagde Basso zich143

over een artikel in de Plebe dat tot gevolg had dat één van de beste agenten van het consulaat uit
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Het betrof het artikel "Le Sentinelle Aggredite" La Plebe, no. 41, 19 oktober 1879. Ik heb het bewuste144

artikel niet onder ogen gehad, maar Basso meldde het volgende tekstfragment: de onthullingen over de
overvallen vinden hun oorsprong in "het walgelijke hol van de internationale geheime politie, dat in
Genève is gevestigd en ook in Italië opereert." Basso aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève
24 oktober 1879. ASDMAE, Fondo Moscati, Svizzera, II, B. 1436.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 28 november 1894.145

ASDMAE, P.I., B. 24.
Voor de banden tussen Lorand en de Italiaanse revolutionairen zie: Moulaert, Rood en Zwart, 67-71.146

Galassi, Vita di Andrea Costa, 224.147

Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 april 1880. ASDMAE, P.I., B. 11.148

Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 maart 1881. ASDMAE, P.I., B. 9.149

Basso aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 20 mei 1881. ASDMAE, P.I., B. 9.150

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Bern, 19 maart 1881. ASDMAE, P.I., B. 31.151

Rapport van de Oostenrijkse ambassadeur te Bern, eind maart 1881. Geciteerd naar Brügel, Geschichte,152

III, 201.

angst zijn ontslag had genomen.144

   De belangrijkste taak van het consulaat was het toezicht op de anarchisten.  Dat toezicht145

beperkte zich niet alleen tot het kanton of tot Zwitserland, maar de consul pretendeerde ook op de
hoogte te zijn van de activiteiten van alle Italiaanse en buitenlandse anarchisten in Europa. Het
consulaat stuurde behalve rapporten ook regelmatig een "Bulletin over de Internationale" naar
Rome. In 1880 werd een geheime agent naar Italië gestuurd om Andrea Costa, die aan het toezicht
van de politie was ontkomen, op te sporen. Via Milaan en Imola kwam de agent in Bologna waar
hij, dankzij het vertrouwen dat hij genoot bij de Belgische student Georges Lorand,  het adres van146

Costa en Anna Kulisciof vast kon stellen. De politie kon daarop Costa in april arresteren. De
confidente kreeg niet de duizend lire premie die door het ministerie was uitgeloofd aan diegene die
Costa wist te vinden.  Hij kreeg slechts zeventig lire extra op zijn onkostenpost.  147 148

   In maart 1881 ging Basso opnieuw naar Rome met het doel zijn politieorganisatie te
verbeteren.  Dit soort reizen was des te belangrijker omdat de omvang van de dienst afhankelijk149

was van de inzet van het hoofd van politie. Toen Basso vernam dat politiechef Giovanni Bolis zou
worden overgeplaatst, stelde hij alles in het werk om dezelfde "vertrouwelijke instructies" van diens
mogelijke opvolger te krijgen.  De verbetering van de politieke politie in Zwitserland, na de150

aanslag op tsaar Alexander II in St. Petersburg, werd des te meer noodzakelijk geacht aangezien de
Zwitserse politie nauwelijks iets ondernam tegen de Italiaanse internationalisten. Zo had Zwitser-
land niet eens opgemerkt dat er een tweedaagse bijeenkomst van anarchisten in Chiasso was
geweest en kon Malatesta twee dagen achtereen onopgemerkt door Zwitserland reizen.  Volgens151

de Oostenrijkse ambassadeur in Bern viel het echter wel mee met het aantal anarchisten in
Zwitserland:

[...] Zoals men kan constateren, is het aantal buitenlandse anarchisten in Zwitserland niet
erg groot, en zij die dit land als het bolwerk en verzamelpunt van revolutionairen
afschilderen, maken zich schuldig aan overdrijving. De klachten of beschuldigingen die
daarop betrekking hebben, kunnen deels herleid worden tot de vele zich in Zwitserland
ophoudende buitenlandse (vooral Duitse en Russische) politievertrouwelingen, die, om
zichzelf belangrijk te maken, zeer veel rapporteren wat niet geheel op waarheid berust.
[...]152

 
   Op 6 februari 1881 werden in Abano (Padua) negen anarchisten gearresteerd wegens deelname
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Zangheri, Storia del Socialismo, 511.153

Vaccari was reeds in 1876 de toegang geweigerd tot het internationale congres in Bern wegens een veto154

van Malatesta en Cafiero.
Handgeschreven notitie van Basso aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Genève 11 februari 1881.155

ASDMAE, P.I., B. 9.
Handgeschreven bericht van secretaris-generaal Malvano aan het consulaat in Genève, Rome 11 februari156

1881. ASDMAE, P.I., B. 9. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse
Zaken, Rome 11 februari 1881. P.I., B. 14.
"Carlo Monticelli" in: Andreucci en Detti, ed., Il Movimento, III (Rome, 1977) 567.157

Basso achtte Monticelli geschikt omdat deze onschadelijk, ziekelijk en arm was. Bovendien was158

Monticelli de vertrouweling van Cafiero en dankzij "zijn losse tong was men reeds veel te weten
gekomen." Daarnaast bestonden er geen rechtsgronden om hem te veroordelen waardoor hij binnenkort
toch weer op vrije voeten zou komen. Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 mei 1881.
ASDMAE, P.I., B. 9.
Poggiolini kwam uit Bologna. Hij behoorde tot de 79 aangeklaagden tijdens het proces te Bologna in159

maart 1876 wegens de opstand van twee jaar eerder. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Genève, 20
augustus 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 5 augustus 1884. ASDMAE, P.I., B. 12.160

In 1881 verdacht minister-president Depretis Terzaghi ervan de koningin een brief te hebben gestuurd161

waarin hij waarschuwde voor een aanslag op haar gemaal. Ofschoon consul Gambini de verdenking
ongegrond achtte, gaf ze wel aan hoe men in Rome over Terzaghi dacht. Rome aan Genève, Rome 22
maart 1881; Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 27 maart 1881. ASDMAE, P.I.,
B. 9.
Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Marseille 11 november 1882. ASDMAE, P.I., B.162

23.
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 juni 1883; Genève aan het ministerie van163

Buitenlandse Zaken, 5 augustus 1884. ASDMAE, P.I., B. 12. Marseille aan het ministerie van Buiten-
landse Zaken, 11 november 1882. P.I., B. 23. Het is mij niet bekend of hier Gerolamo Galliani, de
anarchist die in 1891 als politiespion in Brussel fungeerde, wordt bedoeld.

aan een "bijeenkomst met subversieve doelen".  Onder de arrestanten bevonden zich Carlo153

Monticelli en de politiespion Oreste Vaccari.  Deze laatste was een vriend van Carlo Terzaghi en154

een confidente van consul Gambini. De consul verzocht daarop de Italiaanse regering om de
anarchisten in vrijheid te stellen omdat Vaccari de opdracht had gekregen naar Verviers te gaan.155

Hij kreeg echter het antwoord dat de anarchisten reeds aan de rechterlijke autoriteiten waren
overgedragen en dat het te laat en te gevaarlijk voor de agent zou zijn om hen in vrijheid te stellen.
Bovendien, zo stelde secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken Giacomo Malvano, was het
Vaccari die zich had willen compromitteren door op dat moment een internationalistische bijeenk-
omst uit te lokken.  Enkele maanden later werden de anarchisten vrijgelaten nadat de aanklacht156

ongegrond was verklaard.157

   Basso wilde in 1881 nauwkeurige inlichtingen over het revolutionaire congres in Londen en stelde
de regering voor om de anarchist Carlo Monticelli, ofschoon deze nog in de gevangenis zat, naar
Londen te sturen.  Dit voorstel ging niet door, maar de consul slaagde er wel in om zijn confidente158

Evaristo Poggiolini naar Londen te zenden.  Deze werd kort daarop ontslagen wegens het159

verstrekken van valse inlichtingen.  Poggiolini werd tevens in verband gebracht met de diefstal160

van geld en documenten uit het consulaat aan het einde van 1882. Bij die documenten zou ook de
volledige correspondentie van Terzaghi  hebben gezeten.  De consul van San Marino in Genève161 162

Ricolfi Doria, die nauwe banden met Poggiolini onderhield, kocht daarop de documenten terug van
ene Galliani.163

   Aangezien het consulaat in Genève zich tot de spin in het web van de Italiaanse buitenlandse
politiespionage had ontwikkeld, werd het gedurende de jaren tachtig op volle sterkte gehouden,
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In 1881 zaten de anarchisten Emilio Covelli en Florido Matteucci in Genève. Volgens consul Gambini164

was er in 1882 slechts één Italiaanse "socialist" in Genève. Die socialist was de anarchist-kapper Serafino
Mazzotti. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 14
augustus 1881. ASDMAE, P.I., B. 7. Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 3
oktober 1882, P.I., B. 9.
Herhaaldelijk wees het ministerie van Binnenlandse Zaken de consul in Genève erop dat de inlichtingen165

niet overeenstemden met de feiten of de eigen informatie. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de
consul in Genève, Rome 24 september 1882. ASDMAE, P.I., B. 9.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Genève, Rome 11 februari 1881. ASDMAE, P.I., B. 9.166

Consul Gambini aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 19 maart 1881. ASDMAE, P.I., B.167

9.
Minister van Binnenlandse Zaken Depretis aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 9 september168

1882. ASDMAE, P.I., B. 15.
Ter vergelijking: op dat moment bedroegen de jaarlijkse kosten voor de politiedienst in Lugano 1200 lire.169

Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 12 februari 1890. ASDMAE, P.I., B. 40.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 11 februari 1891.170

ASDMAE, P.I., B. 20. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Genève, 17 februari 1891. P.I., B. 46.
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 februari 1891. ASDMAE, P.I., B. 46.171

Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 2 januari 1891. ASDMAE, P.I., B. 46.172

Elenco degli anarchici attualmente conosciuti in Ginevra, 2 januari 1891: Guippone Francesco, Negri173

Alfonso, Mari Alfredo Ernesto, Hotz Emilio, Mortarotti Giuseppe en Valsocuzo Luigi. ASDMAE, P.I., B.
46. 
Malatesta werd aangehouden wegens overtreding van zijn uitzetting in 1879 en 1881. In Zwitserland174

reisde hij onder de naam van de in Buenos Aires gestorven Felice Vigliano. Bellinzona aan het ministerie
van Buitenlandse Zaken, Bellinzona 16 juni 1891. ASDMAE, P.I., B. 31.

ofschoon er vanaf 1882 nauwelijks Italiaanse anarchisten in Genève waren.  Het belang van het164

consulaat school dus vooral in de berichten over de internationale vertakkingen van de anarchisten
en revolutionairen, waarbij de spionnen zich te buiten gingen aan wilde speculaties over internatio-
nale samenzweringen.  Daarnaast was het consulaat in Genève, evenals die in Nice, Lugano en165

Marseille, van belang om elke grensoverschrijding van anarchisten en revolutionairen te signale-
ren.  Met goedkeuring van politiechef Giovanni Bolis beschikte het consulaat ook over confidenti166

in verschillende provincies in Italië.167

   In tegenstelling tot zijn politiechef was premier Depretis niet gecharmeerd van de berichtgeving
uit Genève. Hij klaagde over het feit dat het consulaat zeer alarmerende berichten zond over
complotten tegen de koning of tegen ministers zonder bijzonderheden te leveren. Het ministerie kon
niets met dit soort informatie beginnen. De consul werd daarom dringend verzocht zijn bronnen
nauwkeurig te controleren.168

