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Bron: Journal Officiel de la République française, A. IV, 23 maart 1872. Een Italiaanse vertaling is1

afgedrukt in Documenti Diplomatici Italiani. Seconda Serie, III, 408-409.

Bijlagen A

Bijlage - 1

DE FRANSE WETGEVING TEGEN DE INTERNATIONALE VAN 14 MAART 18721

   Art. 1er. Toute association internationale qui, sous quelque dénomination que ce soit, et
notamment sous celle d'Association Internationale des Travailleurs, aura pour but de provoquer à la
suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ou
du libre exercice des cultes, constituera, par le seul fait de son existence et de ses ramifications sur
le territoire français, un attentat contre la paix publique.
   Art. 2. Tout Français qui, après la promulgation de la présente loi, s'affiliera ou fera acte d'affilié
à l'Association Internationale des Travailleurs ou à toute autre association professant les mêmes
doctrines et ayant le même but, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une
amende de cinquante à mille francs. Il pourra, en outre, être privé de tous ses droits civiques, civils
et de famille énumérés en l'article 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
   L'étranger qui s'affiliera en France ou fera acte d'affilié sera puni des peines édictées par la
présente loi.
   Art. 3. La peine de l'emprisonnement pourra être élevée à cinq ans, et celle de l'amende à deux
mille francs, à l'égard de tous, Français ou étrangers, qui auront accepté une fonction dans une de
ces associations, ou qui auront sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en
provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives ou
individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines, ses statuts ou ses circulaires.
   Ils pourront en outre être renvoyés par les tribunaux correctionnels, à partir de l'expiration de la
peine, sous la surveillance de la haute police, pour cinque ans au moins et dix ans au plus.
   Tout Français auquel aura été fait application du paragraphe précédent restera, pendant le même
temps, soumis aux mesures de police applicables aux étrangers, conformément aux articles 7 et 8
de la loi du 3 décembre 1849.
   Art. 4. Seront punis d'un an à six mois de prison et d'une amende de cinquante à cinq cents francs,
ceux qui auront prêté ou loué sciemment un local pour une ou plusieurs réunions d'une partie ou
section quelconque des associations susmentionnées, le tout sans préjudice des peines plus graves
applicables, en conformité du Code pénal, aux crimes et délits de toute nature dont auront pu se
rendre coupables, soit comme auteurs principaux, soit comme complices, les prévenus dont il est
fait mention dans la présente loi.
   Art. 5. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué, quant aux peines de la prison et de
l'amende prononcées par les articles qui précèdant.
   Art. 6. Les dispositions du Code pénal et celles des lois antérieures aux-quelles il n'a pas dérogé
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par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.
   Art. 7. La présente loi sera publiée et affichée dans toutes les communes.
Délibéré en séance publique, à Versailles, le 14 mars 1872.

Le président,
signé: Jules Grévy
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Bron: SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14004.2

Bijlage - 2

HET SPAANSE VOORSTEL TOT INTERNATIONALE MAATREGELEN TEGEN

DE INTERNATIONALE VAN 9 FEBRUARI 18722

Ministerio de Estado
Seccion Política
Circulaire.
Traduction.

Monsieur,

   Un grave débat s'est soulevé au Congrès des députés pendant la seconde session des Cortès
espagnoles. Il a peut-être été le plus important de tous ceux qui aient jamais pu avoir lieu au sein
d'une Assemblée législative. Il s'agissait de préciser sous le point de vue politique, c'est à dire,
éminemment pratique, la vraie nature de l'Association internationale des travailleurs. Sa
puissante et formidable organisation et le rapide développement qu'elle a eu dans peu d'années
méritent d'attirer sérieusement l'attention de tous ceux qui s'intéressent à la conservation de l'ordre
social. Celui-ci est menacé dans ses fondements mêmes par l'Internationale, qui rompt en visière
avec toutes les traditions de l'humanité, en effaçant des esprits le nom de Dieu; de la vie la famille
et l'héritage, du monde civilisé les Nations et en aspirant seulement au bien-être des ouvriers sous la
base de la solidarité universelle: il était donc absolument nécessaire d'examiner et de décider jusqu'à
quel point pourrait-on tolérer, même sous l'empire des institutions politiques les plus libérales,
l'existence d'une Association, qui commençait par se déclarer l'ennemie de toute école politique et
incompatible également avec toutes les formes actuelles de Gouvernement.
   On soumit donc au Congrès des députés la question de savoir si le respect dû à la liberté et aux
droits consignés dans la Constitution démocratique espagnole devrait s'étendre jusqu'à son exercice
le plus abusif, en permettant de s'en prévaloir à ceux mêmes qui luttaient pour les détruire et pour
renverser aussi tout ce qui existe; ou si, pour défendre cette même liberté bien entendue on devrait
couper court aux tendances perturbatrices et dissolvantes de l'Internationale, en la déclarant
attentatoire à la sécurité de l'Etat et comprise par conséquent dans les prohibitions de l'article 19 de
la Constitution.
   Vous aurez certainement suivi avec le même intérêt qu'elle a éveillé partout cette longue et
lumineuse discussion, soutenue à une si grande hauteur par nos principaux orateurs. Il n'est donc
pas nécessaire de vous rappeler le point de vue sous lequel la question a été envisagée par le
Gouvernement de Sa Majesté, qui obtint à la fin dans un vote solennel du Parlement une déclaration
favorable à ses doctrines.
   D'après ces données, vous n'aurez point de doute sur les idées du Gouvernement de Sa Majesté
vis-à-vis de l'Internationale; et la circulaire adressée aux Autorités departementales par mon
collègue, Mr. le Ministre de l'Intérieur, vous aura déjà fait connaître la conduite qu'il est dès lors
décidé à suivre, en déployant à cet effet la plus grande énergie.
    Le Gouvernement, s'appuyant sur les déclarations des Représentants du pays, qui ont jugé
l'Internationale hors de la Constitution et comprise dans les prévisions du Code pénal, est résolu à
en réprimer toutes les manifestations et tous les autres actes ostensibles capables de troubler le
repos publique, de même qu'il est aussi décidé à soumettre aux Cortès, si les circonstances
l'exigeaient, un projet de loi portant la dissolution de la dite Association, conformément au précepte
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constitutionnel.
   Le Gouvernement de Sa Majesté ne s'adresse pas néanmoins aujourd'hui à vous par mon
entremise dans le seul but de vous exposer ses idées, déjà bien connues, sur l'Internationale et de
vous faire savoir les règles auxquelles il va subordonner sa conduite à cet égard pour le régime
intérieur de la Nation. Il a d'autres vues. Sachant que vous vous trouvez entièrement identifié à lui
quant à ses opinions sur ce point, il aime à espérer que dans l'exercice de la haute Mission qui vous
est confiée, vous contribuerez efficacement par vos démarches auprès du Gouvernement de la
Confédération Suisse à ce que toutes les mesures nécessaires pour arriver à un résultat satisfaisant
soient prises d'un commun accord.
   Cet accord est exigé par la nature même de cette Association, dont le caractère d'universalité est
precisément ce qui la rend plus dangereuse. Il ne suffit pas qu'un seul Gouvernement prenne
isolément vis-à-vis d'elle les dispositions les plus sévères; de même qu'il ne suffirait non plus que
l'on parvînt à faire disparaître les sections de l'Internationale au sein d'une seule Nation, soit au
moyen de ses lois, soit par la coopération et l'initiative individuelles (dont l'importance ne saurait
jamais être trop recommandée) de toutes les classes interèssées à la conservation de la société. Il en
resterait toujours quelques adeptes fanatiques, qui à la première occasion favorable pourraient
servir de noyau à sa prompte réorganisation, pour laquelle le Conseil général pourrait s'aider
puissamment de la publicité extraordinaire que la presse périodique a acquise de nos jours et de la
rapidité des communications existant chez tous les peuples civilisés. La Commune de Paris en est
un exemple éloquent; une grande partie et peut-être non la moins influente, de ceux qui ont dirigé
ses événements, était composée d'étrangers, qui ne résidaient pas en France à la chute de l'Empire.
   Pour conjurer le mal il faut donc que tous les Gouvernements travaillent à la fois dans le même
but. Tous y sont également intéressés, et peut-être encore plus que l'Espagne, où l'Internationale
n'a pas jeté de si profondes racines et ne compte d'aussi nombreux affiliés que dans d'autres
contrées des deux continents. Le régime, auquel chaque Nation est soumise, permet d'adopter des
dispositions législatives qui, tout différentes qu'elles soient, seraient néanmoins également efficaces
pour les préserver du bouleversement produit par une révolution sociale.
   L'imminence et la gravité du danger ne sauraient être plus grandes, et il est à souhaiter que les
hommes d'Etat veuillent bien consacrer à cette affaire la sérieuse attention réclamée déjà d'eux
l'année dernière par la circulaire de Mr. le Ministre des Affaires étrangères de la République
française. Cette Nation venait alors de traverser une crise terrible. Il est possible que la dure
répression infligée aux perturbateurs et la victoire remportée par les troupes de Versailles aient
inspiré aux autres Gouvernements de l'Europe une sécurité mal fondée. Cependant, les organes de
l'Internationale et les déclarations de ses adeptes aux clubs et même aux Parlements démontrèrent
bientôt que la déroute éprouvée était considérée par eux comm'un échec passager et que loin de
blâmer les horreurs de la Commune de Paris, ils en réclamaient avec orgueil leur part de responsa-
bilité, tout en étant prêts à les provoquer de noveau et à les reproduire et en travaillant pour étendre
avec plus de persévérance que jamais le cercle de leur action.
   Il est donc à espérer, vu l'extrême gravité des circonstances, que tous les Etats feront un accueil
bienveillant et sympathique à la demande de leur concours pour l'oeuvre de défense contre
l'Internationale, qui deviendrait certes beaucoup plus facile si une des grandes Puissances se
chargeait de formuler les bases d'une entente commune et d'une action universelle et simultanée.
   Il serait de même à désirer que les Nations qui n'ont pas encore conclu des traités d'extradition
avec l'Espagne se prêtent à stipuler une Convention ou à établir un accord spécial pour tout ce qui
se rapporte à l'Internationale.
   Veuillez me faire savoir si Mr. le Ministre des Affaires étrangères est disposé à prendre en
considération ces indications. Je vous prie de lui donner lecture et de lui laisser copie de cette
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Dépeche.
   Bien convaincu de votre zèle pour la service de l'Etat, je suis sûr que vous saurez profiter des
bonnes relations existant entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et celui de Sa Majesté
pour obtenir l'appui le plus prompt et le plus efficace dont celui-ci puisse avoir besoin à l'extérieur
par rapport aux mesures qu'il jugera prudent d'adopter.
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Bron: Zie VINDPLAATSEN VAN CIRCULAIRES VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN. De3

Italiaanse teksten zijn in het Nederlands vertaald.

Bijlage - 3

CIRCULAIRE VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
ROME 20 JANUARI 18793

   Het zal zeker niet aan uw aandacht zijn ontsnapt dat zich in de laatste maanden van het vorige
jaar een ongewone opleving van de internationalistische partij voordeed, die de stoutmoedigheid
aanspoorde tot de gruwelijke gebeurtenissen in Napels, Florence en Pisa.
   Na die criminele gebeurtenissen heeft het gezag in vele plaatsen van het koninkrijk werkelijk niet
nagelaten om met rigoreuze maatregelen tegen de leden van de bovengenoemde partij op te treden,
hetzij door huiszoekingen te verrichten bij de meest gevaarlijken, hetzij door hen te arresteren en
over te dragen aan de gerechtelijke autoriteiten, zodanig dat er momenteel niet weinig rechtszaken
lopen tegen internationalisten die worden beschuldigd van overtredingen tegen de binnenlandse
veiligheid van de staat of van [het lidmaatschap van een] misdadig genootschap of van overtreding
van de ammonizione, ofwel van gewone overtredingen en misdrijven.
   Deze maatregelen veroorzaken ongetwijfeld een aanzienlijke verstoring, tenminste tijdelijk, van
de plannen van deze gevaarlijke partij, maar het is niet aan te nemen dat zij zich gewonnen geeft.
Integendeel, het blijkt dat zij haar duistere praktijken voortzet.
   Het is derhalve de plicht van het gezag dat is aangesteld voor de bewaking van de openbare orde,
om zich met alle middelen die haar door de wet worden verleend, te verzetten tegen de verwezenlij-
king van de duistere plannen van de internationalisten, en ik twijfel er niet aan dat u zich met
bijzondere ijver zult inzetten voor een zo belangrijke taak.
   Zonder enige twijfel zult U er derhalve voor zorgen dat het meest rigoreuze toezicht op alle
internationalisten van uw provincie wordt uitgeoefend, en dat, met een goede opsporingsdienst, hun
complotten zullen worden ontdekt, en in het bijzonder zal worden vastgesteld of er in hun vergader-
ruimtes, bij hun thuis of op enige andere plaats, wapens, correspondentie en andere voorwerpen met
betrekking tot misdrijven of wijzend op criminele voornemens daartoe worden bewaard; en dat
[moet gebeuren] met de bedoeling om over te gaan, altijd in overeenstemming met de gerechtelijke
autoriteiten, tot huiszoekingen in de genoemde vergaderruimtes, of in de woningen van de
internationalisten, of ook tot de arrestatie van dezelfden, indien men voldoende elementen kan
verzamelen om een rechtsgeding aan te spannen.
   U zult daarenboven de opdracht geven dat alle leden van de Internationale, op wie de vereiste
elementen van de wet op de openbare veiligheid toepasbaar zijn, zullen worden voorgedragen voor
de gerechtelijke ammonizione, en dat er zeer streng op de ammoniti zal worden toegezien om ze in
geval van overtreding op te pakken en over te dragen aan de bevoegde autoriteiten.
   Indien u echter de bovengenoemde middelen niet toereikend acht om de uiterst gevaarlijke sekte
doeltreffend te bestrijden, verneem ik gaarne welke andere maatregelen u tot dat doel noodzakelijk
acht, en dit ministerie zal niet nalaten om de betreffende voorstellen te onderzoeken en de inspan-
ningen van de politieke autoriteiten te ondersteunen binnen de grenzen van de huidige instellingen,
ter realisering van het gewenste doel om de openbare rust en de veiligheid van de burgers en hun
eigendom te garanderen.
   Ondertussen verzoek ik u om mij een lijst op te sturen van alle personen van uw provincie die lid
zijn van de Internationale, daarbij voor elk van hun aangevend: naam, achternaam, vader, leeftijd,
geboorteplaats, woonplaats, beroep, met daarbij een korte biografische schets waaruit vooral de
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eventuele juridische aanklachten naar voren komen.
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Bron: ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 57, fasc. 644.4

 Bijlage - 4

BRIEF VAN FLORIDO MATTEUCCI AAN MINISTER VAN JUSTITIE DIEGO TAJANI4

Excellentie

   Schrijver dezes verzoekt niet om een baan of een beloning, maar is een anarchistische Internatio-
nalist die zich heeft voorgenomen om U in deze bladzijden met bewijzen aan te tonen dat U, die
zich hoogdravend minister van Gratie en Justitie noemt, dat U, die het liberale en progressieve
geloof belijdt, de gerechtigheid vertrapt en het fundament van elke vrijheid, de individuele vrijheid,
aantast.
   Morgen worden het vier maanden dat ondergetekende gearresteerd werd wegens overtreding van
de ammonizione die hem werd opgelegd, omdat hij een openlijk verklaarde Internationalist is en
als zodanig in staat tot samenzweren, door die parels van het liberalisme en van de burgerlijke
vooruitgang, Cairoli en Zanardelli, die U zo vaak als demagogen censureerde in het Parlement van
de Italiaanse Burgerij. 
   Welnu, vrijwel gelijktijdig met de aanhouding ontving ondergetekende een bevel tot hechtenis van
de rechter-instructeur van het Gerechtshof van Florence wegens: het hebben samengezworen tegen
de binnenlandse veiligheid van de Staat door het plan te maken te handelen met het doel de
regeringsvorm te veranderen en omver te werpen, wegens: poging tot afpersing en misdadig
genootschap.
   Zoals U ziet, Excellentie, probeerden de reeds genoemde Cairoli en Zanardelli, niet tevreden met
de ammonizione, ondergetekende, en met hem vele anderen [...], te besmeuren met hun slijk. Het
werd november 1878, en de Raadskamer van het Gerechtshof van Florence stond reeds op het punt
om zich in het voordeel van de aangeklaagden uit te spreken (en dat verzeker ik U) in deze grove,
om het zo maar te noemen, rechtszaak. Maar de dolk van Passannante en de bommen van Florence
en Pisa veranderden het aanzien van de zaak. Weliswaar verbleven zowel ondergetekende als de
mede-aangeklaagden in bovengenoemd proces in de gevangenis toen die gebeurtenissen zich
voordeden, enkelen sedert twee maanden en anderen één maand, en de meest redelijke logica en het
eenvoudigste recht zouden de voortzetting van hun rechtszaak doen verwachten. Maar Cairoli en
Zanardelli moesten aftreden en U, achtenswaardige Tajani, trad aan, en als de eersten de weinig
eervolle taak op zich namen om fatsoenlijke jongeren, die slechts schuldig waren aan de wens tot
een maatschappij die zich werkelijk Beschaafd en Humaan kan noemen, in diskrediet te brengen,
dan nam U, Excellentie, de andere, zeker niet meer eervolle taak op U om het lasterlijke karwei van
Cairoli en Zanardelli voort te zetten en ons tegelijkertijd in de gevangenis te laten wegrotten, door
aan Uw ondergeschikten in Florence te bevelen ons proces uit te stellen. Maar dit, Excellentie, heeft
slechts één naam: Laagheid.
   Hoe durft U zich in hemelsnaam fatsoenlijke, liberale en progressieve ministers te noemen na
dergelijke feiten? Waarom bent U niet zo moedig als uw handelingen? Toe maar, vooruit, volgt
Bismarck na en verklaart openlijk dat de Internationalisten niet als mensen maar als beesten worden
beschouwd en dat het derhalve geoorloofd is hen tot datgene te maken wat de huidige bazen het
liefst zien; in ieder geval zou ik U na die verklaring achten wegens uw vrijmoedigheid, maar in uw
huidige handelingen kan men zelfs dat niet bewonderen. U wilt ons behandelen zoals Bismarck
onze kameraden in Duitsland behandelt, maar U wilt zich niet zoals hem blootstellen aan kritiek en
daarom voert U de verfoeilijke politiek van de Jezuïeten.
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   Gelooft U echter niet dat dit mij verbaast, want ik weet maar al te goed welke de belangen zijn
van de bourgeoisie, ik weet maar al te goed dat als U erin slaagt om ons te laten sterven in de
gevangenis, U bij de bourgeoisie in hoger aanzien zal staan; en U, als goed burger, als strever naar
macht, U probeert stilletjes om de wensen van Uw geloofsgenoten te bevredigen in de overtuiging
dat dezen misschien een beetje zullen tegensputteren, maar vervolgens in hun binnenste U van
ganser harte zullen toejuichen.
   Doe het grondig, overigens, aangezien met dergelijke lage streken onze families, onze bloedver-
wanten, onze kennissen zich ervan zullen overtuigen dat de huidige maatschappij geen andere taak
heeft dan te verdwijnen, en zich met ons zullen verenigen om die verdwijning te bespoedigen, en
dus in de overtuiging dat wij U dienen, zo bent U voor ons van nut.
   Excellentie,
   Ik zeg U niet me te antwoorden, aangezien het zeer vreemd zou zijn dat een minister zich
verwaardigt om aan een anarchistische Internationalist te schrijven, maar ik zal dit schrijven
afsluiten door U te zeggen dat wat U ook onderneemt, hoezeer U zich ook moeite geeft, U er nooit
en te nimmer in zult slagen om de Internationale te verslaan; zij is veel te verheven voor Uw
armzalige en belachelijke aanvallen.
   De Internationale zal altijd ongehinderd en vrijmoedig voortgaan op haar bevrijdende weg, en de
dag zal misschien niet ver meer zijn dat de bourgeoisie met al haar Instituties slechts een herinne-
ring zal zijn, een boeman die de grootmoeders zullen gebruiken om hun huilende kleinkinderen tot
zwijgen te brengen.
Vergeet het niet, Excellentie, omdat het goed zal zijn!

De Cellulaire Gevangenissen van Perugia, 20 februari 1879.

Matteucci Florido.

[Het proces vond plaats op 9 november 1879. Op 5 januari 1880 werden de verdachten door de jury
vrijgesproken.]
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Bron: ASDMAE, P.I., B. 31.5

Bijlage - 5

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN BENEDETTO CAIROLI AAN DE ITALIAANSE 

AMBASSADEUR IN BERN, ROME 12 MAART 18815

   Zodra ik het rapport ontving waarmee Uwe Excellentie mij informeerde over de gesprekken met
dhr. Droz en dhr. Welti over de subversieve intriges van de Italiaanse vluchtelingen in het kanton
Ticino, heb ik niet nagelaten om mijn collega van Binnenlandse Zaken te verzoeken om een rapport
over de socialistische bijeenkomst in Chiasso, waarvan U gebruik kunt maken om bij de bondspre-
sident en het hoofd van het departement van Justitie en Politie terug te komen op het argument dat
in zo'n hoge mate van belang is voor de openbare orde en binnenlandse veiligheid van de staat.
Hierbij ingesloten vindt U een korte pro-memoria vergezeld van een gedrukt document, en uit beide
kunt Uwe Excellentie opmaken welke besluiten er tijdens de vergadering zijn genomen, besluiten
met de uitvoering waarvan reeds een begin is gemaakt, en het zal zeker niet aan de anarchisten
liggen dat ze nog niet volledig zijn omgezet in daden, ook niet in die [daden] die het meest misdadig
dreigen te zijn. U zult niet alleen bemerken dat de bijeenkomst op het Ticinees grondgebied kon
plaatsvinden zonder dat de federale autoriteiten ervan op de hoogte waren, en, wat nog onbegrijpe-
lijker is, zonder dat de kantonale autoriteiten er, volgens hun eigen bekentenis, lucht van hebben
gekregen, maar ook dat de meest gevaarlijke leiders van de sekte, degenen van wie de voorstellen de
meest gruwelijke aard hadden, van wie de instructies zijn verspreid en van wie de wachtwoorden
uitgaan, in Lugano verblijven zonder toezicht van de lokale politie, die zich er niet om bekommert,
terwijl ze, beschermd door de Zwitserse gastvrijheid, de partij kunnen organiseren, hun samenzwe-
ringen kunnen smeden, handlangers kunnen sturen, opstandige proclamaties verspreiden, wapens en
explosieven verzamelen en misschien het koninkrijk binnensmokkelen, en dit alles onbestraft,
ongehinderd, tot schade van Italië.
   En hier acht ik het nodig om de gemakzuchtige maar ongefundeerde tegenwerping voor te zijn,
namelijk dat het gaat om overdrijvingen in rapporten aan de regering en in de bij haar opgeroepen
angst. De onderzoeken van onze politie en de van verschillende kanten verkregen inlichtingen
(misschien minder uit Lugano dan uit andere bronnen) stemden te zeer overeen om te kunnen
twijfelen aan de juistheid van de inhoud van de documenten die ik Uwe Excellentie toestuur.
   Ik herinner me met oprechte voldoening de vriendelijke garanties die de bondsregering meerdere
malen aan U.E. heeft gegeven en ik erken de recente uitzetting van Malatesta als een bewijs van
goede wil tegenover ons. Ik moet echter opmerken dat deze persoon tegen wie een decreet van
uitzetting van het Zwitserse grondgebied is uitgevaardigd, op het moment van zijn arrestatie reeds
meer dan 48 uur in Lugano was, waar hij de tijd heeft gekregen om met andere sekteleden te
spreken, en dat hij zich meerdere dagen in Zwitserland bevond en dat wij daarvan op de hoogte
waren. Ik begrijp echter de moeilijkheden bij het achterhalen van een persoon die erop gebrand is
om zijn bewegingen te verbergen. Ik heb echter geen begrip voor de volkomen onwetendheid van de
federale en Ticinese autoriteiten van een vergadering van internationalisten die zich als congres kon
betitelen en het plaatsvinden waarvan een deel van de pers heeft beziggehouden, tijdens welke een
twintigtal personen gedurende twee dagen heeft kunnen bijeenkomen en samenzweren ten koste van
een vriendschappelijke buurstaat. Deze onwetendheid onthult of onvoldoende toezicht of onver-
schilligheid of verbondenheid, en het valt slechts te bezien welke van de drie hypothesen de grootste
schuld, en niet welke het minste gevaar met zich meebrengt.
   Het is echter mogelijk om uit dit feit enig voordeel te behalen als Uwe Excellentie, gebruik
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makend van de inlichtingen die ik verschaf, opnieuw de bondsregering zou willen interesseren om
zich meer in te zetten voor de sociale verdediging die de koninklijke regering zorgen baart. Wij
willen niet de geringste morele druk uitoefenen op de Zwitserse regering en evenmin willen wij haar
vragen om maatregelen te nemen die niet door de wet zijn toegestaan. Recente voorvallen in deze
hoofdstad tonen aan hoeveel ontzag wij hebben voor de wet; dat betekent echter niet dat wij
machteloos en onverschillig moeten staan tegenover de uitwassen die ons bedreigen. Wij doen
ondertussen een dringend beroep op de gevoelens van goede vriendschap van de bondsregering
opdat ze al het mogelijke zal doen om de ongemakken te verminderen waaraan we worden
blootgesteld door de ongehinderde gastvrijheid aan onze grenzen, zelfs ten aanzien van de meest
gevaarlijke internationalisten en anarchisten in een strook in de zogenaamde Italiaanse gebieden. De
Zwitserse regering moet de billijkheid en gematigdheid van ons verzoek wel erkennen, zeker als het
de gevaren voor monarchistisch Italië overweegt die kunnen voortkomen uit deze situatie die door
de Zwitserse regering wordt toegestaan. Ik vertrouw er ondertussen op dat zij maatregelen zal
nemen en waarborgen geven die ons geruststellen en waarmee ze de solidariteit bevestigt die alle
beschaafde staten zonder enig onderscheid in politiek bewind moet verenigen tegen de anarchisti-
sche sektes. In dit vertrouwen zullen wij zeker versterkt worden naar aanleiding van het schandalige
misdrijf van Sint Petersburg, dat de verantwoordelijkheid van de regeerders verhoogt en nauwlet-
tende waakzaamheid meer dan ooit noodzakelijk maakt; er bestaat daarentegen geen twijfel over het
feit dat dit [misdrijf] de overmoed en vermetelheid van de schurken zal verhogen.
   [...]
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Bron: ASDMAE, P.I., B. 31.6

Bijlage - 6

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN BENEDETTO CAIROLI AAN DE ITALIAANSE

 AMBASSADEUR IN BERN, ROME 21 SEPTEMBER 18816

   De 19e jongstleden vertrok de beruchte Carlo Cafiero met Palido [Apostolo Paolides] vanuit
Lugano, zeggend dat hij naar Locarno zou gaan waar hij besloten had om zich te vestigen. 
   Nadat we de nauwkeurigheid van dit bericht hadden vastgesteld, waren zowel ik als mijn
eerbiedwaardige collega van Binnenlandse Zaken van mening dat bij de Zwitserse regering de
vereiste stappen ondernomen moeten worden opdat dit gevaarlijke sektelid uit de grensstreek
verwijderd zal worden.
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"Manifesto ai Rivoluzionari dei due Mondi". Bron: ASR, Pref. Gab., B. 209; ACSR, Giustizia, Miscella-7

nea, B. 64, fasc. 684-bis.

