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TOUC2ÏBIDSDIENST. -fB-OjSAEHÏAGE, 6 Augustus 1947,

ö
Dict^III. W. i RD.H < > T e l . 188730.

«Vrij
* "̂  * E H E I M

Verslog van een op 19 Juli 1947 te Amsterdam gehouden
demonstratie van de Vereniging "Vrij Spanje"* . '

Ter herdenking van de 186 Juli 1936, de dag, waarop de bur-
•» r , gerqorlog in Spanje begon, die eindigde met omverwerping van de
. . < - •-* , Spaanse ̂ Republiek, werd dóór de Vereniging "Vrij Spanje^ telken-
• je re. op of ömèf reeks de 18e Juli een demonstratie gemnicten tegen

- . - . . . . ' hét voortduren van het Franco-regime In Spon je,
Door de afdeling Amsterdam dezer Vereniging was door middel

van aankondigingen fn de pers de bevolking•van de hoofdstad op-
' ' " - • - . • geroepen tot .liet deelnemen aan een optocht door de stad en een

meeding op de Dam,
. . .; Medegedeeld moge worden, dat de organisatoren"er zeker niet

in geslaagd zijn deze demonstratie tot iets massöels te maken.
-i j , .. De .yerwa,ehting van "Vrij Spanje" was,> dat tien- -tot vijftien-
.;..". „.-duizend mensen-zouden' deelnemen,, hetgeen dan^nogj-êlechts de helft
. • - . - ^ '.zou zijn geweest va'néTe;" grot e onti-Fraj^oo-betoging op 5 Januari

» - .-* 194T6, di-@-4.e d4.reötê,8Jyn-leidifng is?; geworden t-ot-h et .oprichten
/V j . . van de vereniging» ö'ndo-nks/het^-fraaie zomerweer"'"nÖBien slechts

.-,- - ongeveer 1200 demonstranten deel" a o».:, de optocht-. Op de Dam*W3renf
• : • ' " • " toet inbegrip .yari de nieuwsgierigen, ci-rce: 30Q0; mensen- .aanwezig.

Onder de -ongeveer 1200 denióiistranteri bevonden zich een
300-talnjongeren, waarvan de meestëli kennelijk lid woren van het
"A.N.J.V. Ook de oudere .„deelnemers behoorden veelal tot' de leden
van links.georiënteerde organisaties en vrijwel alle deelnemers

, kwamen uit de arbeider-sklesae. H;et aontsl mannelijke 'en vrouwe-
lijke deelnemers was ongeveer gelijk* Bij de groep van het A.N.

" • " • ' • - J.V* bevonden zich een 'Zevental in'milïtair 'unlform geklede per-
sonen* - - > ' :- ; *,-,: - * - . . , , . . , . " ''',. : ' ' - ' • »

; " '" ' Tussen 19.3,0 .uur en 20 uur werd ,öp"het i'useümplein te
Amsterdam de stoet gefoi-meerd. len viertf'! müziekko~rpsen ver-
leende haajf medewerking* Inde optocht werden enige rode en
Spoans-Republikeirnse .vlsggen meegedpogen. 'Deornoast werden een ƒ
vi'ertal spandoeken meegevoerd, wéforop de teksten: "Spanje Vrij" f
en "Herstel van de Spoanse Republiek"è'Boyeridien WeMen in de •
stoet een zestigtal borden meegedragen» "wóeróp -éeksten sis:

' "Spon je Vrij" ̂  ^Tegen ..dictatuur" j."VoAx Démocfotie" en enige
exemplorën, waarop dé nomen von'Hitler en Mussolini woren door-'
gestreept en achter .de ,ncom Frpnoo een vraagteken wos geplaatst.
Er werd opgesteld In.rijen v-on drie personen^ ma n r tijdens de

';"' ' ~ -VERZONDEN. AAN-:: ";;"',.',, ./ T ~ '.- ';. "''-" ^- , - . .
;. .' ^l.de Hinigterryon->Binft.anlo,ndse.Zaken.* 'l ' ' ,"•'

:2,E^diö Mini-ster ven*Buitenlqndsé Za.&en, ' ^ ••
^ ' Z,*Ë. de r Mini ster van. Justitièè'.

' •"• ' "" De Heer Commissaris- delirKoningin i/d
, De Heer Hoofd Génerale Stof III'B, \. '• :
"T?e Heer Hoof d Sectie III M.ï.tJi, Moriiïestof,
De Heer Hoof doommis sa ri a yó'n Politie te Rótterdcm.

''.,'' De-'Meer Ht3«3facoïTifijlssQris ven Politie;; te Den Ha a-g, ••
' •' De Heer •HbofdcommissaTis'van Politie te UtrëbhtV '

** De Hêé'r Hoofdcommiss'Gris von Politie-te, Öronih'geni



de mars werd deze formatie niet oltijd gehandhaafd,'-Bij het force-
ren van de stoet werd op niét drukke wijz» gecolporteerd met de
tijdschriften "Voortwaarts"; "Tribune". "De Vlam"» "Socialisme van
onderop" en "Vrede en Opbouw"* Stroeibiljetten van "Radio Werkend
Nederland" werden verspreidt Tijdens formatie, mars en demonstra-
tie werd druk gecollecteerd voor de Vereniging "Vrij Spanje",
waarbij aan het publiek speldjes met een vlaggetje in de Spaans
Republikeinse kleuren werden aangeboden» De ontvangen gelden wer-
den niet in de gebruikelijke bussen, maar in geopende couverts
gedeponeerd.

Te 20,15 uur vertrok de stoet van het Museumplein en begaf
zich via Kontharststraat - Ie iTaeob van campenstraat - Ferd.Bol-
straat- - Weteringplantsoen - Vijzelgrselïtt- Vijzelstraat - Münt-
.plein - Rokin öaar de "Dam, waar zij te 20 ,45 uur arriveerde* Het
midden-Damplein was vanaf de voorgevel van het Koninklijk Paleis
afgezet» Voor de hoofdingang van het Paleis was, tussen de Neder-
landse 'en Spaans-Republikeinse vlag een spreekgestoelte aange-
bracht. Een geluidsinstallatie met een achttal luidsprekers zorg-
de voor een duidelijke weergave van woord en muziek,

Te 20 ..55 uur Opende de onbekend gebleven voorzitter van het
voorbereidend'comité dé betoging met eên'woord van dank aan ge-
meentebestuur, politie, medewerkers,. eaz» Hij gaf vrijwel onmid-
dellijk het woord aan de'voorzitster van het hoofdbestuur van de
Vereniging "Vrij Spanje", Mevrouw Aftna Aleida Alma-Hei.lnen. geb.
8-1-1909 te Emmen, won.te Amsterdam, die ïaar Jspeëch -begon met een
herdenking van de, gevallen strijders in de Spaanse vrijheidsoorlog»
Zij huldigde de'mennen, die bij het b'egin van de burgeroorlog
hadden begrepen, dat toen reeds het fascisme moest worden bestre-
den en wees in dit. verband op eeri' passage uit het .bekende boek ven
Sj8hï>iïy waarin; deze4 enkele dagen na het uitbreken VQn de Spaanse
burgeroorlog, heeft gewezen op het grote gevaar van het nationacl-
socialisme .en fagclsme. Langdurig stond zij stil bij de vergelij-
king tussen de Duitse b'ezettihg van Nederland en de toestand, wr-or-
in het vrijheidslievende Spöanse volk nu reeds elf jaar moet ver-
keren» Zij weigerde te geloven,'dat het Nederlandse volk onver-
schillig zou staan tegenover het lot van de Spaanse democraten en
spoorde de aanwezigen aan het .w.ërk van en, voor een vrij Spanje
financieel en moré-el te steunen, daarbij verklarende, dat dit werv-
dóór de Spaanse kolonie dn Frankrijk en door de illegale vereni-
gingen in Spanje ten zeerste wórdt, .gelardeerd,' Terugkomende op de
betekenis van de datum 18 Juli, beklemtoonde zij haar vf̂ deswil in
de verhouding tegenover de vrijheidslievende Republiek Indonesië,
waarmee momenteel £en tot het uiterste gespannen toestand bestest,,
Zij verklaarde, dat alles moet worden gedaan om geweid k,e voorko-
men, ' ' , ' • ; . • " : " • '

