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Bijlagen B

Bijlage - 1

DE ONTSPOORDE POLITIESPION GIOVANNI BIANCHINI1

   In oktober 1881 ontdekten de autoriteiten een complot tegen tsaar
Alexander III die kort daarvoor zijn vermoorde vader was opgevolgd. De
nieuwe tsaar zou worden vermoord door twee Russische nihilisten en
twee Italiaanse internationalisten. De twee Italianen waren Pietro
Cesare Ceccarelli en Giovanni Bianchini die de samenspanning had
onthuld, en de confidente was van de onder-prefect in Rimini. De
daders zouden op 10 november in Wenen bijeenkomen en van daaruit naar
St. Petersburg vertrekken.
   Alle autoriteiten hielden zich met de aanslag bezig en ijverig
zocht men een manier om de daders aan te houden. Daarbij werkten de
politiediensten van Rome, Wenen en St. Petersburg nauw samen. Vanuit
Italië vertrokken de "anarchisten-kenners" Berardo Baggioni "die de
gevaarlijke individuen van de Romagna kende", politie-inspecteur
Antonio Del Zoppo, "die de internationalisten van Toscane kende",
inspecteur Cesare Palmeri, agent in dienst van het Koninklijk Huis
Leopoldo Galeazzi, "die Carlo Cafiero kende", en onder-brigadier Luigi
Pavaledo naar Wenen. In Italië werd de zaak georganiseerd door de
prefecten van Rimini en Forlì en de ministeries van Binnenlandse en
Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde de
voorwaarden dat de confidente onder een niet-Italiaanse naam aan de
operatie zou deelnemen die alleen aan de Russische politie bekend
gemaakt zou worden, en dat hij bereid zou zijn zich pro-forma te laten
arresteren. Bianchini van zijn kant eiste dat hij een zodanige vergoe-
ding zou krijgen dat zijn toekomst gegarandeerd zou zijn. Bianchini
zou reizen onder de naam 'Charles Maister'.
   Op 11 november kwam Bianchini-Maister in Wenen aan. Het hoofd van
de Oostenrijkse politie zocht hem op en ontdekte al snel met een
bedrieger te maken te hebben. Aan de politiecommissaris had hij
verklaard dat hij de vorige avond in de straten van Wenen een
                    
1 Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Wenen en St.Petersburg, 6

november 1881. ASDMAE, P.I., B. 6. Wenen aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken, 14 november 1881; ministerie van Buitenlandse Zaken
aan Wenen, 20 november 1881. P.I., B. 44; ministerie van Buitenlandse
Zaken aan St.Petersburg, 6 en 17 november 1881. P.I., B. 47. ASFo, Pref.
Gab., B. 94 en B. 104.



onbekende Italiaan was tegengekomen. Na het uitwisselen van de
wachtwoorden zou deze hem een messteek hebben gegeven en hem een
verrader hebben genoemd. Bianchini wist toen dat de zaak was ontdekt.
Na medisch onderzoek bleek dat Bianchini dit verhaal had verzonnen.
Hij werd daarop gearresteerd wegens het simuleren van een misdrijf;
vervolgens zou hij aan Italië worden uitgeleverd. Vier dagen later
werd Bianchini overgeleverd aan de Italiaanse autoriteiten. De enige
die voordeel had van de hele zaak was politiecommissaris Bolis, die
onderscheiden werd in de Orde van Stanislaw.
   Verbazingwekkend aan het hele verhaal is het geloof dat de
autoriteiten hechtten aan de 'onthullingen' van Bianchini. Bianchini
was één van de internationalisten die deel had uitgemaakt van de
Matese-bende. Hij was behalve een confidente van de onder-prefect in
Rimini, tevens de confidente van de lokale commandant van de
carabinieri, maar had nog nooit bruikbare inlichtingen verstrekt.
Bovendien was hij, als gevolg van zijn lidmaatschap van de Matese-
bende, een ammonito, waardoor hij eigenlijk niet zou mogen reizen. Na
een missie in Genève, had hij in 1880 vertrouwelijke inlichtingen ver-
schaft aan de prefect van Forlì over een opstand van de
internationalisten onder leiding van Malatesta en Cafiero. Zij zouden
vanuit Genève en Parijs gewapende bendes leiden in de Romagna, hetgeen
zou samenvallen met een landing op Sicilië à la Garibaldi's Mille. Zij
zouden worden bijgestaan door Russische nihilisten, waaronder Stepni-
ak, en door de internationalisten in Napels onder leiding van Merlino
en Luigi Alvino. Na zijn onthullingen werd Bianchini naar Napels
gestuurd om de ontwikkelingen te volgen. Het verhaal van Bianchini
werd bevestigd door een andere confidente, Filippo Urbini, die
onthulde dat ook Andrea Costa de leiding over een bende zou nemen en
dat er in heel Italië wapendepots waren. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken vertrouwde Bianchini niet en was zelfs bang dat hij
zich zou kunnen ontpoppen als een agent-provocateur. Ook Urbini werd
niet geloofd aangezien Costa zich juist had uitgesproken tegen een
revolutionaire opstand. Het ministerie wilde derhalve eerst concrete
resultaten en aanwijzingen afwachten voordat het in actie wilde komen.
De prefect bleef er echter in geloven. Uiteindelijk moest ook hij
toegeven dat de onthullingen niet bewaarheid werden. De autoriteiten
in Napels wilden daarop Bianchini in januari 1881 arresteren, maar
aangezien deze in het bezit was van een pas van de onder-prefect van
Rimini werd hij daarheen teruggestuurd en bleef daar onder streng
toezicht tot zijn volgende onthulling.
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Bijlage - 2