Bijlage - 7

MANIFEST AAN DE REVOLUTIONAIREN VAN DE TWEE WERELDEN7

Arbeiders,

   Vandaag vieren we de herdenking van de 18e maart, een gedenkwaardige dag zoals nooit tevoren,
waarop een volk van helden, het Volk van Parijs, verraden door hun leiders en gebracht tot het
uiterste van zijn geduld, als één man opstond tegen zijn lafhartige onderdrukkers en hen met het
schandteken uit de hoofstad van de beschaafde wereld verjoeg.
   Ongelukkigerwijs echter was de 18e maart die door alle naties als de dageraad van en de prelude
tot de universele bevrijding werd begroet, niet meer dan een simpele stap voorwaarts op de weg van
de Revolutie.
   Weliswaar hebben wij van onze kant sedert geruime tijd elke vorm van bijgeloof en zelfs
herinneringen aan het verleden van ons afgezet, maar uit deze laatste gebeurtenissen kwam een les
naar voren, die zo nuttig was dat zij niet voor de nieuwe generaties verloren mag en kan gaan.
   Wat zien wij enerzijds? De voortdurende herhaling van telkens grotere uitbarstingen van
volkshaat, en van die vermetele opstanden die angst zaaien onder de geprivilegeerde klassen, maar
die het enthousiasme opwekken van de onterfden die uitzien naar betere tijden.
   Anderzijds manifesteert zich vervolgens een feit van de eerste orde dat de huidige situatie
beheerst.
   De volkeren geloven nergens meer in, werkelijk nergens meer in, behalve dan in de diepgewortel-
de schurkachtigheid en in de onbegrensde corruptie van diegenen die hun dag en nacht uitbuiten.
   Het prestige van het gezag is voor altijd verdwenen en komt nooit meer terug.
   Zoals een ontregeld horloge dat het uur aangeeft zolang de schommelingen van de onrust niet
volledig zijn opgehouden, zo duurt de onderdrukking voort. Maar haar dagen zijn geteld: de
staatsmachine wordt niet langer bezield door het levensbeginsel. 
   De armen zien in de rijkdom en andere sociale ongelijkheden nog slechts een feitelijk vraagstuk,
slechts een toevalligheid, een onzeker spel waaraan de volgende dag een einde zal maken.
   Inmiddels hebben zij zoveel moed verzameld dat ze in opstand kunnen komen tegen hun vijanden,
zich met hun kunnen meten en hun kunnen beoordelen buiten de dagelijkse banden waartoe ze door
het gezag zijn gedwongen; zij hebben met hun uitzuigers niet meer gemeen dan de haat en
minachting. De buitensporigheid van het ongeluk heeft de bron van hun tranen opgedroogd. De
kille, onverbiddelijke wreedheid van hun beulen blust in hen ook het medelijden!
   Slaapverwekkende geesten mompelen woorden van overgang en onteigening wegens het
algemene nut ten gunste van de bezittende klasse, alsof de verkrachting van de onaantastbare
rechten van het volk een nieuw recht ten gunste van de uitbuiters zou moeten vormen en tegelijker-
tijd een verslechtering van het ongeluk voor de slachtoffers!
   Er ontstaan twee krachten, de één tegenover de ander in de maatschappij. Het Jezuïtisme en de
Revolutie.
   De nabije toekomst zal uitwijzen welke van de twee tegenstanders het tegen de ander zal moeten
afleggen.
   De jezuïtische reactie roept in een ongehoorde inspanning de hulp in van alle bronnen van het
machiavellisme. Zij weet zich verbazingwekkend te verfraaien met revolutionaire kleuren om de
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simpelen en onwetenden te misleiden; maar haar laatste wapen, het algemeen kiesrecht, bedrieglijke
illusie onder de bedriegers, de grootste misleiding van de eeuw, staat op het punt om uit haar
onzekere en ongeschikte handen te glippen.
   De waarheid dooft langzaam het licht, maar zij dringt reeds door in de onderste lagen van de
volksmassa's dankzij de aanhoudende inspanningen van een vurige, belangeloze en onweerstaanba-
re propaganda.
   Mannen uit alle landen, jullie allen die in jullie borst een hart van vrije mensen voelt kloppen,
jullie die bereid zijn tot opofferingen om de triomf van de rechtvaardigste en heiligste zaak te
bespoedigen, zegt aan allen die lijden dat de sociale revolutie het einde van alle ellende en het begin
van een ware gelukkige tijd zal zijn.
   Brengt hen bij dat de Revolutie het soevereine welzijn bij uitstek is, het kompas, het doel, de zon
waarop alle zelfverloocheningen zich moeten richten; dat alles wat niet tot haar bijdraagt, veracht,
verworpen en als van generlei waarde beschouwd moet worden. Maar om dit opperste welzijn te
veroveren moeten we de pogingen aanpassen aan het belang van het resultaat dat we willen
bereiken en gelijkstellen aan de omvang van de wereld. Slechts op deze voorwaarden zullen zij de
overwinning behalen.

Parijs 18 maart 1881
De redactie van de Révolution Sociale

Manifest aan de revolutionairen van de Twee Werelden

Arbeiders!
Tegenover de coalitie van alle burgerlijke krachten is het nodig een verbond van alle revolutionaire
krachten op te zetten en de Internationale Arbeiders-Associatie opnieuw op te richten.
En met dat doel, Kameraden, roepen we jullie allen bijeen voor het Internationale Revolutionair-
Socialistische Congres dat op 14 juli 1881 in Londen zal plaatsvinden, met het volgende agenda-
punt:
Heroprichting van de Internationale Arbeiders-Associatie.
Duitsland - De wet tegen de socialisten verhindert ons om ondertekeningen te geven. Corresponde-
ren met de Freiheit 101, Great Tithfield str. Oxford str. Londen, Engeland.
Amerika - Dr. E. Nathan - Ganz, 3 Worcester Square, Boston U.S.A.
Engeland - C. Hall.
Oostenrijk - Zelfde opmerking als voor Duitsland.
België - I. Claes, 64, rue de la Grande-Ile, Brussel - E. Pietta en de krant de Perseveranza Verviers.
Spanje - De vervolgingen door de regering staan ons niet toe om een adres te geven. Corresponde-
ren met kameraad S. Figueras, 7, Calwill Place, Londen (Engeland).
Frankrijk - De wet Dufaure tegen de Internationale dwingt ons tot stilte inzake namen. Correspon-
deren met de Revolution Sociale in Parijs.
Nederland - Boogaerts.
Italië - Carlo Cafiero in Lugano.
Rusland - Vera Zassulitc - L. Hartman - G. Bracker.
Zwitserland - De Jura-Federatie, de krant Le Révolté van Genève.
Duits Zwitserland - H. Riedmann.
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Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect van Bologna, Rome 6 juli 1885. ASB, Pref.8

Gab., B. 556.

Bijlage - 8

CIRCULAIRE VAN DE FEDERAZIONE DEI GRUPPI ANARCHICI DEL CAIRO8

   Met oneindige vreugde zien we de snelle toename en de sterke ontwikkeling van de anarchistische
groepen in heel Italië.
   Het anarchistische congres in de Romagna was dus geen parodie op het parlementarisme, maar de
dragende spil van de vermetele strijd, die gepaard gaat met aanslagen van dolksteken en explosies
tegen de wrede burgers die, behalve dat ze ons bloed uitzuigen, onze zonen roven om er kazerne-
smerissen van te maken, onze vrouwen laten prostitueren om hun wellust te bevredigen, en ons
opsluiten en met honger martelen.
   En onze vreugde komt niet voort uit eerzucht om te kunnen zeggen dat de anarchistische groepen
in Italië talrijk zijn; we zijn verheugd omdat we ervan overtuigd zijn dat onze kameraden in de
ellende, door zich te verenigen, geen ander programma hebben dan om met alle gewelddadige
middelen het gestelde doel van de sociale revolutie te bereiken.
   Heb moed, wees voorzichtig, wees attent op de judassen die de politie in onze rijen sluist; wie zal
ons beletten om banken, beurzen, politiebureaus en archieven van de bourgeoisie in de brand te
steken, om het gemakkelijke dynamiet te verzamelen tegen de kazernes van de politie en de
Carabinieri?
   En wat betreft de openbare monumenten, die de pracht en de personages van de voorbije en
huidige tirannie herdenken opdat ze zullen voortbestaan, terwijl het zo eenvoudig zou zijn om ze te
vernielen, laten we daarbij de beroemde vernielers van de zuil [op de Place] Vendôme nabootsen.
   Het toegediende vergif in de spijzen van de families van de rijken en de dolksteken in de harten
van de opschepperige burgers zijn tegelijk uitstekende middelen om de terreur te verspreiden onder
onze eeuwige vijanden, terwijl zij ook de moed van onze kameraden, die de rijen van de terecht-
stellers zullen doen groeien, zal doen toenemen.
   In Ierland, in Engeland, in Rusland en ook in Frankrijk, wordt de individuele daad veelvuldig
gebruikt, en daar sterven de burgers van angst. Waarom doen we dat niet in Italië, waar de jeugd, in
andere tijden en voor andere doelen, het eigen bloed en de eigen vrijheid moedig opofferde?
   Passannante probeerde in zijn eentje de wereld van een koning te verlossen; wij, die met z'n
duizenden zijn, moeten, door onze scrupules opzij te zetten en sluw te zijn, de leden van die
hoerenkast die zich koninklijke famile noemt, één voor één, of allen samen, als we behendig zijn,
uit de weg ruimen. Hebben die smeerlappen van de Heerser soms medelijden met de boeren die op
de mesthopen sterven aan pellagra?
   Onder de vele middelen om ministers en afgevaardigden te vermoorden is er één zeer eenvoudig:
als ze met de trein reizen, kan men, op die onbeheerde plaatsen waar er geen Carabinieri, soldaten
en huizen zijn, kan men een hele trein opblazen met patronen die gevuld zijn met explosieven tegen
de rails, zodanig dat de machinist ze niet kan opmerken, en degenen die zich erin bevinden en geen
minister en geen afgevaardigden zijn, hebben pech gehad.
   Aan onze kameraden in Rome bevelen we een mooie aanslag aan die wellicht het sein kan zijn
voor een revolutie in heel Italië: het plaatsen van een met explosieven gevulde doos, die middels een
tijdmechanisme moet werken, in Montecitorio op een dag dat het boevenparlement voltallig is.
   Kameraden, vergeet niet het voorbeeld van onze kameraden in Florence en Pisa, die geen angst
hadden voor de dood noch voor het tuchthuis; het voorbeeld dat [toonde dat] het bloed rijkelijk
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moet vloeien om de bourgeoisie en haar onwetende hulpen te vernietigen.
   Steekt de lont aan, en we zullen niet naar jullie andersgezinden komen om programma's te
bespreken of om arbeiderskandidaten te kiezen, maar om met kracht diegenen bij te staan die het
geleden onrecht willen wreken.
Leve de Anarchie.
Dood aan de uitbuiters.
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Bron: Errico Malatesta, L'Anarchia. Londen, maart 1891.9

Bijlage - 9

DE ANARCHISTISCHE STAATSOPVATTING VAN ERRICO MALATESTA9

   Anarchisten, waaronder wij zelf, hebben het woord Staat veel gebruikt, en doen dat nog steeds,
om daarmee het geheel van politieke, wetgevende, gerechtelijke, militaire en financiële instituties
aan te geven, door welke aan het volk het beheer over zijn eigen zaken, de leiding over zijn eigen
gedrag, en de zorg voor zijn eigen veiligheid worden ontnomen, en worden toevertrouwd aan enkele
personen die, door geweld of door volmacht zich bekleed zien met het recht om wetten voor alles en
iedereen te maken, en om het volk te dwingen deze te respecteren, daarbij, indien nodig, gebruikma-
kend van de collectieve macht.
   In deze zin betekent het woord Staat: regering, of is het, zo men wil, de onpersoonlijke, abstracte
uiting van die stand der zaken, waarvan de regering de personificatie is. En daarom beantwoorden
de uitdrukkingen afschaffing van de Staat, Maatschappij zonder Staat, enz., precies aan het
concept dat de anarchisten willen uitdrukken, dat van de vernietiging van elke politieke ordening die
gebaseerd is op gezag, en van de vorming van een maatschappij van vrije en gelijke leden,
gebaseerd op de harmonie van belangen en op de vrijwillige medewerking van allen aan de
vervulling van de sociale lasten.
   Maar het woord Staat heeft vele andere betekenissen, en daaronder zijn er enkele die zich lenen
voor misverstanden, vooral als zij wordt gebruikt tegenover mensen, van wie de slechte sociale
positie hen niet de mogelijkheid heeft gegeven om te wennen aan de subtiele verschillen in het
wetenschappelijke taalgebruik, of erger nog, als men het gebruikt tegenover tegenstanders te
kwader trouw die er belang bij hebben om verwarring te zaaien en niet willen begrijpen.
   En men gebruikt het woord Staat derhalve vaak om een bepaalde maatschappij of een bepaalde
menselijke gemeenschap aan te duiden, die zich heeft verenigd op een bepaald grondgebied en die
zich een zogenaamde morele eenheid heeft eigen gemaakt, onafhankelijk van de wijze waarop de
leden van die gemeenschap zich hebben gegroepeerd en van de onderlinge relaties. Men gebruikt
het ook simpelweg als synoniem van maatschappij. Het is vanwege deze betekenissen van het
woord Staat, dat de tegenstanders geloven, of veeleer veinzen te geloven dat de anarchisten elke
sociale band en elke collectieve arbeid willen afschaffen en de mensen willen veroordelen tot het
isolement, dat wil zeggen tot slechtere omstandigheden dan de barbaarsheid.
   Het woord Staat wordt ook gehanteerd om het hoogste bestuur van een land aan te geven: de
centrale macht, ter onderscheiding van de provinciale of gemeentelijke macht; en hierdoor denken
anderen dat de anarchisten een simpele territoriale decentralisatie willen en het regeringsprincipe in
stand willen houden, en verwarren ze daardoor het anarchisme met het kanton-systeem (cantonalis-
mo) en het commune-systeem (comunalismo).
   Ten slotte betekent Staat toestand, bestaanswijze, sociale levenswijze, enz.; en daarom zeggen
wij, bijvoorbeeld, dat de economische staat van de arbeidersklasse veranderd moet worden, of
dat de anarchistische staat de enige sociale staat is die gebaseerd is op het solidariteitsbeginsel,
en soortgelijke formuleringen, die uit onze mond, die in een andere context zegt de staat te willen
afschaffen, op het eerste gezicht merkwaardig of tegenstrijdig klinkt.
   Om deze redenen lijkt het ons beter om zo weinig mogelijk de uitdrukking afschaffing van de
Staat te gebruiken en deze te vervangen door de meer heldere en concretere uitdrukking afschaffing
van de regering.
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[...]
   Wat is de regering? De metafysische neiging - die een geestesziekte is, waardoor de mens, nadat
hij via een logisch proces de kwaliteiten van een wezen heeft geabstraheerd, een soort hallucinatie
ondergaat waardoor hij de abstractie aanziet voor een reëel wezen -, de metafysiche neiging dus, die
ondanks de klappen van de positieve wetenschap nog steeds stevige wortelen heeft in de geesten
van het merdendeel van de huidige mensen, zodanig dat velen de regering opvatten als een moreel
wezen, met een aantal gegeven kwaliteiten van rede, recht, en rechtvaardigheid, die onafhankelijk
zijn van de personen die de regering vormen. Voor hun is de regering, en nog abstracter de Staat, de
abstracte sociale macht; zij is de altijd abstracte vertegenwoordiger van de algemene belangen; zij is
de uitdrukking van de rechten van iedereen, opgevat als de beperking van de rechten van een ieder.
En deze manier van regeringsopvatting wordt gesteund door de belanghebbenden, die het gezags-
beginsel veilig willen stellen, zodat het altijd de tekortkomingen en de fouten van degenen die elkaar
in de machtsuitoefening opvolgen, zal overleven.
   Voor ons is de regering het totaal van de regeerders; en de regeerders - koningen, presidenten,
ministers, afgevaardigden, enz. - zijn zij die de macht hebben om wetten te maken die de betrek-
kingen tussen mensen regelen, en deze te laten uitvoeren; om belastingen te decreteren en te innen;
om de militaire dienst op te leggen; om de overtreders van de wetten te beoordelen en te straffen;
om de privé-contracten te onderwerpen aan regels, toezicht en sancties; om bepaalde takken van de
produktie en bepaalde openbare diensten te monopoliseren, of, als ze willen, de hele produktie en
alle openbare diensten; om de uitwisseling van produkten te bevorderen of te verhinderen; om
oorlog te voeren of vrede te sluiten met regeerders van andere landen; om privileges te verlenen of
in te trekken, enzovoort, enzovoort. Kortom, de regeerders zijn diegenen die, min of meer, de macht
hebben om gebruik te maken van de sociale krachten, dat wil zeggen van de fysieke, intellectuele en
economische krachten van iedereen, om iedereen te dwingen datgene te doen wat zij willen. En deze
macht vormt, volgens ons, het regeringsbeginsel, het beginsel van gezag.
[...]
   Het is de fundamentele functie van de regering om, te allen tijde en overal, welke naam de
regering ook aanneemt, welke oorsprong en organisatie zij ook heeft, de massa uit te buiten en te
onderdrukken, om de uitbuiters en de onderdrukkers te verdedigen; en haar voornaamste, kenmer-
kende, onmisbare organen zijn de politieagent en de belastinginner, de soldaat en de gevangenisbe-
waarder, waarbij de handelaar in leugens nooit ontbreekt, hetzij in de persoon van een priester of
van een professor, betaald en beschermd door de regering om de geesten slaafs te maken en ze
gedwee te maken voor het juk.
[...]
   Tegenover de aanhoudende en dreigende eisen van het proletariaat tonen de regeringen tegen-
woordig de neiging om zich te bemoeien met de relaties tussen bazen en arbeiders; op deze wijze
proberen ze de arbeidersbeweging om te buigen, en met enkele bedriegelijke hervormingen te
voorkomen dat de armen uit zichzelf alles pakken wat hun toekomt, dat wil zeggen een deel van de
welvaart dat gelijk is aan dat wat anderen genieten.
   We moeten er bovendien rekening meehouden, dat enerzijds de bourgeoisie (de bezitters) elkaar
voortdurend bestrijden en verslinden; en dat anderzijds de regering, voor zover ze uit de bourgeoisie
is voortgekomen en haar dienaar en beschermer is, er zoals elke dienaar en beschermer toe neigt
zich te emanciperen en de beschermde te overheersen. Het is dus dat spel van schommelingen, dat
schipperen, dat toegeven en terugtrekken, dat zoeken naar bondgenoten onder het volk tegen de
conservatieven, en onder de conservatieven tegen het volk, dat de wetenschap van de regeerders
vormt, en dat de naïeven en de flegmatieken, die altijd verwachten dat de redding van boven komt,
verblindt. 
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Bron: Lorenzo Gestri, 'Dieci Lettere Inedite di Cipriani, Malatesta e Merlino', Movimento Operaio e10

Socialista, XVII (oktober-december 1971) 325-328. Malatesta werkte deze brief later uit tot het artikel
"Un Peu de Théorie", En-dehors, 21 augustus 1892.

Bijlage - 10

BRIEF VAN MALATESTA AAN LUIGIA PEZZI, LONDEN 29 APRIL 189210

   [...]
   In Italië vergissen ze zich niet als ze denken dat ik in de kwestie Ravachol overeenstem met
Merlino, want uit een algemeen gezichtspunt doe ik dat. Vele verslaggevers hebben mijn mening
gevraagd en die heb ik hen openhartig gegeven; maar vervolgens heeft niemand haar gepubliceerd,
misschien omdat ik haar wilde dicteren om verdraaiingen te voorkomen.
   Ravachol lijkt me een oprecht mens, toegewijd aan de zaak, misschien ook goedhartig, maar door
een onjuiste redenering meegesleept tot het punt waarop hij op de meest wrede wijze een zwakke en
onschadelijke oude man vermoordde. Maar het is niet om Ravachol persoonlijk dat wij de noodzaak
voelen om te protesteren; het is om zijn verdediging die bepaalde vrienden van hem voeren. De één
zegt dat Ravachol goed heeft gehandeld door een oude man te doden, omdat hij voor de maatschap-
pij een nutteloos wezen was, een ander zegt dat het niet de moeite loont om zich op te winden over
een grijsaard wie nog weinig jaren resteerden, enzovoort. Hetgeen wil zeggen dat deze anarchisten
die geen rechters en rechtbanken willen, zichzelf tot rechters en beulen verheffen, en degenen die ze
nutteloos oordelen, tot de dood veroordelen en terechtstellen. Geen enkele regering heeft zich tot
zoiets bekend!
   Hetzelfde geldt voor de explosies. Om een armzalige procureur te vermoorden loopt men het
risico om vijftig onschuldigen te vermoorden. Gelukkig is het niet zo slecht afgelopen als had
kunnen gebeuren, maar het is tevens waar dat de procureur niet meer heeft opgelopen dan een natte
broek.
   Door de wijze waarop de daad is gepleegd kan men zien dat de daders het menselijke leven
minachten en zich niets aantrekken van het lijden van anderen.
   Men zou dit alles kunnen laten passeren en de ongelukken als pijnlijke gevolgen van de oorlog
beschouwen.
   Maar hoe kunnen we niet protesteren, als men hoort verkondigen dat men ongelijk heeft om te
klagen over de dood van een dienstmeisje of een arbeider omdat "de bedienden slechter zijn dan
bazen en ze allemaal vermoord moeten worden' en "de arbeiders lafaards zijn en ook zij allemaal
vermoord moeten worden" en "de kinderen het zaad van de burgers zijn en ook die allemaal
vermoord moeten worden"?
   Hoe kan men niet met afschuw vervuld raken als men een vrouw aantreft die, aan jullie die klagen
over het ongeluk dat die [andere] arme vrouw is overkomen die tijdens de explosie in de rue Clichy
haar gezicht door glassplinters verscheurd zag, antwoordt: "Hoezo! Zijn jullie zo gevoelig? Ik heb
enorm gelachen bij de gedachte aan de grimassen die die vrouw met haar totaal in stukken gesneden
gezicht moest maken."
   Dit alles wil zeggen dat vele anarchisten overkomt wat ook soldaten en krijgslieden overkomt die,
dronken van de strijd, wreed worden en zelfs het doel waarvoor ze vechten vergeten, en eindigen
met het verlangen naar bloed om het bloed. Niet langer de liefde voor de menselijke soort drijft hen,
maar het wraakgevoel, verenigd met de cultus van een abstract idee, van een theoretisch spook.
   Dit valt nog te begrijpen, des te meer tegenover een bourgeoisie die ons dagelijks het spektakel
van wreedheid biedt, maar men mag het niet goedkeuren, men mag het niet aanmoedigen. Een