"De kerV'van haar eigenlijke betoog weer opnemende, sprak zij
over de"toestanden in'de Spaanse gevangenissen en'over de hulp San
gevluchte Spanjaarden, waarvan, zo verklaarde'zij, enkele uren te-
voren, "weer een tientél aan'de.;zorg van "Vr̂ j Spanje" was toever-
trouwd. De'hulp aoft deze mensën'.was -momenteel de beste bijdrage in
de strijd t'egen'het Opkomend fascisme en zou van'betekenis blijken
voor de toekomst van Europa» Op een welhaast hartstochtëlijke'v.l j--
ze besloot zij haar betoog-door met gebalde rechtervuist uit te
roepe'n: "Espana,~salutQsln. *:

*' De spreekster- had wel een aandachtig gehoor, doch fiet eenftc*-
ziĝ  -.publiek gaf slechts een enkele maal blijken van instemming,15e
voorzitter van het voorbereidend febmltê sloot te 21.25 uur de de-
monstratie met een woord van dank, waarbij hij de aanwezigen op-
wekte tot het lidmaatschap van en het werken voor de Ver,"Vrij SpenjeV
Col!.: . tV̂ -D,
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CENTRALE VElLlCaiElDSDIENST 4 Augustus 1947,
Ho. B.18488 • J-avastreai 68*
Dlct„: IH. Typ.: -380.9 Tel. 1827-30. . , ̂
Onderwe
openluchtmeeting "Vrij Spanje".

'Verslag van de openluqhtmeeting van d$ vereniging "7r/-j!_
Spanje" t af d. Rotterdam, gehouden op Donderdag .18 .Juli 1947, üé "
20 Aiur, op de Veemarkt te Rotterdam»

Aanwezig waren circa 1000 personen, . onder wie een groot
aantal jeugdige personen.'

WJllga Jozef van dep Houdt, geb ,21-18-1921 te Rotterdan,
won. t e Rotterdam, als voorzitter fungerend, opende te ruim 20
uur met een woord ven welkom, zei dat men bi jsengekcmen was sm
de dag te herdenken, waarop 'een opsta'ndige generaal tegen het
wettig gezag opstond en tevens 'om Franco rekenschap te vragen
voor de duizenden slachtoffers, die door zijn schuld gevallen
zijn. Spreker deed een beroep op alle democratische regeringen
*nj de betrekkingen met .Pranco-Spanje te verbreken en steun te
verlenen a a n d é Spaanse .vrijheidsstrijders., . • ' " " , . '

Anna Aleida .ftl^ie^Hei^nen, geb..''5nl-rl909 te Émmen, wtn^te
Amst erdam, wees allereerst op het ;f ei t » dat alom in de wereld
bevrijdingsbijeenkomsten worden gehouden om de vernietiging van
het fascisme te herdenken/ doch dat zül^s, £ jaar na afloop der
laatste wereldoorlog, ,ih Spanje nog nlVt ïsio^elljk is»

Spreekster izei: "Wij wéten ma a ïVfl ' te goed wat het bs te-
kent om in een onderdrukt land. t-e leven" « 2.1 1) w^r-s in dit ver-
band ook op de toeêtahd In Indonesie/en zcdy/dat Sjahrir reefis
in 1938 verklaarde, dat — indien de demöoretio in Spgnje niet
zegevierde - Europa in ellende zou worden gedompeld, een uit-
spraak, "welke zeer profetisch was en weerven hij niet kon PO*-
vroeden. dat deze luttele jaren latei1 op zi.jn exgen land van
toepassing zou zijn» "Onze gedachten zijn bi j hét Speansê en
Indonesische volk'% 'Vooris critiseerde zij pio^G-ronaijs, die in
een artikel in het blad "De Linie" beweert, dat in Spanje grotere
vrijheid van meningsuiting heerst dan in de Oost-Europese lar/Je.ti,
"Deze professor weet blijkbaar «niet dat in Spsnje gevangeniBfien
zijn, waar vrouwen zuchteii onder de knoet vnii Franco, waar
kinderen gevangen worden gehouden omdat hun raosciers do vrij
heidsstrijders behulpzaam^ zl|^ geweest. "vSoreekster zei dit
goed te weten, wöiit zij heeft onlahg"s enkele vrouwelijke Engelss'
parlementsleden gesproken, die deze gevangenissen hebben bezocht,
*Deze verschrikkingen moeten wereldkundig worden gemaakt. Zpleng;
6r in Spanje een fascistisch regiem heerst zal er geen orde en
rust in Europa zijn.** " •

Zij betreurde het, dat men ogenschijnlijk zo weinig

AAN: '
2. E, de Minister van Binnenlandse Zaken» .
K.E.de Minister van Justitie* , , i . '
De Heer Hoofd Afd. III B v.d.Gefterale Stgf«'
Be Heer Hoofd Sectie III M.I.D., Marinestaf,
De Reer Hoofdcommi ssa^ls -.yen Politie te .Amsterdam.
De Heer Hoofdcommissaïis^tan Bolitie te :Den Haag.
De Eeer Hoofdcommissaris- vöiiipolitie. te rütrecht.
De Heer Hoofdcommisgoris^van Politie, te öroningen,
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voor het Spaanse volk kan doen, doch zei, dat hot Spaanse volk
harerzijds weet dat men doet wat mogelijk is, alhoewel rnon daad-
werkelijke steun- zal moeten geven aan de vrijheidsstrijd in-
Span je.

Tenslotte,riep zij op,om de vrouwen in <le Spaanse gevan-
genissen ruimschoots van pakketten te voorzien, "opdat mon ons
later niet hot verwijt kan maken, dat .rru 0112:0 bondense Regering
is gemaakt, n.l. dat wij onze medemens?;. v£Jr- honger en ellende
hebben laten omkomen". Tot slot wekte ai j allen, op om tot inter-
nationale solidariteit te komen voor de Tri j,ioc!.e;i van alle vol-
keren, doch in het bijzonder van het Spaanss- o r. Indonesische
volk, . . . . ' . - ' -

Johanneé Hermanus SCHEPS, ge b'i' • 12--V-1900 te 's-Gravenhage,
evangelist, wonende te peja, polder^ ..wees c r-op, 4.i\t. de oorzaak
van de ellende van het Spaanse volk gezociit moét-worden in onze
zgn. "heilige neutraliteitspolitiek" van vóór 1940, "toen wij
ons niet bemoeiden met de toestanden buiten o.u?:e ^i-onzen en wij
al de ellende, die zich 100 .K*M.-.Oost-waartf5' 3 u 1000 K.M. Zuid-
waarts afspeelde,.voor valse propaganda versloten-, Spreker me-

" moreorde de opkomst van het nationaal-sooieliyrae in Duitsland en
de ontwikkeling van het fascisme in Italië on zei, '-"Wij onder-
hielden ondanks dit alles goede diplomatieke 'betrekkingen met .
'Hitler en de kleine Italiaanse moordenaar koning-keizer".'Hij *
vervolgde aldus: "Rotterdam was echter de ee^öte- flits van het
hevige onweer, dat over-Europa losbarstte er. watrve.i,. wij allen
vijf jaar lang de ellende hebben ondervo.ncL.en. Eet Is- aan onze
laksheid te wijten, dat he,t smeulende .vuur van' hot opkomende
fascisme niet is uitgetrapt, terwijl het, toen Lat eenmaal brand-
de t te'laat was, waardoor het mede weer .aan onze schuld te wij-
ten is, dat 6§ millioen Joden in de gaskataers iitjn omgebracht,
Door onze verfoeide neutraliteitspolitiek -v/as het tevens mogelijk,
dat Puitse en Italiaanse bommenwerpers do öpsause steden kapot
gooiden. . • •-T

Ik vraag mij af of wij nu, na dêze.vij-f .ioren van ver-
schrikking, wakker zijn geschud en bereid zijn om het satansnest
in Madrid uit te roeien» Ik heb moeten constateren, dat het di-
plomatiek gegoochel met Franco rustig voortgaat».

Spreker zei tot zijn grote spijt te hebben moeten opmerken,
dat vooraanstaande Katholieken achter Frarico staan en hem -steu-
nen, daarbij blijkbaar vergetende, dat een dictatoriaal geregeer-
de staat nimmer een geloof in GShristus duldt* "De"totalitaire
staat betekent de doodssteek voor elk geestelijk leven, ongeacht
of dit o£ Christelijke of humanistische gronden is gebaseerd".