   In Genève was het maandelijkse bedrag voor de politieke politie gestaag naar 500 lire per maand
gestegen. Vanaf 1 januari 1890 werd het verhoogd tot 750 lire per maand.  In februari 1891 kreeg169

de consul het bericht dat de dienst vanaf maart weer genoegen moest nemen met 500 lire per maand
en dat ze zich niet langer mocht bezighouden met politiezaken binnen Italië.  Basso vond dit een170

moeilijk te verteren maatregel. Het zou betekenen dat hij zijn confidenti in Italië moest ontslaan
terwijl één hunner reeds vijftien jaar bij hem in dienst was.  Bovendien had Basso in november171

1890 zijn confidente in Lyon verloren. Deze was samen met andere anarchisten gearresteerd.  Het172

was echter duidelijk dat Genève niet langer een broeinest van het anarchisme was. Basso kon nog
slechts de namen van zes Italianen opgeven die als anarchist konden worden beschouwd.173

   Tijdens de hechtenis van Malatesta in Lugano in juni 1891  moest Carlo Terzaghi zich op last174

van politiechef Ferdinando Romagnini daarheen begeven. Hij diende er de rechtszaak tegen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 23 juni 1891.175

ASDMAE, P.I., B. 20.
Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bellinzona 6 augustus 1891. ASDMAE, P.I., B.176

31.
Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bellinzona 2 september 1891. ASDMAE, P.I., B.177

31.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1 juni 1893. ASDMAE,178

P.I., B. 22; ministerie van Buitenlandse Zaken aan Genève, 27 juni 1893. P.I., B. 46.
Deze confidente was een Fransman die maandelijks honderd lire ontving. Hij was sedert 1 januari 1892179

bij Basso in dienst. Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 juni 1893. ASDMAE, P.I., B.
46.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf als reden op dat het de confidente niet zelf had aangenomen,180

dat het uit de rapporten niet duidelijk was welke diensten hij had geleverd en dat het diensten betrof die
uit hun aard altijd tijdelijk en onzeker zijn. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Genève, 27 juni 1893.
ASDMAE, P.I., B. 46.
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 juni 1893. ASDMAE, P.I., B. 46; minister van181

Binnenlandse Zaken Giolitti aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 juni 1893. P.I., B. 22.

Malatesta te volgen en zich een bedrag door de Italiaanse consul te laten overhandigen.  Terzaghi175

was echter gedwongen vroegtijdig Lugano te ontvluchten omdat de anarchisten hem hadden
herkend.  Tijdens het proces was ook politiespion Giovanni Domanico aanwezig, die van de176

openbare aanklager zelfs toestemming had gekregen voor een onderhoud met Malatesta.177

   In juni 1893 wees minister-president Giolitti op het feit dat de berichten van het consulaat in
Genève sterk aan belang hadden ingeboet. De bulletins over de anarchisten bevatten zelden
informatie die voor de Italiaanse regering interessant was. Sinds het kanton minder gastvrij was
voor 'subversieve elementen' hadden de meeste Italiaanse revolutionairen elders hun toevlucht
gezocht. Italiaanse revolutionairen bevonden zich er niet langer en er waren nauwelijks contacten
tussen de anarchisten in Genève en hun kameraden in Italië. Het bestaan van een kleine groep
Italianen in Genève "zonder partij, zonder middelen en zonder cultuur" vormde geen bedreiging. De
Zwitserse regering had bovendien beperkende maatregelen genomen tegen de anarchisten. De
bestaande toelage werd daarom buitensporig geacht en zou per 1 juli moeten worden teruggebracht
tot 250 lire per maand.  Basso vroeg nog een speciale gratificatie van 500 lire voor zijn confiden-178

te in het buitenland  wegens diens lange staat van dienst, hetgeen hem werd geweigerd.  Bij het179 180

vaststellen van het bedrag van 250 lire was het ministerie er van uit gegaan dat deze som in zijn
geheel zonder enige vermindering voor buitengewone of onvoorziene uitgaven werd overgemaakt
aan de spion Carlo Terzaghi. Mochten er bijzondere uitgaven zijn dan zouden deze in de toekomst,
na goedkeuring, rechtstreeks door het ministerie worden betaald. Indien Terzaghi niet akkoord zou
gaan met de vergoeding van 250 lire, dan zou het ministerie niet aarzelen hem te ontslaan.181

   Basso moet woedend geweest zijn. Hij beriep zich erop een professionele politiedienst te hebben
georganiseerd toen de politieke politiedienst in Italië nog in de kinderschoenen stond. Als in Italië
de dienst tegen de anarchisten op dat moment zogezegd "gehorizontaliseerd" was, dan was dat
mede te danken aan de enorme hoeveelheid rapporten die hij had geschreven. Uit zijn verslagen, die
het resultaat waren van nauwgezet en gedetailleerd onderzoek naar de anarchistische beweging in
verschillende landen, zou men exact de geschiedenis van de Europese anarchistische beweging
kunnen aflezen. Hij was het geweest die altijd betrouwbare spionnen naar alle anarchistische
congressen, in Italië en in het buitenland, had gezonden. Vervolgens somde hij een aantal verdien-
sten op van zijn dienst: de ontdekking van de Matese-bende in 1877, de arrestatie van Malatesta in
1883 in Florence, de verijdeling van een aanslag tegen de koning in Bologna, de ontzenuwing van
vele valse berichten, de aankondiging van de agrarische opstanden te Mantua in 1888 en te Milaan
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Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 11 februari 1894. ASDMAE, P.I., B. 46.182

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 28 maart 1895;183

Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 maart 1898. ASDMAE, P.I., B. 36.
Handgeschreven notitie van het ministerie van Buitenlandse Zaken gericht aan consul Basso in Genève,184

Rome 26 maart 1898. ASDMAE, P.I., B. 31. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken, Rome 20 maart 1898. P.I., B. 36.
De Italiaanse populatie in Genève steeg dat jaar inderdaad met 2.000 personen.185

Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 maart 1898. ASDMAE, P.I., B. 36.186

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 11 april 1898. ASDMAE,187

P.I., B. 36.
Zie: het artikel "Aux Mouchards!" in La Peuple de Genève, no. 32, 6 augustus 1898. Zie tevens: de188

nummers van L'Asino Quotidiano (Rome) van 1895.
Bern aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 3 oktober 1898. ASDMAE, P.I., B. 43.189

Met name de Berner Tagwacht, de Peuple de Genève, de Gazzetta Ticinese en de Riforma.190

Zie: Otto Lang, Gegen die Politische Polizei, Zürich, 1898.191

Bern aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 oktober 1898. ASDMAE, P.I., B. 43.192

"Ancora Mantica. Lo Spionaggio Italiano ed i Commenti della Stampa", Avanti! 2e jaargang no. 653 (13193

oktober 1898), "Le Spie Italiane. Mantica - La sua Autodifesa - L'Espulsione", Avanti!, 2e jaargang no.
655 (15 oktober 1898).

in 1889, de ontmaskering van de anarchistische beweging van Pini en Parmeggiani en de arrestatie
van Malatesta te Lugano in 1891. Hij wees nog eens op het dreigende internationale complot van
onder anderen Malatesta, Merlino en Cipriani.  Blijkbaar was zijn argumentatie overtuigend: het182

consulaat bleef 500 lire per maand ontvangen.  183

   In 1898, na de dood van Terzaghi, wilde het ministerie van Binnenlandse Zaken de politieke
politiedienst onder leiding van Basso opheffen. Volgens het ministerie was het functioneren van de
dienst als gevolg van de dood van Terzaghi moeizamer geworden en was er een manier gevonden
om rechtstreeks in de behoefte van de politiedienst in Genève te voorzien.  Basso wierp echter184

tegen dat dat onverstandig zou zijn, aangezien het consulaat kon zorgen voor controle op de agenten
die de regering zelf in Genève onderhield. Bovendien was er juist op dat moment een enorme
toestroom van Italiaanse arbeiders als gevolg van de broodoproeren.  Mocht het ministerie van185

oordeel zijn dat de dienst zou moeten ophouden te bestaan, dan, zo verzocht Basso, zou men de
stopzetting pas op 30 juni 1898 moeten laten ingaan om zo zijn confidenti de mogelijkheid te
geven uit te zien naar nieuwe bronnen van inkomsten. Het liefst zag hij echter het voortbestaan van
zijn dienst, en in dat geval zou een reductie van het maandelijkse bedrag tot 300 lire of minimaal tot
250 lire mogelijk zijn.  Uiteindelijk besloot het ministerie de dienst van de politieke politie wel in186

stand te houden, maar werd het bedrag gereduceerd tot 200 lire per maand. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken zou zelf voor een nieuwe confidente zorgen die in dienst zou staan van het
ministerie zelf.  Deze confidente was mogelijk de ex-veiligheidsbeambte van de Kamer van187

Afgevaardigden en het Vaticaan en oud-directeur van het strafeiland Porto Ercole, Rafaele Santo-
ro.  Samen met 43 anarchisten werd hij, na de aanslag op de Oostenrijkse keizerin Elisabeth188

('Sissi'), krachtens een federaal decreet in oktober 1898 Zwitserland uitgezet.  189

   In deze periode voerden Zwitserse kranten  en Zwitserse socialisten  een campagne tegen190 191

Italiaanse geheime agenten in hun land. Doelwit van de hetze waren: Ernesto Bruschi, Santoro, De
Benedetti, Loi en Pietro Mantica, maar vooral consul Basso. De kranten beweerden dat de journalist
Mantica sinds een jaar in dienst was van het Italiaanse consulaat in Genève en onder de naam De
Sanctis werkte.  Hij werd wegens ongeoorloofde bemoeienissen met de rechtsgang tegen Luigi192

Luccheni, de moordenaar van keizerin Elisabeth, gearresteerd en uitgewezen.  In verschillende193
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"L'Attentato della Imperatrice Opera della Polizia(?)", Avanti!, no. 635, 25 september 1898. In dit artikel194

wordt de Neue Zeit vermeld die dezelfde verdenking had geopperd. "Les Mouchards Italiens", L'Aurore
(24 september 1898). In dit artikel wordt tevens Le Matin vermeld.
Geciteerd naar "Ancora Mantica. Lo Spionaggio Italiano ed i Commenti della Stampa", Avanti! 2e195

jaargang no. 653 (13 oktober 1898).
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 10 augustus 1898. Politica P., Pac. 583.196

Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 10 oktober 1898. ASDMAE, P.I., B. 43.
Minister-president Pelloux aan minister van Buitenlandse Zaken Canevaro, 23 oktober 1898. ASDMAE,197

P.I., B. 43.
SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 13895.198

Avanti! ("La Polizia Italiana all'Estero", 2e jaargang no. 564, 15 juli 1898) sprak zelfs van het onwaar-199

schijnlijke aantal van vijftig Italiaanse agenten in Zwitserland.
Ferdinando Germani, geboren in 1859 in de provincie Caserta was drukker en redacteur van het blad200

L'Italiano all'Estero. Hij werd met 43 anderen op 23 en 27 september Zwitserland uitgewezen.
Consul Basso aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Genève 30 december 1898. ASDMAE, P.I., B.201

35. De brief waarmee Giuseppe Germani zich op 11 april 1898 aanbood als "agent van de geheime
politie voor Frans-Zwitserland" bevindt zich in hetzelfde dossier.

kranten  werd het vermoeden geuit dat moordenaar Luccheni een instrument was van Italiaanse194

politiespionnen, waarbij herhaaldelijk de naam van Santoro viel. De Genevois publiceerde een
artikel onder de kop "De Italiaanse Spionnen" waarin de stelling werd verdedigd dat spionnen
gevaarlijker waren voor de orde dan anarchisten:

Wat te zeggen van de Italiaanse regering die niet alleen anarchisten in eigen huis 'creëert',
maar agenten betaalt om ze ook in ons huis te 'maken' door de simpelen van geest mee te
slepen en de armzaligen te beïnvloeden. [...]195