Bijlagen A 445

revolutie waarin deze instincten zouden zegevieren, zal een verloren revolutie zijn. De terreur roept
de reactie op: eerst de reactie van het medelijden, vervolgens de reactie van de belangen.
   Er is bovendien nog iets anders. Deze anarchisten, zo lijkt het, willen zich verheffen tot distribu-
teurs van gratie en recht, en dat heeft niets met het anarchisme te maken. Als wij het recht zouden
hebben te veroordelen in naam van de idee dat wij van gerechtigheid hebben, dan zou de regering in
naam van haar gerechtigheid hetzelfde recht hebben. Natuurlijk gelooft iedereen dat hij gelijk heeft,
en als iemand het recht zou hebben om diegenen te veroordelen die volgens hem ongelijk hebben,
dan vaarwel gerechtigheid, vaarwel vrijheid, vaarwel gelijkheid, vaarwel anarchie; de sterksten
zouden, net als nu, de regering vormen [...].
   Wij moeten bevrijders zijn. Het dynamiet is een wapen als elk ander, vaak beter dan een ander in
de strijd tegen de onderdrukkers, maar als ieder wapen kan het goed en slecht aangewend worden,
kan het dienen om de onderdrukten te bevrijden of om de zwakken angst aan te jagen en te onder-
drukken. Wij moeten gebruik maken van alle wapens, maar we mogen het doel nooit uit het oog
verliezen, en evenmin de juiste verhouding tussen middel en doel. Ik begrijp dat men teneinde een
beslissende daad te plegen het risico kan lopen onschuldigen te doden, bijvoorbeeld door een parle-
ment op te blazen, of een tsaar te vermoorden, maar het risico aan te gaan om vijftig personen te
vermoorden om een openbare aanklager angst aan te jagen, lijkt me een krankzinnige zaak, en deze
dwaasheid is misdadig als ze niet is ingegeven door slechte berekeningen, maar door onverschillig-
heid ten aanzien van het leven van anderen.
   Ik besef terdege dat deze ideeën niet ontwikkeld zijn om algemene sympathie van onze vrienden te
krijgen.
   In hoeverre men ook anarchist kan zijn, men is altijd min of meer een kind van zijn tijd. En het
volk van onze tijd, evenals dat van het verleden, laat zich nog steeds imponeren door geweld en
succes, zonder oog voor details te hebben.  Als ontploffingen resultaat hebben gehad, hebben ze
angst veroorzaakt... onder de angstigen, en vele van onze vrienden applaudiseren onvoorwaardelijk,
zonder acht te slaan op het effect dat ze hebben op de massa, die wij naar ons toe moeten trekken,
zonder onderscheid te maken, zonder te kijken naar goed en kwaad. Het is dezelfde neiging
waardoor het volk alle krijgslieden en alle zegevierende tirannen toejuicht; het is dezelfde neiging
waardoor vele anarchisten boulangistes werden toen het erop leek dat Boulanger zou winnen.
   Maar tegen deze neiging moeten wij reageren, en indien niet: vaarwel anarchie. Men zal dan wel
de revolutie maken, maar slechts om de weg te effenen voor nieuwe tirannen.
   De waarheid is dat er velen zijn die zich anarchist noemen en die van het anarchisme niets hebben
begrepen. 
   [...]
   We moeten reageren; de puntjes op de i zetten, de algemene termen verlaten die vaak de illusie
wekken dat men het eens is, terwijl men tegenover elkaar staat.
   En ik ben, al met al, tevreden met deze vorm van crisis, omdat het uitleg vereist, als gevolg
waarvan men zal weten met wie men het eens is en met wie niet, en men de dubbelzinnigheid van
het trekken en laten vieren zal verlaten, en zich met de vruchtbare arbeid van propaganda onder de
massa en van de werkelijk revolutionaire actie zal bezighouden.
   U zult deze ideeën die zo verward en haastig zijn neergezet, op de juiste manier weten te
interpreteren. Ik zal ze overigens volledig uitwerken in een werkje dat ik zo spoedig mogelijk ter
perse zal doen gaan.
   Indien u deze brief aan een vriend wilt laten lezen, doe dat gerust, maar laat het, juist omdat het zo
in haast en zonder ordening is neergeschreven, alleen aan diegene lezen die voldoende intelligent is
en de zaken niet verkeerd interpreteert.
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Bijlage - 11

PAMFLET VAN DE FASCIO DEI LAVORATORI IN NAPELS, 189311

Fascio dei Lavoratori
Napolitaanse afdeling van de Partito Socialista dei Lavoratori Italiani

Kameraden,

   De ervaring van zo vele jaren van lijden, van leed en ontberingen leert ons dat voor ons arbeiders
de hoop op een verandering van onze trieste omstandigheden ijdel is, zolang we blijven geloven in
en hopen op de valse beloften van diegenen die van ons zweet en onze arbeid leven.
   Wij zijn zwak en krachteloos omdat we verdeeld zijn: we zouden echter sterk en machtig zijn -
maar alleen als we dat zouden willen - als we ons zouden organiseren in een broederlijke overeenk-
omst ter wederzijdse verdediging van onze belangen.
   De broeders van het nabije Sicilië, en die van Midden- en Noord-Italië, evenals de arbeiders van
Duitsland, Frankrijk, Engeland en de hele wereld hebben dat begrepen en hebben zich verenigd in
krachtige organisaties om zelf hun eigen rechten te verdedigen. En dit klassenbewustzijn dat in de
rijen van het Proletariaat ontwaakt, geeft het begin aan van zijn economische en sociale emancipa-
tie.
   Gesterkt door vertrouwen en aantal, verenigd door de broederlijke band van de wederzijdse
verdediging, solidair in het verzet tegen de uitbuiting en de onderdrukking, hebben zij aan hun
bazen verklaard dat de slavernij waarin zij zijn gehouden, moet ophouden: en vrijwel overal
bereiken ze daadwerkelijk wat eerder niet meer was dan een vergeefse wens. 
   En wij, waarom zouden wij zo inactief moeten blijven, als zovele voorbeelden ons aansporen om
te strijden? Waarom zouden we moeten afzien van deze heilige strijd, die men niet zozeer voor ons
voert, alswel voor onze vrouwen en onze kinderen, die verscheurd en barrevoets honger en kou
lijden? Zouden wij zo laf zijn?
   NEE.
   De Fascio dei Lavoratori van Napels roept ons bijeen onder zijn vlag. Haasten we ons allen om
ons in te schrijven, en overal waar er mensen zijn die aangemoedigd worden door vertrouwen en
overtuiging, laten zij zich verenigen, kleine bedragen verzamelen, overal een groep, een kern, een
afdeling van de Fascio oprichten, in de stad en op het land; en laten ze het Centrale Comité dat
rondreist om zijn woord en steun aan allen te geven, bij zich roepen.
   Ons programma is eenvoudig. In grote lijnen willen wij:
   Dat het land zal toebehoren aan degene die het bewerkt: de mijn aan de mijnwerker, de kantoren,
de machines en de bedrijven aan de arbeider, de huizen aan de gemeente - en gratis voor iedereen,
de transportmiddelen en de openbare diensten - spoorwegen, telegraaf, post, apothekers, ziekenhui-
zen, enzovoort - aan de natie - en gratis voor iedereen; kortom, al datgene wat bestaat en dat nu
eigendom van weinigen is, zal eigendom van iedereen worden, sociaal eigendom, om aan iedereen
werk, bestaan, en vrede te verzekeren.
   Als directe doelen willen wij:
   Acht uren arbeid en verhoging van de lonen. Afschaffing van overwerk, werk op feestdagen,
nachtwerk en werk op stukloon om de werkloosheid op te heffen. Een wekelijkse rustdag. Arbitrage
tijdens conflicten tussen kapitalisten en arbeiders. Inspectie op arbeidsongevallen, nachtwerk, en



Bijlagen A 447

werk van vrouwen en kinderen. Inspectie op de hygiëne van straten en arbeiderswoningen. Geleide-
lijke daling met 30, 40 en 50 procent van de huren van arbeiderswoningen. Wederzijdse hulp, zorg
en samenwerking. Levensverzekering. Opvoeding en onderwijs van de leden. Publikatie van een
weekblad dat gratis is voor de leden.
   Kameraden arbeiders, laten we ons verenigen!
   Wij lijken klein tegenover onze bazen omdat we geknield gaan. Laten we opstaan en we zullen
gelijk aan hen zijn!

(Tipografia Tramontuno, Napels 1893)
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Agli Operai Italiani, [Londen 1893]. Bron: ASPisa, PS, B. 933.12

Bijlage - 12

PAMFLET "AAN DE ITALIAANSE ARBEIDERS" VAN ERRICO MALATESTA, 189312

Aan de Italiaanse arbeiders

Arbeiders!

   De economische omstandigheden van ons land waren nog nooit zo slecht als nu. In Italië lijdt
men honger. De levensmiddelen zijn duurder dan in elk ander land in de wereld, omdat de Regering
ze aan hoge belastingen heeft onderworpen. De lonen zijn uiterst laag. De grond blijft onontgonnen
omdat de belastingen en de pachten te hoog zijn. De bedrijven kunnen zich niet ontwikkelen. De
handel kwijnt en faillissementen zijn aan de orde van de dag.
   In al deze verwoesting is er één klasse die niet alleen niet lijdt, maar zich steeds meer verrijkt en
de vruchten vangt van de ellende van allen.
   Het is de klasse van de politieke beunhazen, bankiers, zakenlieden en andere schurken.
   Deze lieden laten de banken ten gronde gaan en nemen de miljoenen weg. Deze lieden drukken, in
overeenstemming met de Regering, vals geld en brengen het in omloop. Deze lieden, die regeren,
hebben de vrije hand om te stelen, en teneinde hun diefstallen te beschermen, laat de Regering de
arbeiders in San Gervasio en Caltavuture afslachten en de bevolking terroriseren.
   De diefstallen en de moorden van deze klasse zijn niet alleen van vandaag. Vanaf 1860 (om niet
verder terug te gaan) is het een voortdurende geschiedenis van roven en bloedbaden, begaan door de
regering en de bourgeoisie ten koste van het volk.
   De 'liberalen' en hun gevolg hebben het land stukje bij beetje verorberd; ze hebben gebieden in
beslag genomen die rechtmatig aan de boeren toekwamen, en toen het volk ze had opgeëist, heeft
de Regering het leger gestuurd en mannen, vrouwen en kinderen laten vermoorden.
   Ze hebben de kloosters afgeschaft en zich de kerkgoederen toegeëigend. Men kan onder de grote
'patriotten' van Italië degenen aanwijzen die tegenwoordig de enorme rijkdom van de religieuze
corporaties bezitten. En ook deze domeinen kwamen van rechtswege aan het volk toe, en hadden
aan de gemeenschap gegeven moeten worden opdat de boeren en de arbeiders ze hadden kunnen
cultiveren en er de bestaansmiddelen aan hadden kunnen ontlenen. Zo zou men het doen, zei men in
1860. De revolutie, zei men, zal van de arbeiders vele heren maken; we zijn gelijk en broeders, laten
we in gemeenschap werken en van de opbrengst genieten. Maar de revolutie was geen revolutie,
omdat het volk er niet aan deelnam; dat wil zeggen, het volk startte haar, het volk vocht, maar de
heren grepen de macht. De boeren die in 1860 de grondgebieden van de rijke eigenaren, die ze
wederrechtelijk hadden ingenomen, wilden onteigenen, werd dat belet. En de kloosters werden
onteigend, niet door de arbeiders tijdens de revolutie, maar later door het Parlement. En vanzelf-
sprekend regelde het Parlement het zodanig dat de goederen naar dezelfde politieke knoeiers gingen
die de wet hadden gemaakt en naar diegenen die ze aan de macht hadden geholpen.
   En zo is het ook in vele andere zaken gegaan. De Italiaanse regering maakte schulden: de bankiers
en afgevaardigden verdienden zeer goed aan elke nieuwe onderneming.
   De Regering gaf bankpapier uit. De bankiers wilden het zelf produceren en het aan de Regering
en het publiek lenen alsof het contant geld was.
   Men zette banken op. De afgevaardigden ontvingen van hen voorrechten en verdeelden de
aandelen die in korte tijd in waarde vermenigvuldigden en de gelukkige bezitters verrijkten.



Bijlagen A 449

   Men legde spoorwegen aan. De afgevaardigden en bankiers verwierven concessies. De afgevaar-
digden maakten wetten voor zichzelf, voor de maatschappijen waarvan zij aandeelhouders waren.
Zo kwamen de beroemde spoorwagons in de mode, en vele slopers verrijkten zich en het volk werd
veroordeeld te werken om de grillen en de grenzeloze weelde van de nieuwe bazen te bevredigen.
   En de regering stak zich in de schulden en legde belastingen op, en het volk stierf aan pellagra, en
honderdduizenden arbeiders en boeren emigreerden uit het land, en zij die niet konden emigreren
leden honger in alle provincies.
   En de Regering stond direct klaar met miljoenen om de banken die in gevaar verkeerden te
ondersteunen; maar ze antwoordde hele bevolkingsgroepen van werklozen, die brood of werk
vroegen, met geweervuur, massale arrestaties, het domicilio coatto en de ammonizione.
   En zo zijn meer dan dertig jaar lang de dingen steeds erger geworden. De landbouw is geruïneerd,
de kleine boeren zijn, en worden elke dag, door de Regering onteigend wegens achterstallige
betaling van de grondbelasting. De kleine bedrijven zijn om zeep geholpen ten gunste van een klein
aantal grote ondernemingen die door de Regering worden beschermd. Het Parlement is, niet alleen
in Italië maar ook in Frankrijk, Amerika en overal, een heuse dievenbende geworden: diegenen die
stelen zijn geen uitzondering, maar vormen de regel, en niet alleen afgevaardigden, maar ook
ministers, presidenten van republieken en koningen. En dezelfden die in het Parlement de leiding
hebben, spelen de baas in de gemeenten waar ze ook het volk uitzuigen. Nu dan, deze praktijken
moeten de arbeiders de ogen openen. Wie kan nog geloof hechten aan de Parlementen? En wie
waagt het heden ten dage nog te zeggen dat de rijkdom van de kapitalisten het resultaat is van hun
eerlijke werk? Wie ziet niet dat de vrijheid een leugen is zolang niet alle arbeiders over de
noodzakelijke middelen beschikken om te werken en om te leven? En dat, om deze arbeidsmiddelen,
deze door de bourgeoisie bezette grond, deze door de uitbuiters geaccumuleerde rijkdommen te
veroveren, de arbeiders een nieuwe revolutie moeten starten, zich van de Regering moeten ontdoen,
diegenen moeten onteigenen die zich door diefstal en plundering hebben verrijkt - dat wil zeggen
alle kapitalisten en alle landeigenaren -, land en fabrieken in bezit moeten nemen, de banken, politie
en parlementen moeten afschaffen, en zelf hun zaken ter hand moeten nemen in de arbeidersvereni-
gingen en in de arbeidersgemeenschappen, zonder politici en zonder bazen?
   Waarop wachten wij derhalve? Nu of nooit is het moment om te handelen. Als Italië nog niet het
rijk der doden is geworden dan moet het volk in opstand komen.
Leve het anarchistische socialisme!
Leve de arbeidersrevolutie!
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Socialismo, Rodolfo Mondolfo, ed. (Bologna, 1921) 10-11.

Bijlage - 13

FILIPPO TURATI OVER HET ARBEIDERSCONGRES EN OVER DE ANARCHISTEN13

   [...] Door de bekende historische, politieke en economische oorzaken, is de ware arbeidersbewe-
ging in Italië langzaam en laat, en nu nog in de beginfase. De territoriale verdeeldheid en de strijd
voor nationale eenheid die tot voor kort duurden, de overheersing van de landbouw en van een
grotendeels primitieve landbouw, de achtergebleven bedrijven, de koortsachtige ontwikkeling van
de burgerij en van de handel, de uitputtende en krankzinnige politiek van de opeenvolgende
regeringen, de verscheidenheid aan karakters, gewoonten, en historische ontwikkeling tussen de
verschillende regio's veroorzaakten en bestendigden ook een ware stagnatie in de klasse die, wegens
het eigen instinct en de eigen belangen, overal de sociale kwestie opwerpt en bevordert. Het
werkelijke belang van de huidige arbeidersbeweging in Italië kan niet goed worden begrepen als het
niet wordt vergeleken met de arbeidersbeweging van dertig of veertig en ook meer jaren geleden in
andere landen en met wat er daar heden van is geworden. [...]
   In de Italiaanse arbeidersbeweging - partij in ontwikkeling - gisten nog steeds de gemoederen die
we, aan het begin, aantreffen in de geschiedenis van alle arbeiderspartijen. Zij heeft nog niet alle
kinderziekten overwonnen, en het blijft twijfelachtig of ze sommige kan ontwijken en met dat
resultaat de andere kan trotseren. Nadat de navelstreng die haar aan de liberale partijen van de
burgerlijke klasse bond, is verbroken - nog niet volledig en nog niet overal -, is haar onafhankelijke
bestaan vol met onzekere stappen en met atavismen, waaraan de onwetendheid en de ellende van de
massa en de nationale apathie een zeer gunstige bodem verschaffen. Het antagonisme - waarvan ze
zich langzamerhand bewust wordt - met de burgerklasse, vertaalt zich in de verhitte geesten, in een
soort irrationeel en instinctief wantrouwen jegens alles wat uit de burgerlijke klasse voortkomt, ook
als het gaat om krachten die fundamenteel tegenstrijdig zijn met de burgerlijke overheersing of om
geschikte en onmisbare wapens om haar te vernietigen: wantrouwen dat de ambitieuze behoeftigen
en de onnozele kletsers uitstekend kunnen uitbuiten.
   Vandaar dat anarchisme en dat semi-anarchisme, dat nog altijd een grote invloed heeft in Italië,
half gevormd door ongeduld en half door traagheid. Waar dat anarchisme het meest gewelddadig en
extreem lijkt, is het daarentegen uiterst conservatief en reactionair, zoals de gelukzalige en onschul-
dige onwetendheid altijd reactionair en conservatief is. Vandaar die neiging om, als vergeefs en
corrumperend, het machtige wapen van het stemrecht weg te werpen, dat zeer nuttig is als middel
voor de organisatie en voor de ontwikkeling van het klassenbewustzijn, onmisbaar voor de
geleidelijke verovering van de sociale macht; en dat laatste is een voorwaarde voor elke radicale
economische verandering. Vandaar de systematische desinteresse voor de politieke actie, de
preventieve argwaan jegens alle directe voordelen - hetzij wetten hetzij voordelen van elke andere
aard - die het georganiseerde proletariaat, met vasthoudende inspanning, aan de heersende klassen
kan ontrukken om zich ervan te bedienen en zich te versterken. Vandaar die neiging, die nog altijd
sterk aanwezig is onder onze arbeiders (en die met veel liefde gekoesterd wordt door alle burgerlijke
partijen) om zich af te zonderen, om zich in te graven in de zogenaamde economische omgeving -
verkeerde term waarmee men de zuivere arbeidsstrijd bedoelt - om daarmee de niet minder
verkeerde machteloze tactiek te dopen onder de grootse en profetische naam van de klassenstrijd.
   Wat nog meer! De grootse samenvattende en afsluitende uitspraak van het werk van Marx,
"Proletariërs aller landen verenigt U!", en de grootse leuze van de Internationale, "de emancipatie
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van de arbeiders moet het werk van de arbeiders zelf zijn", ... worden door de idioten als volgt
vertaald: "Laten we ons afscheiden van al wat intelligent, onafhankelijk en cultureel is, laten we
letten op het hemd, en niet op de beginselen, niet op de geest, niet op het leven, en laten we de
arbeiderspartij van de analfabeten vormen."
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Agli Anarchici d'Italia, Londen, [september- november 1893]. Bron: ACSR, Fondo Crispi, DSPP, B. 82,14

fasc. 526. Uit een bericht in ACSR (Fondo Crispi, B. 92, fasc. 555) blijkt dat Malatesta de auteur was en
dat Merlino het pamflet heeft gecorrigeerd. 

Bijlage - 14

PAMFLET "AAN DE ITALIAANSE ANARCHISTEN" DOOR ERRICO MALATESTA EN FRANCESCO SAVERIO

MERLINO, 189314

Aan de Italiaanse anarchisten 

Kameraden!

De gebeurtenissen dringen!
Sicilië kan van het ene op het andere moment in opstand komen.
Terwijl de regering, in al haar huichelarij, het voornemen ontkent om de Fasci te ontbinden laat ze
wel elke dag massa-arrestaties uitvoeren; en na de gevangenissen gevuld te hebben met de meest
vermetelen, probeert ze de beweging te onderdrukken middels een groot bloedbad.
De economische crisis waardoor Italië wordt geteisterd, is daarnaast zo ernstig dat geen enkele
regeringsinspanning er in kan slagen om een catastrofe af te wenden. Meer dan dertig jaar van
voortdurende beroving en diefstallen door de regering en de bourgeoisie ten koste van het volk
hebben een land dat zeer rijk was aan natuurlijke bronnen, teruggebracht tot de uiterste misère.
Het is onmogelijk dat de huidige economische en morele wanorde zal blijven bestaan. Van tweeën
één: of sociale revolutie, ofwel oorlog, misschien de mislukking en een verschrikkelijke reactie, die
het land zal terugwerpen in een staat van wanhoop die zijn gelijke niet kent.

Kameraden!

Welke keuze de andere partijen ook zullen maken, en we hopen dat ze zich allen onder het vaandel
van de Sociale Revolutie zullen scharen, over de onze bestaat geen twijfel. Wij, revolutionaire partij
bij uitstek, wij die het doelwit zijn van de meest verbitterde vervolgingen door de regering, wij die
velen onder ons hebben die levend begraven zijn in de vaderlandse gevangenissen, wij hebben de
onvermijdelijke plicht om in opstand te komen.
Wij zullen nooit toestaan dat de regering de kreet van pijn en opstand die ons vanuit Sicilië bereikt
in bloed zal smoren.
De zaak van de Siciliaanse arbeiders en boeren is de zaak van de arbeiders en boeren van heel
Italië; die, uitgehongerd in eigen land en geweigerd door het buitenland, niet meer hebben dan een
laatste middel: strijden.
De agrarische opstand in Sicilië is de laatste van een lange serie van opstanden die de beginselen
van het socialisme en de geest van de opstand in het hele land verspreidden.
Herinneren we ons de stakingen in de buurt van Mantua.
Herinneren we ons die in Milaan.
Herinneren we ons de opstanden in de Romagna.
Herinneren we ons de recente opstand in Napels.
Overal is het volk klaar voor de opstand. Het wacht op het signaal. Aan de stoutmoedigen om het
hem te geven!

Kameraden!
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Het lang verwachte uur is aangebroken. Wee ons als we het voorbij laten gaan! Als Sicilië eenmaal
is verslagen, dan zal het de beurt zijn aan het vaste land. Als de Siciliaanse opstand is onderdrukt,
dan zal de heerschappij van de terreur worden uitgebreid over heel Italië.
Al diegenen, van wie de regering vermoedt dat ze tot de vooruitstrevende partijen behoren, zullen
worden opgesloten, zullen in de gevangenis sterven, en hun families zullen, erger dan ooit, lijden
onder de kwellingen van de honger.
Daarentegen, indien we willen, kunnen we zegevieren.
Nog nooit was de overwinning zo dichtbij als nu.
Het is aan ons om haar veilig e stellen.
Laten we stad en land aflopen. Laten we overal Fasci Rivoluzionarii organiseren. Laten we een
opstand in gang zetten die het de regering onmogelijk zal maken om hele regimenten naar Sicilië te
sturen.
Laten we de opstand uitbreiden over het hele schiereiland opdat de soldaten zullen weten dat het
bloed dat zij moeten laten vloeien, het bloed is van broeders, totdat zij gedwongen worden om te
kiezen tussen gehoorzaamheid aan de regering en liefde voor hun dierbaren, tussen de stem van de
leiders en die van de natuur.
Laten we het teken tot de strijd geven! Laten we het durven!
Laten we ten strijde trekken met ons vaandel, zonder compromissen, maar ook zonder onverdraag-
zaamheid, dat immer schadelijk, maar in dit geval funest is.
Laten we strijden met en voor het volk, voor de emancipatie van de proletariërs, voor de vernieti-
ging van de privileges en de monopolies, voor het welzijn van iedereen en voor de zege van de
vrijheid en van de gerechtigdheid.