Voorts oritiseerde hij het blad "De Linie», "dat een beet-
je fascistische inslag niet erg vindt". "Deze mensen hebben
blijkbaar niets geleerd en dit moet'weer een reden zijn om al-
tijd actief te blijven. Wat-nu nog smeult kan weer ontvlammen en
via Madrid, Rome. Berlijn ons opnieuw in üe ellende storten".

Tot êlot riep spreker allen op zich te verzetten tegen het
Spaanse regime van Franco en zei, dat zolang het fascisme smeult
en Franco in Spanje regeert, van orde qn rust in Europa geön
sprake kan zijn, "Wij mogen niê b eerder rusten voor de, vrijheicls-
zon weer over Europa schijnt en haar stralen zowel over Rotter-
dam als Madrid vallen». -.. . • ' '

ge voorzitter sloot hierna met een woord van dank aan
spreekster en spreker de bijeenkomst on*zei, dat aan de Neder-
landse Regering een protest-telegram, waarin de volledige ver-
breking van de betrekkingen met .Franc e-Spanje .wordt geöist en
een telegram, inhoudende.'een sympathie-betuiging aan- de vrije
Spaanse regering te Parijs zal worden gezbriden.
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De vergadering was door middel van raambiljetten, adver*
tenties, en redactionele artikelen in "De Waarheid» en "Het
Vrije Volk» aangekondigd» Voorts waren met vergunning op diver-
se plaatsen in de stad Rotterdam spandoeken aangebracht, waarin
werd opgewekt de meeting te bezoeken.

Gecolporteerd werd met'"Voorwaartn". 'JDe Vlam" en "Eén??»
Voorts werd een strooibiljet van anti-militaristische strekking
aan de bezoekers der vergadering uitgsroil-t.

Eveneens werd gecolporteerd met <sen brochure getiteld,
"Vrij Spanje". Op en in de omgeving vau hut tor-rein werden
speldjes verkocht ten bate van de Vereniging "Vrij Spanje"»

Het terrein was versierd met vlaggen va:i diverse nationa-
liteiten, waarbij het -opmerkelijk was, dat dy Russische vlag
ontbrak.

Het geheel werd opgeluisterd door gr&nofeoroiusiek»

G,V.D.

Coll,:dR.
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Kort verslag vs.n de openbare Bijeenkomst van de Ve_reeni-
H7rAll' ,Spa.n j e'f , af ̂eĵ ling JL ojtjt er dam , gehouden op Maandag"

25" November 19Ï67 te '20* 00 uur, in ""'Óns Huis" aan de G-ouvcrnc-
atraat 133 te Rotterdam,

Den sprekers van dezen avond, "beiden 'functionaris in he'tf
Spaansche emigrantenkabinet C-iral, was' met voorkennis van den
ïfoderlandschen Minister-President een. visum voor Nederland ver-
ie end, teneinde hen in de gelegenheid te stelle:-!,, hior te lande
ëénige voordrachten te houden. .

De vergadering was aangekondigd in verschillende dagbla-
den o. a. iii "Het Parool" en in "De Vaarheid" .

Aanwezig waren circa 150 personen.
D_o _jrp_or_zi t ter , wiens naam niet bekend is geworden, open-

de te omstreeks ~20 uur de bijoenkomut en sprak zijn vreugde
uit over het slagen van deze vergadering, die hoewel ai j een
besloten karakter moest dragen en ondanks tegenwerking bij het
verleenen van visa aan de uitgenoodigde sprekara, toch door-
gang kon vinden, zij het dan e on dag later 'dan eigenlijk in de
bedoeling lag. - ' - '

Spreker deelde mede, dat één der sprekers n. l, ,jJos£ de
Biiito. verhinderd is en dat uitsluitend het woord zou worcTan
gevoerd door den Minister Rag aé l ̂ Saiiqhe ẑ -Guê  r a .

De op de uitnoodiging aangekondigde" muziek en de clama*-
tie kwamen te vervallen, daar ook do hiervoor- aangezochte me-
dewerkers verhinderd waren,

Tot elot kondigde spreker aan, dat Q̂ uejrra sijn rede in
vier gedeelten zou splitsen en, dat tusschen dio deelen de ver-
taling van hot gesprokene zou worden voorgelezen^

ĵ ajCafel̂ ajaohez-Q̂ uqrra. sprak jaioh in \marde ei'onde woorden
uit over "Nectërïa'hd',' ''he't' Vederlandsohe volk en dankte do Neder-
land s oh© autoriteiten, die hem d, e reis naar ons land hadden
mogelijk gemaakt.

Spreker, die zich voorstelde als goed Roomsen-Katholiek
en zoon van den leider van de Katholieke Partij in Spanje on-
der het bewind van ex-koning Alphonso XIII, zei als Eepubli-
kcinsoh gezind toeschouwer den Spaans dien burgeroorlog to heb-
ben medegemaakt -en na de overwinning van Pranco veroordeeld
te zijn tot 1.5 jaar gevangenisstraf» Spreker wist echter in
1944 de vrijheid te herkrijgen 0.1} werd op speciale uitnoodi-
ging van G-iral opgenomen in diens emigranten-kabinet,

In het tweode gedeelte van zijn rede behandelde npreker
zijn inzichten omtrent het ontstaan van den godsdienst, noem-
de als eigenschappen van de Hoomsch-Katholieke Kerk in Spanje
in het verledens onweerstaanbaarheid, voortreffelijkheid en
haar macht en concludeerde dat deze Kerk zich in het heden
vaak vergiste in het kiezen van e on bepaalde richting; aoo
koos s.ij. in den Oarlistischen oorlog de zijde van oen' clooadon-
ton kroonpretendent en in don laatsten burgerporlog de zijde
van meineedigo generaals en grootgrondbezitters, waardoor zij
zich keerde tegen de ware verdedigers van cLemsxŝ atie en vrij-
heid. Hierdoor was een kloof ontstaan tusschen Kerk en arbei-
ders, die echter - naar opreker' s meening - in de toekomst
zou .worden overbrugd.

f
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In liet derde gedeelte van zijn rede noemde spreker do

Kerk "de vertegenwoordigster .-van G-od, in 0011 lav.d" , Zij was
als zoodanig noodzakelijk, doch moest op haar eigen terrein
van godsdienstige opvoeding blijven. , '

Spreker zei voorts, dat h-et' niet waar is/ dat do Repu-
"bliek de religieuze orden in Spanj:e verstookt r* noch .dat liet
\7;;.ar is, dat Ei j de JCatholiclce-o.pvoeK3.ing belo/iFicrde of het- re
ligieus sentiment van hot Spaansche volk belc'j'iigdc , De Ropu-
bliek ontbond alleen, de Orde der- Je-zuioton, opiaat do -Joziiie-
t en- go-lo f t'ó; sitŜ M̂f - Waë"ifi;é¥%è' Grondwet' ' der' :i opublitïk . '' 3 e -ÏTa
tholioke opvoeding sU'oricl wel onder oontrtle v?,ri do Republiek,
doch werd geensins "belemmerd en het katholieke oentirient werd
alle-m dan bestreden, indien het zelf eerst agressief 011 pro-
vocoerend was opgetreden.

In het laatste gedeelte van. si'jn recle zei.. &prcker, dat
de Republiek" geen vijand was van de Iverk, doch baar iiitegen- '
dool juist steunde.

Hij besloot zijn rode met de verzekering, dat het even»
tueele herstel van de Republiek geen gevaar opleverde voor de
R.K.ICerk. -

D e secret ar i,s van hot hoofdbestuur
"fèen, ^

"te me ï eenige woorden den spreker voor diciia. betoog en ver-
zocht dqn aanwezigen hun medewerlting- te verlo oraeh;, bij een a.c--
tie tot het zenden van kerstpalfcöttcn aan •Spay.nBQho .kinderen ' • • ' • '
in Pranlcrijk.

,Ke vr .A Ithqf -Jjoubcrg , di-e do geheele rede van G-uerra
had ver€aarJd"""cTocli nie'F'vöorgolozen - dit laatste geschiedde
door een rian \viens naam niet bekend is govrorden. - bracht het
dooï1 den secretaris gesprokene in de Spaansche taal over aan-
G-uerra.