   In Italië werden de activiteiten van Italiaanse politiespionnen in Zwitserland vooral gepubliceerd
in de socialistische krant Avanti!. Het lijkt erop dat Basso hetzelfde lot was beschoren als Terzaghi:
stond diens naam gelijk aan de term 'politiespion', Basso's naam werd het synoniem van 'opdracht-
gever van politiespionnen'. Hijzelf beweerde, op zijn woord van eer, dat hij noch Santoro noch
Mantica ooit in dienst had gehad.  De Italiaanse ambassadeur in Bern daarentegen kreeg geen toe-196

stemming van minister-president Pelloux om formeel bij de Zwitserse autoriteiten te verklaren dat
Santoro en Mantica geen Italiaanse geheime agenten waren geweest. Pelloux was bang voor een
precedent dat het voor de regering onmogelijk zou maken om nog langer confidenti in het buiten-
land te hebben.  De Zwitserse bondsprocureur liet in augustus 1898 een onderzoek naar de197

aanwezigheid van Italiaanse politiespionnen instellen. Door de verschillende kantonale
politieautoriteiten werden de volgende namen van Italiaanse politiespionnen aan de bondsprocureur
doorgegeven: Alfredo Tona, Attilio Colombo, Rafaele Santoro, De Benedetti en Santo Colombi.
Attillo Colombo bekende een informant van de kantonale politie in Genève en van de politieke
politie in Milaan te zijn.198

   Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kon onmogelijk al deze personen in dienst
hebben gehad.  De financiën stonden dat niet toe. Zelfs personen die zeer hecht met de Italiaanse199

anarchistische beweging waren verbonden en die zich uit vrije wil aanboden als politiespion,
moesten worden geweigerd. Dit was onder meer het geval met de broer van de uitgewezen anarchist
Ferdinando Germani,  Giuseppe Vittorio Germani, die zich in april 1898 had aangeboden. Het200

leek Basso verstandig om de brief waarmee Germani zich als spion had aangemeld te bewaren
"voor het geval dat ..."201

   Het Italiaanse consulaat werkte vanaf 1894 zeer intensief samen met de centrale politiedirectie
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Helaas is het niet mogelijk de samenwerking tussen de politie in Genève en het Italiaanse consulaat te202

onderzoeken. Na een bestudering van de politiearchieven (Justice et Police, Df., Répertoire des Lettres
Administratives, 1884-1898) en de indexen in het Archives d'Etat de Genève (AEG), Annexe is mij
gebleken dat bij de overdracht van de archieven alle dossiers over en van de politieke politie zijn
verwijderd. Ik vermoed dat de desbetreffende dossiers door de politie in Genève worden achtergehouden
of zijn vernietigd. Zie tevens: Charles Heimberg, ""Ces Dossiers existent". Quelques Aspects de la
Pratique Policière en Matière de Surveillance du Mouvement Ouvrier à Genève au début du Siècle" in:
Cent'Ans de Police Politique en Suisse (1889-1989), 103-117; Marc Vuilleumier, "La Police Politique à
Genève, un Aperçu de ses Activités (1888-1903)". Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Genève, (1993-1994) 91-95.
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 december 1898. Ministerie van Binnenlandse203

Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 11 januari 1899. ASDMAE, P.I., B. 35.
Zie onder andere: het rapport van Basso aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van 30 oktober 1891,204

waarin Basso schrijft dat hij al het mogelijke in het werk stelt om de gevaarlijke Italiaanse anarchist Paolo
Schicchi uitgewezen te krijgen. ASDMAE, P.I., B. 46.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Genève: "Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaraan ik205

regelmatig de door U opgestuurde politieke bulletins overbracht, verzekerde mij, dat het deze altijd met
de vereiste ijver heeft onderzocht, en merkte op dat ze [...] de laatste tijd vrijwel uitsluitend draaiden om
Russische, Franse, Engelse, Belgische anarchisten met berichten die voor de Italiaanse regering
nauwelijks van belang zijn, en die het ministerie, grotendeels, uit andere bronnen en uit de kranten kent."
ASDMAE, P.I., B. 46.
Het is juist in deze periode dat de politie gecentraliseerde persoonsdossiers ging bijhouden: de voorloper206

van het Casellario Politico Centrale.
Volgens de Zwitserse minister-president Scherer waren er in 1875 ongeveer 8000 Italianen in het kanton207

Ticino. Italiaanse zaakgelastigde in Bern Melegari aan minister van Buitenlandse Zaken Visconti
Venosta, Bern 26 januari 1875. In Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, VI, 39-40. Een

van het kanton Genève.  De politie in Genève vroeg aan het einde van de eeuw jaarlijks om 1500202

inlichtingen over ter plaatse verblijvende Italianen. Aangezien de Geneefse politie buiten de
federale raad om wilde werken, kon ze geen gebruik maken van de normale diplomatieke kanalen.
Consul Basso stelde daarom voor de Italiaanse prefecten de bevoegdheid te geven rechtstreeks
inlichtingen te verschaffen aan de politie in Genève. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ging
niet met dit voorstel akkoord en gaf aan dat de Geneefse politie zich rechtstreeks tot de centrale
politiedirectie in Rome kon wenden.  Anderzijds gaf Basso uit eigen beweging ook inlichtingen203

aan de lokale politie over de aanwezigheid van Italiaanse anarchisten met het oogmerk dat ze
zouden worden aangehouden of uitgewezen.204

   Voor consul Basso was het moeilijk te verteren dat zijn politiedienst enorm aan belang had
ingeboet. Genève was niet langer het toevluchtsoord voor anarchisten dat het ooit geweest was en
vormde niet langer een bedreiging voor Italië. De "Bulletins" van Basso die vroeger vrijwel de enige
bron van informatie over de internationale anarchistische beweging vormden, waren nu nog
nauwelijks van belang voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.  In Rome was men met name205

geïnteresseerd in het toezicht op individuele personen, vooral op de meest gevaarlijke revolutionai-
ren,  terwijl Basso nog steeds uitvoerige bulletins over de internationale beweging opstuurde.206

Basso behield zijn, sterk gereduceerde, politiedienst, maar raakte zijn exclusieve positie kwijt. Hij
moest zich beperken tot de verschillende politieke groeperingen in Genève zelf. Die taak voerde hij
met onverminderde ijver uit.

De politiedienst in Lugano

De autoriteiten in Lugano waren voor de Italiaanse regering een permanente bron van ergernis.
Telkens als de Italiaanse consul inlichtingen vroeg over verdachte Italianen  of over samenzwe207
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andere bron bevestigt dit beeld. In 1870 waren er 8.396 en in 1900 29.285 Italianen. Antonio Galli,
Notizie sul Canton Ticino (Lugano-Bellinzona, 1937) II, 522; geciteerd naar Rigonalli, Le Tessin dans
les Relations, 13.
Zie onder andere: Bijlage A - 5.208

Zie onder meer: het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome209

14 maart 1881. ASDMAE, P.I., B. 7.
Secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Gerra aan minister van Buitenlandse Zaken Visconti210

Venosta, Rome 23 oktober 1875. In Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, VI, 492.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 13 maart 1880.211

ASDMAE, P.I., B. 11.
Lugano aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 april 1881. ASDMAE, P.I., B. 10.212

De confidente van de questore in Florence bezocht Lugano in januari en februari 1881. Questore van213

Florence aan de prefect, 9 januari 1881, 28 februari 1881. ASF, Questura, B. 11.
In 1881 bestond die voornamelijk uit Gaetano Grassi, Florido Matteucci en Egisto Marzoli. Questore van214

Florence aan de prefect, Florence 9 januari 1881. ASF, Questura, B. 11.
Zie onder andere: Bijlage A - 6. Uiteindelijk week de Zwitserse regering voor de druk van Italië en zette215

Cafiero in oktober 1881 het land uit.
De huiszoeking, op verzoek van de consul in Lugano, leverde niets op. Het ministerie van Binnenland216

se Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 22 juli 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 februari 1883.217

ASDMAE, P.I., B. 14.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 5 april 1883. ASDMAE,218

P.I., B. 14.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Lugano, Rome 9 oktober 1884. ASDMAE, P.I., B. 10.219

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 augustus 1889.220

ASDMAE, P.I., B. 19.

ringen kreeg hij ontwijkende antwoorden. Ook de voortdurende druk van de Italiaanse regering en
de bondsregering in Bern veranderde nauwelijks iets aan deze situatie.  Bovendien was het208

Zwitserse departement van Justitie en Politie van mening dat de berichten veelal werden ingegeven
door een buitensporige ijver en fantasie van de Italiaanse agenten.  Het was daarom niet verwon-209

derlijk dat er ook in Lugano een Italiaanse politiedienst werd opgezet. In 1875 kreeg de consul
toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken om een "vertrouwenspersoon" te zoeken
die hem de benodigde inlichtingen zou kunnen verschaffen.  210

   In maart 1880 kreeg het consulaat de beschikking over een fonds voor politiedoeleinden,  maar211

de politiedienst werd pas een jaar later opgezet door vice-inspecteur Giovanni Maisis. Hij opereerde
onder de dekmantel van consulair medewerker.  Vóór die tijd gingen de confidenti van Italiaanse212

prefecten en questori op onderzoek in Lugano.  De verantwoordelijkheid van de dienst lag bij de213

consul. De belangrijkste taak van het consulaat in Lugano bestond uit het toezicht op de anarchisti-
sche groep rond Carlo Cafiero.  De consul moest daarbij druk uitoefenen op de lokale autoriteiten214

om de anarchistische leider te verwijderen.  Na een huiszoeking op 11 juli 1881  en een arresta-215 216

tie op 5 september vertrok Cafiero naar Londen. Maisis werd in februari 1883 teruggeroepen naar
Italië. Doordat de belangrijkste internationalisten het kanton Ticino hadden verlaten na de uitzetting
van Cafiero, behoefde hij geen vervanging.  Het consulaat zou nog wel voor het lopende jaar de217

vergoeding ontvangen om het zo moeizaam opgezette informatienetwerk in stand te houden.  Ook218

de jaren daarna bleef het consulaat echter het gebruikelijke bedrag van 1200 lire per jaar ontvangen
omdat, ofschoon de revolutionaire leiders Lugano hadden verlaten, er nog "zeer vele gevaarlijke
socialisten" in het kanton Ticino verbleven.219

   In augustus 1889 besloot de regering confidente Moncada over te plaatsen van Marseille naar
Lugano, waar hij twee maanden later in dienst trad.  Moncada moest rechtstreeks aan Rome220

rapporteren en stond onder directe verantwoordelijkheid van het ministerie. De consul was dermate
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Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 31 oktober 1889.221

ASDMAE, P.I., B. 19.
Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 april 1890 em 19 mei 1890. ASDMAE, P.I., B.222

31.
Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 juli 1890 en 21 juli 1890. ASDMAE, P.I., B.223

31.
Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1 september 1890. ASDMAE, P.I., B. 31.224

Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 oktober 1890. ASDMAE, P.I., B. 19. De225

consul vroeg om de komst van een confidente omdat zijn eigen informant verhinderd was op de
bijeenkomst te komen en de questura van Milaan op dat moment niet over een geschikte confidente
beschikte.
Crispi aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 22 oktober 1890. ASDMAE, P.I., B. 31. Het betrof de226

hulpagent eerste klasse Moisè Dello Strologo.
Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 oktober 1890. ASDMAE, P.I., B. 31.227

Het betrof Oreste Vaccari die we ook reeds tegenkwamen als agent van de Italiaanse consul in Genève.228