Il Gruppo 'La Solidarità'
44, Overstone road Hammersmith - London

ANONIEME BRIEF, S.L., S.A.  15

   In Lugano is vanuit Londen een pakket aangekomen met het hierbij gesloten manifest, dat
momenteel in Italië aangekomen en verspreid moet zijn.
   Malatesta heeft naar Lugano geschreven dat hij vele kameraden in Italië, in het bijzonder in de
Romagna en Sicilië, aanzet om onmiddellijk gewapende bendes te vormen die dit keer versterkt
zullen worden met boeren.
   Malatesta zegt dat men geen angst hoeft te hebben voor het leger omdat er vele socialisten zijn in
zijn rangen. Hij belooft dat hij naar Italië zal komen met een contingent cosmopolitische anarchis-
ten die in Londen verblijven.
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Solidarietà con la Sicilia. Londen, januari 1894. Bron: ASDMAE, P.I., B. 46.16

Bijlage - 15

PAMFLET "SOLIDARITEIT MET SICILIË" DOOR ERRICO MALATESTA EN FRANCESCO SAVERIO

MERLINO, 189416

Solidariteit met Sicilië

Aan de arbeiders
     
   De Italiaanse regering, die drieëndertig jaar lang de landeigenaren van Sicilië heeft toegestaan om
tegen hun pachters elke vorm van geweld en roof te gebruiken, zonder ooit in te grijpen, behalve
dan door de laatsten nog meer lasten op te leggen, heeft, nu de arbeiders in de eendracht de kracht
hebben gevonden om zich te verzetten tegen de arrogantie van hun bazen, een teken van leven
getoond en een heel leger naar Sicilië gestuurd ... in dienst van de onderdrukkers en met het bevel
om de onderdrukten af te slachten.
   Zij heeft nog meer gedaan. Door met één pennestreek de instellingen af te schaffen die het
Italiaanse volk met bloed veroverde in 1860 - onoprechte en leugenachtige instellingen zoals de
feiten aantonen -, heeft ze in Italië de slechtste tijden van de Oostenrijkse en Bourbonse tirannieën
doen herleven.
   Onze Siciliaanse broeders hebben zich verzet en gestreden - en verzetten zich en strijden met het
heldendom van de grote historische perioden. Maar deze strijd, die ongelijk zal zijn als wij er
onverschillige toeschouwers van zullen blijven, zal in dit geval door onze schuld eindigen met de
opoffering van hele bevolkingsgroepen. Als wij daarentegen onze plicht zouden weten te vervullen,
zal zij eindigen met de volledige overwinning van de arbeiders.
   De kameraden van Sicilië hebben op dit moment hun ogen op ons gericht, en vertrouwen erop dat
we niet zo laag zullen zijn om ze over te laten aan de wraak van een door de angst dol geworden
regering.
   Als we niet in staat zijn tot iets beters, laten we dan het werk staken. Laten we ophouden om te
produceren voor onze bazen, in wier belang men de bloedbaden in Sicilië aanricht, en laten we op
deze wijze aan de regering en aan de kapitalisten de middelen ontnemen die zij tegen ons aanwen-
den.
   Laten we met een standvastig en vastberaden houding aantonen dat, alhoewel het mogelijk is om
enkele Fasci te ontbinden, een heel volk, dat voor de eigen emancipatie in opstand komt, zich niet
laat ontbinden en evenmin laat veroveren.
   Laten we overgaan tot de algemene staking. Dat niemand aan het werk gaat! Dat niemand nog
langer belasting betaalt! Dit is het moment om onze rechten te laten gelden en te strijden voor ons
bestaan en dat van onze kinderen.
   Laten we met onze energie de val bespoedigen van een regering, die in de grootste financiële
moeilijkheden tegenspartelt en die zichtbaar bezwijkt onder druk van haar misdaden. En laten we
op haar ruïnes een maatschappij opbouwen waarin er niet langer armen of uitbuiters zullen zijn -
waarin het land aan de boeren toekomt, de fabrieken en de machines aan de ambachtsman, en de
opbrengsten van het werk en de vrijheid en het welzijn aan alle werkers!
   Leve de Arbeiderssolidariteit!
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Bron: Aldo De Jaco, ed., I Socialisti. Cronaca Inedita dell'Unità d'Italia (Rome, 1974) 333-334. De17

opsteller van het rapport was een agent in Bisacquino, ene Vincenzo Morandi, die het in oktober 1893
naar zijn meerdere, de onderprefect van Corleone, had gestuurd. Deze hechtte er weinig geloof aan en
weigerde het door te sturen naar Giolitti. Tijdens het proces tegen de leiders van de fasci, op 21 april
1894, hield de opsteller vol dat hij de "metafysische zekerheid" had dat het rapport klopte en dat "het
verdrag in oktober 1893 werd ondertekend." Crispi baseerde zijn politiek voor een groot deel op de
echtheid van dit 'verdrag'.
Er is geen persoon bekend met de naam Granduca. De schrijver van het rapport heeft waarschijnlijk18

geruchten over samenzweringen vernomen waarbij een groothertog (granduca) was betrokken.

Bijlage - 16

HET "VERDRAG VAN BISACQUINO", 189317

1. De samenzwering die zich manifesteert door middel van de fasci dei lavoratori socialisti, heeft
een politieke actie ten doel, die door Frankrijk en Rusland wordt beschermd en bevorderd. Zij
streven naar de afscheiding van Sicilië van de rest van Italië;
2. Sicilië zal worden binnengevallen door Rusland en door dit land worden gebruikt als operatie-
basis tegen Constantinopel;
3. Men belooft aan Sicilië een vrije, onafhankelijke regering, zonder lasten maar met de verplichting
om militaire garnizoenen te dulden op door Rusland gewenste punten;
4. Niet later dan mei 1894 zal Frankrijk een tocht over de Alpen simuleren om Piemonte binnen te
vallen, terwijl Sicilië een socialistische opstand zal uitvoeren, die van buitenaf door Frankrijk zal
worden beschermd door met haar vloot die van Italië en Engeland tegen te houden, etcetera;
5. Om de geest van de opstand in Sicilië levendig te houden zal men de leden van de fasci dwingen
om te staken, op een zodanige wijze dat de heftigheid van de opstand, verergerd door de misère,
ontembaar zal zijn;
6. De fasci van Sicilië zullen worden bevoorraad door twee schepen met achterladers, munitie en
met dynamiet gevulde bommen;
7. De revolutie van de fasci en andere revolutionaire genootschappen in andere regio's in Italië zal
steeds aangemoedigd worden, en als de regering probeert om Sicilië te verdedigen, dan zal
Frankrijk een expeditie sturen om Rome binnen te vallen;
8. Dit alles zal bliksemsnel plaatsvinden opdat de vijandige mogendheden het grootste geloof zullen
hechten aan het volledige succes ervan;
9. Er wordt gerekend op het gebrek aan discipline in het Italiaanse leger, des te meer omdat men
denkt dat de lagere manschappen de gemeenschappelijke eisen zullen delen en en willen bijdragen
aan de verlossing van het proletariaat;
10. De Algemene Raad van die samenzwering bestaat uit verschillende Siciliaanse afgevaardigden,
waaronder Colajanni, De Felice Giuffrida en ene Granduca;18

11. Voorlopig is men overeengekomen tot een revolutionaire actie die zal worden ontketend op het
moment dat de fasci zullen worden ontbonden of tijdens de aanstaande winter, opdat de leden van
de fascio hun gemak ervan kunnen nemen door te profiteren van de plunderingen, en zo kunnen
leven tot het tijdstip dat met Sicilië de rest van Italië in opstand komt. Die opstand die voorafgaat
aan de algemene zal zich beperken tot de provincie Palermo, aangezien deze goed is voorzien van
wapens, deels vaderlandse, deels achterladers, deels Wetterly-geweren, en aangezien de leden van
de fascio in het geheim wachten op de productie van patronen;
12. Men heeft bepaald dat de correspondentie van de samenzweerders van alle fasci toevertrouwd
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zal worden aan geschikte boodschappers die speciaal daarvoor worden gekozen onder de handigste
en betrouwbaarste volgelingen, en men zal het middel van de post en telegraaf vermijden, behalve
als het om dringende aangelegenheden gaat, maar dan met de afspraak tussen de correspondenten
om het tegenovergestelde door te geven van wat men zou moeten uitvoeren.
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Bron: SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 13882.19

Bijlage - 17

PRO-MEMORIA VAN DE ITALIAANSE REGERING GERICHT 

AAN DE ZWITSERSE BONDSRAAD, 18 JULI 189419

   Au moment où tous les gouvernemnts s'occupent de rechercher et mettre en exécution les
meilleurs moyens de se garantir contre les menées anarchistes toujours plus effrayantes, et que
chacun d'eux cherche à purger son territoire des éléments subversifs étrangers, le Gouvernement
Italien pense qu'il serait utile et nécessaire une entente avec la Confédération Suisse pour rendre
plus efficaces et profitable les mesures, que l'un et l'autre sont obligés de prendre pour la sécurité
publique de leur pays.
   A cet effet il paraîtrait tout d'abord indiqué que les deux gouvernements s'entendent pour
autoriser un échange régulier et confidentiel, entre leurs autorités respectives de police à la
frontière, d'informations concernant la surveillance, le passage et l'arrestation d'anarchistes, soit
qu'elles leur soient adressées par le télégraphe, soit qu'elles leur parviennent de toute autre manière.
   Pour assurer ensuite une surveillance constante et sûre des anarchistes, reconnus ou suspectés
comme tels, les deux gouvernements devraient convenir de faire remettre aux autorités de police de
l'autre état tous les expulsés par mesure d'ordre public, que l'un des deux Etats fait mettre à la
frontière de l'autre.
   Ces dispositions ayant un caractère tout spécial d'urgences, on désirerait connaître, le plus tôt
possible, s'il y a moyen de s'entendre sur leur mise à execution, dans un intérêt réciproque d'une
évidente utilité et d'une importance réelle.
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Bron: Gazzetta Ufficiale d'Italia. AAD, Carte Crispi Roma, B. 562.20

Bijlage - 18

DE ANTIANARCHISTISCHE WETTEN VAN 19 JULI 189420

Wet No. 314

Art. 1
   Een ieder die, met het doel om misdrijven te begaan tegen personen of eigendom, of angst in te
boezemen bij het publiek, oproeren of openbare onlusten te veroorzaken, ofwel in de wetenschap
van dat doel, dynamiet of andere explosieven die in hun effect overeenkomen, bommen, machines
of andere moorddadige of brandstichtende mechanieken, ofwel stoffen en substanties die bedoeld
zijn voor de samenstelling of aanmaak van die voorwerpen, produceert, vervoert of in huis of elders
bewaart, wordt bestraft met een opsluiting van drie tot zeven jaar.

Art. 2
   Een ieder die, met het enkele doel om angst bij het publiek in te boezemen of om oproeren of
openbare onlusten te veroorzaken, dynamiet of andere explosieven die een gelijke uitwerking
hebben, bommen, machines of andere moorddadige of brandstichtende mechanismen, laat
ontploffen of tot dat doel plaatst, wordt bestraft met een opsluiting van vier tot tien jaar.
   Indien het feit zich voordoet op een plaats en tijdstip van publieke toeloop, ofwel ten tijde van
algemeen gevaar, publieke opschudding, rampen of ongelukken, zal de opsluiting acht tot twaalf
jaar bedragen, met uitzondering van het geval dat er gevaar voor personen bestaat, waarover artikel
3 beschikt.

Art. 3
   Een ieder die, met het doel en de middelen zoals aangegeven in art. 2, probeert om een gebouw,
van welke aard dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk te vernielen, wordt bestraft met een opsluiting
van acht tot twaalf jaar.
   Indien het feit zich heeft voorgedaan in een zetel van bestuurlijke of politieke vergaderingen, of in
andere openbare gebouwen of in gebouwen die bestemd zijn voor openbaar gebruik, in gebouwen
die bewoond zijn of bestemd zijn voor bewoning, in industriële fabrieken of werven, of in magazij-
nen van ontvlambare of explosieve stoffen, varieert de vriheidsstraf van tien tot vijftien jaar.
   Indien men als gevolg van het misdrijf zoals voorzien in dit en het voorgaande artikel het leven
van personen in gevaar heeft gebracht, dan is de vrijheidssstraf vijftien tot twintig jaar; en als zich
de dood van één of meer personen voordoet, dan is de vrijheidsstraf twintig tot vierentwintig jaar.

Art. 4
   Een ieder die, met het doel en de middelen zoals aangegeven in artikel 2, een daad pleegt die
gericht is tegen personen, wordt bestraft met een opsluiting van minimaal twintig jaar; en als deze
[daad] de dood van één of meerdere personen ten gevolge heeft, dan krijgt men levenslange
gevangenisstraf.

Art. 5
   Het misdadige genootschap zal als gevormd worden beschouwd, indien het ten doel heeft om
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misdrijven te begaan zoals voorzien in de voorgaande artikelen, ook indien het aantal personen uit
drie bestaat. Hierop zijn alle bepalingen van hoofdstuk II, titel V van het Wetboek van Strafrecht
van toepassing, en de straffen worden met een derde tot de helft verhoogd.

Art. 6
   Een ieder die openlijk aanzet tot het begaan van één van de misdrijven zoals voorzien in deze wet,
wordt bestraft met een opsluiting van drie tot vijf jaar, met uitzondering van de gevallen zoals
voorzien in de artikelen 63 en 64 van het Wetboek van Strafrecht.
   Een ieder die openlijk dezelfde misdrijven verdedigt, wordt bestraft met een vrijheidsstraf van zes
maanden tot twee jaar.

Art. 7
   De straffen zoals vastgesteld in de voorgaande artikelen worden altijd verzwaard met het speciale
toezicht van de politie. 
   De ammoniti en de personen onder speciaal toezicht zullen worden voorgedragen voor het
domicilio coatto, dat ze ook opgelegd krijgen bij één enkele veroordeling wegens een misdrijf zoals
voorzien in de voorgaande artikelen.

Art. 8
   Niemand mag objecten en stoffen zoals aangegeven in artikel 1 aanmaken, verkopen, vervoeren,
in huis of elders bewaren, zonder een speciale vergunning van het ministerie van Binnenlandse
Zaken of de prefect van de provincie.
   De overtreder wordt bestraft met een vrijheidsstraf van maximaal één jaar en een boete tot
tweeduizend lire, met uitzondering van de gevallen zoals voorzien in artikel 461 van het Wetboek
van strafrecht waarvoor hogere straffen gelden.

Art. 9
   De bepalingen met betrekking tot de stoffen die in de huidige wet zijn opgenomen, verliezen hun
kracht indien ze met dezelfde wet tegenstrijdig zijn.

Art. 10
   Met een speciaal voorschrift zal worden voorzien in de uitvoering van de artikelen 7 en 8 van de
huidige wet, en in de vaststelling van de hoeveelheid en de kwaliteit van het buskruit en de andere
stoffen die zonder vergunning bewaard of vervoerd mogen worden.

Wet No. 315

Art.1
   Indien de misdrijven zoals aangegeven in de artikelen 246 en 247 van het Wetboek van Strafrecht
en art. 6 van de wet op misdrijven begaan met explosieven, begaan zijn door middel van de pers, of
welk ander beeldmateriaal dan ook waarvan sprake is in art. 1 van de wet van 26 maart 1848, dan
zijn op de schuldige de straffen van toepassing zoals vastgesteld in het Wetboek van Strafrecht met
verhoging van de helft.

Art. 2
   Een ieder die door middel van de pers, of van welk ander beeldmateriaal dan ook, zoals aangege-
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ven in art. 1 van de wet van 26 maart 1848, militairen aanzet tot ongehoorzaamheid aan de wet, of
tot schending van de eed of de plichten van de discipline, of het leger blootsstelt aan de haat of
minachting van de burgerij, wordt bestraft met een opsluiting van drie tot dertig maanden en met
een boete van driehonderd tot drieduizend lire.

Art. 3
   De misdrijven zoals voorzien in art. 1 vallen onder de bevoegdheid van de gerechtshoven; de
misdrijven zoals voorzien in art. 2 vallen onder de bevoegdheid van de Hoven van Assisen.

Wet No. 316

Art. 1
   Behalve personen zoals aangegeven in de wet op de Openbare Veiligheid van 30 juni 1889 n.
6144 (serie 3a), kunnen ook degenen die een veroordeling krijgen voor één van de volgende
misdrijven voor het domicilio coatto worden voorgedragen, in het geval dat ze gevaarlijk worden
geacht voor de openbare veiligheid:
   1. misdrijven tegen de openbare orde, zoals voorzien in titel V, boek II van het Wetboek van
Strafrecht;
   2. misdrijven tegen de openbare veiligheid, zoals voorzien in de artikelen 300 tot 307 en in de
artikelen 312, 313, 315 en 317 van hetzelfde Wetboek;
   3. misdrijven, zoals voorzien in de artikelen 1 tot 6 van de wet op misdrijven begaan met
explosieven.

Art. 2
   De toewijzing voor het domicilio coatto zal worden uitgesproken door een provinciale Commis-
sie samengesteld uit: de president van de rechtbank, die haar voorzit, de procureur van de Koning
en een raadsman van de prefectuur.
   Voorafgaand aan de dagvaarding door middel van een deurwaarder moet deze commissie de
aangeklaagde persoonlijk horen.
   Indien genoemd persoon niet verschijnt en zijn afwezigheid niet rechtvaardigt, procedeert de
commissie bij verstek.
   Tegen de beslissing van de provinciale Commissie bestaat het recht van beroep bij de Commissie
van Beroep, volgens de bepalingen van artikel 127 van de wet op de Openbare Veiligheid.

Art. 3
   De provinciale Commissie kan, met inachtneming van de rechtsgang zoals bepaald in het
voorgaande artikel, voorstellen dat degenen die het vaste voornemen hebben geuit om gewelddaden
te plegen tegen de sociale orde, toegewezen worden voor het domicilio coatto voor een periode van
maximaal drie jaar.
   De Commissie van Beroep wordt samengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken.

Art. 4
   Wegens zwaarwegende redenen van openbare veiligheid kan de provinciale Commissie, met een
gemotiveerd besluit, de preventieve arrestatie gelasten van de persoon die is voorgedragen voor de
toewijzing voor het domicilio coatto.
   In dat geval moet de Commissie binnen acht dagen na de arrestatie zitting houden.
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Art. 5
   Verenigingen en bijeenkomsten die ten doel hebben om middels gewelddaden de sociale orde
omver te werpen, zijn verboden. De overtreders worden, onafhankelijk van de bepalingen zoals
voorzien in artikel 3, bestraft met een verbanning voor maximaal zes maanden.

Art. 6
   De huidige wet wordt op de dag van haar uitvaardiging van kracht en verliest haar werking op 31
december 1895.
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Bron: ACSR, Carte Crispi Roma, B. 562.21

Bijlage - 19

ONTWERP VAN EEN CIRCULAIRE VAN MINISTER-PRESIDENT CRISPI, JULI 189421

   Teneinde een dam op te werpen tegen de groeiende vermetelheid van waanzinnigen, die met
verschillende middelen de vrijheid, vrede en veiligheid van burgers bedreigen, met het verdorven
doel om elke vorm van sociale ordening omver te werpen, zijn er drie speciale wetten goedgekeurd
en afgekondigd die, indien correct en energiek toegepast, er in zullen slagen om de gevaren te
bezweren die het publieke gemoed zozeer beroeren.
   De eerste van die wetten is gericht op een betere aanpak van het misbruik door een bepaalde soort
pers die, voorbijgaand aan haar nobele opvoedende taak, zich in de laatste tijd heeft toegelegd op
het verspreiden en prediken van haat onder de massa, het bederven van opgewonden en zwakke
geesten, en het op directe en indirecte wijze aanzetten tot de meest ernstige en dwaze misdrijven.
   Welke de effecten zijn geweest van deze brutale propaganda behoeft geen toelichting, en ik ben er
derhalve zeker van dat U zich, binnen de perken van Uw bevoegdheden, zult inspannen opdat
dergelijke vormen van misbruik, die de belangrijkste oorzaak vormen van het kwaad dat ons
teistert, onderdrukt zullen worden.
   Met de tweede wet zijn andere en meer doelmatige maatregelen dan de huidige aangenomen,
teneinde voor kwaadwilligen de aanschaf en het bezit te bemoeilijken van explosieven en machines,
waarvan deze openbare vijanden zich, met betreurenswaardige regelmaat, bedienen om angst aan te
jagen, onlusten te veroorzaken en verwoesting en bloedbaden aan te richten. 
   Om het misdadige gebruik van dergelijke verschrikkelijke en dodelijke middelen zoveel mogelijk
te voorkomen, dreigt de nieuwe wet met zwaardere straffen tegen misdrijven die men met dergelijke
middelen begaat, en voegt er secundaire maatregelen toe, met het doel om de onderdrukking
doelmatiger te maken en de openbare rust beter te verzekeren. 
   Ik hoef U hedentendage geen enkele speciale aanbeveling te doen met betrekking tot deze wet, die
geen enkele moeilijkheid in haar toepassing oplevert noch tot misbruik aanleiding kan geven.
   De derde wet ten slotte is erop gericht om de voorgaande te completeren en te versterken door het
domicilio coatto uit te breiden tot andere categorieën personen die niet minder gevaarlijk zijn dan
diegene die reeds in de huidige veiligheidswetten worden aangegeven.
   Welke deze personen zijn, blijkt niet alleen duidelijk uit de tekst van de wet maar tevens uit de
verslagen en de discussie die erop volgde in het Parlement.
   Niettemin, in de wens dat genoemde wet zorgvuldig en rechtmatig toegepast zal worden, raad ik
U ten zeerste aan om met de grootst mogelijke toewijding en omzichtigheid te werk te gaan,
teneinde elke fout of vorm van misbruik te voorkomen en te verhinderen.
   Daartoe dient U onmiddellijk de aangiften voor toewijzingen van het domicilio coatto te
onderzoeken, om de waarheid en juistheid van de feiten vast te stellen die deze maatregel rechtvaar-
digen en geschikt maken; dit, opdat voorkomen wordt dat de maatregel in een enkel geval een
middel van wrok, vooroordelen of persoonlijke wraak zal worden.
   Aangaande de verenigingen die door de nieuwe wet verboden worden, dient U er rekening mee te
houden dat de wet niet bedoeld is voor diegenen die bijeenkomen om de problemen van de moderne
maatschappij te bespreken, maar voor die verenigingen die ten doel hebben om de sociale orde met
geweld daadwerkelijk omver te werpen.
   Ik ben ervan overtuigd dat U, zich bewust van de zware verantwoordelijkheid die op U rust
tegenover de regering en het land, elke fout en elk misbruik weet te vermijden bij de toepassing van
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deze wet, die op deze wijze de weldadige en heilzame effecten zal sorteren die men ervan verwacht.
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Bron: ACSR, Carte Crispi, B. 562.22

Bijlage - 20

CIRCULAIRE VAN MINISTER-PRESIDENT CRISPI, ROME 26 JULI 189422

   Gevorderd door de publieke opinie en aangenomen door de twee kamers van het parlement,
moeten de nieuwe wetten, die ter verdediging van en zorg voor de maatschappij werden bekrach-
tigd, in hun toepassing het doel bereiken waarvoor ze door het land in het leven zijn geroepen en
door de Nationale Vertegenwoordiging werden goedgekeurd.
   Het is derhalve niet nodig dat ik U herinner aan de inhoud en omvang van de verantwoorde-
lijkheden van de Regering. 
   Z.E., de minister van Justitie, die zich met een recente circulaire tot alle gerechtelijke autoriteiten
heeft gewend, daarbij wijzend op het uiterst belangrijke ambt dat hun is toevertrouwd, verklaart de
manieren waarop en de criteria volgens welke de nieuwe wetten dienen te worden toegepast. Ik
stuur een kopie van genoemde circulaire opdat de heren prefecten haar kennen, omdat de acties van
de politieke autoriteiten zich in volledige overeenstemming met die van de gerechtelijke autoriteiten
moeten ontplooien.
   Met betrekking tot de wet die het aanzetten tot het begaan van misdrijven en de verdediging van
misdrijven door middel van de pers bestraft, vertrouw ik erop dat de politiebureaus elk onderzoek
zullen aanvangen in volledige overeenstemming met de richtlijnen van het Openbaar Ministerie,
zodanig dat het misdrijf doeltreffend onderdrukt zal worden.
   Met betrekking tot de houding ten opzichte van de wet op misdrijven die worden begaan met
explosieven, zal zo spoedig mogelijk het reglement worden toegestuurd voor de te volgen normen
bij de toewijzing van het domicilio coatto en bij de invrijheidstelling waarover art. 8 van de wet
handelt.
   De wet vervolgens, die de maatregelen van de Openbare Veiligheid omvat, bevat een gedeelte dat
een werkwijze vereist die volgens vastgestelde voorschriften en ondubbelzinnige richtlijnen
uitgevoerd moet worden; en daartoe zal een speciaal reglement worden uitgegeven.
   De beoordeling van de feiten vereist echter de rustige beoordeling die de belangrijkste gave van de
openbare ambtenaar is, en alle rechtschapenheid die de vereiste vormt van liberaal bestuur. Het feit
van veroordeling voor misdaden zoals opgenomen in de wet mag niet leiden tot de toewijzing voor
het domicilio coatto, tenzij het gaat om personen die op dit moment gevaarlijk zijn voor de
openbare veiligheid; en voor de verenigingen en bijeenkomsten moet de maatregel van verbod
evenzeer voortkomen uit het feit van het vastbesloten voornemen en van begane handelingen tot de
omverwerping van de sociale orde. 
   Indien men anders handelt zal de bedoeling van de wetgever verkeerd worden opgevat; en de
maatregelen die gericht zijn op het welzijn van de maatschappij zouden voor iedereen veranderen in
leed.
   Ik acht het nuttig om eraan te herinneren dat voor de preventieve wetten geldt dat, daar waar de
noodzaak ophoudt, het misbruik begint. En uit het vermogen deze te onderscheiden blijkt de
bedachtzame en scherpzinnige geest van de goede ambtenaar.
   Ik heb het volste vertrouwen in het gewetensvolle, vaderlandslievende werk, zonder vermijdbare
zwaktes en ondoordachte opwellingen van alle autoriteiten, waaraan de belangrijke taak van de
uitvoering van de genoemde wetten is toevertrouwd.
   Ik ben er zeker van dat onze autoriteiten de bijval van de Regering en de erkenning van het land
weten te verdienen.
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Bron: ACSR, Giustizia, Miscellanea, B. 108, fasc. 1014.23

Bijlage - 21

CIRCULAIRE VAN MINISTER VAN JUSTITIE VINCENZO CALENDA DI TAVANI AAN

DE PROCUREUR-GENERAALS VAN DE HOVEN VAN BEROEP, 4 JUNI 189423

   Met de bedoeling de fundamenten van de Staat te bedreigen, richten de anarchistische partijen nu
hun actieve propaganda tegen het leger, waaraan de verdediging is toevertrouwd tegen elke
binnenlandse en buitenlandse vijand. 
   Het leger dat voortdurend, en ook in de recente trieste omstandigheden, de meest geruststellende
bewijzen van dienstbaarheid, loyaliteit, liefde voor het vaderland en devotie voor de Soevereine
macht heeft getoond, loopt zeker niet het gevaar om door de pogingen van de anarchistische
propaganda te worden geschokt in zijn nobele gevoelens; niettemin is het de plicht van elke
openbare autoriteit om welke aanslag dan ook te voorkomen en onderdrukken die gericht is op het
belagen van de grote en traditionele deugden. 
   En ik heb er alle vertrouwen in dat de gerechtelijke autoriteiten, in overeenstemming met de
politieke en militaire autoriteiten, in ieder geval het ambt waartoe ze bevoegd zijn, nauwgezet en
met ijver zullen weten te vervullen, en gebruik zullen maken van de strafrechtelijke vervolging om,
met wettige middelen, elk misdadig middel van propaganda, geschreven, gesproken of door middel
van de pers, dat erop gericht is om de militairen aan te sporen tot de verzaking van hun plichten van
trouw en discipline, onschadelijk te maken.
[...]
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Bron: ACSR, Carte Crispi Roma, B. 562.24