I)e _ voorzitter sprak hierna zijn teleur s tolling uit over
het ;0ntbrelcen' in~*d*è vergadering van vertegenwoordigers VGJI de
R. IC. -pers en sloot te 10.15 uur de bijeenkomst, welJce een rus-
tig verloop had.

De zaal was versierd met' eeaiige affiches en oen vlag
net opschriften in hot Spaanych, Voor den aanvang dor bijeon-
komst werd gecolporteerd met het communistische wookblad
"Voorv\aarts" en brochures van de Ter e eni ging tt"7r i j" Spanjen.
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VERSLAGr van aen vergadering, uitgaande van de Vereeniging
"Vrij Spanje", gehouden in het Concertgebouw te Amsterdam,
op Zondag, 24- November 1946, s

Hoewel deze bijeenkomst was aangekondigd als besloten,
dient zij echter als een openbare te worden beschouwd, gezien
het feit, dat voor-introducé's eveneensjvbeschikbaar waren»

De bijeenkomst zou gehouden wordenen de groote zaal van
het Concertgebouw, welke plaats biedt aan ongeveer 2300 per-
•sonen, doch wegens do geringe belangstelling werden de aanwe-
zigen verzocht zich naar de kleine zaal te ,begeven, teneinde,;
zooals de voorzitster van de Vereehing "Vrij Spanje", Anna
Aleida ALMA HBYNEN, woneh.de te Amsterdam, hei in' haar openings-
woord uitdrukte, den Spaanschen gasten den indruk te geven,
dat voor een volle zaal gesproken word.

Aanwezig waren ca,250 personen, w.o„ 3 personen gekleed
in militaire uniform. Ongeveer 50$ der aanwezigen waren vrou-
wen» •

In de zaal was ë&n Spaansche vlag aangebracht (rood—geel.-"
paars) voorzien van een opschrift in het Spaansch, terwijl
tevons bloemen in genoemde kleumen aanwezig waren» Als
sprekers zouden optreden 'RAgAffL aAM'g.HaZ G-MR1-A,- Katholiek
Spaansch Hinister Van het Kabin'et' tfii%L 'en José de gBITITD ,
Onderstaatasecretaris» Laatstgenoemde--was tengevolge van
ziekte, echter niet aanwezig»

Te ca,10 uur opende Mevrouw Alma-Beynen de bijeenkomst,
waarbij ze in het Hederlandsch den Spaanschen gast en zijn
eohtgenoote, die eveneens aanwezig was,. verwelkomde» Uit Wel-
komstwoord werd door'mevrouw (r.ALTHOFFKLOinSRE (?) > Hoofd4-
bestuurslid van de Vereehiging ''Vrij Spanje" in het Spaanech
vertaald»

Hierna hield de Spaansehe Minister een redevoering, waar-
bij hij na ieder gedeelte ophield, teneinde Mevrouw Alma—
heynon gelegenheid te geven de Hederlandschè vertaling voor te
lezen» ' •

ïoen de voorzitster dat deel van de rodevoering van den
Minister in het Nederland0ch voorlas, Waarin hij den autori-
teiten zijn dank bracht voor do verleende gastvrijheid, d0ed
fcij dit op vrij sarcastische wij-ze. Zij maakte daarbij de
opmerking, dat men haar maar niet kwalijk moest nemen, dat
zij zulks deed, maar dat dit het gevolg was van het .feit| dat
dé Nederlandsche autoriteiten aaiiyatnkelijk hadden overwogen
om den Spaans'che Minister geen toestemming te verleenen naar
ïïedorland te komen voor hot houden van zijn redevoering»

Voor de volledige tekst van het gesprokene moge worden
verwezen naar hierondervolgend stenografisch verslag,
2oowei he-fc voorlezen van de Spaansche als van de Nederland<~
ache teksrt werd enkele malen'door applaus onderbroken.
Bij den toegang tot de zaal werd gecollecteerd*
Te oa.«ll,45 sloot de voorzitter de bijeenkomst, welke een

• ruatig verloop had, waarna de aanwezigen zich verspreidden»
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Om 10.00 uur opende de Voorzitster de vergadering met
de volgende woorden:
"Geachte aanwezigen, - ' . .

Namens de vereeniging Vrij Spanje heet
ik U dezen ochtend van harte welkom op deze vergadering»
\Dat wij hier vanochtend tegenover een. officieel© persoon-
lijkheii van de regeering Grifal zoo vyeinig publiek mogen
verwelkomen, heeft zijn oorzaak. Ik geloof echter dat wij
goed deden de vergadering te houden in deze kleine zaal,
opdat het voor Z*E»Minister Rafael Sanchez G-uerra een betert
indruk geeft van de belangstelling»
De moeilijkheden, die er geweest zijn, alvorens wij tot deze.
organisatie konden overgaan, zijn zoo vele geweest , dat waar--
schijnlijk ook deze eenige oorzaak kan genoemd worden voor do
geringe opkomst voor ,deae Vergadering» In ieder geval doet
het mij groot genoegen, dat Uwe ' Excellent ie en Mevrouw
"Sanchez G-uerra de groote moeilijkheden hebben overwonnen, die
taen ÏÏ.in den weg heeft gelegd in Parijs, namens de verschil**
lende autoriteiten in Nederland en dat U bereid bent geweest
te komen ondanks het feit, dat wij niet zeker wisten of Uw
toespraak gehouden zou kunnen worden»
Ik heet IT beiden van harte welkom en ik hoop, dat het medelevo
van een groot deel van het Nederlandsche- volk voor de zaak
van het Spaansche volk ïï eenigszins aal vergoeden de moeite*
die U zich heeft moeten getroosten om naar Nederland te
komen, l
Ik kan deze inleiding tot U richten in mijn eigen taal, omdat
Mevrouw Althof zoo vriendelijk is geweest voor de vertaling
te zorgen»
Ondanks de groote moeilijkheden hebben wij gelukkig de mede-
werking gekregen van andere autoriteiten, die hun instructies
niet uit verschillende doezen moesten opdiepen* Aan al dege-
nen, die hebben medegewejckt om deze mobilisaoring van deze
autoriteiten tot stand .te brengen,- brengen wij onzen harte—
lijkon dank voor hun medewerking» Wij weten maar al te goed
welko moeilijkheden dat zijn geweest en U zult óók de geruch-
ten hebben gehoord, dat deze Spanjaard niet in ons land mocht
binnenkomen en toen hij één dag later aankwam (Zaterdag, in
plaats van Vrijdag), toen was het ook voor ons nog niet zqker,
4lftt hij werkelijk zijn voordracht zou mogen uitspreken, want
zoo werd in Den Haag gesegdj wanneer doze voordracht ook maar
één woord- inhoudt tegen Franco of zijn regime, dan zal er
een spraak-verbod volgen»
Na een oorlog, die wij 200 gruwelijk hebben meegemaakt en
waaraan een wij aoovaol êlacütpf^erè hebben gegeven, is, het
ontzettend, dat wij een jaar na de bevrijding steeds terug-
vallen tot een dergelijke neuiraliteits-pölitiek. En was het
slechts, neutraal?
Neutraal wil zeggen noch het een noch het ander» Maar is het
dan noch het een noch het ander* Wij wotën dat door het ver-
bod ook maar iets te zeggen ten opzichte van Franco, men
alleen bereikt, dat Franco de hand boven het hoofd wordt