Deze anarchist uit Ferrara stond, in ieder geval tot 1884, ook in contact met Carlo Terzaghi. Zie:
Archives d'Etat Genève, Juridictions Pénales, P.1884, no. 2004; brief van De Martijs, Marseille 13
januari 1891. ASDMAE, Fondo "D", Appendice N.2, Carte Gorrini, fasc. 2.
Rapport van De Martijs van 24 december 1890. ASDMAE, Carte Gorrini. De Italiaanse autoriteiten229

waren er in december 1890 achtergekomen dat het congres op 4-6 januari plaatsvond, en niet op de
tweede zondag van januari zoals de anarchisten hadden willen doen geloven om de autoriteiten te
misleiden. Voor het congres zie hieronder: hoofdstuk VIII, pag. 264 vlg.
Telegram van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Venetië, 24 december 1890.230

ACSR, Carte Crispi Roma, B. 361.
Prefect van Milaan aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 26 december 1890. ACSR, Carte Crispi231

Roma, B. 361.
Genève aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 2 januari 1891. ASDMAE, P.I., B. 46.232

onbekend met zijn eigen confidente dat hij Moncada steeds aan Rome signaleerde als een "verdacht
persoon."  Met ingang van mei 1890 werd Moncada door de consul betaald en niet langer door het221

ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze laatste betalingswijze zou te veel in de gaten lopen bij de
lokale autoriteiten.  In juli 1890 liet Moncada aan de consul weten dat hij uit Lugano wilde222

vertrekken omdat de aard van zijn functie bekend was bij de lokale politie. Die had Moncada van
haar kennis op de hoogte gesteld en hem verzocht het kanton te verlaten. Zij was waarschijnlijk
achter de ware functie van de spion gekomen door de maandelijkse postwissels van 200 lire die
door politiechef Francesco Leonardi ondertekend werden. De consul kwam met de suggestie
voortaan een "arbeiders-confidente" aan te stellen. Deze zou minder in het oog lopen in een kleine
stad als Lugano dan een "persoon met een beschaafd voorkomen".  Het ministerie was echter niet223

van plan Moncada's plaats op te vullen. In noodgevallen kon de consul gebruik maken van een
agent uit Milaan.  224

   Deze situatie leidde reeds aan het einde van het jaar tot problemen toen bleek dat de Italiaanse
anarchisten in Capolago, vlakbij Lugano, een congres zouden beleggen waarbij ook Malatesta
aanwezig zou zijn.  Crispi stuurde daarop een hulpagent naar Lugano  die de consul een confi-225 226

dente leverde.  Deze beschikte echter niet over het noodzakelijke toegangsbewijs voor de geheime227

vergadering. De Martijs stuurde vanuit Marseille een vertrouweling  voor dit anarchistische con-228

gres, dat in januari 1891 plaatsvond.  De prefect in Venetië was ook bereid een confidente naar229

het congres te sturen, maar het ministerie antwoordde dat het hierin al had voorzien.  Het was230

daarom merkwaardig dat de prefect van Milaan wel toestemming kreeg een confidente naar de
bijeenkomst te sturen.  Het consulaat in Genève zorgde ook voor twee agenten tijdens het con-231

gres.  Het voornemen van politiespion Carlo Terzaghi om naar de bijeenkomst te gaan, werd hem232
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Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Genève, 24 december 1890. ASDMAE, P.I., B. 40.233

Gazzetta Ticinese (Lugano) 6 januari 1891. Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 10234

februari 1891. ASDMAE, P.I., B. 31.
SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 13942.235

Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 januari 1891. ASDMAE, P.I., B. 31.236

Malatesta werd pas op 11 juni 1891 onder het pseudoniem Felice Vigliano aangehouden. Hij werd237

veroordeeld tot 45 dagen hechtenis en 50 francs boete. Wegens een verzoek tot uitlevering van de
Italiaanse regering, dat werd afgewezen, kwam Malatesta pas in september vrij. In het pamflet Alla
Stampa e al Popolo Svizzero (La Chaux-de-Fonds, 16 augustus 1891) dat was opgesteld door Zwitserse
anarchisten uit protest tegen een mogelijke uitlevering van Malatesta, werd de "agent van de politieke
politie Voldet" er van beschuldigd in dienst te staan van de Italiaanse regering. Een exemplaar van dit
pamflet bevindt zich in ACSR, CPC 2949. Tijdens de rechtszaak tegen Malatesta in Lugano was Terzaghi
aanwezig onder de naam Carlo Robandi. ASDMAE, P.I., Buste 20 en 31.
Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 10 februari 1891. ASDMAE, P.I., B. 31.238

Telegram Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 januari 1891 en bericht van Bellinzo-239

na aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 januari 1891. ASDMAE, P.I., B. 31.
Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 januari 1891 en 21 januari 1891. ASDMAE,240

P.I., B. 31.
Bellinzona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 januari 1891 en 10 januari 1891. ASDMAE,241

P.I., B. 31. De Italiaanse regering was zeer geprikkeld door de lankmoedigheid waarmee de Zwitserse
autoriteiten het congres tegemoet traden. Zie: brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 9 januari 1891, ASDMAE, P.I., B. 20.
Pietro Gori was vanaf de jaren tachtig één van de belangrijkste propagandisten van de anarchistische242

beweging. Hij streefde naar een grotere betrokkenheid met de arbeidersbeweging. Tijdens de "repressie
van Crispi" in 1894 vluchtte hij naar Zwitserland. Zie hieronder: hoofdstuk IX, pag. 285.
De aanslag werd gevolgd door dreigbrieven van een "contrarevolutionair comité". Deze was waarschijn-243

lijk gevormd door lokale middenstanders die bang waren dat de aanwezigheid van anarchisten het
toerisme zou schaden. Zie: Masini, Storia degli Anarchici (1981) 71-72.
Ibidem.244

ernstig ontraden omdat de anarchisten hadden aangekondigd hem te zullen vermoorden.  Volgens233

de Gazzetta Ticinese en de Italiaanse consul was "de bekende Italiaanse agent" Terzaghi echter wel
aanwezig tijdens het congres.  Dit werd tevens bijgewoond door de inspecteur van de Geneefse234

politieke politie François Voldet.  Voldet, een vriend van Terzaghi, was gestuurd als speciale235

agent van de federale regering.  Hij was belast met de arrestatie van Malatesta, maar slaagde niet236

in deze opdracht.  Tegelijk met Voldet arriveerde er een andere geheime agent van de Geneefse237

politie.  Tijdens de conferentie werden meerdere Italiaanse agenten herkend door de anarchis-238

ten.  De consul in Bellinzona betreurde het dat men te veel agenten-in-burger naar het congres had239

gestuurd en te weinig bekwame geheime agenten.  De anarchisten ondernamen niets tegen de240

ontmaskerde geheime agenten: ze lieten hen zonder meer gaan of ze onthulden hen de meest
onwaarschijnlijke samenzweringen. De consul klaagde voortdurend over het gebrek aan belangstel-
ling van de kantonale en federale autoriteiten voor de anarchistische bijeenkomst. Het weinige dat
ze ondernamen, deden ze hooguit uit ontzag en respect voor de Italiaanse regering.241

   In 1894 vormde Lugano een ware obsessie voor de Italiaanse regering omdat de anarchist Pietro
Gori er zijn toevlucht had gezocht.  Hij bevond zich daar temidden van een hechte kolonie242

Italiaanse anarchisten, waaronder Isaia Pacini en Attilio Panizza. Lugano was echter geen veilige
stad voor Gori. In september raakte hij licht gewond tijdens een mysterieuze aanslag.  Enige tijd243

later probeerden twee Italiaanse agents-provocateurs hem over te halen via Italië naar Triëst te gaan
om daar de lokale anarchistische beweging te ondersteunen. De val mislukte omdat de provocateurs
direct als zodanig werden herkend.  De spion Giovanni Domanico bevond zich ook in Lugano en244

ook hij kon de regering inlichten over het gevaar vanuit de Ticinese stad. Onder druk van de



Hoofdstuk VII248

Gori vertrok daarop naar Nederland, waar hij in de gaten werd gehouden door de Nederlandse politie, die245

vooral belangstelling toonde voor Gori's contacten met Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Christiaan
Cornelissen. Telegram van politiechef Giuseppe Sensales aan het ministerie van Buitenlandse Zaken,
Rome 10 juli 1895. ASDMAE, P.I., B. 36. Amsterdam aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 juli
1895. P.I., B. 42.
Het consulaat was sedert enkele jaren van Lugano naar Bellinzona verhuisd.246

Regeringscommissaris Gamuzzi in Lugano aan de staatsraad in Bellizona, Lugano 12 juni 1898. SBB,247

Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 13895.
SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 13895.248

Pedroli, Il Socialismo nella Svizzera Italiana, 44.249

SBB, E 2001 (A), Archiefnummer 82. Zwitserse ambassadeur in Rome Carlin aan het Département250

Politique in Bern, 4 december 1901: "De [Italiaanse] minister van Buitenlandse Zaken laat geen
gelegenheid voorbijgaan om zich telkens opnieuw te beklagen over bepaalde Zwitserse kantonale
politiediensten; hij beschuldigt met name de Ticinese politie van het feit dat deze het Openbaar Ministerie
van de confederatie onvoldoende informeert. De Ticinese regering is zeer beslist het zwarte schaap van
dhr. Prinetti. Hij windt zich zo over haar op dat hij zich liet ontvallen dat Italië in Zwitserland een schare
geheime politieagenten onderhoudt. Dat is niets nieuws; maar het is goed om het uit de mond van de
minister van Buitenlandse Zaken te horen."
Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Marseille 10 augustus 1882. ASDMAE, P.I., B. 23.251

Italiaanse regering werden de Italiaanse anarchisten rond Gori in 1895 gedwongen Zwitserland te
verlaten.245

   In januari 1898 werd de politiespion van de Italiaanse consul in Bellinzona , Alfredo Amilcare246

Tona, ontmaskerd en gearresteerd door de politie in Ticino. Tijdens de huiszoeking bij Tona trof de
politie een vrouw en vier kinderen in zeer armoedige toestand aan, en vond bovendien brieven van
de socialistische afgevaardigde Ferri, de Italiaanse consul en een dienaar van het koninklijk huis. De
regeringscommissaris in Lugano was zeer duidelijk in zijn oordeel over Tona:

Een immoreel en slecht persoon die zo ver is gevallen dat hij zonder enige scrupules de
verachtelijke taak op zich heeft genomen om te spioneren voor de Italiaanse consul in
Bellinzona of voor de politie van onze buurstaat. Hij deed dat uit louter winstbejag, niet
voor het onderhoud van zijn vrouw en kinderen die hij in de grootste ellende liet kwijnen,
maar om van de opbrenst van zijn spionage te genieten van de ondeugd en braspartijen.247

Het was zeer opmerkelijk dat de Zwitserse bondsraad het functioneren van Tona niet als een
onwettige handeling zag. De bondsraad beschouwde het verzamelen van inlichtingen als een
toelaatbare taak van het Italiaanse consulaat. Indien echter aangetoond kon worden dat Tona valse
berichten verspreidde of handelde als agent-provocateur zou er tegen hem opgetreden moeten
worden. Uiteindelijk werd Tona uitgewezen op grond van de armenwet. Het voorval toont aan dat
de bondsraad Italië niet in verlegenheid wilde brengen.  Evenals in de rest van Zwitserland werd248

er in Ticino een felle campagne gevoerd tegen de aanwezigheid van Italiaanse politiespionnen, en de
radicale afgevaardigde Romeo Manzoni verzocht de bondsregering om Ticino te bevrijden van
spionnen van de Italiaanse regering.  In 1901 bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Giulio249

Prinetti aan de Zwitserse ambassadeur in Rome dat Italië een schare geheime politieagenten in
Zwitserland onderhield.250

   
De politiedienst in Marseille

De reeds genoemde Raffaele Moncada was sinds 1880 confidente van de vice-consul in Marseille.
Hij werkte daar tevens voor de lokale politie en voor het Spaanse consulaat.  In 1881 beklaagde251
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Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Marseille, 18 januari 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.252

Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, april 1881. ASDMAE, P.I., B. 7. Marseille aan het253

ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 april 1881. ASDMAE, P.I., B. 23.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Marseille, 14 april 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.254

De namen: Alvino Luigi, Biancani Vincenzo, Bignami Enrico, Cafiero Carlo, Casadro Sebastiano,255

Ceccarelli Pietro Cesare, Costa Andrea, Covelli Emilio, Facchini Ariodante, Falleri Oreste, Francolini
Domenico, Garinci Enrico, Ginnasi Francesco, Grassi Gaetano, Malatesta Errico, Marzoli Egisto,
Marzotti Serafino, Matteucci Florido, Merlino Francesco Saverio, Nabruzzi Lodovico, Natta Francesco,
Papini Napoleone, Pezzi Francesco, Ravà Federico, Solieri Vito, Tintori Carlo, Zanardelli Tito en Zauli
[Zavoli] Caio. ASDMAE, P.I., Buste 4 en 29.
Behalve de reeds eerder genoemde namen: Amadori Antonio, Baldi Francesco, Baroni Teodoro,256

Buonfantini Giovanni, Cecchini Filippo, Cesari Cesare, Danesi Alfonso, Della Torre Natale, Domanico
Giovanni, Fedi Tito, Gianmarchi Marino, Innocenti Massimo, Matteuzzi Vincenzo, Monticelli Carlo,
Noceri Ugo, Palladino Carmelo, Santandrea Giuseppe, Valbonesi Vittorino, Zirardini Claudio, Zirardini
Giovanni. Elenco dei più Pericolosi Internazionalisti, ASDMAE, P.I., Buste 4 en 6.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Marseille, 15 april 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.257

Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 april 1881. ASDMAE, P.I., B. 23. Marseille aan258

het ministerie van Buitenlandse Zaken, 3 mei 1881. P.I., B. 7.
Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 5 mei 1881. ASDMAE. P.I., B. 23.259

De consul vermoedde dat één van zijn medewerkers Moncada had verraden aan de lokale Italiaanse260

socialisten. Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Marseille 10 augustus 1882. ASDMAE,
P.I., B. 23.
Moncada werd, evenals De Martijs, door de Italiaanse justitie gezocht. Zoals De Martijs was Moncada bij261

verstek veroordeeld, waardoor de straf niet kon verjaren en er ook geen gratie verleend kon worden.
Ondanks de veroordeling kon Moncada blijkbaar ongehinderd door Italië reizen. Ministerie van

de regering zich over het functioneren van de politiedienst in Marseille. Ofschoon de verplaatsingen
van verschillende internationalisten wel regelmatig werden gemeld, ontbrak er informatie over
bijeenkomsten, complotten en algemene gedragingen van de Italiaanse internationalisten. Het
ministerie verlangde betere resultaten.  De vice-consul van Marseille en de prefect van Florence252

kwamen daarop met een voorstel voor veranderingen binnen de geheime politie: ze wilden een
rechtstreekse correspondentie tussen Marseille, Nice en Cannes betreffende de openbare veiligheid,
het gebruik van een codeschrift tussen Marseille en de vertegenwoordiger in de grensplaats
Ventimiglia, codes voor het internationalistische jargon en de belangrijkste internationalisten, een
tweede confidente in Marseille ter controle van Moncada, en de samenstelling van een lijst met de
belangrijkste Italiaanse internationalisten.  Beide ministeries gingen akkoord met de voorstellen253

en droegen de vice-consul op zelf voor een tweede confidente te zorgen.  Het ministerie van Bin-254

nenlandse Zaken verspreidde vervolgens een lijst met 28 namen van de meest invloedrijke internati-
onalisten.  Deze werd gevolgd door een opsomming van de 48 gevaarlijkste internationalisten.255 256

De vice-consul zou in zijn taak worden bijgestaan door inspecteur Palmeri, die ook reeds in Londen
de politiedienst had georganiseerd.  De belangrijkste taak van Palmeri zou bestaan uit het inhuren257

van een tweede confidente, aangezien het ministerie nog maar weinig vertrouwen had in Moncada.
De vice-consul in Marseille, die wel vertrouwen had in zijn confidente, zag absoluut geen heil in de
missie van Palmeri, des te minder omdat Moncada weigerde met iemand anders dan de vice-consul
contact te onderhouden.  Palmeri werd in mei van zijn taak ontheven nadat was gebleken dat zijn258

opdracht was mislukt.259

   De positie van Moncada werd vanaf 1882 steeds moeilijker. Hij werd verdacht door de internatio-
nalisten,  maar maakte zich tegelijkertijd ook niet populair bij de Italiaanse regering door absurde260

eisen te stellen in ruil voor onthullingen over een internationaal complot tegen vorsten en regerings-
leiders. Toch kreeg Moncada een premie van 2000 lire wegens geleverde diensten en nog eens 300
lire voor een reis naar Rome waar hij politiecommissaris Bolis zou spreken.  Daarnaast werd zijn261
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Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 2 augustus 1882. ASDMAE, P.I.,
B. 15.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 17 april 1882.262

ASDMAE, P.I., B. 15.
Politiechef Bolis vermoedde dat Moncada slechts "onthullingen" deed over sektariërs om zich in een263

positie te plaatsen van waaruit hij onmisbaar zou worden. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken, 17 augustus 1882. ASDMAE, P.I., B. 15.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 23 augustus 1882.264

ASDMAE, P.I., B. 15.
Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 augustus 1882. ASDMAE, P.I., B. 23.265

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 27 augustus 1882.266

ASDMAE, P.I., B. 15.
Matteucci was in Marseille de gast van Moncada, maar vertrok al snel naar Alexandrië omdat hij267

Moncada als een spion van de Italiaanse regering beschouwde. Questore van Florence aan de prefect,
Florence 12 december 1882. ASF, Questura, B. 11.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 23 september 1882.268

ASDMAE, P.I., B. 15. P.I., B. 23.
Bezzi behoorde tot de arrestanten ten tijde van de Matese-bende.269

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 december 1882.270

ASDMAE, P.I., B. 15. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Marseille, 19 december 1882. P.I., B. 23.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 19 december 1882.271

ASDMAE, P.I., B. 15.
Telegram van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome272

20 december 1882. ASDMAE, P.I., B. 15.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 10 april en 13273

september 1883. ASDMAE, P.I., B. 6.
Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Marseille 17 april 1883. ASDMAE, P.I., B. 23.274

maandelijkse vergoeding verdubbeld tot 200 lire.  In augustus had hij het echter te bont gemaakt262

waarop het ministerie van Binnenlandse Zaken verlangde dat de consul Moncada zou vervangen.263

Politiechef Bolis achtte Moncada in staat "om een samenzwering te organiseren, met de bedoeling
hetzij geld van de regering los te weken, hetzij de regering in verlegenheid te brengen."  De consul264

antwoordde daarop niet aan dit verzoek te kunnen voldoen. Hij wilde het ontslag van Moncada
uitstellen totdat er een nieuwe confidente was gevonden.  Binnenlandse Zaken gaf het consulaat265

daarop volledige vrijheid van handelen.  De positie van Moncada verbeterde enigszins nadat een266

anarchistische ereraad hem had gezuiverd van alle verdenkingen die door Florido Matteucci  en267

Serafino Mattei tegen hem waren ingebracht.  Zijn situatie werd nog rooskleuriger door zijn arres-268

tatie samen met Mattei, Francini en Innocenti in november 1882. Deze aanhouding was slechts een
farce om de internationalisten te misleiden.
   In december toonde het ministerie zich toch bereid een tweede confidente naar Marseille te sturen.
Het consulaat werd echter direct gewaarschuwd dat deze dronkaard, ene Domenico Bezzi uit
Ravenna,  niet erg betrouwbaar was en nauwelijks kon schrijven.  Bolis merkte nog op dat Bezzi269 270

in staat van dronkenschap geen enkel geheim kon bewaren.  Nog voordat Bezzi kon afreizen werd271

hij in beschonken toestand in Rome gearresteerd. Hij had door de straten geschreeuwd dat hij een
internationalist en regeringsspion was. Een dag later werd hij op de trein naar Marseille gezet.272

Het jaar daarop waarschuwde politiecommissaris Bolis herhaaldelijk dat confidente Bezzi
ontslagen zou worden als hij niet met betere resultaten zou komen.  Deze verklaarde daarop dat273

hij de berichten niet uit zijn duim kon zuigen. Hij zou zich echter schikken naar de wens van Bolis.
Vervolgens maakte hij een opsomming van internationalisten waarvan slechts die van Moncada
enige bekendheid genoot.  Het is niet aannemelijk dat Bezzi lang in dienst is geweest. In 1884274

raadde politiechef Ottavio Lovera de consul aan om de kapper en internationalist Paolo Bandieri,
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Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Marseille, 16 april 1884. ASDMAE, P.I., B. 23.275

Dit door de consul vermelde aantal Italianen in Marseille schijnt mij te laag ingeschat. In 1881 bevonden276

zich in de driehoek Nice-Lyon-Marseille 170.000 Italiaanse emigranten. In 1891 bevonden zich 123.306
Italianen in Marseille en in 1896 waren dat er 130.623. In Marseille bevond zich de grootste kolonie
Italianen, gevolgd door Nice en Parijs. Marseille aan Ministerie van Buitenlandse Zaken, Marseille 19
februari 1887. P.I., B. 23. Serra "L'Emigrazione Italiana in Francia durante il Primo Governo Crispi
(1887-1891)" en "L'Emigrazione Italiana in Francia durante il Secondo Governo Crispi (1893-1896)" in:
Duroselle en Serra, ed., L'Emigrazione Italiana in Francia Prima del 1914, 42, 147.
Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 februari 1887. ASDMAE, P.I., B. 23.277

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 maart 1887. ASD-278

MAE, P.I., B. 18. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Marseille, P.I., B. 23.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 26 april 1891. ASDMAE,279

P.I., B. 20. ASDMAE, Carte Gorrini.
Zavoli was in de jaren zeventig een actieve internationalist in Rimini. In de jaren tachtig was hij als280

soldaat gelegerd in Lido di Iesolo (Venetië). In 1888 bevond hij zich met Merlino en Guglielmo Marocco
in Parijs. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat Zavoli een 'bewuste' informant was. Waarschijnlijk maakte De
Martijs misbruik van hun onderlinge vriendschap. Zavoli maakte zich echter wel verdacht door tijdens het
congres te Capolago in januari 1891 de adressen van alle congresgangers op te vragen.
Rapporten van De Martijs. ASDMAE, Carte Gorrini.281

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 april 1891. ASDMAE,282

P.I., B. 20.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 8 januari 1892. ASD-283

MAE, P.I., B. 22. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Marseille, 11 januari 1893. P.I., B. 40.
1 juli 1893. ASDMAE, Carte Gorrini.284

die ook reeds in Rome diensten als confidente had verleend, in de arm te nemen.  Waarschijnlijk275

is ook dit op niets uitgelopen.
   In 1887 klaagde de consul over zijn politietaak, omdat deze te veel tijd in beslag nam. De kolonie
van 60.000 Italianen  in Marseille werd slechts door één geheime agent, Moncada, in de gaten276

gehouden en deze hield zich exclusief bezig met de internationalisten. In buitengewone gevallen
werd er een geheime agent van de Italiaanse politie gestuurd, maar dit leverde zelden bevredigende
resultaten op. De consul verzocht om een politiefunctionaris in vaste dienst zoals dat het geval was
in Parijs en Nice.  Binnenlandse Zaken kon hier niet aan tegemoet komen wegens de toegenomen277

werkdruk van de politie in het binnenland. Men onderzocht wel op welke wijze de politiedienst in
het buitenland evenwichtiger zou kunnen worden geregeld.  De positie van Moncada werd in 1889278

onhoudbaar wegens zijn conflicten met de lokale autoriteiten in Marseille. Na zijn vertrek naar
Lugano werd de taak overgenomen door Vittorio Villaggi, die door Moncada zelf was voorgedra-
gen.
   Na vier maanden in Nice te hebben gewerkt trad De Martijs op 27 april 1890 in dienst bij het
consulaat in Marseille.  Hij maakte daar vooral gebruik van de inlichtingen van de anarchist Caio279