Bijlage - 22

CIRCULAIRE VAN MINISTER-PRESIDENT CRISPI, ROME 9 AUGUSTUS 189424

   Nooit eerder was de eerbied voor de menselijke persoon, het individuele recht, de geest van de
tolerantie en de vooruitgang zo groot als in de huidige tijd; en nooit eerder breidde het fanatisme
van het kwaad zich zo uit over de verschillende naties. Overal zijn de publieke gewoontes minder
ruw geworden, en desondanks is het misdrijf tegen de vaderlandsliefde, de familieband, de
menselijke rede en het sociale bestaan stoutmoediger geworden.
   De regeringen hebben het voornemen om de met inspanning verkregen goederen te beschermen en
de kwaadwilligen die ze aanvallen te bestraffen. De drie wetten van 19 juli met betrekking tot de
misdrijven begaan met explosieven, de aansporing tot het begaan van misdrijven en nieuwe veilig-
heidsmaatregelen, tonen aan dat ook de Italiaanse regering niet aarzelde om de solidariteit van
goedwillenden in te roepen tegen de gesel van het anarchisme.
   Enkele voorschriften zullen voldoende zijn om de uitvoering te regelen. Zij zijn helder en
nauwkeurig.
   Met onverwachte en telkens terugkerende geheime bijeenkomsten, met de hulp van kranten en
brochures die oproepen tot het begaan van misdrijven, hadden de vijanden van de sociale orde een
verbond gesloten, en voortdurend was er gevaar voor de openbare orde. Tegen hun bleken de
vigerende wetten niet afdoende en het was nodig dat het Parlement op scherpe wijze ingreep om
speciale bepalingen goed te keuren.
   Ziedaar de reden van de nieuwe wetten.
   De straffen zijn verzwaard, maar niet uit willekeur: het is een noodzaak, aangezien het sociale
gevaar onbetwistbaar en urgent is. De veroordeling is verwezen naar de gewone rechtbanken, en dat
is logisch, aangezien het niet gaat om overtredingen van meningsuiting. De prediking van diefstal,
brandstichting en moord is meer dan een delict; het is het consilium criminis dat een misdrijf
uitlokt en voorbereidt, en derhalve wordt het om zich zelf bestraft, zonder dat de onschendbaarheid
van de woning, de persvrijheid of de vrijheid van meningsuiting in het geding zullen zijn.
   De snelle preventie zal het goede voorbeeld geven, en het permanente toezicht zal die angst voor
de straf inboezemen, die de harde noodzaak tot repressie overbodig zal maken. Men herinnere zich
echter dat de uitgebreidheid van bevoegdheden tot voorzichtigheid maant, en dat de kunst van goed
bestuur bestaat uit de keuze van de middelen en uit het bewustzijn van de grenzen.
    Geen enkel vergelijk met de subversieve partijen, maar ook geen enkele vrees voor de vrijheid.
Het is niet geoorloofd om onverschillig te staan tegenover hen die, door de lage driften van het
onwetende volk te koesteren, strafbare begeerten veroorzaken; we moeten de ontaarding bestrijden
van hen die de ene klasse tegen de andere willen bewapenen, alsof niet allen voorbestemd zouden
zijn om zich al werkend te ontwikkelen; we mogen degenen niet met rust laten, die aanzetten tot
misdaad of die de sociale orde bedreigen, zonder ander ideaal dan vernieling, zonder andere wil dan
verslagenheid te brengen, zonder iets anders aan de beschaving te ontnemen dan de kunst van het
moorden met meer wetenschap en wreedheid. Geen enkele hindernis wordt echter opgeworpen voor
de discussie over sociale problemen, omdat het welzijn van de zwaksten en de morele vooruitgang
van de massa de studie van alle eerlijke mensen vereisen. Indien we het anders aanpakken, ontstaat
het onrecht dat altijd wijst op misbruik en teruggang; bovendien zou men niet de goedkeuring
hebben van het Italiaanse volk, dat zich tot een natie heeft gevormd om een plaats in te nemen
tussen de meest verlichte en beschaafde landen.



Bijlagen A 467

   Toepassing van het recht kan niet zonder voorschriften bestaan; vrijheid kan niet bestaan zonder
tucht: en de mens die werkelijk van arbeid houdt, is nooit lastig. Onze democratische Monarchie
moet het toonbeeld zijn van de belangrijkste sociale, politieke en individuele vrijheden, gegaran-
deerd door een volledig gehandhaafde orde. Ik ben ervan overtuigd dat de ambtenaren die deel
uitmaken van het staatsbestuur, met serieuze rechtschapenheid en behoedzame kalmte streven naar
dit doel, waarvan de openbare orde een belangrijk onderdeel vormt, ten behoeve van de toekomst en
de voorspoed van het vaderland. En de heren prefecten zullen, in hun wijsheid, de eersten zijn om
het goede voorbeeld te geven.



Bijlagen A468

Bron: ASF, Questura, B. 40.25

Bijlage - 23

CIRCULAIRE VAN MINISTER-PRESIDENT RUDINÌ, ROME 27 OKTOBER 189725

   Ik heb het opportuun geacht de minister van Justitie om opheldering te vragen over de vaandels
van subversieve organisaties en hij heeft me in de volgende termen geantwoord:
   Op de vraag die U mij voorlegde, of het verboden moet zijn dat vaandels die, ofschoon zonder
subversieve opschriften en emblemen, wegens hun kleur een symbool vormen van genootschappen
die vijandig staan tegenover de nationale instellingen, in het openbaar worden getoond of gedragen;
en of deze vaandels, waar ze in beslag worden genomen en aan de gerechtelijke autoriteiten worden
overgedragen, door deze in beslag mogen worden gehouden - aarzel ik niet om bevestigend te
antwoorden, mits, wel te verstaan, de vertoning van die vaandels plaatsvindt tijdens bijeenkomsten
en samenscholingen die in openbare plaatsen worden gehouden of die toegankelijk zijn voor het
publiek.
   De reden voor dit bevestigende antwoord is uiterst eenvoudig. Artikel 3 van de Wet op de
Openbare Veiligheid bepaalt dat behalve kreten, ook opstandige manifestaties tijdens bijeenkom-
sten of samenscholingen, in openbare ruimtes of open voor het publiek, indien ze geen misdrijven
vormen die in het Wetboek van Strafrecht zijn voorzien, bestraft worden als overtredingen, met
aanhouding van maximaal drie maanden. Het Hof van Cassatie heeft bovendien meerdere malen
geoordeeld (2 oktober 1893, 6 juni en 15 november 1894) dat "de opstandige kreten of manifesta-
ties die het doel hebben om het gezag van de wet aan te tasten, of om het gewone verloop van het
sociale leven te ontwrichten, een misdrijf vormen zoals voorzien in art. 247 van het Wetboek van
Strafrecht, en indien ze dat doel niet hebben, maar schadelijk of gevaarlijk voor de openbare orde
zouden zijn wegens de omstandigheden waarin ze zijn geuit, een overtreding vormen zoals
voorzien in art. 3 van de Wet op de Openbare Veiligheid."
   Welnu, wie kan eraan twijfelen dat het op straat tonen en dragen van een vaandel, behorend tot de
anarchistische of socialistische genootschappen, gelijk aan de kreten "Viva l'Anarchia" of "Viva il
Socialismo", geen opstandige manifestatie zou zijn? 
   De bijeenkomsten en de samenscholingen kunnen zeer goed, zoals het Hof van Cassatie van
Rome heeft uitgesproken (2 september 1892 Rivista Penale XXXVII, 74) opstandig zijn, zonder
dat de samenscholingen opstandige kreten uiten.
   Gezien het feit, dat het tonen of dragen van vaandels van subversieve partijen tijdens bijeenkom-
sten en samenscholingen in openbare ruimtes of open voor het publiek, een overtreding vormt,
volgt daar de gewettigde consequentie uit dat de vaandels zelf als bewijsstukken in beslag genomen
kunnen worden en gehouden, volgens de bepalingen van artikel 36 van het Wetboek van Strafrecht.
   Ik verzoek ondertussen de heren prefecten dat ze voortaan erop zullen toezien dat het niet
toegestaan zal worden dat men, ter gelegenheid van bijeenkomsten of samenscholingen in openbare
ruimtes of open voor het publiek, rode en andere vaandels van subversieve genootschappen toont of
draagt, en dat waar het gebeurt de vaandels in beslag genomen zullen worden en worden overgedra-
gen aan de gerechtelijke autoriteiten. [...]
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Bron: ASF, Questura, B. 33; ASB, Pref. Gab., B. 968.26

Bijlage - 24

CIRCULAIRE VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, ROME 12 JULI 189826

   De regering bereidt zich voor op de geleidelijke terugkeer naar de normale omstandigheden met
betrekking tot de leiding van de dienst van de Openbare Veiligheid in het koninkrijk.
   De maatregelen die daarvoor nodig zijn, zijn van verschillende aard en hebben betrekking op:
     de geleidelijke opheffing van de staat van beleg daar waar die bestaat;
     het intrekken, zoals dat reeds is gebeurd, van het opperbevel over de Openbare Veiligheid bij de
legercommandanten in het betreffende gebied;
     de te verlenen toestemming aan de opgeheven of tijdelijk verboden kranten om weer te verschij-
nen;
     en ten slotte, de geleidelijke beëindiging van de dienst der opgeroepen klassen van carabinieri,
infanterie, bersaglieri en alpinisten.
   Deze terugkeer naar de normale gang van zaken, na de zeer ernstige gebeurtenissen in sommige
provincies van het koninkrijk, geldt voor alle autoriteiten en is het richtpunt voor de te volgen weg,
die bestaat uit het permanente en standvastige toezicht op de strenge naleving van de wet.
   Feitelijk is de orde overal hersteld, maar op het morele vlak is dat nog niet het geval.
   Het is waarschijnlijk dat de subversieve partijen er niet voor terugdeinzen om hun propaganda
voort te zetten. Ze moeten daarom nauwlettend in de gaten worden gehouden en als ze het proberen,
moeten ze worden tegengehouden in hun pogingen.
   Vanaf het begin moet men zeer snel overgaan tot de inbeslagneming van een niet gering aantal
subversieve publikaties. Het ligt in de bedoeling van de regering dat daartoe de wet zeer rigoureus
zal worden toegepast en dat de inbeslagnemingen telkens zullen worden uitgevoerd als er overtre-
dingen worden begaan; het is tevens haar bedoeling dat elke inbeslagneming wordt gevolgd door
een gerechtelijke procedure.
   De autoriteiten moeten onversaagd doorgaan, ook indien de vonnissen die door de competente
rechters worden uitgesproken, zeer toegeeflijk blijken te zijn.
   In ieder geval, en dat is het belangrijkste doel van deze circulaire, herinner ik de heren prefecten in
de respectievelijke provincies eraan, dat zij zich in volkomen overeenstemming met de militaire en
rechterlijke autoriteiten moeten gedragen.
   Van die overeenstemming kan niets dan goeds worden verwacht, niet alleen in het belang van de
openbare orde, maar ook om, in het algemeen belang, de hatelijke propaganda te stoppen die gericht
is op het omverwerpen van de staatsinstellingen en van de maatschappij; propaganda die vervol-
gens de families van die misleide personen, die er het onbewuste slachtoffer van zijn, ruïneert en in
de misère stort.
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Bron: ASF, Questura, B. 33.27

Bijlage - 25

CIRCULAIRE VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 12 JULI 189827

   Het is het ministerie gebleken dat elke onenigheid tussen anarchisten, republikeinen en socialisten
beëindigd zou zijn of op het punt staat te verdwijnen door hun instemming met een gezamenlijk
politiek programma dat spoedig verwezenlijkt zal worden.
   Tijdens de verschillende bijeenkomsten in Rome, Milaan en in Zwitserland zouden de volgende
overheersende ideeën zijn uitgesproken: Men ziet het als een gegeven dat de volksmassa haar
revolutionaire neigingen en geest heeft gedemonstreerd; de onderdrukking heeft gemakkelijk
kunnen plaatsvinden wegens de onvoorbereidheid van de partijen.
   Het is derhalve noodzakelijk dat alle activiteiten van de leiders erop gericht zijn om de gemoede-
ren voor te bereiden op een volgende revolutionaire beweging, en om de geschikte middelen te
vinden voor haar welslagen. Na de recente ontbindingen [der verenigingen] lijkt het erop dat de
leiders vinden dat ze van tactiek moeten veranderen en in het geheim moeten opereren. De algemene
situatie laat zich ondertussen als volgt samenvatten: De subversieve partijen (anarchisten,
socialisten, republikeinen en intransigente klerikalen) willen een poging ondernemen om zich voor
te bereiden op de revolutie met een antidynastiek programma, met een voortdurende en gezamenlij-
ke actie en geheime organisatie van alle revolutionaire krachten: vanzelfsprekend, en dit alles zeer
vaderlandslievend, proberen ze daarbij de samenwerking van de revolutionaire partijen in het
buitenland te krijgen.
   Ik vestig de speciale aandacht van de heren prefecten op al deze misdadige plannen en verzoek
hen om te zorgen voor een volhardend en omzichtig onderzoek en voor waakzaamheid, met het doel
om door te dringen tot de geheime intriges van de leden van de subversieve partijen, hun bewegin-
gen en plannen te kennen en zich tijdig van alle middelen te bedienen om elke misdadige poging te
verijdelen en om met de uiterste inspanning preventief op te treden met aangiften aan de gerechtelij-
ke autoriteiten en ook met de noodzakelijke aanhoudingen.
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Bron: ASB, Pref. Gab., B. 969.28

Bijlage - 26

CIRCULAIRE VAN MINISTER-PRESIDENT PELLOUX, ROME 1 SEPTEMBER 189828

   De ontwikkeling van de periodieke pers, in het bijzonder de socialistische, republikeinse,
anarchistische en klerikale, die gedurende de laatste jaren in Italië heeft plaatsgevonden, en de vaak
schadelijke uitwerking die deze heeft op de massa - die zo eenvoudig te beïnvloeden is, en die niet
altijd goed onderscheid kan maken tussen goed en kwaad en tussen waarheid en leugen -, hebben
reeds meerdere malen de aandacht getrokken van dit ministerie, dat zich heeft overtuigd van de
noodzaak om de betrokken politieke autoriteiten in staat te stellen de ontwikkeling en het gedrag
van de pers permanent en met volledige kennis van zaken te volgen middels rapporten over de
openbare orde en veiligheid.
   Reeds eerder werden instructies uitgevaardigd met betrekking tot de periodieke pers in het
algemeen, en de socialistische, republikeinse en anarchistische pers in het bijzonder. Onlangs werd
verzocht specifieke informatie over die klerikale kranten die zich meer met politiek en met
staatsvijandige propaganda bezighouden dan met religieuze vraagstukken.
   De prefecten dienen hun aandacht en belangstelling op het volgende te richten, met het doel om
eerdere voorschriften te coördineren en te completeren, en duidelijke en precieze normen vast te
stellen zodat bij de politie een vast gebruik ontstaat, iets waaraan het ontbreekt bij deze belangrijke
dienst. 

Periodieke pers in het algemeen

   Uiterlijk 10 oktober aanstaande doen de bureaus van de prefectuur dit ministerie, een lijst
toekomen van alle tijdschriften die in de respectievelijke provincies worden uitgegeven, opgesteld
volgens de normen van bijlage Formulier N. 1 voor de dienst van de periodieke pers.
   Die lijst blijft basis en uitgangspunt voor het volgen van de gehele periodieke pers in elke
provincie van het rijk, en moet dagelijks bij de Provinciale Bureau's van de Pubblica Sicurezza
worden bijgehouden.
   Vervolgens geven de prefecturen door middel van speciale verslagen, eens in de drie maanden,
nauwkeurige berichten over de tijdschriften die gedurende dit trimester hun publicatie stoppen of
aanvangen. Deze verslagen zullen worden opgesteld volgens het eerdergenoemde Formulier 1, en
moeten uiterlijk op de 10e van de maanden januari, april, juli en oktober worden opgestuurd.
Daaraan toegevoegd worden de eerste nummers van de tijdschriften die hun publicatie beginnen in
het trimester waarop het Verslag betrekking heeft. Hiervan uitgezonderd zijn de socialistische,
republikeinse, anarchistische kranten en de klerikale kranten die zich niet uitsluitend met religieuze
zaken bezighouden, waarvan alle gepubliceerde nummers moeten worden opgestuurd.
   Op deze wijze samengesteld, [...] zal men het doel hebben bereikt om in ieder geval een betrouw-
bare index bij de hand te hebben van de richting en toestand van de periodieke pers in de verschil-
lende regio's, en over precieze kennis beschikken van de mate waarin de verschillende politieke,
religieuze, literaire en wetenschappelijke stromingen in ons land vertegenwoordigd zijn.
   [...]
   

Subversieve - republikeinse, socialistische, anarchistische en klerikale - pers
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  Over de republikeinse, socialistische en anarchistische kranten moet men, zodra ze met publicatie
beginnen, net zoals in het verleden, mededeling aan dit ministerie doen met afzonderlijke notities,
waarbij men het eerste nummer en de informatieve tabel Formulier 2 van de dienst van de periodie-
ke pers voegt, behalve de belangrijkste en meest volledige inlichtingen die men erover in de drie-
maandelijkse Verslagen kan geven. 
   [...]
   Alle gepubliceerde nummers van de subversieve kranten, dag- en weekbladen, moeten elke
maandag worden opgestuurd.
   [...]
   Alle nummers die zijn getroffen door inbeslagneming, moeten boven het logo het woord
Sequestrato als merkteken dragen, geschreven met rood potlood, en die aanduiding moet worden
herhaald boven de artikelen die de aanleiding vormden voor de inbeslagnemingen.
   [...]

Congresverslagen - Programma's - Statuten - Speciale uitgaven en gelegenheiduitgaven voor
herdenkingen van verjaardagen, enz. Brochures met republikeinse, socialistische, anarchisti-
sche en klerikale propaganda.

   Men vestige met nadruk de aandacht van de betrokken bureaus op dit genre van de subversieve
pers, dat tot dusver vrijwel volledig aan elk toezicht van de autoriteiten is ontsnapt. 
   [...]
   Van dit genre van helaas wijd verspreide publicaties, die in de meest gevallen strafbaar zijn, en
waaraan de vierde pagina's van de kranten van de respectievelijke partijen de grootst mogelijke
bekendheid geven, loopt de verspreiding en verkoop op tot honderden duizenden exemplaren per
jaar.
  [...]
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Bron: ASB, Pref. Gab., B. 968.29

Bijlage - 27

CIRCULAIRE VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
ROME 11 OKTOBER 189829

   De vraag is opgeworpen of de verzetsorganisaties of vakbonden op zich een gevaar voor de
openbare orde vormen en derhalve ontbonden kunnen worden.
   Als die verenigingen het voornemen hebben om de arbeider van een bepaalde nijverheid of de
arbeider in het algemeen te beschermen in zijn rechten tegenover de werkgever en de kapitalist, om
hem te helpen in geval van staking, om met vreedzame en wettige middelen de verbetering van de
lonen en van de arbeidsomstandigheden te verkrijgen, dan zijn dergelijke organisaties zonder twijfel
legitiem en in ons land niet onderworpen aan enige vervolgende bepaling van de wet, evenals de
werkgeversorganisaties er niet aan zijn onderworpen. [...] Uit het conflict dat eventueel kan
ontstaan tussen deze tegengestelde organisaties, kunnen zeker ongemakken en gevaren voor de
openbare orde ontstaan, maar dat is niet voldoende om hun onderdrukking te rechtvaardigen, en nog
minder om de een te onderdrukken en de ander door de wet te beschermen.
   Onze wetgeving heeft - na lange en deskundige studies die teruggaan tot 1870 - met de afkondi-
ging van het nieuwe Wetboek voor Strafrecht de artt. 385, 386 en 387 van het Sardijnse Wetboek
van Strafrecht afgeschaft en vervangen door de artt. 165, 166 en 167 die, zoals het Toscaanse
Wetboek van Strafrecht en de wetten van de meest ontwikkelde landen van Europa, de vrijheid,
voor zowel de arbeiders als de werkgevers, van coalitie en van staking erkennen.
   Het erkennen van een recht wil vanzelfsprekend niet zeggen dat het misbruik ervan wordt
toegestaan en het spreekt voor zich dat ook deze verenigingen, via hun leiders, verantwoordelijk en
aansprakelijk zijn op dezelfde wijze als de individuen elke keer dat ze de voorgeschreven grenzen
van de legitieme en vreedzame propaganda overschrijden. [...]
   Als echter de verzetsorganisaties of vakbonden niets anders zouden zijn dan aftakkingen van
subversieve partijen, dan kunnen zij het karakter vertonen van verenigingen die er op gericht zijn
om middels gewelddaden (vie di fatto) de maatschappij of de pijlers van de staat omver te
werpen (art. 5 van de wet van 19 juli 1894, no. 316, gewijzigd in de wet van 17 juli 1898 n. 297)
en geven zij dus de gerechtvaardigde reden om, op grond van die uitzonderingswet, te worden
ontbonden.



Bijlagen A474

Bron: ASB, Pref. Gab., B. 979.30

Bijlage - 28

HET DECREET VAN MINISTER-PRESIDENT PELLOUX VAN 22 JUNI 189930

Art. 1
  De autoriteiten van de Openbare Veiligheid kunnen, op grond van de openbare orde, samenscho-
lingen en openbare bijeenkomsten verbieden. De overtreders van het verbod zullen worden bestraft
volgens de bepalingen van artikel 434 van het Wetboek van Strafrecht.

Art. 2
   Het is niet toegestaan om in het openbaar opstandige tekens, standaarden of emblemen te dragen
of te tonen. De overtreders zullen worden bestraft met opsluiting tot een maand of met een boete tot
driehonderd lire.

Art. 3
   De minister van Binnenlandse Zaken kan, behalve de misdadige verenigingen die worden bestraft
door het Wetboek van Strafrecht, middels een gemotiveerd decreet alle andere verenigingen
ontbinden die het doel hebben om de sociale inrichting of het staatsbestel op gewelddadige wijze
(per vie di fatto) omver te werpen.
   Tegen het ontbindingsdecreet is het toegestaan om beroep aan te tekenen bij de IVe Afdeling van
de Raad van State, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 24 van de wet van 2 juni
1889, no. 6166. Dit beroep zal geen schorsende werking hebben behalve ten aanzien van de
bezittingen van de ontbonden verenigingen.
   In het geval dat de ontbonden verenigingen zich opnieuw vormen, ook onder andere naam, zullen
de oprichters en de leiders ervan bestraft worden met de opsluiting van maximaal drie maanden of
met de boete van maximaal duizend lire.

Art. 4
   De beambten, agenten en arbeiders van de spoorwegen, van de posterijen, van de telegrafie, van
de openbare verlichting (gas of elektriciteit) - ook indien deze diensten uitgeoefend worden door
middel van een particuliere ondernemer - zullen worden bestraft, indien de daad geen erger misdrijf
vormt, met een aanhouding tot maximaal drie maanden of met een boete van maximaal duizend lire,
als drie of meer personen na voorafgaande overeenstemming, hun eigen kantoor of ambt verlaten,
of nalaten om de reguliere functionering van de openbare dienst te verzorgen. Als het gaat om
openbare ambtenaren komen bovendien de straffen zoals voorzien in artikel 181 van het Wetboek
van Strafrecht in aanmerking.
   De aanstichters en de leiders zullen worden bestraft met aanhouding tot maximaal zes maanden of
met een boete van maximaal drieduizend lire.

Art. 5
   Alle strafbepalingen met betrekking tot de overtredingen van de wet op de pers en tot misdrijven
begaan middels de pers zijn toepasbaar:
 1. op de uitgever van de krant of het tijdschrift;
 2. op de auteurs en medewerkers van de aangeklaagde publikaties.
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   Indien de auteur of de medewerkers van de publikaties veroordeeld zijn en in het Rijk verblijven,
wordt de uitgever vrijgesteld van de straf.

Art. 6
   De eigenaar van het dagblad of het tijdschrift en de eigenaar van de drukkerij waarin het werd
gedrukt, zullen altijd civiel rechtelijk verantwoordelijk zijn voor de geplaatste publikaties in het
dagblad of tijdschrift. Die verantwoordelijkheid omvat, behalve de vergoeding van de schade en de
schadeloosstelling van de proceskosten, de betaling van de geldstraffen waartoe de uitgever van het
dagblad of tijdschrift ofwel de auteur van de publikatie is veroordeeld.

Art. 7
   In het geval waarin de verantwoordelijken voor overtredingen van laster begaan middels de pers,
deze in het openbaar middels de pers hebben teruggetrokken voordat de aanklacht is ingediend, kan
de straf van opsluiting niet meer zijn dan zes maanden of van de boete niet meer da tweeduizend
lire.

Art. 8
   De publikatie middels de pers van de handelingen van het gerechtelijk vooronderzoek van een
strafzaak en van de verslagen of samenvattingen van debatten in de vonnissen wegens laster, is
verboden, en kan bestraft worden met een boete van honderd tot vijfhonderd lire, alsmede met het
verbod van het drukwerk.
   Dit verbod is niet van toepassing op de vonnissen zoals voorzien in no. 1 van artikel 394 van het
Wetboek van Strafrecht en op die waarin de beledigde persoon lid van het Parlement is en uit
hoofde van van zijn functie wordt aangeklaagd.