DE POLITIEDIENST IN CAÏRO EN DE AANSLAG OP KEIZER WILHELM II2

   Een belangrijk incident met de politiedienst vond plaats aan het
einde van 1898, vlak na de moordaanslag op Elizabeth van Oostenrijk en
gedurende de antianarchistische conferentie. In Alexandrië in Egypte
bestond een actieve, anarchistische Italiaanse kolonie van zo'n
zeventig personen. Leider van deze anarchisten was Icilio Ugo Parini,
een tegenstander van Malatesta's socialistische anarchisme. De
Italiaanse consul in Alexandrië richtte vanaf augustus 1898 al zijn
aandacht op deze groep en organiseerde zelfs een soort internationale
politie met behulp van andere buitenlandse consulaten en van de
Engelse geheime politie onder leiding van majoor Treves. De consul
maakte daarbij tevens gebruik van, zoals hij het noemde "onaangepaste
personen, vrijwel allen met een strafblad en vaak onbetrouwbaar, die
zich in leven houden door inlichtingen te verschaffen over hun
kameraden". Met het oog op de komst van keizer Wilhelm II naar Caïro
en Jeruzalem intensiveerde de consul zijn toezicht op de Italiaanse
anarchistische gemeenschap. Hij liet daarbij niet na hun post te
onderscheppen. De beschrijvingen die de consul van de anarchisten
doorgaf aan Buitenlandse Zaken, zouden zo in een roman passen: Ugo
Parrini, "een beestachtige anarchist, vervuld van haat, jaloezie en
wraak"; Luigo Losi, "tot alles in staat"; Pilade Fiaschi, "vol
minachting voor het sociale bestel, een spotter, sterk als een stier,
in staat om blijmoedig een bom te gooien en vervolgens grijnzend voor
de galg te verschijnen"; Giovanni Tesi, "lijkbleek, zwartgallig,
koestert een haat tegen de hele mensheid".
   In oktober onthulde majoor Treves dat hij van zijn geheime agent
had vernomen dat er een bomaanslag op keizer Wilhelm II zou worden
gepleegd door de Italiaanse anarchisten, "om van zich te laten horen
in navolging van [Oreste] Lucchesi", de moordenaar van hoofdredacteur
Giuseppe Bandi. De bommen zouden worden bewaard in het wijnlokaal van
Parrini. Gewapend met arrestatie- en huiszoekingsbevelen gingen de
consul, de Egyptisch-Engelse politie en enkele soldaten naar het
lokaal, waar inderdaad een kistje met bommen werd aangetroffen.
Parrini en een tiental andere anarchisten werden gearresteerd, maar
ontkenden iets met de zaak te maken te hebben. Het kistje zou in goed
vertrouwen in bewaring zijn genomen van een Arabier. Bij opening van
het kistje bleken er twee bommen in te zitten, gewikkeld in de
anarchistische krant L'Agitatore en elk met het opschrift "Anarchia".
   De onthullingen over het complot waren afkomstig van de geheime
agent Marco Bazzani, die reeds enkele jaren in dienst was van Treves
en die ook inlichtingen aan de Italiaanse consul verschafte. Op 26