Zavoli uit Rimini.  De Martijs had Zavoli's reis van Londen naar Marseille betaald. Via Zavoli280

was De Martijs ook in staat de correspondentie van Malatesta te kopiëren en door te sturen naar
Rome.  Tijdens de bezuinigingen van 1891 hield het ministerie hem aan, maar moest Villaggi,281

voor wie ook geen plaats in Italië was, worden ontslagen.  In januari 1892 bood een zekere Cesare282

Canigiani zijn diensten aan bij de consul, maar het ministerie gaf geen toestemming in te gaan op
het aanbod. Het ministerie achtte het niet veilig om op dergelijke aanbiedingen te reageren.  Mar-283

seille viel buiten de bezuinigingen van 1893, hetgeen inhield dat De Martijs zijn vergoedingen bleef
ontvangen.  Teneinde de uitgaven beter in de hand te houden zou hij in het vervolg zijn geld recht-284

streeks van Binnenlandse Zaken ontvangen. Tot dusver kreeg hij zijn geld nog steeds via de consul
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Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 en 16 september 1893.285

ASDMAE, P.I., B. 22.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 29 april 1893.286

ASDMAE, P.I., B. 22.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 21 november 1893;287

ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 24 november 1893.
ASDMAE, P.I., B. 22.
Zie hieronder: hoofdstuk X, pag. 295 vlg.288

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 14 december 1893.289

ACSR, Carte Crispi Roma, B. 46, fasc. 727. Sernicoli aan het ministerie van Binnenlandse Zaken,
Marseille 16 december 1893; Sernicoli aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Marseille 17
december 1893; Sernicoli aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Marseille 18 december 1893;
ACSR, Carte Crispi Roma, B. 46, fasc. 727; ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken, 20 december 1893, ASDMAE, P.I., B. 22; ministerie van Binnenlandse Zaken aan
het ministerie van  Buitenlandse Zaken, 20 december 1893; Marseille aan het ministerie van Buitenlandse
Zaken, 22 december 1893. P.I., B. 40.
Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 april 1894. ASDMAE, P.I., B. 40.290

in Londen.  De Martijs' dagen als spion leken echter geteld. Hij had in vier maanden niets van zich285

laten horen en het vermoeden bestond dat de anarchisten achter de ware functie van De Martijs en
Oreste Vaccari waren gekomen.286

   In 1893 verlangde minister-president Giolitti dat de consul in Marseille gebruik zou maken van
een bekwame confidente en een goede politiedienst in stand zou houden. De consul voelde daar
echter niets voor. Hij had de politiedienst reeds in december 1892 afgeschaft wegens de grote
chaos. Hij vreesde dat een nieuwe politiedienst opnieuw tot verwarring zou leiden. Het was
duidelijk dat de consul deze wanorde toeschreef aan De Martijs met wie hij in onmin leefde. Hij zag
daarom af van de diensten van elke confidente, waarmee het ministerie hem zou opzadelen.287

   Minister-president Crispi werd na zijn aantreden in december 1893 al dadelijk geconfronteerd met
de gevolgen van het slechte functioneren van de politiedienst in Marseille. In december 1893 zou
daar een ontmoeting plaatshebben tussen de revolutionair Cipriani en de socialistische afgevaardig-
de Giuseppe De Felice Giuffrida. Dit treffen stond waarschijnlijk in het teken van de opstand van
de fasci in Sicilië.  Politiefunctionaris Sernicoli moest Cipriani persoonlijk schaduwen op de route288

tussen Parijs en Marseille wegens het ontbreken van een confidente in de havenstad. De Franse
politie had ook toegezegd Cipriani in de gaten te zullen houden. Sernicoli moest tot zijn spijt
erkennen dat hij te laat achter de identiteit van De Felice Giuffrida was gekomen en dat hij niets te
weten was gekomen over de inhoud van het gesprek tussen de beide opstandelingen. De Franse
politie had het totaal laten afweten. De consul in Marseille kreeg daarop een forse uitbrander van
Crispi wegens zijn weigering een confidente van de regering in dienst te nemen. Deze legde de
kritiek naast zich neer en meldde dat de door Rome aangekondigde confidente niet was komen
opdagen. Die kwam inderdaad pas een maand later aan.  In april 1894 werd deze confidente, ene289

Castelli, de laan uitgestuurd omdat hij niet voldeed aan de verwachtingen.  290

   De consul maakte enkele interessante opmerkingen naar aanleiding van het korte dienstverband
van Castelli. Uit de rapporten van de consul blijkt dat de regering haar confidenti zeer slecht
betaalde. Castelli kreeg niet eens voldoende geld om zijn reis van Bologna naar Marseille te kunnen
bekostigen. Gedurende de maand januari was er geen geld voor Castelli overgemaakt en had deze
zich in de schulden moeten steken. Castelli zou 150 lire per maand verdienen wat volgens de consul
veel te weinig was. De consul voorzag het gevaar dat een onderbetaalde confidente al snel
gedwongen zou worden een tweede baas te dienen of gemene zaak met misdadigers te maken. Hij
waarschuwde dat het beter was helemaal geen confidenti te hebben dan één die werd onderbe-
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Rapporten van de consul te Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 22 december 1893, 9291

januari en 9 maart 1894. ASDMAE, P.I., B. 40.
Marseille aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 augustus 1894; ministerie van Binnenlandse292

Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 22 augustus 1894. ASDMAE, P.I., B. 24.
APPP, Série B/A, Carton 1476.293

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nice, 14 april 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.294

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nice, 16 april 1881. ASDMAE, P.I., B. 1. In 1891 bestond de295

Italiaanse kolonie in Nice uit 51.867 personen, vijf jaar later uit 57.367 personen. Serra "L'Emigrazione
Italiana in Francia durante il Secondo Governo Crispi (1893-1896)", 147.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 april 1881. ASDMAE, P.I., B. 7.296

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nice en Marseille, 28 april 1881. ASDMAE, P.I., B. 6. Ministerie297

van Buitenlandse Zaken aan Nice, 6 mei 1881. P.I., B. 1.
Zie al hierboven: hoofdstuk IV, pag. 172, noot 190.298

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 30 april 1881.299

ASDMAE, P.I., B. 6. Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 mei 1881. ASDMAE, P.I., B.
7.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Nice 20 mei 1881. ASDMAE, P.I., B. 1. Ministerie van300

Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 18 juni 1881. P.I., B. 7.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nice, Rome 23 mei 1881. ASDMAE, P.I., B. 1.301

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nice, Rome 8 juli 1881. ASDMAE, P.I., B. 1.302

taald.291

   In het begin van 1894 werden honderdvijftig Italiaanse anarchisten uit Marseille uitgewezen. De
Italiaanse consul vond dit niet voldoende en wees er, tevergeefs, op dat er minstens duizend
anarchisten in Marseille in aanmerking kwamen voor uitzetting. In augustus kreeg hij de beschik-
king over een geheime agent die werkzaam was geweest in Nice. Diens aanwezigheid werd nodig
geacht wegens de vele verzoeken tot inlichtingen van de kant van het ministerie en de Italiaanse
prefecten, en omdat de lokale politie nauwelijks enige actie ondernam.  In september 1894 werd er292

een plan ontdekt volgens hetwelk Italiaanse anarchisten het Italiaanse consulaat in Marseille zouden
opblazen. De aangever, ene Del Rio, onthulde de namen van Italiaanse anarchisten die betrokken
waren bij de samenzwering aan de lokale politie. Al snel ontstond het vermoeden dat Del Rio een
agent-provocateur was die door middel van het 'complot' trachtte de anarchisten uitgewezen te
krijgen. Het onderzoek naar het complot werd al spoedig gestaakt.293

De politiedienst in Nice

In april 1881 kreeg de consul in Nice de opdracht te zorgen voor een confidente die hij moest
zoeken onder de Italiaanse internationalisten.  De instructie werd ingegeven door de enorme294

toename van het aantal Italiaanse internationalisten in Marseille en Nice.  De consul in Nice zat295

met deze opdracht in zijn maag. Hij verzocht de regering zelf een confidente te sturen,  maar het296

ministerie antwoordde niemand ter beschikking te hebben. Inspecteur Palmeri, die - zoals we zagen
- had gefaald bij de reorganisatie van de politiedienst in Marseille, werd vervolgens ingeschakeld
om een confidente onder de internationalisten te werven.  De confidente die men uiteindelijk in297

Nice aanstelde, Narciso Menocci, was een uiterst onbetrouwbaar persoon wiens identiteit bij de
Italiaanse internationalisten bekend was. Tijdens het proces van 1879 in Florence was hij opgetre-
den als getuige à charge terwijl hij één van de confidenti was van de lokale questore.  Hij was298

enkele malen veroordeeld wegens fraude en zelfs de questore in Florence achtte hem onbetrouw-
baar.  De consul van Nice drong er tevergeefs bij Rome op aan een betere en meer betrouwbare299

confidente te sturen.  Het ministerie gaf wel toestemming voor een tweede confidente en300

suggereerde een zekere Cesare Varini.  Rome kon zelf niemand afstaan.301 302
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Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 mei 1881. ASDMAE, P.I., B. 1. De minister van303

Buitenlandse Zaken had in de kantlijn de woorden "geen aandacht aan besteden" geschreven.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nice, 17 juni 1881. ASDMAE, P.I., B. 6.304

Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 22 augustus 1882. ASDMAE, P.I., B. 1.305

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 27 augustus 1882.306

ASDMAE, P.I., B. 15.
Volgens de consul zaten alle criminelen uit Piemonte en Ligurië in Nice, waar ze ongestoord hun307

activiteiten konden voorbereiden. De lokale politie was niet in staat iets tegen hen te ondernemen.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nice, 12 februari 1885. ASDMAE, P.I., B. 1.308

Het ging om de internationalisten Cavaciocchi, Siegl en Bianchini. Op welke wijze de confidente erin309

slaagde deze personen te laten arresteren, is mij onbekend. Het was echter zeer gebruikelijk om de
internationalisten onder een voorwendsel naar Ventimiglia te lokken waar de politie reeds was ingelicht.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 28 maart 1885. ASDMAE, P.I., B. 16. Ministerie van310

Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 2 april 1885. P.I., B. 1.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 april 1885. ASDMAE, P.I., B. 1. Ministerie van311

Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 20 april 1885. P.I., B. 16.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 november 1885. ASDMAE, P.I., B. 1.312

Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 november 1885. ASDMAE, P.I., B. 1.313

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nice, Rome 25 november 1885. ASDMAE, P.I., B. 1.314

   Om zijn taak te vereenvoudigen stelde de consul in Nice de regering voor bij het Franse kabinet
een verzoek in te dienen om alle Italiaanse internationalisten in de Franse grensstreek te laten
opsluiten.  De Italiaanse regering voelde niets voor dit voorstel omdat de internationalisten op dat303

moment afdoende werden bewaakt. Men zou bovendien het risico lopen dat de internationalisten
zich meer zouden gaan verspreiden, hetgeen het toezicht veel moeilijker en duurder zou maken.304

De consul liet duidelijk blijken dat hij weinig te maken wilde hebben met het toezicht op de
internationalisten. Hij liet dit grotendeels over aan de lokale politie. In augustus 1882 vroeg hij de
regering nogmaals om een betrouwbare confidente ter vervanging van Menocci. Deze was in de
ogen van de consul een nietsnut die het consulaat in verwarring bracht met verzinselen. De consul
achtte hem in staat tot verraad en bovendien was hij bekend bij de internationalisten, die hem zijn
gang lieten gaan.  Het ministerie liet weten geen confidente te kunnen sturen en gaf de consul de305

opdracht er zelf één in Nice te zoeken.  Deze liet daarop de zaak op zijn beloop.306