• " . gehouden,-



gehouden» ' '
Onze Regeering -heeft nieuwe economische handelsbetrekkingen
mot Spanje aangeknoopt onder het motief, dat wij een land
in opbouw zijn en de producten van Spanje noodig hebben,
alhoewel wij -het -hiermede niet eens zijn en dat daarom de
diplomatieke betrekkingen nie-t kunnen, worden -af.gebroken«: Wel
kuhnen wij begrijpen, dat wij op economisch gebied afhanke- '
lijk aijn van de democratische grootë mogendheden en dat de
diplomatieke betrekkingen alloen kunnen worden verbroken,
indien de .andere mogendheden dit 'c.olc doen», ., ^.A.' . , , . . .
Maar- 'waar̂ wüj 'in:Nederland' önz'e 'vrijheid 'Van .meèningsuiting
hebben veroverd' met behulp van de geallieerde machten (en dat
mogen wij niet vergeten), dan geloof ik dat hot een schande
is, dat.hier op dit oogenblik in ona land moeilijkheden in
den wog gelegd worden .voor iemand, die een getuigenis komt
afleggen van zijn geloof en die op dozen ochtond iots zal
vertellen van zijn overtuiging ten opzichte van het Katholicio
me'on de vrijheid en zijn trouw zal uitspreken voor de.regee-
ring G-iral, die lijnrecht tegenover Franco staat, :
Qp dit oogenblik kunnen wij niet sterker beseffen, dat de • .
strijd, voor een vrij Spanje is verbonden met den strijd voor
een vrij Nederland, en-dat de demoor'atie,- dia wij 'willen tot
stand brengen met onze hulp aan te bieden aan het Spaansche
volk, is verbonden me-t, deze-voorwaarde j' dat ook de -democratie
in ITaderland op ieder gebied altijd weer opnieuw verdedigd
z a l moeten worden* - . . . . . . ' . " • . . .
Vrienden, . . . - . • •

Wanneer wig Moeten taededeeleri, dat de Önderstaats-
Qecreta.ris' José* de Benito on zijn echtgenoote niet aanwezig
konden zijn,, dan vindt dit ziĵ n oorzaak in 0011 plotselinge
ziekte. Beiden hebben wel eoh visum gekregen en prof, de Beni-
to spreekt de hoop uit, dat Mj later nog gelegenheid zal
hebben om in de,ze kring "Vrij Spanje" te kunnen'spreken als
Staatssecretaris van de regeering- G-iral,
De lezing van Mlnis'-ter Sanchez Querra is vertaald' door Mevrouw
Althof on ik zal-telkens-? een gedeelte voorlezen, nadat hij
'dit gedeelte heeft .uitgesproken. Ik verzoek thans Uw aandacht
voor de lezing van Z.B, "Katholicisme on Vrijheid",
Hij wil met deze-lezing1- tot uiting brengen welke plaats de
Kgtholioken in het Kabinet Giral innemen* Dit kabinet bevat
vertegenwoordigers van links naar rechts". • .

Lezing van Minister Hafael Sanchez G-uerra,

;'Sta mij toe, dames on heeren, dat .alvorens- ik mijn godac'hten
ontplooi, ik U de hartelijke groeten overbreng van-het.
'Spaansche volk en U. in weinig woorden mijn bescheiden positie
duidelijk maak, dat ik U uitleg, waarom ik insta voor de
Spaansche .regeering en wat.de bedoeling is geweest van mijn
reis naar Nederland, Nederland het'land van mijn droomen en
van alle Spang aarden, landschappen van oneindiga schoonheid,-
land van mijn inspir.atiq, toen ik nog kind. was, e.en. volk in
elk opzicht bewonderenswaardig en nodorig,.volk, dat in zijn
geschiedenis prachtige voorbeelden heeft w,eten tegeven van
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borger óeugd, rechschapönheid, politieke gerechtigheid on
vlotte voortvarendheid (opmerking van de voorzitster: dit
lag niet aan -de autoritQi'tön)» stosds Heldhaftig en subliem»
Ik acht het noodig mij aan U ,voori te stellen,, want de waarde
van deze lezing kan -niet worden uitgedrukt in de woorden^
die ik spreken zalj maar in.de „eerlijkheid van mijn bedoeling
inude oprechtheid van deze .woorden, di.e gesproken worden
dobr een man, die diep Katholiek voelt, die van kinds af
door religieuze problemen gekweld werd, geboren in weigestel"
de conservatieve kringen, grootgebracht in een religieuze
school; deze vorming heeft mij gemaakt tot. een o pre'c ht en
vurig belijder van het Katholieke geloof, dis trotsch is
te kunnen zeggen, dat Katholieke gevoelens vsreenigbaar zijn
met republikainsche ideeën en dat de eerbied voor alle ge—
looven in-principe hetzelfde is,, want zonder verdraagzaamheid
bestaat geen werkelijke vrijheid*
Ik bén de -zoon van den man, die 'jaren lr<ng loider 'was van de
conservatieve partij in de oons-fcitutionoel-monaehale regee-
ring van Alfons XIII» Mijn vader regeerde ons land verschil-
lende malen tus s c hen, 1900 en 1923, soms als tainister-presider.v.i

" soms'als voorzitter van de Öortes en blonk steeds uit -'al
past het slecht, dat ik dit moet zeggen - in de wijze,'waarop
hij de publieke macht uitoefende, -'door zijn overwicht en on-
kreukbare eerlijkheid» • • ' - : - '""";' . ; . " : '
Ik tferd in dit midden van ''strenge • opvattingen opgevoed en het
is nj,et, te verwonderen, dat ik'-an de •reg&o.ring van de fiepu-f.-
bliek behoor tot de gematigde' zone'en dat mijn politieke

~~' meeiiihg een bescheiden maar geestdriftige -weerspiegeling iö
van dé" Spaansche Katholieken> van de echte Spaansche Ka'tholie-
ken,- die de onvefvalschte waarheid .zoeken en er di«p van door-"
drongen zijn, dat Chr'ietusj^de 'perste Socialist van de mens oh-'
heid, ..ons de ware leer heeft gegevenè Christus, die' gezegd,
hee-ft in zijn leerstellingen, Welke leerstellingen wij als-
kind 3,0erdonr "Zalig da armen van geestj want hun behoort het
,E,ijk, der Hemelen", en "Hot is moeilijker voor een rijke de
hemelpoort' do'or te gaan, dan vóór'een kameel _door het oog yan
oen naald". Wij-, Katholieken, \ ons van de monarchie?
om" ons* te scharen'aan de kant '.v-aji/-hen, die lijden, en
lajao hongeren en dorsten naar, de Rechtvaardigheid»
Gredurende den tijd van de ..Republiek in de periode van

, 1936 vervulde ik een hooge ppsit^e in mijn vaderland,.
positie ik verkreeg .door een pfficieele benoeming» ïoo|i' de':
,bu4?gerf-oorlog uitbrak had ik geen politieke bezigheden'en
bleef in Madrid, maar duidelijk blijk gevende .van mijn
sympathie'voor het volk. Ik voelde mij. volkomen een met hot
volk. dat de wapens uitsluitend had opgenomen - het is niet
noodig djit tezeggen.-' om niet onder de voet te worden geloopen
en ik gaf in het openbaar uiting :aan -mijn afkeer 'van het ver-
.raad van oenige militairen, 'die hun meening door wilder^ zetten,,
nie,t door dé .kracht van'de re-de', maar door de rede van de .
kracht, /en die hulp hebben gevraagd aan Du.itsc'hland en'Italie
in. vorm van maasa*s oorlogsmateriaal, én vliegtuigen om de
steden te bombardeeren* • ' - • ' • '• -

. Ih Maart 1939 toen onze broeder^krijg'''eindigde met de .overwin-
' ning van Franco, hadden Hitler-.en Mussolini hun eerste '•

: • ' veldslag
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veldslag gewonnen, Ik" wilde ;niet vluchten en onderdak zoeken in
het buitenlandi,Ik bleef in Madrid, wércL gevangen genomeh en tor-
oordeeld tot' levenslang, zonder dat zij, iets tastbaar hadden on
mij te. kunnen v'üroordeelen. In 1944 werd ik in vrijheid gesteld
.en ging ilc onderduiken in Madrid om de willekeur van achtervol-
ging te ontgaan* waarvan ik het slachtoffsr was geworden.' Onder
deze omstandigheden ''Vluchtend voor de Justitie van de achter-
volgers, kwcjii liet vereerend aanbod van den heer Giral om één
ministerzetel te bekleeden in zijn regeering, die toen in
Frankrijk gevestigd was, Ik nam het aanbod aan»en na eindeloosü