                    
2 Rapporten tussen consul te Alexandrië en het ministerie van Buitenlandse

Zaken, 1898-1899. ASDMAE, P.I., B. 25; Nettlau, Geschichte, V, 485-486;
Masini, Storia degli Anarchici (1981) 133-134.
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oktober liet de consul zijn twijfels over Bazzani's onthullingen aan
minister van Buitenlandse Zaken Canevaro doorschemeren. Desondanks
vroeg hij toestemming om ook de rest van de Italiaanse anarchistische
gemeenschap te arresteren. Tijdens het eerste proces voor het
consulaire gerechtshof werd snel duidelijk dat Bazzani het complot
zelf had opgezet. Dat weerhield de consul er niet van om de arres-
tanten gevangen te houden wegens lidmaatschap van een misdadig genoot-
schap en wegens de verspreiding en het drukken van anarchistische
geschriften. Bazzani werd beschuldigd van simulatie van een misdrijf,
hetgeen later, onder druk van de procureur-generaal in Ancona, werd
omgezet in laster.
   Om de Engelse politie niet in verlegenheid te brengen werden de
beide zaken van elkaar gescheiden. De anarchisten zouden worden
berecht voor het consulair gerecht en Bazzani voor het gerechtshof in
Ancona. Parrini en zijn kameraden werden veroordeeld tot
gevangenisstraffen variërend van negen tot zestien maanden. Bazzani
werd veroordeeld tot zeven jaar en zes maanden gevangenis.
   De zaak had enkele gevoelige kanten. De Duitse keizer en diens
regering geloofden niet in een simulatie en waren ervan overtuigd dat
de samenzwering werkelijk bedoeld was om de keizer te doden. Wilhelm
II en zijn regering eisten van Italië stringente maatregelen tegen de
anarchisten. Dat was zeer pijnlijk voor Italië dat juist een gunstige
indruk op de autocratische machten had willen maken door de
organisatie van de antianarchistische conferentie.3 Het andere delicate
punt betrof de Engelse politie in Egypte. Er bestond het sterke
vermoeden dat de Engelse regering achter de hele operatie en samen-
zwering zat en dat Treves Bazzini als een marionet had ingezet. De
Engelse machthebbers in Egypte zouden Wilhelm II middels het complot
willen afschrikken om door te reizen naar Turkije. De zaak is nooit
volledig opgehelderd.

                    
3 Vizetelly's bewering (The Anarchists, 238-239) dat dit incident de

aanleiding vormde voor de antianarchistische conferentie kan, gezien de
chronologie der gebeurtenissen, niet staande gehouden worden.
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Bijlage - 3

DEELNEMERS AAN HET CONGRES TE CAPOLAGO IN 18914

De consul van Bellinzona gaf de namen van de volgende congressisten:
Cesare Agostinelli, Giovanni Argentini, Francesco Barbiani, Guerrando
Barsanti, Angelo Baza, Genuzio Bentini, Giovanni Bergamasco, Bernardo
Betti, Giuseppe Bianchi, Italo Bianchi, Temistocle Bondi, Amilcare
Capellaro, Carbon, Antonio Caretti, Carpani, Antonio Castellari,
Arturo Ceretti, Gaetano Ceschetti, Amilcare Cipriani, Oddone Colombo,
Sergio De Cosmo, Donadei, Augusto Gabussi, Antonio Gagliardi, Luigi
Galleani, Antonio Galli, Del Giudice, Ettore Gnocchetti, Pietro Gori,
Luigi Gottarelli, Luigi Gottonelli, Damocle Gozzi, Giuseppe Gozzi,
Lazzaro, Luigi Locatelli, Enrico Lombardi, Errico Malatesta (onder de
naam Pietro De Maria), Adamo Mancini, Serafino Manzotti, Giovanni Mar-
chella, Giulio Marchesi, [Manrico] Marracini, Membretti, Giovanni
Merendi, Francesco Saverio Merlino, Pietro Mingozzi, Ernesto Moli,
Ettore Molinari, G. Monchetti, Lodovico Nabruzzi, Ernesto Nali, Isaia
Pacini, Enrico Paladini, Galileo Palla, Attilio Panizza, [Mario]
Paoletti, Eugenio Pellacco, Pellicchi, Luisa Pezzi, Cesare Pietri,
Germanico Piselli, Luigi Pozzi, [Camillo] Prampolini, Luigi Puppo [of:
Puppi], Luigi Raffuzzi, Ramon, Carlo Rossi, Giovanni Rossi, [Carlo]
Sampietro, Sandri, Vittorio Santini, [Felice] Sinigallia, Amilcare
Tapellaro, Vittorio Valbonesi, Ferdinando Valducci, en de gematigde
socialisten Giuseppe De Franceschi en Jacopo Danielli. Aanwezig waren
tevens de politiespion Paolo Nalli, die als spion en provocateur uit
de anarchistische partij werd gegooid, en de verslaggever en politie-
spion Cucuccioni. Deze laatste werd betaald door twee conservatieve
kranten. Ten onrechte ontkennen Fedeli (Luigi Galleani, 45) en
Pernicone (Italian Anarchism, 255) dat Galleani aanwezig was. Galassi
(Andrea Costa, 491) vermeldt de presentie van Costa-volgeling Domenico
Francolini. Anzi (Il Partito Operaio, 101) noemt nog de aanwezigheid
van Carlo Crivelli.

                    
4 Bron: Diverse rapporten van de consul te Bellinzona aan het ministerie van

Buitenlandse Zaken. ASDMAE, P.I., B. 31.