Art. 9
  Voor de artikelen 56 van het Edict over de pers, 124 en 400 van de laatste alinea van het Wetboek
van Strafrecht, die afgeschaft zijn, is de volgende bepaling in de plaats gekomen:
   Tegen delicten zoals voorzien in artikel 122 van het Wetboek van Strafrecht wordt alleen
opgetreden na toestemming van de minister van Justitie. In geval van belediging van buitenlandse
vorsten of regeringsleiders zal geen strafvervolging worden ingesteld behalve op verzoek van de
zijde van de vorsten of regeringsleiders zelf, zoals vastgelegd in de bepaling van de wet van 26
februari 1852. In geval van belediging van buitenlandse diplomatieke afgezanten en vertegenwoor-
digers die bij de koninklijke regering zijn geaccrediteerd, zal vervolging slechts worden ingesteld na
een aanklacht van de persoon die zich aangevallen acht.

Art. 10
   Het huidige decreet zal vanaf 20 juli in werking treden. Het zal direct aan het Parlement worden
voorgelegd om tot wet te worden verheven.
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Bron: SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14027.31

Bijlage - 29

BRIEF VAN DE ZWITSERSE ZAAKGELASTIGDE IN WENEN, DU MARTHERAY, AAN HET

DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL IN BERN, WENEN 22 SEPTEMBER 189831

   Les nombreaux Souverains et délégues étrangers, venus pour les funérailles de l'Impératrice sont
déjà tous repartis. Les drapeaux noirs disparaissent peu à peu et le dernier des 3 requiems officiels
a été célébré ce matin; Vienne reprend donc sa physionomie habituelle.
   Mais si tout le bruit fait autour de ces funérailles se dissipe peu à peu, je ne saurais pas vous
dissimuler, que le souvenir des manifestations de sympathie et d'horreur venues de Suisse s'efface
aussi lentement. Le courant sympathique, qui s'était établi un moment en notre faveur se ralentit et
le fait concret revient à la surface avec toutes ses déductions politiques et avant tout la constatation
que le péril anarchiste devient de plus en plus imminent et qu'il faut y parer sans retard et par tous
les moyens. Il n'y a pas de doute pour moi que ce revirement doit être attribué en grande partie aux
agissements et aux insinuations perfides de 302457560229324085-
436491590716172052465575104 (l'Italie soutenue energiquement par l'Allemagne). Je dois
avouer d'ailleurs que les autres 16808541428206548729 (grandes puissances), du moins d'après
ce que j'en vois à Vienne, ne font nullement mine de vouloir nous soutenir. On a besôin d'un bouc
émissaire et ce sont précisément ceux qui sont le plus sujets à caution qui crient le plus haut contre
nous, afin de détourner d'eux l'attention. Lafontaine aurait mieux que jamais son application: Haro
sur le baudet! J'en ai eu hier la preuve dans une conversation que j'ai eue avec
7572365673709,975652703458756362411687573 (l'ambassadeur d'Angleterre, Sir Horace
Rumbold) et dans laquelle j'ai du faire appel à tout mon sang-froid. Loin d'attribuer pour ma part
une grande portée personnelle à la manière de voir de 975652703458756362411687573 (Sir
Horace Rumbold), dont la limite d'âge prescrite par les lois de son pays pour entrer en pension, est
imminente et dont le caractère irascible est Européennement connu, je suis forcé de reconnaître
qu'ici sa qualité d'723656737091 (ambassadeur d'Angleterre) lui donne une autorité malheureuse-
ment indéniable. 
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Bron: SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14027.32

Bijlage - 30

DE ZWITSERSE ZAAKGELASTIGDE TE WENEN, DU MARTHERAY, AAN HET DÉPARTEMENT POLITIQUE

FÉDÉRAL IN BERN, WENEN 23 SEPTEMBER 189832

   [...] J'aurais désiré vous renseigner sur le contenu de la proposition 50891016112 (italienne)
mais il ne m'a pas été possible d'obtenir autre chose que des données vagues. Cependant
38283721598075898717416204107 (le chargé d'affaires de Russie) me disait aujourd'hui:
"90279716617609 (l'agitation) menée 56902108148526101 (contre la Suisse par l'ambassade
d'Italie) prend consistance. 477940 (Nigra) joue très serré; il monte la tête aux plus tranquilles.
Entr'autres arguments il dit que si 902108 (la Suisse) avait 1333172056374 (obtempéré) plus tôt
aux demandes 2979401612915906614116,29 70616 34101 et 34603 (des grandes puissances
des gouvernemnts d'Italie et d'Allemagne) et fait cesser chez elle 902913105
8096120419302212844711630838 (la propagande anarchiste) le dernier 191717431917
(attentat) et bien d'autres auraient été évités, Il dit aussi, avec autant de 632158714257 (perfidie)
que de ténacité, que les mesures que prend et va prendre 3805 (le Conseil Fédéral) sont unique-
ment destinées à faire 333035758585717 (bon effet) ne sont pas 653064076516 (sérieuses) et ne
seront pas durables. Il veut que 902108 (la Suisse) soit 1025757 (liée) vis à vis 2915906614116
(des puissances) et mise dans 10246481316223371102308 (l'impossibilité) de 611874 (nuire)
par son 716150285596141 (indulgence) et par la 921310580961204 (propagande) qu'elle
233874 (tolère). Il réclame des 90116 (garanties) plus sérieuses que des dispositions "momen-
tanées, dont le but", dit-il, est de 247316 421628948548808 (vous disculper) et 'non pas de couper
le mal dans sa racine, ce qui doit être fait." Mon interlocuteur n'est d'ailleurs pas pessimiste et croit
qu'on se calmera, mais il ajoute qu'à son avis 902108 (la Suisse) devrait dans son intérêt comme
dans celui de l'humanité, 19797121 (agir) assez complètement pour couper court à toutes
réclamations, parceque, dit-il, même si 85101 (Italie) n'atteint pas le but qu'elle poursuit,
65166321587129 (ses perfides) accusations resteront et nuiront au crédit et au bon renom de 902
108 (la Suisse) et à chaque nouvel 191717431917 (attentat) ce sera à recommencer.
   En confirmation de cette manière de voir je constate en effet une animosité, encore plus ou moins
latente mais qui va en augmentant. [...]
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Bron: SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14027.33

Bijlage - 31

DE ZWITSERSE ZAAKGELASTIGDE IN WENEN, DU MARTHERAY, AAN HET DÉPARTEMENT 

POLITIQUE FÉDÉRAL IN BERN, WENEN 25 SEPTEMBER 189833

    [...] J'ai désormais l'impression que l'idée de la conférence afait du chemin. Il est certain pour moi
que 69408, 69603 1886207801 (l'Italie, l'Allemagne, l'Austriche et la Russie) la désirent, peut-
être à des degrés différents; 20719188669508 (la France et l'Angleterre) la redoutent comme
pouvant les toucher; elles voudraient la faire avorter sans en vouloir convenir et souhaiteraient de
notre part de mesures spontanées qui en rendent la convocation inutile et qui ne les lieraient pas.
   L'ascendant 5016915477166408 (de l'ambassadeur d'Italie) est, en raison de son âge, de sa
belle carrière, de son habilité incontestable et du souvenir de sa collaboration avec 509134371
(Cavour) est très grand ici. D'autre part, l'influence de 69701 (l'Allemagne), qui l'an passé avait
baissé un moment au profit de 207801 (la Russie), est plus forte que jamais, comme le prouve ces
derniers jours parait-il la question de 2299402 (Crète). Par contre, ici, si 81608 (le Gouvernement)
est sympathique à l'idée de la conférence, il doit compter avec un facteur puissant: 69502 (l'Empe-
reur), qui voudrait qu'on 302181355402 75 76298785 (nous évite de emmis).
   Je crois donc pouvoir dire que si la conférence a lieu, et ça parait probable, ce sera du moins, non
pas comme le voudrait 69408 '17' 302 (l'Italie, contre nous) mais '805' 302 (avec nous). [...]
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Bron: SBB, Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14052.34

Bijlage - 32

BESLUITEN VAN DE ZWITSERSE BONDSRAAD MET BETREKKING TOT MAATREGELEN 

TEGEN DE ANARCHISTEN VAN 23 SEPTEMBER 189834

   1) Der Bundesanwalt wird beauftragt, über weitere in der Schweiz sich aufhaltende Ausländer,
welche an der anarchistischen Propaganda sich beteiligen oder welche gefährliche Anarchisten sind,
dem Bundesrate mit Beförderung Bericht und Antrag vorzulegen.
   2) Die Kantone werden eingeladen, Ausländer der in Ziffer 1 erwähnten Kategorie, sobald sie ihr
Gebiet betreten dem Bundesanwalt namhaft zu machen und mit Bezug auf dieselben einlässlich zu
berichten.
   3) Die Kantone werden ferner eingeladen, das Treiben aller auf ihrem Gebiet sich aufhaltenden
Anarchisten genau zu überwachen und dem Bundesanwalt allfällige Gesetzesübertretungen,
insbesondere solche, welche sich auf das Bundesgesetz betreffend Ergänzung des Bundesstrafrech-
tes (Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit), vom 12. April 1894 beziehen, zur Kenntnis zu
bringen.
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Bron: ACSR, Interno, PS, 1879-1903, B. 1, fasc. 14/71; Giustizia, Miscellanea, B. 110, fasc. 1031.35

Bijlage - 33

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CANEVARO, AAN DE ITALIAANSE 

AMBASSADES IN EUROPA, ROME 29 SEPTEMBER 189835

   Monsier le.....,
  Les gouvernements se trouvent, depuis plusieurs années déja, dans l'accomplissement de la tâche
qui leur est réservée de veiller à la sécurité de l'Etat et à celle des citoyens, en présence d'un fait
dont la gravité est exceptionelle et qui réclame au plus haut dégré leur attention et leur sollicitude.
   Dans tous les pays, les autorités signalent l'existence d'une classe, plus ou moins nombreuse,
d'hommes de principes pervers dont la caractéristique est fournie par le fait que leurs agissements
et leurs crimes n'ont d'autre but que celui, ouvertement avoué du reste, de saper les bases sur
lesquelles est assise la société, telle qu'elle est actuellement constituée, et de la bouleverser de fond
en comble.
   Ces exaltés qui ne reculent devant l'accomplissement d'aucun attentat, des plus féroces comme
des plus insensés, font profession de principes qu'ils dénomment eux-mêmes 'principes anarchistes'
et qu'ils colportent dans leurs pérégrinations à travers l'Europe, aidés dans cette propagande par une
presse clandestine qui ne cesse de faire appel à toutes les violences, qui glorifie les crimes les plus
odieux et les préconise comme les moyens les plus efficaces pour poursuivre à outrance la guerre
déclarée à la société toute entière.
   Les gouvernements se sont appliqués, jusqu'ici, par l'adoption de mesures exceptionnelles, à
enrayer autant que possible la propagation de ces théories criminelles. Il est constaté cependant que
ces efforts, restés jusqu'ici isolés, ne sont pas suffisamment efficaces pour dompter le mal, et pour
avoir raison des menées par lesquelles les anarchistes de tous les pays cherchent et parviennent
quelquefois à s'entendre, à s'entraider et à s'organiser. La nécessité semble dès lors s'imposer aux
gouvernements qui se sentent solidaires en face du danger commun, de se mettre en mesure de
pouvoir se prêter mutuellement un concours continu, établi sur un système de commun défense,
étudié dans tous ses détails.
   Le gouvernement de Sa Majesté est entré, pour sa part, depuis longtemps, dans cet ordre d'idées,
dans lequel il s'est trouvé confirmé de plus en plus en présence d'une longue série de crimes
anarchistes, qui, notamment l'assassinat de S.E. le Président de la république française, et la
tentative par deux fois dirigée contre l'auguste personne de Sa Majesté le Roi notre Souverain, ont
soulevé l'horreur du monde entier. L'épouvantable forfait qui vient encore d'être consommé à
Genève, et qui donne bien la mesure de ce dont ces miserables sans aveu et sans patrie sont seuls
capables, a décidé le gouvernement royal à prendre l'initiative d'un échange de vues préliminaires
destiné à aboutir à des accords internationaux dans le sens que je viens d'indiquer. L'accueil que
cette initiative a rencontré jusqu'ici constate que la manière de voir du gouvernement royal est
partagée en principe, et que le moyen le mieux indiqué pour atteindre le but paraît être la réunion à
court délai d'une conférence internationale, à laquelle les puissances européennes seraient
représentées, non seulements par des délégués diplomatiques, mais encore par les délégués
téchniques des administrations respectives de la justice et de l'intérieur.
   Ce modus procedendi étant entièrement conforme aux vues du gouvernement du Roi, je vous
prie, monsieur le ........... de porter ce qui précède à la connaissance de Son Excellence le ministre
des affaires étrangères du gouvernement auprès duquel vous êtes accrédité, et de lui donner copie
de cette dépêche, en lui communiquant la proposition formelle que j'ai l'honneur de lui adresser
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pour que ..... veuille bien donner son adhésion à la réunion d'une conférence internationale qui aura
l'objectif d'établir entre les puissances européennes, dans l'intérêt de la défence sociale, une entente
pratique et permanente destinée à combattre avec succès les associations anarchistes et leurs
adeptes.
   En vous priant de me faire connaître au plus tôt possible la décision qui sera adoptée à l'égard de
notre proposition par le gouvernement ........., je saisis ....
N. Canevaro
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Bron: Conférence Internationale de Rome pour la Défense Sociale contre les Anarchistes, 24 novembre36

- 21 décembre 1898. (Rome: Imprimerie du Ministère des Affaires Étrangères, 1898) 61-65.

Bijlage - 34

VOORSTELLEN VAN DE INTERNATIONALE ANTIANARCHISTISCHE CONFERENTIE 

TE ROME36

Propositions arrêtées par la Conférence internationale réunie à Rome sur l'initiative du Gouverne-
ment Italien en vue d'étudier et d'établir les moyens les plus efficaces pour combattre la propagande
anarchique et soumises par elle à l'appréciation des Gouvernements qui s'y trouvaient représentés.

I. La Conférence estime que l'anarchisme n'a rien de commun avec la politique et qu'il ne saurait, en
aucun cas, être considéré comme une doctrine politique.

II. Est considéré comme acte anarchique, au point de vue des résolutions de la Conférence, tout acte
ayant pour but la destruction, par des moyens violents, de toute organisation sociale.
   Est réputé anarchiste celui qui commet un acte anarchique au sens indiqué ci-dessus.

III. Au point de vue administratif.
   La Conférence émet les voeux suivants:
   A) Que chaque Etat surveille attentivement les anarchistes sur son territoire.
   B) Que chaque Etat charge une autorité centrale d'exercer cette surveillance.
   C) Que les autorités centrales des différentes pays entrent en rapport direct et se communiquent
réciproquement tous des renseignements utiles.
   D) Que, en tant que la législation du pays qui ordonnera l'expulsion n'y sera pas contraire, tout
éranger expulsé comme anarchiste soit dirigé sur la frontière de son pays d'origine et, si l'expulsé
appartient à un pays non-limitrophe, que les pays intermédiares opèrent, à leurs frais, son transit
jusqu'à la frontière de sa patrie, à moins qu'ils ne jugent à propos de le tolérer sur leur territoire; et
que les autorités de police s'avertissent réciproquement en temps utile de toute expulsion d'anar-
chiste.
   E) Que, dans le cas où l'étranger qu'il s'agit d'expulser aurait à rendre compte à la justice de son
pays ou à celle du pays de transit d'infractions antérieures à son expulsion, les Etats intéressés
puissent s'entendre sur les suites à donner à l'expulsion, en se conformant à leurs lois et à leurs
traités d'extradition.
   F) Que, conformement à la proposition faite par les chefs de la sûreté et de la police des
différentes Etats représentés à la Conférence, tous les Gouvernements adoptent le 'portrait parlé'
comme signalement unique pour faciliter la reconnaissance des malfaiteurs en général et des
anarchistes en particulier.

IV. En ce qui concerne l'extradition, la Conférence émet les voeux suivants:
   A) Que l'on déclare passible d'extradition l'acte anarchique lorsqu'il constituera un crime ou un
délit d'après la législation du pays requérant et du pays requis.
   B) Que, sous les mêmes conditions, le régime de l'extradition s'étende aux faits indiqués dans les
voeux ci-après formulés au sujet des mesures législatives (Art. V - § 1, 2, 4).
   C) Que les faits anarchiques ne soient pas considérés comme délits politiques au point de vue de
l'extradition.
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   D) Que l'attentat contre la vie ou la liberté d'un Souverain ou d'un Chef d'Etat, de même que
l'attentat contre la vie ou la liberté des membres de leur famille, soit, dans tous les cas, compris au
nombre des faits qui donnent lieu à l'extradition.

V. Au point de vue législatif.
   La Conférence émet les voeux suivants:
   A) Que tous les pays répriment par des dispositions pénales, outre l'acte violent ayant le caractère
anarchique, les divers faits ci-après:

1. La préparation directe de cet acte: spécialement la fabrication ou la détention d'engins
meurtriers ou incendiaires, d'explosifs quelconques ou de substances destinées à entrer dans leur
composition, en vue de commettre ledit acte, ou dans la connaissance qu'ils doivent servir à le
commettre.

2. L'association formée, l'entente établie dans le but de perpétrer ou de préparer ce même acte,
quel que soit le nombre des associés ou adhérents, l'affiliation à une association ou entente établie
dans ce but.

3. L'assistance prêtée volontairement et sciemment à des anarchistes, soit qu'ils particepent aux
associations ou ententes prévues au paragraphe précédent, soit qu'ils agissent isolément, en leur
fournissant les instruments de crime, moyens de correspondre, logement ou lieu de réunion.

4. La provocation, publique ou non publique, à commettre un acte violent ayant un caractère
anarchique, même par l'apologie d'actes semblables.

5. La fabrication et la détention, sans motifs légitimes, de tout explosif et de toute substance
destinée à entrer dans la composition d'un explosif.

6. La propagande de la doctrine anarchique dans l'armée, ainsi que l'incitation des militaires à
l'indiscipline dans un but anarchique.
   B) Que les diverses législations reconnaissent la nécessité de punir la complicité dans les faits
anarchiques.
   C) Que les diverses législations interdisent sous des sanctions pénales:

1. La distribution, la mise en vente, l'exposition et le transport de tous écrits, ouvrages, journaux
et autres imprimés, de tous portraits, images, figures, emblèmes, constituant la provocation à
commettre un acte violent ayant un caractère anarchique.

2. La publication ou la reproduction des actes de procédure et des débats relatifs à un acte
anarchiques, spécialement la publication des déclarations de l'inculpé; tous au moins, il conviend-
rait d'attribuer aux juges compétents la faculté d'interdire cette publication sous une sanction établie
par la loi, lorsqu'ils l'estimeraient dangereuse pour l'ordre public.
   D) Que les Gouvernements examinent s'il ne conviendrait pas de limiter dans une certaine mesure
les compte-rendus publiés par la presse sur les faits anarchiques.
   E) Que l'on admette dans tous les pays:

1. La saisie préventive des écrits, imprimés et autres objets dont la distribution, la mise en
vente, ou l'exposition, serait interdite.

2. La système de l'emprisonnement individuel dans le cas de condamnation pour un acte
anarchique à une peine comportant cette mesure.

3. La faculté pour les juges d'adjoindre aux peines prononcées contre tout crime ou délit
anarchique l'interdiction de changer de résidence sans prévenir l'autorité administrative, ou celle de
séjourner dans certains lieux déterminés.
   F) Que l'attentat anarchique contre la vie d'un Souverain ou d'un Chef d'Etat ou contre celle des
membres de leur famille soit passible, dans tous les pays, de la peine capitale lorsque cet attentat
constituera le crime d'assassinat.
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   G) Que l'exécution des condamnés à la peine capitale pour crimes anarchiques ne soit pas
publique.
   H) Que les crimes anarchiques soient considérés et traités comme tels, indépendamment des
motifs pour lequels ils ont été commis.

   Les propositions ci-dessus ont été adoptées à la majorité après les déclarations et sous les
réserves annexées au présent protocole.

   Il est convenu que les Gouvernements pourront, dans l'espace de trois mois, faire connaître au
Cabinet de Rome leurs intentions sur la suite à donner aux présentes propositions, notamment en ce
qui concerne l'entente à établir au sujet des propositions d'ordre administratif.

   La Conférence juge qu'il y a intérêt à ce que les procès-verbaux de ses délibérations, ainsi que les
propositions d'ordre administratif, demeurent secrètes.
   Elle estime, en outre, qu'il est désirable que les dispositions contenues dans les documents
émanés de ses délibérations ne soient divulguées qu'en cas de nécessité.

Fait à Rome, le 21 décembre 1898.
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Bron: ASDMAE, P.I., B. 32.37

Bijlage - 35

SAMENVATTING VAN DE VERKLARING VAN DE ITALIAANSE REGERING OVER 

DE "VOORSTELLEN VAN DE INTERNATIONALE ANTIANARCHISTISCHE 

CONFERENTIE", ROME 21 JULI 189937

I. Akkoord.

II. Akkoord.

III.
   A) De anarchisten stonden, staan en blijven onder permanent toezicht.
   B) Ministero dell'Interno - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza.
   C) Italië heeft reeds regelingen over de uitwisseling van inlichtingen over anarchisten met andere
staten; deze regelingen zal ze naar andere staten uitbreiden.
   D) De uitwijzingen zijn geregeld in de wet op de Openbare Veiligheid, art. 90, 91 en 92, en in het
regelement van dezelfde wet, art. 88, 89 en 90.
   D) en E) Akkoord, met de beperkingen zoals die zijn aangegeven.
   F) Het 'portrait parlé' zal worden ingevoerd.

IV.
   A), B), C) en D) Akkoord. De Italiaanse regering is bereid om de huidige internationale verdragen
aan te passen aan de voorstellen.

V. De Italiaanse wetgeving voorziet als volgt:
   A)1. en 5. Wetboek van Strafrecht: Hoofdstuk 1, akte 2; Wet van 19 juli 1894 (no. 314);
regelement van 23 augustus 1894 (no. 387).

2. Wetboek van Strafrecht, art. 248 e.v., Wet van 19 juli 1894, art. 5.
3. Wetboek van Strafrecht, art. 63 e.v.
4. Wet van 19 juli 1894, art. 6.
6. Wetboek van Strafrecht, art. 63 e.v., 246 en 247; Wet van 19 juli 1894, art. 6.

   B) Wetboek van Strafrecht, art. 63 e.v.
   C) 1. Wet van 19 juli 1874 [= 1894], art. 6; Perswet, art. 13.

2. Niet bestraft krachtens de Italiaanse wetgeving. De regering zal een speciaal onderzoek
instellen.
   D) Niet bestraft krachtens de Italiaanse wetgeving. De regering zal een speciaal onderzoek
instellen.
    E) 1. Perswet, art. 52.

2. Wetboek van Strafrecht, art. 13.
3. Wetboek van Strafrecht, art. 28; Wet van 19 juli 1894, art. 7.

   F) De Italiaanse regering kan geen enkele verplichting aangaan en wil zich alle beslissingsvrijheid
voorbehouden.
   G) De Italiaanse regering kan geen enkele verplichting aangaan en wil zich alle beslissingsvrijheid
voorbehouden.
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   H) De Italiaanse wetgeving bestraft de anarchistische misdrijven als zodanig, onafhankelijk van
de motieven waaruit ze worden gepleegd.
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Bron: HHSW, F 52/9 Generalia (1871-1918). Een overeenkomstige uitnodiging, exh. 27 november 190138

aan de Italiaanse regering bevindt zich in ASDMAE, Politica P, Pac. 47.

