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Italië

casrfVAiïöSï VAN BÜITBHLAJBSE JOOHHAMSÏBN DOOR GSOHGHI
OP 5 SFOTSiaiB 1959

pp 5 november j.l„ ontving GROHGHI het
hoofdbestuur van de Nationale Federatie van Italiaanse
Journalisten, die hun jaarlijks congres begonnen met
dit beleefdheidsbezoek. 35 van de meest vooraanstaande
journalisten, vertegenwoordigers van de meest uiteenlo-
pende politieke richtingen,waren aanwezig.

Tijdens deze audiëntie hield 8ROHÖHI
een toespraak» die thans nog steeds het onderwerp van
heftige polemieken vormt. De president {die algemeen
wordt aangeduid als de "eerste katholieke President van
de Republiek1*} zinspeelde op de per s polemieken inssake
zijn voorgenomen reis naar Moskou en ging zo ver, dat
hij zelfs zei, dat Staat en Kerk twee gescheiden begrip-
pen zijn, dat alles aan evolutie en verandering onderhe-
vig is en dus ook Concordaten tussen Kark en Staatj dat
hij het soms buitengewoon moeilijk vond zich te schikken
iin zijn grondwettelijke positie van onverantwoordelijk
Staatshoofd, welke positie nu eenmaal meebracht, dat hij
a i oh bij de besluiten van de meerderheid diende neear te
leggen, ook als hij persoonlijk een lijnrecht-tegenover-
gestelde mening had.

De aanwezigen waren zeer verbaasd en be-
spraken na afloop van de audiëntie de inhoud van deze
toespraak. Man bleek algemeen van oordeel, dat het publi-
ceren van de inhoud er van inopportuun was. Hiermee bleek
de vioe-hoofdredacteur van de fempo (die tevens president
van de Romeinse federatie van journalisten is) het niet
eens te zijn; hij gaf derhalve aan de politieke overzloht-
sohrijver de hoofdpunten van SROHCHI's toespraak, die al-
dus gepubliceerd werden.
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De uitwerking was als een bominslag.
Yooral ten Vatioane. Daar wordt er op gewezen, dat
het woord van PUTS XI nog volkomen van kraoht tas
over de "verhouding* tussen het "Verdrag van latera-
nen en hét Concordaat sprekend, zei hijs B2e zijn
één en ondeelbaar - valt er één, dan valt de «nder
ook". Bovendien maken balden integraal deel uit van
de Republikeinse Grondwet. Ben wijziging - in welke
zin dan ook - zou derhalve niet alleen een Grondwets-
wijziging betekenen, maar zou bovendien logischerwij-
ze alleen kunnen geschieden in overleg met en met toe-
stemming van het Vatioaan.

GBCHJGHÏ heeft nu een audiëntie bij de
Paus laten aanvragen, en wel in de Kersttijd, dus aan
de vooravond van zijn bezoek aan Moskou. Dit werd door
het Quirinaal als ^geruoh-P tevens bekend gemaakt
(merkwaardige overeenfcoffiöt met Moskou's optreden ten
tijde en ter gelegenheid van het ^polsen1* inzake (jHON-
ÖBl fs reis). In een officieuze nota heeft het Vatioaan
er op gewezen, dat het normaal is, dat - net zoals dit
het geval was en is met ohef s van diplomatieke missies
- de Presidenten van de Italiaanse Republiek - na ooit
een staatsbezoek aan de Paus te hebben gebracht - nog
eens privé worden ontvangen om hun echtgenoten en
(eventuele) kinderen voor te stellen. In zulk een geval
betreft het dus een audiëntie, die men als van een fami-
liair karakter zou kunnen definiëren en waaraan dus
geen politieke betekenis kan worden toegekend»1*
Met andere woordent ondanks alles wat er gebeurd is,
zal de Paus de gevraagde audiSnti* niet weigeren - hij
zal evenwel met nadruk ieder politiek karakter er aan
ontnemen - er zal onder geen voorwaarde over politieke
problemen kunnen worden gesproken, gezien de aanwezigheid
van mevrouw GRONÖHI en de beide kinderen - en elke bij~
bedoeling van de zijde van GHOMSI zal aldus worden ont-
zenuwd ,
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