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Betreft: Vereniging J'VRIJ S

(Zie raaandoverzichteh nos. 7/1347 en 8/1948)

In de loop van 1348 is de Vereniging "Vrij Spanje" in zijn reeds
kwijnend bestaan geleidelijk verder achteruitgegaan. 3Ja de her-
denking op 18 Juli 1947 van de opstand van ]?ranco tegen de Spaanse
republiek is van een noemenswaardige activiteit naar buiten geen
sprake meer geweest.

In de eerste helft van 1948 werd onder de leden een scheidslijn
zichtbaar tussen hen, die in de vereniging een communistische
raantelorgariisatle leerden zien on zich daardoor bezwpard gevoel-
den, en anderzijds degenen., voor \vie - indien zij au "ditzelfde
inzicht hadden - dit geen beletsel v/a.s om bij de vereniging aari-

Ilct hoofdbestuur van de vereniging geraakte de jaening toegedaan,
dat er onder de circa 2.000 leden, wolke de vereniging einde 1948
nog telde (in Juli 1947 bedroeg dit aantal nog ongeveer 9-000)̂
practisch geen belangstelling voor de vereniging meer aanwezig
was. Een kleine oppositie-groep onder de leden evenwel richtte
verbijten tot het bestuur over onvoldoende activiteit.

In de loop van het jaar 1948 bestonden de werkzaamheden, welke
dezerzijds v/orden waargenomen, nagenoeg uitsluitend uit bemoeiingen
ten behoeve van hier te lande aangetroffen Spanjaarden, die om een
of andere reden door de politie als ongewenste vreemdelingen
waren aangehouden .

Om te onderzoeken, of de vereniging nog reden van bestaan, had,
deelde het hoofdbestuur per circulaire aan alle leden mede, dat
het voornemens v:/as, de vereniging op te heffen.
Tot teleurstelling van het bestuur heeft zelfs geen enkel lid

heid daartoe in de circulaire v/as ao.nge geven.
ïïet hoofdbestuur nam daarop het besluit, de vereniging i .'er
31.12.1949 op te heffen.

functionarissen moest ontslag v/orden gegeven.
rdt sindsdien waargenoinen door het hoofdbe-

De beide bezoldigde
Ket secretariaat wo
stuurslid jrGr̂ yni£ĵ ;̂ ^
15.7.1903 te Lïalaga , wonende te Amsterdam.
Aan haar zijn ook de in de loop van het jaar 1949 te verrichten
licjuidatie-v/erk.ijapmïieden opgedragen.