Bijlage - 36

KOPIE VAN DE UITNODIGING VAN DE RUSSISCHE EN DUITSE REGERINGEN VAN 

23 NOVEMBER 190138

   L'assasinat du Président Mac-Kinley, ainsi que les crimes anarchistes et les attentats contre les
Chefs d'Etat, commis dans ces dernières années ont prouvé avec une effroyable évidence que la
lutte contre le péril anarchique était pour tous les Gouvernements une nécessité urgente et un devoir
dont on ne saurait ajourner l'accomplissement.
   Il est évident qu'une concerté des Gouvernements intéressés ne pourrait avoir de succès réel que
dans le cas où l'application uniforme et stricte des mesures qu'on serait à même d'adopter contre les
anarchistes, pourrait être assurée par une entente internationale. Il serait préférable, semble-t-il,
d'atteindre ce but plutôt par un échange de vues entre les Gouvernements que par la convocation
d'une nouvelle Conférence.
   Le Gouvernement Impérial de Russie et le Gouvernement Impérial d'Allemagne sont par
conséquent tombés d'accord de proposer aux Puissances une action commune qui tendrait à
l'adoption de mesures uniformes pour enrayer le mouvement anarchiste.
  Les résolutions de la Conférence de Rome de 1898, dont une minime partie seulement a été mise
en pratique, pourraient servir de base à l'entente projetée. Il serait désirable que les Gouvernements,
en se conformant aux décisions de cette conférence, convinsent d'adopter des mesures administrati-
ves uniformes ayant pour but d'établir une surveillance rigoureuse sur les anarchistes par la création
de bureaux centrals dans les différents pays, par l'échange de renseignements et par une réglemen-
tation internationale relative à l'expulsion des anarchistes de tous les pays dont ils ne sont pas les
sujets. L'entente projetée devrait, autant que possible, ne pas se borner aux mesures susindiquées,
mais comprendre également différentes mesures législatives tendant à renforcer et à compléter les
dispositions du Code Pénal contre les anarchistes, contre les effets combinés de leur action
commune et contre la presse subversive. De même il serait indiqué d'introduire dans la législation
une définition plus complète et plus précise du crime anarchiste sous tous ses aspects.
   Je me permets d'exprimer l'espoir que le Gouvernement auprès duquel Vous êtes accrédité ne
refusera pas de reconnaître combien il est nécessaire d'opposer une résistance énergique au
développement du mouvement anarchiste. Vous voudrez bien, par conséquant, soumettre à
l'appréciation du Gouvernement Austro-Hongrois les propositions, précitées et nous faire savoir
aussitôt que possible si le cabinet de Vienne est disposé en principe à coopérer avec le Gouverne-
ments Russe et Allemand à une action commune basée sur les propositions enoncées, dans leur
ensemble ou du moins en partie.
   Dans le cas d'une réponse affirmative, les détails d'application de mesures en question pourraient
être élaborés ultérieurement Votre collègue d'Allemagne est chargé d'appuyer Vos démarches.
   Le Gouvernement Il. attendra avec intérêt la communication de la réponse que Vous recevrez à ce
sujet. [...]
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S.l., s.a. [september 1900]. Bron: SBB, E 2001 (A), Archiefnummer 82.39

Bijlage - 37

KOPIE VAN DE GEHEIME AIDE-MÉMOIRE VAN DE RUSSISCHE REGERING, GERICHT AAN DE ZWITSERSE

BONDSRAAD39

   La fin tragique du Roi Humbert et les récents attentats sur le Prince de Galles et le Schah de Perse
prouvent clairement que la propaganda anarchiste, loin de faiblir, n'a fait que gagner, ces derniers
temps, en force et insistance.
   L'expérience du passé nous a appris que les efforts isolés de chaque Etat dans la lutte avec le mal,
se sont montrés insuffisants pour en arrêter le developpement. Il faudrait pour cela une action
commune, basée sur des traités internationaux.
   La Conférence de Rome (1898) a abouti à quelques bons résultats. L'acte final du 21 décembre,
signé par les délégués de vingt Puissances, y compris celui de la Suisse, contient une série de
mesures politiques, administratives et législatives. Ces mesures, émises, il est vrai, en forme de
principes généraux ou de voeux, sont loin d'avoir été toutes exécutées. Malgré le bon vouloir des
Gouvernements, il n'y a eu au fond jusqu'ici qu'une seule de ces mesures proposées mise en
pratique, à savoir la surveillance des anarchistes dans chaque pays par la police de l'endroit et les
rapports directs des polices entr'elles pour se communiquer tous les renseignements utiles à ce sujet.
   Cette mesure purement administrative s'est trouvée cependant être insuffisante, comme on le voit,
pour prévenir de nouveaux attentats.
   Dans ces conditions, on se demande tout naturellement, si le moment favorable n'est pas arrivé
maintenant pour aborder la mise en pratique des autres propositions de la Conférence et
surtout de celles qui, ayant pour but de frapper le mal à sa racine, sont d'un caractère politique
et législatif?
   Tout en tenant compte des difficultés existantes dans les pays constitutionnels, quant à l'adoption
de mesures de police pour la défense de la sécurité sociale et quant au sanctionnement par les
Parlements de nouvelles lois contre la liberté de presse et le droit de réunion, les délégués de la
Conférence ne se sont pas arrêtés cependant devant ces obstacles. Partant du principe proclamé que
l'anarchisme n'est pas une doctrine politique, la Conférence a reconnu en même temps aux crimes
anarchistes le caractère de délits communs et a trouvé nécessaires que la loi réprime, outre l'acte
violent ayant le caractère anarchique:
   1) L'association formée dans le but de préparer et de perpétrer ce même acte, et
   2) La provocation publique ou non publique à commettre ce même acte, même par l'apologie
d'actes semblables.
   En plus, la Conférence a émis le voeux que les diverses législations interdisent, sous des
sanctions pénales:
   1) La propagation de tout ouvrage imprimé constituant la provocation à commettre un acte
violent anarchique, et
   2) La publication ou la réproduction des actes de procédure et des débats relatifs à un acte
anarchique.
   Ces propositions de la Conférence sont restées, jusqu'à présent, lettre morte. La plus grande
partie des Codes criminels et ceux de police ne contiennent pas encore de dispositions réprimant
directement la propagande du régicide et de la destruction de l'ordre social, poursuivie ouvertement
dans les lieux publics et les organs de la presse.
   Pour la sécurité de la société moderne, il est indispensable et du devoir de chaque Gouvernement
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d'empêcher que cette propagande ne se répande dans les basses classes de la population. Pour
sauvegarder ces dernières de la contagion anarchique il ne suffit plus évidemment de la surveillance
exercée par les différentes Polices, ni de l'autorité seule de la loi qui châtie le crime déjà consommé.
   C'est sous l'impression profonde du terrible assassinat commis à Monza, que le Gouvernement
Impérial s'empresse aujourd'hui de faire acte de ses bonnes dispositions pour contribuer, de son
côté, par tous les moyens dont il dispose, à un nouvel effort collectif des Puissances dans le but de
mettre décidément fin à la propagande anarchique.
   La convocation d'une nouvelle Conférence serait, à l'avis du Gouvernement Impérial, moins
efficace sous ce rapport que le fait d'établir, au moyen d'explications confidentielles entre Cabinets,
en combien les Puissances signataires de l'acte final de la Conférence de Rome, seraient disposées
à considérer le moment actuel comme favorable pour aborder maintenant la mise en vigueur des
autres mesures recommandées par la Conférence pour la lutte avec l'anarchisme?
   D'après l'idée du Cabinet Impérial, il faudrait, avant tout, tâcher d'accorder les résolutions de la
Conférence avec les lois pénales et les règlements administratifs en vigueur dans chaque pays.
Conformément aux principes émis par la Conférence, il serait désirable d'introduire dans tous les
Codes un article général, réprimant l'anarchisme comme une association dangereuse à la sécurité de
l'ordre social, indépendamment de la forme du Gouvernement de chaque pays, et imposant des
peines pour l'appel ouvert à l'assassinat et à la destruction. Il en résulterait qu'on pourrait alors:
      rendre responsable par devant le Tribunal toute personne, qui publiquement ou par l'organe de
la presse, se donnerait elle-même le nom d'anarchiste actif;
      interdire tous le meetings anarchistes et
      suspendre ceux des journaux qui professent ouvertement et préconisent l'abus de la force et le
bouleversement social.
   Vu les considérations ci-dessus énoncées, il serait désirable de connaître, d'une manière tout à fait
confidentielle, si le Gouvernement Fédéral ne trouverait pas opportun en ce moment d'entrer à
ce sujet avec le Gouvernement Impérial dans un échange d'idées préalable.
   Plusieures des Puissances qui ont participé à la Conférence de Rome de 1898, ont déjà répondu
sympathiquement à ces ouvertes.
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Bron: HHSW, F 52/9, Generalia 1871-1918. Het antwoord van president Theodore Roosevelt kwam drie40

maanden na de moord op zijn voorganger William McKinley. Op 9 juni 1902 keurde het Amarikaanse
Congres het wetsvoorstel van Mc Comas goed. Dit bevatte de volgende punten: 1. Doodstraf voor de
moord of de poging daartoe op een president; 2. Straffen voor anarchisten die samenzweren tegen de
president van de Verenigde Staten of tegen buitenlandse staatshoofden; 3. Verwijdering en verbanning
van buitenlandse anarchisten; 4. Wijziging van de immigratiewet waardoor de immigratie van anarchisten
wordt uitgesloten; 5. Wijziging van de naturalisatiewet waarbij een verblijf van vijf jaar in de Verenigde
Staten vereist is alvorens men een intentieverklaring van naturalisatie krijgt, en een verblijf van tien jaar
vereist is voor tot naturalisatie wordt overgegaan.

Bijlage - 38

ANTWOORD VAN DE AMERIKAANSE REGERING OP HET DUITS-RUSSISCHE VOORSTEL40

Department of State, 16 december 1901
Memorandum

   In reply to the memorandum handed me by the Ambassador of Germany and of Russia, I am
directed by the president to express his cordial sympathy with the views and purposes therein set
forth.
   The President, in his message of the 3d of December, earnestly recommended to the Congress that
"in the exercise of its wise discretion it should take into consideration the coming to this country of
anarchists or persons professing principles hostile to all government and justifying the murder of
those placed in authority. Such individuals" the President said "as those who not long ago gathered
in open meeting to glorify the murder of king Humbert of Italy perpetrate a crime, and the law
should ensure their rigorous punishment. They and those like them should be kept out of this
country; and if found here they should be promptly deported to the country whence they came; and
far-reaching provision should be made for the punishment of those who stay. No matter calls more
urgently for the wisest thought of the Congress."
   The President further recommended that: "The Federal Courts should be given jurisdiction over
any man who kills or attempts to kill the President or any man who by the Constitution or by law is
in line of succession for the Presidency, while the punishment for an unsuccessful attempt should be
propotionated to the enormity of the offense against our institutions." He also recommended that
anarchy should be declared an offense against the law of nations through treaties among all
civilized powers.
  [...]
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Annesso B - Annesso nota 28 Maggio 1902 alle amb.e di Russia e Germania. Bron: ASDMAE, Serie41

Politica P, Pacco 47.

Bijlage - 39

ANTWOORD VAN DE ITALIAANSE REGERING OP HET DUITS-RUSSISCHE VOORSTEL41

   Le Gouvernement du Roi applique, en général, des maintenant aux anarchistes étrangers la
mesure de l'expulsion (art. 90-91-92 de la loi de sûreté publique et art. 88, 89, 90 du règlement y
relatif), les autres etats ayant naturellement le droit de procéder de la même manière à l'égard des
anarchistes italiens. Mais il ne saurait adhérer à la proposition concernant la remise de l'expulsé
dans les termes où cette proposition est énoncée dans le projet russo-allemand, car la remise
obligatoire équivaudrait, en fait, à une extradition en  voie administrative, c'est à dire, à une
extradition de fait, sans les conditions et garanties établies, en vue d'écarter la possiblité d'erreur,
par les traites internationaux qui règlent la matière.
   Le Gouvernement du Roi pense donc qu'il conviendrait modifier le premier point du projet dans le
sens que - tout en laissant aux Etats la faculté d'expulser ou de ne pas expulser l'anarchiste étranger
- l'expulsion devrait être préalablement notifiée à l'Etat auquel l'expulsé appartient ainsi que, le cas
échéant, à l'Etat que l'expulsé doit traverser pour rejoindre l'Etat dont il est ressortissant. L'expulsi-
on ne comporterait pas l'obligation expresse de la remise, contre la volonté de l'expulsé.
   Quant à la forme de l'expulsion et aux frais que cette mesure occasionnerait aux différents Etats,
le Gouvernement du Roi n'a aucune difficulté à accepter les dispositions du projet russo-allemand.
   En ce qui concerne les autres points du projet il est à observer que, depuis plusieurs années, un
bureau spécial existe auprès de la direction générale de sûreté publique à Rome, lequel est chargé
de suivre le mouvement anarchique en Italie et à l'étranger, ainsi que de recueillir tous les renseigne-
ments provenant des différents bureaux italiens et étrangers sur les anarchistes. Déjà avant la
réunion de la conférence antianarchique à Rome la direction générale de sûreté publique était entrée
en rapports directs avec les autorités centrales des autres Etats pour toute communication et
information sur les anarchistes. Ces rapports ont été plus tard étendus à des autorités avec
lesquelles ils n'existaient pas précédemment.
    A cet égard, donc, le Gouvernement du Roi n'a qu'à adopter, et il adoptera, les dispositions
nécessaires en vue de rendre plus fréquentes et plus rapides les communications réciproques entre
la direction générale de sûreté publique et les bureaux centraux étrangers en vue de faciliter la
recherche des anarchistes et de surveiller autant que possibletous leurs mouvements.
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Annesso A. Bron: ASDMAE, Politica P, Pac. 47.42

Bijlage - 40

AIDE-MÉMOIRE VAN DE DUITSE AMBASSADE TE ROME VAN 28 JULI 1902 GERICHT AAN DE

ITALIAANSE REGERING EN DE BEZWAREN VAN MINISTER-PRESIDENT GIOLITTI42

SECRET

   Lors des pourparlers qui ont eu lieu au sujet des mesures proposées par les Gouvernements
Allemand et Russe pour combattre le péril anarchique, le Gouvernement Royal Italien n'a pas cru
pouvoir partager l'opinion de l'Allemagne et de la Russie sur l'opportunité d'une simplification des
formalités d'extradition. Le Gouvernement Royal était d'avis qu'une pareille façon de procéder
n'offrirait pas de garanties suffisantes contre l'arbitraire et la possibilité d'erreurs et que d'ailleurs,
même au point de vue pratique, l'observance des formalités traditionelles diplomatiques ne pourrait
qu'être utile.
   Cependant il est a remarquer que la procédure simplifiée, proposée par les Gouvernements
d'Allemagne et de Russie a fait ses preuves et se trouve être appliquée avec succès dans les traités
d'extradition conclus par l'Allemagne avec la Russie et le Danemark. Une garantie suffisante contre
l'arbitraire et la possibilité d'erreurs se trouve dans le projet présenté et en vertu duquel l'extradition
n'aura lieu que dans le cas où l'identité et la nationalité de l'inculpé serait clairement établie par ses
papiers de légitimation ou par d'autres preuves quelconques et qu'elle ne saurait être accordée que
si les polices des 2 pays se trouvaient d'accord pour reconnaître que l'individu dont l'extradition
était requise, était un anarchiste. Cette procédure accélérée profiterait, en outre, aux prévenus eux-
mêmes - par conséquent aussi aux Italiens -, car la durée de leur détention préventive, toujours plus
au moins longue, serait sensiblement réduite.
   Le Gouvernement Austro-Hongrois, d'accord avec les Gouvernements d'Allemagne et de Russie,
s'est également montré disposé à appliquer cette procédure et il serait à regretter si le Gouverne-
ment Royal n'était pas en mesure de joindre son action à celle des autres grandes puissances.
   Il n'y a que leur concours unanime qui pourrait mettre un frein à l'activité néfaste des anarchistes.

Bezwaren van Giolitti 'Obbiezioni di S.E. Giolitti':

1. Welk praktisch resultaat zou het akkoord hebben? Wij hebben geen Italiaanse anarchisten in
Rusland, in Duitsland en in Oostenrijk, en evenmin hebben deze mogendheden anarchisten in Italië.
2. Het gaat hier vervolgens niet om vereenvoudigde procedures van uitleveringsformaliteiten, maar
om een verandering van de vigerende uitleveringsverdragen, waardoor ze uitgebreid worden tot
politieke misdrijven.
3. Hoe herkennen we de eigenschap van een buitenlandse anarchist teneinde willekeur te voorko-
men? Want, het feit van het anarchist-zijn is op zich geen misdrijf.
4. Hoe bereikt men eenstemmigheid tussen de grote mogendheden?

Bijlage - 41

AIDE-MÉMOIRE VAN DE ITALIAANSE REGERING VAN 1 AUGUSTSUS 1902, GERICHT AAN DE DUITSE
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Annesso D. Bron: ASDMAE, Serie Politica P, Pacco 47.43

REGERING43

SECRET

   En se référent à l'aide-mémoire italien du 23 Mai dernier, l'Ambassade Impérial a bien voulu,
dans son aide-mémoire du 28 Juillet, faire ressortir les garanties dont seraient entourées les mesures
proposées par les Gouvernements Allemand et Russe en vue d'une procédure simplifiée concernant
l'expulsion et la remise des anarchistes. L'ambassade Impériale ajoutait qu'il serait regrettable si le
Gouvernement Royal n'était pas à même de se joindre aux autres Grandes Puissances dans
l'adoption de ces mesures qui nécessiteraient leur concours unanime.
   Le Gouvernemnt du Roi, tout en appréciant les considérations développées dans le dernier
mémoire de l'Ambassade Impérial, se voit encore à son grand regret dans l'impossibilité de modifier
la manière de voir qu'il a énoncée dans son exposé du 28 Mai.
   La proposition de l'Allemagne et de la Russie concernant la remise des anarchistes expulsés
d'Italie ne pourrait en effet être acceptée par le Gouvernement de S.M. sans autorisation préalable
du Parlement.
    Or le Gouvernement Royal ne croit pas opportun, vu aussi les rares anarchistes étrangers frappés
d'expulsion, de provoquer à ce sujet une délibération des Chambres, qui donnerait probablement
lieu à de vifs débats.
   Quant à la livraison des anarchistes italiens, le Gouvernement du Roi non seulement est toujours
prêt à les recevoir, mais, à l'état actuel de la législation italienne, il ne pourrait même pas s'y
refuser.
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Bron: HHSW, Politisches Archiv des Ministeriums des Äußern, I/706 Generalia IV. SBB, Bestand E44

2001 (A), Archiefnummer 83. Het protokol is door Portugal op 8 juli 1904 en door Spanje op 15 juni
ondertekend. HHSW, F 52/9 Generalia (1871-1918). Op 8 mei 1904 zijn er tussen de regeringen van
Duitsland, Rusland en het Groothertogdom Luxemburg speciale afspraken gemaakt met betrekking tot
'krachtige maatregelen' tegen de anarchistische beweging. HHSW, F 52/9 Generalia (1871-1918). Uit een
voorlopig ontwerp van het protokol blijkt dat de opstellers ervan uitgingen dat ook Luxemburg,
Nederland en Portugal tot de eerste ondertekenaars zouden behoren.

Bijlage - 42

HET ST. PETERSBURG PROTOCOL, 1/14 MAART 190444

Protocole

   L'Allemagne, l'Austriche-Hongrie, le Danemark, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède et la
Norvège, la Turquie et la Bulgarie, pénétrées de la nécessité d'opposer une résistance énergique au
développement du mouvement anarchiste, reconnaissent que le moyen le plus sûr d'atteindre le but
qu'elles se sont proposé est de maintenir avant tout l'entente si heureusement établie entre elles à ce
sujet et d'affirmer ensemble l'intérêt commun qu'elles prennent à la répression des crimes et
attentats anarchistes.
   Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, par leurs Gouvernements, sont convenus, en
conséquence, des dispositions suivantes:
   I. Tout anarchiste expulsé d'un pays contractant doit être reconduit, par la voie la plus courte,
dans le pays à la sujétion duquel il appartenait lors de son expulsion. Si le pays d'origine de
l'expulsion n'est pas limitrophe du pays qui expulse, l'expulsé sera conduit à la frontière du pays
limitrophe qui se trouve sur le chemin le plus direct entre le pays qui expulse et le pays d'origine de
l'expulsé.
   La remise d'un anarchiste expulsé à la frontière de son pays d'origine doit être précédée d'un avis
adressé en temps utile aux autorités de police de ce dernier pays. Si le pays d'origine de l'expulsé
n'est pas limitrophe du territoire du pays qui expulse, l'expulsé doit être transféré par la voie la plus
courte sur le territoire du pays ou des pays intermédiaires et par les soins des autorités de ces
derniers, à moins que le Gouvernement de l'un de ces pays ne préfère tolérer l'expulsé dans les
limites de son territoire. Si la remise d'un anarchiste à la frontière de son pays d'origine nécessite un
transport par le territoire d'un ou de plusieurs pays intermédiaires, les autorités du pays limitrophe
seront avisées en temps utile de l'arrivée du transport; les autorités du pays d'origine seront
également avisées en temps utile de l'expulsion et de la direction par laquelle le transport est
acheminé. La désignation générale des autorités qui devront être avisées de l'expulsion et du
transport des anarchistes, ainsi que des points-frontière auxquels les anarchistes expulsés devront
être conduits, demeure réservée à un accord entre les pays contractants.
   Les frais de transport, à moins d'arrangements contraires entre les pays intéressés, seront à la
charge de chaque pays dans la mesure des dépenses occasionnées par la transport de l'expulsé à
travers son territoire.
   II. Il sera établi dans chaque pays un Bureau Central de police destiné à recueillir les renseigne-
ments sur les anarchistes et leurs agissements.
   III. Il appartiendra au pouvoir central de chaque pays de décider de quelle manière auront les
autorités compétentes à fournir au Bureau Central de police les renseignements nécessaires sur les
anarchistes se trouvant sur leur territoire ainsi que sur leurs menées.
   IV. Chaque Bureau Central est tenu d'informer les Bureaux des pays contractants:
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1.) a. de l'expulsion, b. de départ volontaire d'un anarchiste se trouvant sur son territoire.
2.) Cet avis doit être accompagné d'un signalement, d'une notice sur les antécédents et, si possible,
d'une photographie de l'anarchiste en question. Il est désirable que cet avis mentionne le lieu et le
moment du passage de l'anarchiste dans le pays voissin et soit communiqué dans le plus bref délai
afin de faciliter l'établissement immédiat d'une surveillance.
3.) Si un anarchiste a quitté clandestinement le rayon d'un Bureau Central et son séjour est inconnu,
tous les autres Bureaux doivent en être informés simultanément afin de faciliter sa recherche.
4.) Si l'endroit par lequel l'anarchiste doit passer la frontière dans le cas de son expulsion ou de son
départ volontaire est connu d'avance, il serait utile d'en informer non seulement le Bureau Central,
mais aussi l'autorité frontière du pays respectif. Le Bureau Central de chaque pays est tenu de
communiquer à tous les autres Bureaux une liste des autorités frontières preposées à cet effet.
   V. Chaque Bureau Central est tenu de communiquer sans retard aux Bureaux des pays contrac-
tants tous les renseignements sur les complots criminels de caractère anarchiste dont il aurait
connaissance.
   VI. Chaque Bureau Central est tenu de communiquer aux autres Bureaux, dans un délai de 6 mois
au plus, tous les renseignements sur les événements importants ayant trait au mouvement anarchiste
et qui se seraient produits dans son rayon.
   Les Bureaux sont tenus, en outre, de répondre sans rétard à toutes les questions ayant trait au
mouvement anarchiste qui pourraient leur être adressées par les autres Bureaux. Les mesures
énoncées seront mises à exécution à partir du jour de la signature du présent protocole.
   Les Puissances signataires s'engagent de se mettre, sans délai, en rapport avec chacune des autres
Puissances signataires conformément aux dispositions du présent protocole. Les Puissances qui
n'aurront pas signé le présent protocole pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.
L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement russe, et
par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents.
   Elle comporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations ci-dessus stipulées.
   En foi de quoi le présent protocole qui est et restera strictement secret, a été signé et scellé par les
plénipotentiaires des dites Puissances.
   Fait à S. Pétersbourg, le 1/14 mars 1904, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives
du Ministère des Affaires Étrangères de Russie et dont les copies certifiées conformes seront
remises par la voie diplomatique aux Etats signataires et adhérents.
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Auszug aus dem Protokoll der Sizung des Schweizerischen Bundesrates, 31 maart 1904. Bron: SBB,45

Polizeiwesen E 21, Archiefnummer 14027.