• ellënd.e.j„,waa3?ï:iödfe ik;-U ,-niet la-s't^g-wil>:vallen^ /gelukte het mij
öv§r de" gr.éns te komen op clandestiene wijze. Dit was in Mei" vu'1.
dit jaar. Sedert dien datum behoor ik tot de rüpublikeinsche
regeering, dio voor velen, voor het overgroote deel der Spanjau:,1-
den, de esnig wettige is en die beschouwd wordt als- de draagster
val alle bui'^erdeugden en de liberale geest van ons volk* Sede.'.-•.:
ik mij bescheiden.aan de ministerraad toevoegde, kan de
zeggen, dat alle politieke strooraingsn in volmaakte eenheid
werkten van rechts naar links, geïnspireerd door hooge vaderlands-
lievende idealen,
%ij kan hot luidkeels verkondigen, zoodat het wordt gehoord dooi
hen, die blijkbaar niet •willen hooren, dat haar veelzijdige en
allen-ötovattonde-- samenstelling eon garantie Vormt voor alle
ideologieën en gclpoven. Om dit duidelijk, te naken ben ik dezen
morgen bij u, morgen waar men'mi j npodig hooft* Om'U dit te zc?;̂ ^
heb ik mijn- werkzaamheden in Parijs .onderbroken on heb ik het
groote genoegen tot U hét woord te mogen richten en hier mot e' 31-
mijn rede onderbreken om de NedGrlandsche autoriteiten te dankon
voor het feit, dat zij mij toegestaan hebben dt-ze lezing te.' hoivA. .
(toevoeging' voorzitster: D& Minister bedoelt dit natuurlijk nic.v,
zonder 'Sarcasrue} en woorden van'dank' te spreken tot de vri&ncon
van 3panje, die mij gelegenheid gaven uiting te geven aan mijn
gedachten.
U weet nu wiesik ben en wat hot doel van mijn reis is. Ik wil U
niot vermoeien/ Ik,wil mijn betoog kort houdon en zal mijn woord,_
houden in tegenstelling met andere sprekers. Ik zal mijn tijd
noodig hebben, vant dit praatje wordt in het Spaansch gehouden en
zal dan vertaald worden. Ik had het graag in üvv eigen taal godaan,
want een neeïgcis'Ohreven lezing valt niet in mijn smaak; ik houd
van spontaan spreken. Ik het nu het voordeel dat ilc mij aan mijn
bladzijden moet houden en kan niet meer zeggen en kan niet lang
van stof zijn, hoewel'hét onderwerp '-'Katholicisme en Vrijheid"
zich leent voor een zeer- uitvoerig-e behandeling,

Het religieuze gevoel vande volkeren is niet iets van den modernen
tijd. Zijn oorsprong is niet vast té stellen, en heeft geen
historisóhen datum. Ik beschouw het,als een' Instinct van zelfver-
dediging, als oen spontane uiting van den primitieven mens'ch uit
het steenen tijdperk of nog vroeger. ït>en de menschen van daen'tiv;
de wereld bevolkten, half naakt rondliepen of zich met "vellen te,</i.
de houdG beschermden, donder en blikse^ zagen en de werking der
vuurspuwende bergen aanschouwden,t moesten zij begrepen hebben, d--.-v
er' iets boven hen stond, dat hen- naar zijn wil .tot stof ko"n ver-
brijzelen, ;

. Toen
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Toon lewam «naar raijn Taeening het religieuze gevoel boven, het geve.!
van aanbidding-van -zon maan en atorren en zoo ontstonden'de ver,-
schillende', ge loo'vpn, die vandaag1̂  r spreid zij.n/v;aar ,do mpnsch .
nog barba'ar-yïs, ia liet geloof primitief en in de beschaafde verkil
Gelooft de ;JCüLehscli in G-od. , •
Aaen geeft zijn vertrouwen aan oen idee of aan een afgodsbeeld van
klei of steen, Daarom, is zijn kracht enorm en is het onbegonnen
werk er teg,en .in te gaan of te belemmeren; 'dit zou het werk va,n
kincu,ren; zijn of hot tegenhouden van de wijzers van een klok. Kcr:
Ican den-geestelijken invloed van'het geloof op IL,n mensen niet.orrt-
kennen, juist C.oo'r zijn sym,'li£ti-sch karakter,, . ' • • - . '
De kre-cht van C.e :.:ork, -speciaal de Katholieke kc.vlc en het Christe-
lijk geloof is zoo enorm, dat zelfs koningen t>h .keizers zich aan
haar hebben o.ncLorworpon. Zelfs Napoleon, ondanks zijn overwinning •:.'._
had het verlangen zijn dynastie te verankeren. Dit geschiedde dooi
zijn kroning bc Parijs. \e bezorg", eid bij Napoleon^ omdat hij niet' alleen een mil.l-

taii&wÉLuj 'maar ook een hoog'ontwikkeld-politiek gevoel-had. Bi J oiu1
in Spanje is de strijd door de kerk gestreden (oorlog teg'cn de
Mooren/'de Kruistochten enz.,). . . .
Toen Kardinaal ?? zijn laatste adem uitblies,., doemde aan; de-hor i'i o.i
üen waas van grootheid' op. De kerk werd steeds machtiger,.. -2ij brac.l'.t
„besöhaviiig in.'de nieuvve landen,, die zij ontdekte,, zij bezat' s'tudit--
matcriaa'l,, de moestee geschriften, verleende onderdak aan ziulccn.,;
gaf misdadigers..aaylrecht, waakte over het publieke leven van de
wieg tot aan den; dood en waakte over de heiligheid van het huwelij]-..
Maar ja-ren' en eeuwen .gingen voorbij en moeten' in deze .lezing, heel
vluchtig, voorbij gegaan worden, want ik wil slechts een .over zich t'
ge veil, DU' kerk stond op de. hoogste plaats"- ik bedoel hier de uni-
verseel Katholieke Iverk - zij \vas'machtig en bemind in Spanje, ĵ .l, v
in. Span j;o. . Door de schuld van* mannen, die haar heeten te "dienon,
door schuld van ,,nkelen hunner, beg'int' zij- te \vankelen en haar val
word't slechts tegengehouden door de enorme kraolit vah haa.r, jj,e.er.stel-
lingen, maar. niet .door hen die liad.̂  steun hadden moeten geven,,' Het
doet mij pijn fcc, aocten toegeven, dat zij niet tactisch geweest; zij n
dienaren van-de l>xrk^ om geen andere, vooi-uitgang ..t̂  dulden/, dan de.
hunne en, geen 'andere waarheid te v/illen aannoiuenj het'iiiL-t toestaan
van discussie "enz.' Dit is een vergissing waarop ik critiek'heb, 'doch
dit sluit de ii.oj'de niet uit. Dpor -deze vergissing hebben velen ön-
rechtvaardig möot.eu boeten. Deze vergissing is guaakkelijk"' |e ,t̂ r-,
helpen en moet verholpon worden ter wille van ons aller welzijn,
Ldt alles moest cLe kerk tot haar oüd^rgang brengen, want eenmaal
op de helling dor vergissingen, iè'-'het niet mogelijk op -tii«£ stil
te houden. De onvOrdraagzaamliei^ verschijnt en wij zijn verwikkeld,
in oorlogen van zuiver religieuze karakter. DO inquisitie v/*pdt •
geboren* Het is niet moer dezelfde ,kerk, de, gastvrije en lieflftpvolle
kerk, 'die alles begrijpt en iedereen helpt, De kerk heext een
st r enig aangezicht j zij versprei4 angst, : panische, angst; haar eigen.,
îndê en worden vervolgd b.d» HtKieyesia .onz. Do 'groote geesten -

morètolï priester; -...orden, willeh'zi'j hun werk..erkend,zien, De-.opsti.indc-
lingön willen Kich niet ondèrwerpon,,zoô -is CeryantiiS en het gaat
hem <ian ook niet best. • ' . ' . " ' '"'"'-, , - .'•' ', '.' '
vWij zi;̂ n in de 19e oauw gekomen.. De, koning ligt'.op zijn sterfbed
en d<3 Prins wil hmi opva-lgen» 'De ker-̂  soha^r4G.'izichi;aol>tér de Prins