   In 1885 verzocht de consul om een zelfstandige politiedienst met arrestatiebevoegdheid omdat de
lokale politie naliet criminelen te arresteren.  De regering was hier fel op tegen. Ze was wel bereid307

in Nice, evenals in andere steden, een politiefunctionaris te stationeren zodra er weer geld en
manschappen beschikbaar zouden komen.  De consul bleef klagen over de toenemende werkdruk308

door het toezicht op de Italiaanse ingezetenen. Hij kampte met het probleem dat zijn tweede
confidente wel binnen de anarchistische kringen kon opereren, maar niet in die van de intransigente
republikeinen. Deze confidente zorgde binnen twee maanden voor de arrestatie van drie Italiaanse
internationalisten.  De consul verlangde een aanzienlijke verhoging van het politiefonds die hem309

ook werd verleend.  Met het extra geld wilde de consul de politiedienst reorganiseren en een310

confidente rekruteren binnen de Circolo Repubblicano Intransigente "Giuseppe Mazzini".311

   Narciso Menocci, die tot dusver belast was met het toezicht op de intransigente republikeinen,
werd met drie andere Italianen gearresteerd in Ventimiglia. De consul verzocht de regering of ze iets
voor Menocci kon ondernemen zodat hij zijn taak kon voortzetten.  Enkele dagen later bleek312

echter dat de spion was veroordeeld tot drie maanden gevangenis wegens het dragen van een
revolver. Hij had een overval beraamd in Italië en werd niet langer geschikt geacht voor de
politiedienst.  De consul verzocht daarop politiefunctionaris Federico Eula uit Genua naar Nice te313

sturen. Deze had reeds eerder in Nice gewerkt en was bekend met de politieke kringen in die stad.
Eula werd in december 1885 voor een missie van twee maanden naar Nice gestuurd.  Hij bleef er314
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Uit een opsomming van prestaties van Eula in Nice blijkt dat hij zich vooral verdienstelijk heeft gemaakt315

door gewone misdadigers te laten arresteren. Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Nice 27
juni 1888. ASDMAE, P.I., B. 19.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 oktober 1889. ASDMAE, P.I., B. 3.316

Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 8 april 1891. ASDMAE, P.I., B. 3.317

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 12 april 1891. ASDMAE,318

P.I., B. 20.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 12 april 1891. ASDMAE, P.I., B. 3.319

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nice, 26 mei 1891. ASDMAE, P.I., B. 3.320

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 27 mei 1891. ASDMAE,321

P.I., B. 20.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 17 juni 1891. ASDMAE, P.I., B. 3.322

Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 23 juli 1891. ASDMAE, P.I., B. 3.323

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 augustus 1891.324

ASDMAE, P.I., B. 20.
Nice aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 22 september 1891. ASDMAE, P.I., B. 3.325

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 29 september 1891.326

ASDMAE, P.I., B. 20.

ruim vijf jaar, tot de bezuinigingen van 1 maart 1891. Behalve de politieke groeperingen, onder-
zocht hij ook gewone misdrijven.  De politiedienst in Nice kwam aan het eind van 1889 weer315

onder druk door de komst van Malatesta, Pezzi en Merlino, die daar de L'Associazione lieten
verschijnen. De aanwezigheid van de nieuwe groep anarchisten en de waarschuwingen in de
Associazione tegen spionnen hadden twee confidenti zoveel angst ingeboezemd dat ze hals-over-
kop de stad hadden verlaten uit vrees voor wraakacties.316

   Het consulaat in Nice was het hardnekkigst in zijn verzet tegen de bezuinigingen in 1891 op de
internationale politie en vooral tegen het vertrek van politiefunctionaris Eula. De consul weigerde
elke verantwoording voor de gevolgen van deze bezuinigingen.  Het ministerie bleef echter bij zijn317

besluit. Nice was volgens de regering veel rustiger dan steden als Lyon, Marseille, Lugano,
Bellinzona en Genève. Zij vond de rapporten sinds 1886 van geringe waarde.  De consul was zo318

verbolgen over de inkrimping dat hij weigerde nog nadere inlichtingen over de Italiaanse kolonie te
verstrekken.  Na een mondeling gesprek met politiechef Ferdinando Ramognini kwam het319

ministerie in mei 1891 terug op zijn besluit en stuurde toch een politiefunctionaris naar Nice.320

Daar Eula reeds onmisbaar was geworden in Milaan, werd besloten om politieagent Fortunato
Renica op voorlopige basis naar Nice te sturen, ofschoon het ministerie eraan twijfelde of een
Italiaanse politiefunctionaris iets op vreemd grondgebied kon uitrichten.  Een maand later bleek321

Renica reeds op permanente basis in Nice te werken.  Nog een maand later achtte de consul zijn322

positie al weer zo sterk dat hij verzocht om de aanstelling van enkele confidenti - "voor het toezicht
op de republikeinse, internationalistische, socialistische en anarchistische partijen" - en het
volledige herstel van zijn politiefondsen.323

   In augustus 1891 liet het ministerie de consul weten dat een bekwame confidente van de regering
reeds in Nice opereerde. Deze zou onder de verantwoordelijkheid van Renica worden gesteld. Die
confidente was lid van de anarchistische partij en zou de nodige inlichtingen aan Renica ver-
strekken. De spion werd, evenals die in Marseille, direct door het ministerie betaald.  Een maand324

later was de confidente spoorloos verdwenen. Hij werd direct vervangen door één die in bredere
politieke kringen actief was.  Tegelijkertijd werd ook het idee voor het aanstellen van een tweede325

confidente, die speciaal met het toezicht op de Alleanza Repubblicana Universale zou worden
belast, welwillend door het ministerie ontvangen, mits het dienstverband van tijdelijke aard zou
zijn.326

   In 1893 klaagde de regering-Giolitti over het feit dat de consul en Renica een veel te grote inhoud
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Marseille aan Rome, Marseille 12 april 1893. ASDMAE, P.I., B. 2.327

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 april 1893. ASDMAE,328

P.I., B. 22.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 18 december 1893.329

ASDMAE, P.I., B. 22.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 3 september 1881;330

ministerie van Buitenlandse Zaken aan Alexandrië, 16 december 1881. ASDMAE, P.I., B. 6. Ministerie
van Buitenlandse Zaken aan Alexandrië, 19 december 1881. P.I., B. 41.
Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken had Malatesta's broer in het verleden de wens geuit om331

dergelijke diensten te verlenen, maar was hij daartoe nu niet meer bereid omdat zijn sociale positie was
verbeterd. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 3 juni
1881. ASDMAE, P.I., B. 7.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 29 januari 1883.332

ASDMAE, P.I., B. 14.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 1 februari 1883.333

ASDMAE, P.I., B. 6.
Alexandrië aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 januari 1887. ASDMAE, P.I., B. 41.334

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 24 januari 1887. P.I., B.
18.
Lyon aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 8 juni 1881. ASDMAE, P.I., B. 45. Lyon aan het335

ministerie van Buitenlandse Zaken, 10 juni 1881. P.I., B. 7. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Lyon,
14 juni 1881. P.I., B. 6. Lyon aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 februari 1889; ministerie van

aan de politieke dienst hadden gegeven. In deze periode bleek Renica over drie confidenti te
beschikken: twee voor de republikeinse partijen en één voor de anarchistische partij. Daarnaast
maakte hij gebruik van gelegenheidsinformanten.  Giolitti wilde de politietaak in Nice tot normale327

proporties terugbrengen. Het consulaat diende zich te beperken tot het signaleren van de doortocht
en aanwezigheid van gevaarlijke Italiaanse anarchisten en republikeinen. Nice moest door de
bezuiniging op de begroting binnenkort inkrimpen.  De francofobe Crispi, die in december 1893328

aan de macht kwam, wilde echter een sterke politiemacht in Nice. Dezelfde maand nog verhoogde
de nieuwe politiechef, Giuseppe Sensales, wederom de uitgaven voor de geheime dienst.  In 1894329

werd Renica, wiens functie bij de revolutionairen en bij de Franse autoriteiten geen geheim meer
was, teruggeroepen naar Italië. Hij werd opgevolgd door Luigi Poli. Deze leidde de politiedienst tot
het einde van de eeuw.

Tijdelijke politiediensten in het buitenland

In andere steden met grote Italiaanse kolonies werden slechts tijdelijke politiediensten ingesteld. In
1881 liet politiechef Bolis de consul in Alexandrië weten dat het "wegens de enorme kosten voor de
politiediensten in Londen, Marseille, Nice, Genève, Lugano en elders en door de toenemende
werkdruk van de politiedienst in het binnenland" onmogelijk was middelen vrij te maken voor een
speciale politiedienst in die stad.  De consul in Alexandrië overwoog de broer van Malatesta,330

Aniello Malatesta, in te zetten als informant.  Toen Errico Malatesta zelf in 1882 naar Alexandrië331

kwam, moest de consul voor het toezicht zijn toevlucht nemen tot een politieagent die aan lager wal
was geraakt.  In 1883 ging Bolis akkoord met een gering bedrag voor het toezicht op de Italiaanse332

anarchistenkolonie.  Elk voorstel van het consulaat tot het organiseren van een vaste politiedienst333

voor het toezicht op de kolonie van 14.000 Italianen werd door het ministerie afgewezen wegens
gebrek aan mankracht en financiën.334

   Het consulaat in Lyon beschikte gedurende drie maanden in 1881 en tijdens de periode van 1889
tot 1891 over een politiespion.  In 1898 werd opnieuw een geheime agent naar Lyon gezonden.335 336
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Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 23 februari 1889. P.I., B. 37.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 31 mei 1898. ASDMAE,336

Politica P, Pac. 634.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 25 januari en 17 maart337

1883. ASDMAE, P.I., B. 14.
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Bern, Rome 22 november 1884. ASDMAE, P.I., B. 31.338

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 27 maart 1884, 19 april339

1884, 16 augustus 1884. ASDMAE, P.I., B. 37; ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken, Rome 14 november 1884. P.I., B. 14. 
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 20 oktober 1889.340

ASDMAE, P.I., B. 19.
Volgens Sole (Rivoluzionario e Spia, 82) begaf Domanico zich naar Argentinië om Malatesta in de gaten341

te houden. Dat is zeer onwaarschijnlijk wegens de missie van Pallini en de terugkeer van Malatesta naar
Europa. Dit laatste was bekend in anarchistische kringen en zeer waarschijnlijk ook bij Domanico die
over het algemeen zeer goed geïnformeerd was over het doen en laten van de anarchisten. Bovendien
werd Domanico zelf ook in de gaten gehouden. Het is zeer aannemelijk dat Domanico uit privé-
overwegingen naar Argentinië was gegaan. Montevideo aan het ministerie van Buitenlandse Zaken,
Montevideo 4 februari 1890. ASDMAE, P.I., B. 47.
Deze broer werd door de Italiaanse zaakgelastigde in Buenos Aires omschreven als een persoon met een342

zeer slechte reputatie. Buenos Aires aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 2 december 1889.
ASDMAE, P.I., B. 8.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 juli 1889 en 20343

oktober 1889. ASDMAE, P.I., B. 19. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Buenos Aires, 23 juli 1889,
Buenos Aires aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 24 augustus 1889 en 27 maart 1890. P.I., B. 8.
Galliani was afkomstig uit Bologna, was garibaldist in 1866, nam in 1870 deel aan de Commune, woonde344

achtereenvolgens in Dijon, Genève, Lyon en in Antwerpen. Volgens de Italiaanse zaakgelastigde in
Brussel werd hij eerder gedreven door geldnood dan door spijt over zijn revolutionaire verleden. Galliani
bood aan dat, als men hem in Italië nodig zou hebben, hij zich ten gevolge van een "opmerkelijke actie"
België zou laten uitzetten. Brussel aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel 10 juli 1891.
ASDMAE, P.I., B. 8.
Van 25 tot 27 juli 1891 was Merlino zijn gast in Antwerpen.345

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rome 19 augustus 1891.346

ASDMAE, P.I., B. 20.