Bijlage - 43

EXCERPT VAN HET PROTOCOL VAN DE ZITTING VAN DE ZWITSERSE 

BONDSRAAD, 31 MAART 190445

   En exécution de la décision du Conseil fédéral du 19 janvier, le Département Politique a informé
les Ministres d'Allemagne et de Russie que le Conseil fédéral ne pouvait signer le protocole remis
au Président de la Confédération le 2 janvier et visant certaines mesures à prendre contre les
anarchistes, attendu que cet acte revêtait la force d'une convention; mais qu'il serait disposé à y
adhérer par la voie d'une déclaration unilatérale et sous les réserves formulées déjà au sujet des
résolutions de la conférence de Rome, à savoir que le Conseil fédéral n'assume aucune obligation
contractuelle et demeure libre de rapporter les mesures dont il s'agit dès que, à raison des circom-
stances ou d'un changement dans la législation, il le jugerait à propos.
   Le 23 courant, Monsieur de Jadowski a informé le Vice-Président du Conseil fédéral que
l'Allemagne, l'Austriche, le Danemark, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède et Norvège, la
Turquie et la Bulgarie ont adhéré à l'arrangement dont il s'agit dans la redaction du 11/24 décembre
1903 (c'est le texte établi d'accord avec le Conseil fédéral). M. de Jadowski a exprimé en même
temps l'espoir que le Conseil fédéral voudra bien y adhérer aussi dans la forme et sous les réserves
indiquées dans son aide-mémoire du 19 janvier 1904.
   Sur la proposition du Département Politique le Conseil fédéral arrête,
 1) d'adresser à Monsieur de Jadowski, Ministre de Russie, la note suivante:
   [...] Dans ces circonstances, nous avons l'honneur de déclarer au Gouvernement Impérial que
nous adoptons toutes les mesures administratives visées dans la pièce jointe à la présente note et
que nous donnerons les ordres nécessaires pour en assurer l'exécution.
   Il est entendu que la présente déclaration n'implique aucune obligation contractuelle de notre part
vis-à-vis des Gouvernements qui ont adopté les mêmes mesures et que nous demeurons libre de
modifier ou de rapporter celles-ci, dès qu'à raison des circonstances ou d'un changement dans la
législation nous le jugerons opportun. [...]
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Errico Malatesta, 'Difendiamoci', La Plebaglia (4 oktober 1899). Bron: ASB, Pref. Gab., B. 979.46

Bijlage - 44

OPROEP TOT DE VERDEDIGING DOOR ERRICO MALATESTA IN 189946

   Nu gaat het niet om aspiraties voor een betere sociale orde in de toekomst, het gaat niet om
diepgaande sociale veranderingen, niet om ideeën en theorieën.
   Het gaat om onze vrijheid en ons leven, niet alleen als partij, maar als mensen; het gaat om de
persoonlijke vrijheid en integriteit van alle burgers.
   Gevangenis en domicilio coatto wachten een ieder die niet nederig en gelaten het hoofd buigt
voor de arrogantie van de smerissen. En in de gevangenissen en in het domicilio coatto wordt men
mishandeld, afgerost, gemarteld, vermoord. Niemand kan zich nog zeker voelen. Op straat, in de
cafés, in privéhuizen, overal beledigen, provoceren, arresteren en verklikken de smerissen... wegens
belediging van en verzet tegen de politie. En de volgzame rechters veroordelen. De jury is vrijwel
afgeschaft voor politieke misdrijven en in het algemeen voor alle daden waarin de politie belang
stelt; afgeschaft zijn de statutaire garanties en elke burgerlijke waarborg.
   De onafhankelijke kranten staan vol met schandelijke feiten, met ongehoorde brutaliteiten, met
lage provocaties die in elk deel van Italië door de politie worden begaan - en het meeste publiceert
men niet, omdat het merendeel van de slachtoffers zwijgt, en omdat de kranten alleen die feiten
kunnen publiceren die ze kunnen bewijzen met getuigen en documenten. Voorts nog de schandelijke
misdrijven die men pleegt in de verborgenheid van de gevangenissen, waar slechts in uitzonderlijke
gevallen de controle van het volk kan komen.
   Wie er in Italië heerst en regeert is de politie; en rondom de politie sluiten met banden van
onzuivere solidariteit, alle autoriteiten aan.
   Het wordt tijd dat het Italiaanse volk eindelijk opstaat en zegt: basta! Het is nodig dat een ieder
die een geweten heeft, een ieder die waardigheid heeft, samenwerkt in deze grote morele opstand, en
anders zullen de schandelijkste tirannieën die ons land hebben bedroefd al snel in schandelijkheid
worden overtroffen.
   En de anarchisten moeten de eersten zijn in deze onderneming, hetzij uit eigenbelang, aangezien
zij het meest worden bedreigd en getroffen, hetzij uit plichtsgevoel en vanwege de waardigheid van
de partij.
   Vooralsnog moeten we geen doldrieste acties ondernemen. De wet is - helaas! - sterker dan wij; en
wij moeten ons - helaas! - aan haar onderwerpen. Maar laten we ten minste eisen dat zij niet
geschonden wordt ten koste van ons en iedereen.
   Niemand mag zich verontschuldigen met het verlangen naar grotere zaken: niemand zal zijn
laksheid verbergen door te verklaren dat hij alleen de straat opgaat... om de wereld omver te
werpen. Beter weinig dan niets.
   Laten we overal protesten, bijeenkomsten, en manifestaties provoceren en organiseren. Dat er
overal iemand van ons is, die tegen de schanddaden van de politie protesteert: geen enkel machts-
misbruik, geen enkele overtreding mag voorbijgaan zonder dat het een schandaal oproept. Geen
enkel recht dat de wet ons geeft, mag in stilte worden geschonden.
   Verenigen we ons voor de dringende, directe verdediging.
   Socialisten van alle richtingen zullen zeker achter ons staan, en ook de republikeinen zullen met
ons meedoen, en met ons alle oprechte mensen van elke overtuiging en van elke partij.
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   Aan de slag, laten we licht brengen, laten we ons energiek tonen - en de macht van de politie zal
vallen omdat het een macht is die alleen bestaat dankzij de volgzaamheid en de stilte van de
burgers.
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Disegno di Legge presentato dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno (Saracco) di concerto col47

Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Gianturco) nella tornata del 2 febbraio 1901. Bron: Atti
Parlamentari - Senato del Regno. Legislatura XXI, 1a Sessione 1900-1901, Documenti, Disegni di
Legge e Relazioni.

Bijlage - 45

WETSVOORSTEL INGEDIEND DOOR MINISTER-PRESIDENT GIUSEPPE SARACCO TIJDENS DE ZITTING

VAN 2 FEBRUARI 190147

Toelichting

   Mijne heren Senatoren. Het huidige wetsontwerp voegt zich inhoudelijk naar dezelfde concepten
als waarnaar de Franse republiek haar wetten tegen anarchistische misdrijven heeft gevoegd. Naar
het oordeel van de rechters en politici gaven ze goede resultaten; zeker niet die dat de honderden
koppen van het anarchistische monster allemaal voor altijd zijn afgeslagen, aangezien er voor dat
doel andere en complexere maatregelen nodig zijn, maar wel dat dat de propaganda die tot dat
moment met ongelofelijke brutaliteit en driestheid was gevoerd, minder gewelddadige en provoce-
rende vormen aannam en dat alle acties van de sekte machteloos gemaakt en vrijwel stilgelegd zijn.
   Het huidige wetsontwerp heeft niet de pretentie dat ze deze uiterst pijnlijke plaag van onze tijd
kan genezen, aangezien voor dat doel er andere medicijnen nodig zijn die slechts op lange termijn
effect sorteren, zoals een morele en burgerlijke opvoeding, sociale maatregelen ten gunste van de
armste klassen, een betere organisatie van de openbare veiligheid en strenge onderdrukking van de
misdaad door minderjarigen, de genezingskuur kortom van dat zogenaamde anarchistische
temperament dat vooral in jeugdige geesten de oorzaak vormt van de geestesstoringen die tot de
laagste misdrijven leiden. Wij beogen een sneller en praktischer doel, namelijk om de maatschappij
te beschermen tegen deze nieuwe vorm van misdaad door aan de leden de hoop te ontnemen dat de
laksheid of onnauwkeurigheid van de wet hun beschermt tegen straffen. [...]
   Twijfel ontbreekt ook niet in onze jurisprudentie, die echter veel stelliger is dan de Franse in de
erkenning dat anarchisten geen politieke misdadigers zijn, maar gewone misdadigers die er niet naar
streven om deze of gene staatsvorm omver te werpen, maar veeleer alle sociale instituties door de
ontkenning van staat, eigendom, vaderland en familie, en hun doel willen bereiken middels diefstal,
brandstichting en moord. [...]
   Welnu, de wet [art. 248] moet niet alleen gericht zijn op het straffen van heuse en werkelijke
verenigingen die beschikken over statuten, leiders en hiërarchie, maar bovendien op die duistere
overeenkomsten die men sluit bij de poorten van fabrieken of kazernes en tijdens vertrouwelijke
avonden in cafés of eethuizen, ook als er geen werkelijke en heuse organisatie van vijf of meer
personen zou zijn, en ook als de overeenkomst slechts gericht is op het voorbereiden van het
misdrijf. [...]
   Niemand moet derhalve denken dat art. 1 van het huidige ontwerp gericht kan worden tegen
politieke partijen die wegens hun beginselen en methoden niets gemeenschappelijk hebben met de
anarchie, aangezien genoemd artikel duidelijk de twee eigenschappen omschrijft van anarchistische
verenigingen en bijeenkomsten: dat ze gericht zijn op het plegen van één van de misdrijven die het
speciale kenmerk van het anarchistische misdrijf vormen (tegen het leven en de integriteit van
personen, tegen eigendommen en tegen de openbare veiligheid), en dat die misdrijven niet door
haat, wraak, winstbejag of soortgelijke motieven worden ingegeven, maar door het voornemen om
het huidige sociale bestel omver te werpen.
   Art. 2 van het huidige wetsontwerp heeft tot doel om verdenkingen en wantrouwen de rijen van de
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anarchisten binnen te sluizen. [...]
   Art. 3 heeft betrekking op het aanzetten tot het begaan van misdrijven en de verdediging van
misdrijven zoals aangegeven in art. 1, met het doel van anarchistische propaganda. [...] de wet
beoogt niet de onderdrukking van de theoretische leerstukken over mogelijke veranderingen van
onze sociale instellingen, maar de onderdrukking van de propaganda die duidelijk en daadwerkelijk
gericht is op het aanzetten tot misdrijven. [...]
   Het wetsontwerp over de afschaffing van het domicilio coatto introduceert in onze wetgeving het
instituut van deportatie van onverbeterlijke misdadigers. Het huidige ontwerp voegt daaraan in art.
4 ook de deportatie van schuldigen aan anarchistische misdaden toe. [...]
   De bepalingen van art. 5 met betrekking tot de onderwerping van veroordeelden wegens
anarchistische delicten aan het speciale toezicht en aan het verblijfsverbod op bepaalde plaatsen,
ook na afloop van het toezicht, behoeven geen toelichting. Helaas hebben zich in enkele van onze
steden heuse anarchistennesten gevormd, die hoogst noodzakelijk uit elkaar moeten worden
geslagen: geïsoleerde anarchisten, die gescheiden zijn van hun kameraden kunnen veel eenvoudiger
worden bewaakt door de politie.
   Maar erger nog dan in Italië hebben zich in het buitenland ware anarchistennesten gevormd, en
tegen hun was onze wet tot dusver machteloos. Art. 6 verklaart derhalve dat in het koninkrijk ook
de anarchistische misdrijven vervolgbaar zijn die in het buitenland door Italiaanse burgers zijn
gepleegd, op dezelfde wijze als art. 4 van het Wetboek van Strafrecht verklaart dat misdrijven tegen
de staatsveiligheid die in het buitenland worden begaan, vervolgbaar zijn in het koninkrijk. [...]
   De ziekelijke ijdelheid van de aangeklaagden komt niet op de laatste plaats van en is ook niet het
minst doeltreffende onder de middelen van de anarchistische propaganda. Om deze machteloos te
maken stellen we met art. 7 een publikatieverbod voor van biografieën en portretten van aang-
eklaagden van anarchistische misdaden, en van verslagen van de daarop betrekkinghebbende
gerechtelijke debatten.
   Met art. 8 stellen we een overeenkomstig verbod voor met betrekking tot de ondertekening van
handtekeningenlijsten ten gunste van aangeklaagden van anarchistische misdrijven. [...]

Wetsvoorstel

Artikel 1
   Op verenigingen, vergaderingen of bijeenkomsten van twee of meer personen die, met het doel om
met geweld de huidige instellingen omver te werpen, oveenkomen of overeenstemmen, ook al is het
tijdelijk, om misdrijven voor te bereiden of te plegen tegen het leven of de integriteit van personen,
of tegen eigendom, of tegen de openbare veiligheid, oftewel de misdrijven zoals voorzien in de
artikelen 1 tot 4 van de wet van 19 juli 1894, no. 314, zijn de bepalingen van de artikelen 248 en
250 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing.
   Op diegenen die, buiten de gevallen zoals voorzien in artikel 64 van het Wetboek van Strafrecht,
op enigerlei wijze hulp of steun verlenen aan leden van dergelijke verenigingen, vergaderingen of
bijeenkomsten zijn de bepalingen van artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing.
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Artikel 2
   Schuldigen aan misdrijven zoals voorzien in het voorgaande artikel worden vrijgesteld van straf
indien ze aan de openbare autoriteiten, voordat die ervan op de hoogte zijn, het bestaan van de
vereniging, vergadering of bijeenkomst en de namen van de leden onthullen.
   Indien de onthulling plaats zou hebben na het begin van het rechtsgeding, maar voor het vonnis,
zal de straf met de helft tot tweederde worden verminderd.

Artikel 3
   Een ieder die, wel of niet in het openbaar, met het doel van anarchistische propaganda, op directe
wijze aanzet, met welk middel ook, tot het voorbereiden of plegen van misdrijven van het soort
zoals aangegeven in artikel 1, of deze verdedigt, of aanzet tot ongehoorzaamheid aan de wet, tot
geweld of verzet tegen de autoriteiten, of tot haat tussen de verschillende sociale klassen, wordt
bestraft met straffen zoals bepaald in de artikelen 246 en 247 van het Wetboek van Strafrecht,
verzwaard met de helft.
   De veroordeling wegens het misdrijf waarvan in dit artikel sprake is, kan niet worden uitgespro-
ken naar aanleiding van de enkele verklaring van de persoon, op wie de aansporing of instigatie zou
zijn gericht.

Artikel 4
   De schuldige aan één van de misdrijven waarvan sprake is in de artikelen 1 en 3, die reeds eerder
veroordeeld is tot een gevangenisstraf voor de tijd van meer dan zes maanden, kan in hetzelfde
vonnis worden veroordeeld tot deportatie buiten het Rijk voor onbepaalde tijd.
   In elk geval wordt diegene, die voor de tweede keer wordt veroordeeld op grond van de huidige
wet, veroordeeld tot deportatie voor onbepaalde tijd.

Artikel 5
   Aan de straffen zoals bepaald in de artikelen 1, 3 en 4 wordt altijd de onderwerping aan het
speciale toezicht van de autoriteiten van de openbare veiligheid toegevoegd.
   De autoriteiten van de openbare veiligheid kunnen diegenen die zijn veroordeeld op grond van de
huidige wet, verbieden om in bepaalde plaatsen te wonen, ook nadat het speciale toezicht is
afgelopen.

Artikel 6
   De misdrijven zoals voorzien in de artikelen 1, 3 en 4 van de huidige wet zijn vervolgbaar in het
koninkrijk, ook indien ze door Italiaanse burgers in het buitenland zijn begaan.

Artikel 7
   De publicatie van biografieën en misdrijven van aangeklaagden van misdrijven zoals voorzien in
de huidige wet, en die van verslagen van de desbetreffende procesverhandelingen, is verboden.
   In alle andere gevallen waarin de ten laste gelegde daad een anarchistisch karakter heeft, kan de
rechter publicatie van de verslagen van de zittingen verbieden.
   De overtreders zullen worden bestraft met een aanhouding van maximaal één maand en met een
boete van maximaal tweeduizend lire, behalve in het geval dat de daad een ernstiger misdrijf vormt.
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Artikel 8
   De openbare handtekeningenacties ten gunste van aangeklaagden van misdrijven die een
anarchistisch karakter hebben, zijn verboden.
   De initiatiefnemers van handtekeningenacties en de anderen die verantwoordelijk zijn, in de zin
van de perswet, in het geval dat de handtekeningenactie zich van dat middel heeft bediend, worden
bestraft met een opsluiting van drie maanden tot een jaar en met een boete van maximaal driedui-
zend lire; de ondertekenaars worden bestraft met een hechtenis van maximaal één maand en met
een boete van maximaal duizend lire, behalve in het geval dat de daad een ernstiger misdrijf vormt.
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Voordracht "Les Attentats Anarchistes" door Errico Malatesta, gehouden op 13 juli 1906 in Charlotte48

Street 107, Londen. Bron: Verslag van de uitgezonden politie-agent Luigi Frosali in: ACSR, CPC 2949.

Bijlage - 46

VOORDRACHT VAN ERRICO MALATESTA OVER ANARCHISTISCHE AANSLAGEN48

   Aanslagen zijn een historische noodzakelijkheid vanaf het moment dat er een oorlog gaande is
tussen klassen en partijen. Elke partij gebruikt geweld: de monarchisten, de republikeinen, de
socialisten. De klassieke geschiedenis leert ons haar Brutussen als helden te beschouwen. In de
straten van onze steden zijn meer monumenten aan soldaten gewijd dan aan andere klassen. Elke
partij rechtvaardigt de aanslag als deze voor haar van nut is; men heeft dus niet het recht om ze ons
te verwijten. Maar de verdediging van de anarchisten is slechts een zelfverdediging, aangezien ze
afwijzend staan tegenover de staat, de georganiseerde vorm van geweld.
   De aanslagen zijn het produkt van de huidige omstandigheden, die invloed uitoefenen op de meest
intelligente personen, zeker de meest gevoeligen, de moedigsten, en misschien enigszins wanhopi-
gen.
   Zij zijn niet het werk van misdadigers, maar van voorlopers.
   Niemand zal zeggen dat geweld in het verleden overbodig was. Kijk naar de Italiaanse onafhank-
elijkheidsoorlog, naar de Franse Revolutie. Het is nog veel te vroeg om de hedendaagse aanslagen
te beoordelen, zeker aangezien de daad van Bresci vrijheid brengt in Italië, zoals die van Angiolillo
vrijheid bracht in Spanje.
   Of de bommen beter zijn dan de dolk wordt van geval tot geval bepaald. Die middelen die het
doel bereiken zijn goed.
   Ofschoon Orsini faalde en veertig onschuldige personen doodde, heeft officieel Italië toch een
standbeeld voor hem opgericht.
   Wilhelm van Duitsland zei, toen Carnot stierf door de hand van Caserio: "Hij is gestorven op het
slagveld." En dat was waar. Momenteel sterven arbeiders in de mijnen, morgen sterft een koning
door een aanslag, en des te vaker ze het doelwit zijn des te beter.
   Koningen zijn misdadigers vanwege hun positie, en moeten derhalve uitgeroeid worden.

Bron: Verslag van de uitgezonden politieagent Luigi Frosali. ACSR, CPC 2949.
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G. LANZA  B. CAIROLI
14 december 1869 - 10 juli 1873 14 juli 1879 - 25 november 1879
BiZa: G. Lanza BiZa: T. Villa
BZ: E. Visconti Venosta BZ: B. Cairoli
Jus: M. Reali / G. De Falco Jus: G.B. Varè

M. MINGHETTI     B. CAIROLI
10 juli 1873 - 18 maart 1876 25 november 1879 - 29 mei 1881
BiZa: G. Cantelli BiZa: A. Depretis
BZ: E. Visconti Venosta BZ: B. Cairoli
Jus: P.O. Vigliani Jus: T. Villa

A. DEPRETIS A. DEPRETIS
25 maart 1876 - 25 december 1877 29 mei 1881 - 25 mei 1883
BiZa: G. Nicotera BiZa: A. Depretis
BZ: L. Melegari BZ: P.S. Mancini
Jus: P.S. Mancini Jus: G. Zanardelli

A. DEPRETIS A. DEPRETIS
26 december 1877 - 24 maart 1878 25 mei 1883 - 30 maart 1884
BiZa: F. Crispi / interim: A. Depretis BiZa: A. Depretis
BZ: A. Depretis BZ: P.S. Mancini
Jus: P.S. Mancini Jus: B. Giannuzzi-Savelli

B. CAIROLI A. DEPRETIS
24 maart 1878 - 19 december 1878 30 maart 1884 - 29 juni 1885
BiZa: G. Zanardelli BiZa: A. Depretis
BZ: L. Corti / B. Cairoli BZ: P.S. Mancini
Jus: R. Conforti Jus: N. Ferracciú / E. Pessina

A. DEPRETIS A. DEPRETIS
19 december 1878 - 14 juli 1879 29 juni 1885 - 4 april 1887
BiZa: A. Depretis BiZa: A. Depretis
BZ: interim: A. Depretis BZ: A. Depretis / interim: C. Di Robilant
Jus: D. Tajani Jus: D. Tajani
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A. DEPRETIS A. DI RUDINÌ
4 april 1887 - 29 juli 1887 10 maart 1896 - 11 juli 1896
BiZa: F. Crispi BiZa: A. Di Rudinì
BZ: A. Depretis / interim: F. Crispi BZ: O. Caetani
Jus: G. Zanardelli Jus: G.G. Costa

F. CRISPI A. DI RUDINÌ
7 augustus 1887 - 9 maart 1889 11 juli 1896 - 14 december 1897
BiZa: F. Crispi BiZa: A. Di Rudinì
BZ: interim: F. Crispi BZ: E. Visconti Venosta
Jus: G. Zanardelli Jus: G.G. Costa

F. CRISPI A. DI RUDINÌ
6 maart 1889 - 6 februari 1891 14 december 1897 - 1 juni 1898
BiZa: F. Crispi BiZa: A. Di Rudinì
BZ: interim: F. Crispi BZ: E. Visconti Venosta
Jus: G. Zanardelli Jus: G. Zanardelli

A. DI RUDINÌ A. DI RUDINÌ
6 februari 1891 - 15 mei 1892 1 juni 1898 - 26 juni 1898
BiZa: G. Nicotera BiZa: A. Di Rudinì
BZ: A. Di Rudinì BZ: R. Cappelli
Jus: L. Ferraris / B. Chimirri Jus: T. Bonacci

G. GIOLITTI L. PELLOUX
15 mei 1892 - 28 november 1893 29 juni 1898 - 14 mei 1899
BiZa: G. Giolitti BiZa: L. Pelloux
BZ: B. Brin BZ: F. Canevaro
Jus: T. Bonacci / L. Eula Jus: C. Finocchiaro-Aprile

F. CRISPI L.PELLOUX
15 december 1893 - 14 juni 1894 14 mei 1899 - 24 juni 1900
BiZa: F. Crispi BiZa: L. Pelloux
BZ: A. Blanc BZ: E. Visconti Venosta
Jus: V. Calenda di Tavani Jus: A. Bonasi

F. CRISPI G. SARACCO
14 juni 1894 - 5 maart 1896 24 juni 1900 - 14 februari 1901
BiZa: F. Crispi BiZa: G. Saracco
BZ: A. Blanc BZ: E. Visconti Venosta
Jus: V. Calenda di Tavani Jus: E. Gianturco



Afkortingen

ACSR Archivio Centrale dello Stato, Rome
AEG Archives d'Etat de Genève
APPP Archives de la Préfecture de Police, Parijs
ARA Algemeen Rijksarchief Den Haag
ASB Archivio di Stato di Bologna
ASDMAE Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri 
ASF Archivio di Stato di Firenze
ASFo Archivio di Stato di Forlì
ASM Archivio di Stato di Milano
ASMan Archivio di Stato di Mantova
ASMassa Archivio di Stato di Massa
ASN Archivio di Stato di Napoli
ASPadua Archivio di Stato di Padova
ASParma Archivio di Stato di Parma
ASPisa Archivio di Stato di Pisa
ASR Archivio di Stato di Roma
ASV Archivio di Stato di Venezia
HHSW Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wenen
IISR Istituto per la Storia del Risorgimento, Rome
SBB Schweizerisches Bundesarchiv Bern
USSME Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito
Pref. Gab Prefettura Gabinetto
B. Busta (dossier)
Fasc. Fascicolo (dossiermap)
Sfasc. Sottofascicolo (dossierstuk)



Archivalia

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROME (ACSR)
- Carte Francesco Crispi Roma (Carte Crispi Roma)
- Archivio Francesco Crispi D.S.P.P. (Carte Crispi DSPP)
- Carteggio Abele Damiani
- Carte Agostino Depretis
- Carte Giovanni Giolitti
- Carte Giuseppe Palumbo Cardella
- Carte Luigi Pelloux
- Carte Emilio Visconti Venosta
- Ministero dell'Interno. Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. Divisione Affari Generali

e Riservati. Atti Diversi, 1898-1943. (Interno, DGPS, DAGR, 1898-1943)
- Ministero dell'Interno. Divisione Generale di Pubblica Sicurezza. Divisione Affari Generali e

Riservati. Massime, 1880-1896. (Interno, DGPS, DAGR, 1880-1896)
- Ministero dell'Interno. Pubblica Sicurezza. Categoria F. 1. Stampa Italiana, 1894-1926.
- Ministero dell'Interno. Pubblica Sicurezza, 1879-1903. (Interno, PS, 1879-1903)
- Ministero di Grazia e Giustizia. Direzione Generale Affari Penali. Miscellanea. (Giustizia.

Miscellanea)
- Ministero dell'Interno. Casellario Politico Centrale (CPC)

ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, ROME (ASDMAE)
- Serie Z - Contenzioso
- Serie Politica P
- Polizia Internazionale (P.I.)
- Fondo Moscati Svizzera, II, IV, VI
- Rappresentanze Diplomatiche Francia
- Rappresentanze Diplomatiche Londra
- Carte dell'Eredità Crispi
- Fondo "D", Appendice N.2, Carte Gorrini, fascicolo 2

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO (USSME)
- Carteggio Confidenziale del Ministro: G-13 (Cartelle 16-24)

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA (ASB)
- Prefettura Gabinetto (Pref. Gab.)
- Tribunale Civile Correzionale. Processo Andrea Costa (Tribunale)
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ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ASR)
- Tribunale Civile e Penale di Roma, Buste 4156-4158, 6086-6089 (Tribunale)
- Prefettura Gabinetto (Pref. Gab.)
- Questura

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (ASF)
- Questura di Firenze. Atti di Polizia. (Questura)
- Tribunale Correzionale di Firenze. Processi Risolti con Sentenza. Buste 890-892, 990.

(Trib.Corr. Processi)
- Corte d'Assise di Firenze. Sentenze, Verbali e Ricorsi (1866-1946) (Corte)

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (ASM)
- Questura

ARCHIVIO DI STATO DI PARMA (ASParma)
- Prefettura Gabinetto (Pref. Gab.)

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (ASN)
- Prefettura Gabinetto (Pref. Gab.)
- Questura Gabinetto (Questura)
- Processi Politici 199, 524-525 (Processi)

ARCHIVIO DI STATO DI PISA (ASPisa)
- Ufficio Centrale di Pubblica Sicurezza di Pisa. Atti del Protocollo Riservato. (PS)

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (ASV)
- Questura

ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA (ASPadua)
- Prefettura Gabinetto (Pref. Gab.)

ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ (ASFo)
- Tribunale Penale, Buste 417, 425
- Prefettura Gabinetto (Pref. Gab.)

ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA (ASMan)
- Polizia Italiana, Pubblica Sicurezza, 1866-1897. (Polizia)

ARCHIVIO DI STATO DI MASSA (ASMassa)
- Tribunale Processi Politici

ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO, ROME (ISRR)
- Busta 830, fascicolo 7: Notities van Francesco Crispi
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SCHWEIZERISCHES BUNDESARCHIV BERN (SBB)
- Polizeiwesen E 21
- 2200 Rom
- E 2
- E 2001 (A)

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF DEN HAAG (ARA)
- Ministerie van Justitie (MinvJus)

ARCHIVES DE LA PRÉFECTURE DE POLICE, PARIJS (APPP)
- Serie B/A

HAUS-, HOF- UND STAATSARCHIV, WENEN (HHSW)
- Politisches Archiv des Ministriums des Äußern, 1848-1918
- Administrative Registratur F 52, Akte 8-10

ARCHIVES D'ETAT DE GENÈVE (AEG)
- Justice et Police Ga
- Etrangers