- " ' ':{Carlisten}.
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(.Carlisten),
Do kerk .kiest partij voor den pretendent. Do kerken zijn YO!
wapenen on in do eonsistorie-karner,3 worden do herkenriingsteökenen
uitgedeeld; priesters worden verzets-mensóhen, zonder op te hoüt.o.1:.'.
priester te zijn; zij vechten zelfs in piiesterklceding,
In-,;laats. van h., t voorbeeld te geven, stuurden zij zegeningen aan*-
moedigicgen;. nun hoorde do stem van Christus ni-ot, moer: "Mijn
Koninkrijk,-i s niet van deze wereld1', maar zijn vertegenwoordig 01,-;
wilden'op aarde re^oeron door middel van'è in pretendent.
Nog een sprong in de geschiedenis. , Een grooto sprong: Juli 1930,
Het spanje van cl ie .dagen wo.s verceeld in twee velden, de'nationale
zone on do r,e:pu,;,l,Ü£e,insch:e ^oae. ..Slechts. ec;n klasse stond achten
de rebellen^ ';bdiaive -ëcai'hefel^lreino :maar'' eervolle: minderheid', iu '
Laskonland. Deze klasse is 'de clerus. De clerus on do kerk hebbou
het over hot hoofd gozien, dat ^ij hun invlo&d alleen mochten ar:-n-
wenden bij het b G-V orde ren voor Ket verkrijgen Tf,.n do eeuwige Zc.l.'.v
heid van i.de laonGclrion»
IjQ priesters-evenwel •.gooiden de bundel van het roligieuze gevoel
in den strijd on aeze harder te doen branden,
Onae bur-goroorlog had allo mogelijke karakters kunnen hobben, een
politieke, een sociale, een econonische, maar coïi religieuze kar-/.-
tor nooit. Het volk verdedigde zijn vrijheid, maar zoo dom was hfV
niét tq gelooven, dat God, de Schepper van de wereld, een v.ija'nd
van ïiera was. .Hen vijand, van heM die zijn brood verdiende in het
aweet zijns aansoïiijas* Het Volk waë wijs genoeg om te woton wat
voor. vleesch hot in de kuip had. Het volk wis't dat Christus nic-c;
aan de zijde van j?rciiico stond en dat hij de itirizceers niet zou
helpen. , ' "
Ik kan geen vrijheid erkennen .zonder volkomen gewetensvrijheid.
vVrijheid .van allon voor allen. Do vrijheid van den. eonen Menscli
houdt op, waar de vrijheid van den anderen mensch begint.
Zoo si de vrijheid v;.n de republiek, die in Spanje terugkeert vc^, ' ,
eerder dan men gelooft. Deze vrijheid is volkomen vureenigbaar /nov.
de vrijheid van do kerk. Het is alléén noodig hot arbeidsveld te
besproken. Kon :,ioet den keizer geven, wat des keizers is, en at.n
C-od wat aan Go^. tockörat. Zij moet niet hot terrein betreden, dat
ni^t van haar was. Indien do beginselen van,de Katholieke kerk " ;
goed worden toegepast, zal zij voel meer aanhangers vinden bij do

/.. arbeidende," dan- bljdö rijke klasse. Le leerstellingen van Christus
zijn toegankelijker voor dG massa, da'n voor de rijken. Een ïTranDch
filosoof ,2oi, als God niet bestond, dan zou raen Hem moeten uitvin-
den. De ,kerk r/,al nooit uit Spanje verdwijnen en daarom dacht ilc in
1936, toen ik de j-:ork in vlatame-n zag opgaan, dit is oen voorbij-
gaande uitbarsting van oncontroleerbare .elementen, die zich hadden
geërgerd aan h&t gekonkel van de Spac.nsch'e priesters. Heeft do ',
kerk-iiior echter van geleerd, heeft zij berouw getoond? Ik vrees
van niot en dttt verdriet mij geweldig, omdat oolc de po^sitievo
feiten togen ha^r' zij.n, De kork dient naastenliefde te prediken
en de oneindige barjiüiartigheid van. God. Zij dient zich afzijdig
te houden van <de politieke partijen. Als Spanjaard on als ... :. -.•
Katiioliek wensch ik dat dit, zoo gauw mpêelijk gebcjuren zal, dan

•pas zal zij. weer. rispeet afd\vinge'n. OSians wil ik nog antwoorden-
óp de beschuldigingen, die men de.republiek hooft aangedaan, Dez,t>
beschüldigin,5en zijn voXkornen onwaar,. Ik wil hier drio van .deze -
be&chuld'iginsen naar voren hal'en. . • • v - ,

Ie
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Ie. Ken verwijt 0,0 republiek,- dat zij do -.-religieuze orden heoft

doen verdwijnen» . . - . . •
2o. Dat de Katholieke opvoeding verboden wordt. . . .
3e. Dat de ;roligiouze gevoelens .yan. hot land worden gekwetst.

Dit is niet juist. Do republiek heeft geen enkele religieuze orde
verstooten.) zij heeft zich or toe,, boporkt, alleen de Jezuï ten-ore'. •_ • .-
te ontbinden, hetgeen niet hetzelfde is, Art* 26 van de Grondwet
schrijft n»l. voor, dut die religieuze ordon moeten worden ont-
bonden, welke volgens de statuten buiten do 3 vastgestelde gelof--
ten, gehoorzaamheid 'verlangen aan een andere instelling dan. het ...
wettige staatsgezag. Do bezittingen van deze Orde zijn <genationp.il--
seerd en worden gebruikt voor weldadige doelexndsn, . . . . . .
Evenmin verbood de republiek de .Katholieke ,-o'pv jpling. .Hiervoor
geldt artt48 van de Grondwet, dat luidt : .. .•. • •
Aan de kerk wordt het recht tocgékeixd om onderworpen- aan. staats-
inspectie haar leerstellingen in^l^en instellingen te .onderwijze.1! .
Ook mijn beide kinderen ontvingen hun opleiding in LKdrid; mijn.
zoon bij de paters en mijn dochter bij de nonnon. . .
Beide instellingen bozaten prachtige gebouwen, . , ,
Wat de beleediging, van religieuze .sentimenten betroit, is het • ,
mogelijk, dat. er iets, maar dan niet meer dan. iets van waarheid
insteekt, "..xaaur *'.ls er teloeu.igings.,n wz-don aarjt.odo.an, danrkwaiaen -
die voort uit een rechtvaardige tegenwerking*
Voelen.de priesters van de kerk, geen gewetens-wroeging, , dat i zij ,
de gevoelens van do rep.übliok/hebbsn-'gekv/e'töt? . ; . . . .
IK zal U een gebeur t o nis vortèlleh vtui Octbber 19I3Ö.
ïk was Socrctoris-goneraal van het •presidium, van de republiek»
Ter ÊologenlioitL v:;.rrde ov.ening t̂ -ii .do cplloges' vc.n de. universiteit
van Granada, i\£xö..het hoofd vah de SKfcaat -vab. plan om- oen rede .uit
te sproken 'en , v^-rü zijn komst per. auto aangekondigd, togen' 12» 00 cav.;
Ik ontmootte de ohef van zijn militair lioo'idlu/artlor en gingol^ .
wij tezamen do E. Ilis' bijwonen. . Onder de: II. Mis liwam ec:n priest&r
op de. kansel ütaan on .zonder . onz-e- aanwezigheid in o,arimorkiq.g te
nemen, boval Irlj- do feolpovigen aan,- op een uitdaaonden toon, dien
dag niet op, straat to gaan^ waarbij hij zei, dat 'eerbare lioden'
zich 'niet -moesten 'inlaten met de lo.ee en 'jyul&airo -...Jianife-Statieö,

. die .gehouden -zouden worden bij ,de kqmst van. een noodlottig poli t ick
persoon» Wij, va r on vorbitter'd en kpjidon onze.ooron niot geloofon, •
„daar wij niet wiste-n of wij tog&nwoordlg warvn bij eori H.Hisof ; oii
of bij .een politieke propa^anda-aqtie. Als Katholiek en als repu-
blikein, gingen wij diep bedroefd d§- kerk. uit,. Taak heb ik 4ie.pr.an
nog gedacht, als uen sprak ovor do aanvallen van de. republiek i .-"ir-
is niets in onze grondwet dat als e-e n aanval, op de kerk Kan ifqrden-
bo.pch'puwd. E-r is niets, er was nic-j/s on op dit oogonblik ve'rzqkor
ik II,;' dat er, niet zal zlj-n* . , • ; . - • " . • '. ' " - . -
Ik zal u. on].;.ele artikelen >an onze gfondwe t voor lo zon, x '

Artikel '1. ö;;:anje is e«-n democratische .republiek van arboidcra TC
alle -klassen, die georganiseerd is in naam van do vrijheid en do
reohtyaardighoid, , : . . : . • ; . - . . - . ; , - - •• -