Bij het consulaat in Malta was in 1883 een geheime agent werkzaam.  De ambassade in Bern had337

vanaf 1884 een politiedienst die op dezelfde wijze als die in Lugano was georganiseerd. Deze werd
geleid door vice-inspecteur Dante Carreri uit Mantua.  Door de aanwezigheid van de politiedien-338

sten in Genève en Lugano werd die in Bern echter al snel weer overbodig.339

   In oktober 1889, direct na het vertrek van Malatesta uit Argentinië, werd politiefunctionaris
Aristide Pallini naar Buenos Aires gezonden om de Italiaanse anarchisten in de gaten te houden
omdat de lokale politie niet te vertrouwen zou zijn.  In datzelfde jaar was ook politiespion340

Giovanni Domanico naar Argentinië vertrokken.  Wegens te hoge kosten moest Pallini reeds in341

maart 1890 terugkeren naar Italië, maar mocht zijn broer Carlo de rol van confidente overnemen.342

Als gevolg van de reorganisatie van 1 maart 1891 werd ook de dienst in Buenos Aires
opgeheven.343

   Van april 1891 tot april 1892 was de anarchist Girolamo Galliani de confidente van de Italiaanse
zaakgelastigde in Brussel.  Galliani stond op zeer goede voet met Francesco Saverio Merlino en344

hij werd in dienst gehouden gedurende de periode dat Merlino zich in België bevond.  Op deze345

wijze bleef de regering niet alleen op de hoogte van de activiteiten van Merlino, maar werd ze, door
de correspondentie tussen Merlino en Malatesta, tevens ingelicht over het handelen van de laatste.
De Italiaanse regering wilde vermijden dat Merlino gearresteerd zou worden om te voorkomen dat
de anarchistische beweging in onbekende handen zou komen.  Toen deze echter toch aangehouden346
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Ministerie van Justitie aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 19 augustus 1891. ASDMAE,347

P.I., B. 37.
Antwerpen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 28 april 1891. ASDMAE, P.I., B. 42. Ministerie348

van Buitenlandse Zaken aan Brussel, 22 juli 1891 en 23 april 1892, Brussel aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken, 28 juli 1891 en 13 april 1892. P.I., B. 8. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken, 2 augustus 1891, P.I., B. 21. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan
het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 april 1892. P.I., B. 20.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 juli 1887 en 21 juli349

1887. ASDMAE, P.I., B. 18.
ACSR, Carte Crispi DSPP, B. 32.350

Commandeur Felice Visconti kreeg in juni 1887 de opdracht in Parijs en Londen het functioneren van de351

politiediensten te onderzoeken. Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Parijs, 29 juni 1887. ASDMAE,
P.I., B. 26.
De bezuinigingen maakten deel uit van de bezuinigingen op de begroting van de geheime politie.352

Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 11 februari 1891.353

ASDMAE, P.I., B. 20.
In Athene was Costantino Venturi de geheime agent. Crispi wilde niet dat deze persoon nog langer in354

dienst bleef van het consulaat, maar voor speciale gevallen zou Venturi weer naar Griekenland kunnen
worden gestuurd. Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 mei
1894. ASDMAE, P.I., B. 24.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1 juni 1893, 16 juni 1893,355

20 juni 1893. ASDMAE, P.I., B. 22. Valletta aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 31 januari
1894. P.I., B. 40.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 juni 1893, 21 juni356

1893. ASDMAE, P.I., B. 22.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 30 april 1893.357

ASDMAE, P.I., B. 22.

werd, verwachtte de regering-Rudinì van België dat hij zou worden uitgeleverd omdat Merlino "deel
uitmaakte van een misdadige vereniging".  De Belgische regering was echter zeer snel met de347

uitwijzing van Merlino. Toen deze uit België was vertrokken was er geen werk meer voor Galliani
en werd hij, ondanks zijn uitstekende kwaliteiten als politiespion en ondanks de aanbevelingen van
de Italiaanse gezant in Brussel, op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontslagen.  348

   In 1887 vond, onder minister-president Crispi, de eerste reorganisatie van de politieke politiedien-
sten in het buitenland plaats. Crispi had zijn beklag gedaan over het feit dat het aan informatie
ontbrak over belangrijke anarchisten en dat er in Italië nooit een geheime dienst was georganiseerd
zoals in Engeland of in Duitsland.  Hij liet een onderzoek instellen naar de geheime uitgaven van349

verschillende landen in de periode 1886-1887. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het geheime
fonds van de Italiaanse regering nog niet de helft was van dat in Frankrijk of Groot-Brittannië en
nog geen derde van de geheime fondsen in Duitsland.  Tevens bemoeide hij zich persoonlijk met350

de organisatie van de geheime dienst in Parijs en Londen.351

   In februari 1891 vond er onder minister van Binnenlandse Zaken Nicotera een nieuwe reorganisa-
tie plaats wegens voorgenomen bezuinigingen.  Vele confidenti werden ontslagen en enkele352

politiefunctionarissen werden teruggeroepen naar Italië.  Premier Giolitti zorgde echter voor de353

grootste reorganisatie. In juni 1893 schafte hij alle uitgaven voor de politieke politie in Corfù,
Alexandrië, Lyon, Algiers, Athene  en Valletta af.  Daarnaast moesten de diensten in Parijs en354 355

Genève sterk worden ingekrompen.  Anders dan Nicotera liet Giolitti zich niet vermurwen door356

klaagzangen van de consuls. Hij stond op het standpunt dat door de bezuiniging van 500.000 lire
op de begroting van het departement van de Openbare Veiligheid  de consuls in geval van nood357

maar gebruik moesten maken van de lokale autoriteiten, zoals de buitenlandse consuls in Italië dat
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Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 2 juli 1893. ASDMAE,358

P.I., B. 22.
"Aumento dei 'Fondi Segreti'", Avanti! 2e jaargang no. 566 (5 augustus 1898), "La Polizia ... Politica359

all'Estero", Avanti! 2e jaargang no. 629 (19 september 1898), "Contro i Sovversivi", Avanti! 2e jaargang
no. 635 (25 september 1898).
Politiefunctionaris Francesco Petrilli werd belast met de opdracht in Barcelona. Hij werkte intensief360

samen met een Franse commissaris van de geheime politie die reeds enkele jaren in Barcelona werkzaam
was. Ambassade in Madrid aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 augustus 1897 en 10 oktober
1897; Barcelona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 oktober en 19 november 1897; ministerie
van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 29 oktober 1897, 27 november
1897, 5 februari 1898. ASDMAE, P.I., B. 36.
De consul in Barcelona voorspelde dat dat aantal enom zou toenemen als de anarchisten die vastzaten in361

de Montjuich-gevangenis naar aanleiding van de terreurdaden van 1893 en 1896 zouden worden
vrijgelaten.
Barcelona aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 11 februari 1898. ASDMAE, P.I., B. 36.362

New York aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 maart 1899, 7 januari 1903; het ministerie van363

Buitenlandse Zaken aan New York, 15 april 1899. ASDMAE, P.I., B. 35. New York aan het ministerie
van Buitenlandse Zaken, 21 augustus 1900, 25 september 1900, 28 augustus 1900; het ministerie van
Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 31 oktober 1900. ASDMAE, Politica P,
Pac. 49. Na de moord op koning Umberto door de uit Amerika afkomstige anarchist Gaetano Bresci,
werd de politiedienst uitgebreid met spionnen die zich zelf hadden aangeboden. Dezen waren echter
bekend bij de anarchisten. De anarchistische krant Aurora gaf alle details weer van de banden tussen het
Italiaanse consulaat en de spionnen, en die weergave was, volgens de consul (25 september 1900),
waarheidsgetrouw. In een rapport van 7 januari 1903 (P.I., B. 35) toonde de consul in New York zich
zeer sceptisch over de zin van een politiedienst in Amerika: het inzetten van het bureau Pinkerton had tot
weinig resultaat geleid, het onderzoek in Paterson naar de medeplichtigen van Bresci had niets opgele-
verd, enzovoort.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 oktober 1900, 3 juni364

1901; Buenos Aires aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 9 augustus 1901. ASDMAE, P.I., B. 28.
Volgens de uitgezonden onderinspecteur Francesco Parrella waren er alleen al in de stad Buenos Aires
meer dan zevenduizend anarchisten, waarvan het grootste gedeelte Italianen. Ze waren verdeeld over 150
groepen om de infiltratie van geheime agenten te bemoeilijken. Rapport van onderinspecteur Francesco
Parrella aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buenos Aires 20 januari 1901. P.I., B. 28.
Rio de Janeiro aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 september 1901, 4 oktober 1901. ASDMAE,365

P.I., B. 28. In Rio de Janeiro was de uitgezonden politiefunctionaris Francesco Rughini vanaf september
1901 actief. Hij werkte onder de dekmantel van de immigratiedienst.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 8 oktober 1901.366

ASDMAE, P.I., B. 28.
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rome 24 januari 1901.367

ASDMAE, P.I., B. 28.

ook deden.  Na de moord van Luccheni op de Oostenrijkse keizerin Elisabeth in 1898 werden de358

uitgaven voor de politieke spionage in het buitenland weer verhoogd.359

   Aan het einde van de eeuw werden er weer nieuwe politiediensten in het buitenland opgezet.
Tussen 1897 en 1898 werd er op verzoek van de Spaanse regering één in Barcelona gevestigd.360

De Italiaanse politiefunctionaris daar wilde voor het toezicht op een honderdtal Italiaanse anarchis-
ten  twee confidenti aannemen: een Italiaan en een Spanjaard. Dat bleek echter niet de bedoeling361

te zijn en politiechef Giovanni Alfazio riep daarop de politiefunctionaris terug. In zijn plaats werd
er een confidente in dienst genomen.  In 1898 werd een politiedienst opgezet in New York  en in362 363

1900 één in Buenos Aires;  het jaar daarop één in Rio de Janeiro.  In 1901 werd er een politie-364 365

dienst ingesteld in Alexandrië.  In datzelfde jaar werden zes onderofficieren van de Bersaglieri en366

één brigadier van de Carabinieri ter beschikking gesteld van de regering van Egypte om dienst te
doen als politieagenten voor het toezicht op de Italiaanse anarchisten.  Daarnaast werden de367
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politiediensten in Parijs en in Londen uitgebreid.
   Het netwerk van politiespionnen was voornamelijk opgezet om de regering bijtijds te waarschu-
wen voor de terugkeer van anarchistische voormannnen, voor anarchistische aanslagen en voor
samenzweringen die de nationale veiligheid zouden bedreigen. In de jaren tachtig viel er echter
weinig te rapporteren dat in deze richting wees. Deels veranderde dat aan het einde van dat decenni-
um door de gewijzigde situatie in Italië zelf. Die was gespannen in het tijdperk na Depretis als
gevolg van politieke schandalen, economische onzekerheid en onrust in de buitenlandse betrekking-
en. In een dergelijke periode wilde Binnenlandse Zaken gerustgesteld worden door de meldingen
vanuit het buitenland. De spionnen moesten echter ook weer op hun hoede zijn wegens de terugkeer
naar Europa van Malatesta in 1889. Deze veteraan van het anarchisme was waarschijnlijk de enige
revolutionair die de Italianen zou kunnen inspireren tot een opstand.