Artikel 27. .;;o-vr.ijlieid, van geweten on hot. recht ' eiken godsdienst
uit te oefonon jioliouctt elke --arbej.dê;r . i> innen het ,Spaansche ,gron-d£ro-

' ' ' bied, pc hou dons ,
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behoudens de eerbied, die men verschuldigd is aan do burgelijke
moraal*- .Wij, Sjatholieken, kunnen katholic:.: zijn, kunnen onze H.; ' .i<\n met de zekerheid j dat niemand het binnen de wet kan ver-

hinderen; '

Artikel 54-, Iedereen heeft het recht Vïi£ 2iJn ideeën en'
te uiten, gebruik, ie maken va n 'ieder Md'dol ronder voorafgaande
censuur. .Uitgaven van boeken kunnen alleen .worden ingetrokken in
gevallen bij de wet bepaald. De jnec-st reucticmno.iro Katholiek
heeft. :het r&oh& ;pïbp&;g4ada • të.̂ makenj -kan ?jö.okom schrijven, lezirïïu,
houden zonder zich te' : onderwerpen -aan een -voorafgaand onderzoo!*:, '

Span jaarden, kunnen zich volgens artikel. 59 vrij vereenlgeh voor
verschillende doeleinden. Nicnand'Ts daarvan. uitgesloten. DO
mogelijkheid bil j ft dus bestaan om veroenigingen te schoppen van
religieuzen aard en van weldadighpld. , . (

Artikel 48. Een'. kent ,de kerk het recht toe om haar leerstellingen
aan s~taaVsïnstelline;on te onderwijzen^
Ik acht het zoo belangrijk 'om thans -de houding van de republiek
vast te •stellen, •cLort ik het niet heb >lllon overslaan,

• ' ' • - • ' , *

Vrienden; In Hoi'land,- •
. . . ' . - ' . C-ij hebt jnij net geduld aangehoord, 'waarvoor

ik' U hartelijk : dankzeg, He geloof aangetoond te hebben, dat'
Katholiek* Spanje, de iCatholleke wereld^ de kerk van poinc en de -
H.Vador niets to vreezon hebben 'bij het opnieuw invoeren van de
republiek in Spande, Ik kan c.ls vertegenwoordiger van de republlk^ -,..••
sche regeoringfin Parijs- dit gerust zeggen, ' OLidnt "ik we^-t, dat cl:v:.
de opvatting is van allo jjartijon en organisaties,
Tegen do kerk zijn wij gestooton, riep Don quichotte berouwvol en
d&. SpLansche rv'jubliok was ook bij veTgissing over de 'kerk gevallen,
Dit fî it kan niet weer gebeuren. Do spaanscho "republiek beging in
1931 een ernstige fout., maar zij heeft, dit vrij duur betaald on
geweten dat de- I;erk- een kwade vijand is en dat zij vroeg of laat
de genadeslag zou toedienen. .
Door 4e eeuwen heen kunnen wij duidelijk zien, dat alle burgeroor-
logen in don groncL. niets anders zijn, dan' een strijd tusschen ' ..
twee grond-prineipps n» l, de vurige begeerte naar de absolute .oiaclit
in do .staat en het' vci lengen naar 'goddelijkheid., zooals wij zien
in de Spaanscho ;jUccosöieL-oorlogen enz. Dit zijn levende voorbeelden,
De motieven on. do .aanleiding kunnen evenwel van verschillende
aard zijn, war. r de kerk koos direct partij," De jaren zijn voorbij
gegaan, maar dat. goddelijk' verlangen bleef 'voortleve-n , .;,ls de
republiek hc.xst.,ld wordt, moet zij hiermcdo rekening houden, Dit •.
is alles cl ;.i.es on' .hoeren, • ik .dank U vóór ITssr aandacht en wil bowlui-
ten met de woorden van de Madrileensche tooneelspelors :

mij vole fouten vergeven",'

Voorzitster:
"Ik wil U van harte danken^voor hetgeen U heeft gezegd,
In deze lozing is .zuer veel gezegd, waarvan ik hoop, dat dit niot
alleen door de linl:sc-he" pers wordt' gerublióoerd, maar ook door

. ' ICatholieko .
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K;.thQliGko pery, dio' jarenlang*4G waarheid, bewust heo:>?t gedraaid,
Ik hoop, dat zij inzien hoc fout hun houding .is door "franco nog
steeds de hancl boven hot hoofd te houden on te verklaren, dat de
Spaansche republiek den aanval heeft ingo^ot togen do Katholieke
kerk. Ik hoop o.at Uv.' woorden zullen bijdragen om hot katholieke
doel van ons volk duidelijk te maken, wolk o haar plaats-:1 s in d.:,n
strijd voor oen doiriooratisoh lAiropa., Op een vraag aan den Hoor
RomoiG of hij het Gpi ar.scho bewind, fascistisch of dictatoriaal verin'. _
gaf hij'als'antwoord, dat het een dictatoriaal regime was. Het
was ni'ot alleen U.- rede, maar ook Uw ao.nwez.lghf. l d met Uw echtgcr.civV
al G in. de kring van do Yereeniging V-rij öponje van groote-waarde
wordt geacht,
Ik spreek de hoop' ui 11 dat U spoedig als xainist-r van de i'tgeorl.t\
van Giïal uw taak, Uw vrijwillige taak zult kunnen voortzetten,Gv{'
was genoodzaakt "üVr hinderen ao-Üter te laten in het land'van .franc. •
v/ij kunnen ons voorstellen welk ĵn offer dit geweest is, daar \vi-;
dit zelf ervaren hebbon, om die kinderen achter te laton onder de
dictatuur van Franco, niet wetende, .welke maatregelen tegen hen
getroffen zullen worden in verband met Uw handelingen1'. ' ' .

iöprackstor eindigde met de mododecling, dat door de Voreoniging••
een aotio op touw ••/.'us gezet, teneinde do Spaanscho kinderen in
Frankrijk een kerstpakkotje t1̂  kunnen toezonden. :̂tj hooptQ hionao-
'de uitdrukking te &oven aan het .aicuelevGn met do Spa^nsche vluchto-
lingütjos, • . :
Tot slot wonsciito .zij de Spaanscho minister voel sucoos bij de
opvoüdihg' van het Spaonsche volk. • ,
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Verslag van een openbare vergadering van de afdeeling
Arnhera van het Comité "Vrij Spanje", gehouden te Arnhem, op 22
October 1946.
Spreker: 'Ds. Padt uit Lutfen,
Aanwezig: p lm. 4-00 personen.

De vergadering werd- geopend- door den Voorzitter v?m de af-
deeling Arnhemvvan het Comité, .Perfqrs- G-erardus, inspecteur eener
verzekeringsmaatschappij, wonende te Arnhem. .

Hij heette den spreker v.oor' dezen avond,. Da. padt welkom en.
wees op de noodzakelijkheid van eensgezinde actie tegen het aan-
blijven van het Franc o-bewind in Spanje. Daarna gaf hij het v/oord
aan Ds. Padt.

Deze hekelde op felle wijze het ^ranco-^regiera en zoide, dat
het lïederlandsche volk niet afzijdig moest blijven.

Hoewel, volgens spreker, Franco niet een fascist is van het
formaat van Ui tier en Mussolini, is hij minstens .even gevaarlij Ir.
Padt noemde Spanje één groot concentratiekamp en keurde niet al--
leen de "non-interventie" politiek van de Westersche mogendheden,
af, doch wees ook op de samonwerking net I'ranco, welke samenwer-
king vooralsnog wel op economisch gebied lag, maar zich straks
wel zou uitstrekken via het cültureele naar het politieke terroin.

Spreker trachtte het praatje, dé.vfc achter' het streven van
"Vrij Spanje" het communisme stond, te logenstraffen. Hij wees er
op, dat de eenige manier om Franco weg te krijgen, was de een-
drachtige samenwerking tusschen alle partijen en richtingen, op
dezelfde wijze als. zulks gebeurde in den gezamenlijke strijd van
het geheele ITederlandsche volk tegen den Duitschen onderdrukker.

Spreker eischte, dat de ITederlandsche regeering de diplo-
matieke en economische betrekkingen met het Pranco-regiem zou
verbreken.

De vergadering had een rustig verloop en ging ordelijk

uiteen.


