Uit de biografische documentatie
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1. De meeste vrouwen uit het buitenland werkte in de
medische en sociale sector
Hedwig Rahmel-Robens, Duitsland, geboren in 1896, geëxecuteerd 26
juni, 1944 in Arles/ Lozere

Lisa Ost, Duitsland,
geëxecuteerd 26 juni, 1944 in Arles/ Lozere
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Hedwig Rahmel-Robens
Werd geboren op 9 november 1896 in een kleine stad genaamd Roßlau.
Voor haar emigratie woonde zij in Berlijn.
Zij was lid van de Spartakus-Groep als wel als de Spartakus-Organisatie en de
communistische partij.
Al snel in 1933 werd ze actief in het verzet in Berlijn. Na twee jaren van illegale
activiteiten emigreerde zij naar de Sovjet-Unie.
Vertrekkend uit Leningrad, reisde zij naar Spanje via Helsinki, Stockholm,
Kopenhagen en Paris als lid van een groep van communisten.
In Albacete werd ze een verpleegster in een veldhospitaal .
Zij trouwde Christian Robens en inHamburg
1939
verliet
18. Mai
2017 Lesung zij Spanje.
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Samen met haar echtgenoot en haar vriendin Lisa Ost,
die ook als verpleegster in Spanje had gewerkt,
Zij sloot zich aan bij het Franse verzetsorganisatie Bir Hakeim, die in de
Cevennes opereerde. Zij werkte als koerier tussen verschillende verzetsgroepen
en verzochte de gewonden.
Christian Robens werd gearresteerd en in mei 1944 vermoord.
Hedwig Rahmel-Robens en Lisa Ost werden door de Franse politie gearresteerd
in 1944 en overgedragen aan de Gestapo.
Beiden werden ernstig gemarteld maar hielden zich kranig.
Op 6 juni, 1944, werden zij vermoord in Arles/Lozere. Hun stoffelijke overschotten
werden met 80 andere slachtoffers in een mijn in de buurt van Puit de Célas
geworpen.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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De lokale bevolking organiseerde een begrafenis voor deze slachtoffers
op de begraafplaats van Ales.
Op de grafstenen van Hedwig Rahmel-Robens en Lisa Ost zijn de
volgende woorden te lezen:
”Duitse partizanen, gestorven voor de vrijheid, vermoord door de
Gestapo. Zij behoorden tot de groep van Duitsers die bewezen dat niet
alle Duitsers Nazi’s waren”.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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2. Vrouwen werkte ook als vertalers, journalisten,
fotografen en werkte op het gebied van
radiotransmissies
Gerda Grepp,
Nini Gleditsch Noorse,
correspondenten en
vertalers
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Gerda Grepp
werd geboren in Noorwegen in 1907.
Gedurende de Spaanse Burgeroorlog werkte zij in 1936 als een verslaggever
voor de krant "Arbeiterbladet”.
In oktober 1936 werd zij de eerste vrouwelijke correspondent die aan kwam in
Barcelona. Zij was getuige van de bombardementen van Madrid en begeleide
Ludwig Renn naar het Toledo-Front. Zij werkte ook als vertaalster.
Zowel Gerda als de andere Noorse correspondenten, zoals Nordahl Grieg en
Nini Gleditsch, hadden een grote sympathie voor de Spaanse Republiek.
Nini Gleditsch en Gerda Grepp hielp bij het organiseren van grootschalige
hulptransporten door de Noorse arbeidersbeweging.
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In januari en februari 1937 bezochten zij Malaga samen met Arthur Koestler,
die als reporter werkte voor de Britse krant "News Chronicle".
Tijdens de slag bij Malaga slaagde zij te ontsnappen aan de aanvallende
fascisten. Gerda verliet Malaga op de 6de februari, maar Koestler bleef in de
stad. Op 7 februari, 1937 veroverde de Italiaanse fascisten de stad. Koestler
werd gearresteerd en ter dood veroordeeld op grond van de verdenking van
spionage.
Hij werd vast gehouden in de dodencel in Sevilla. Door sterke internationale
druk vanuit het buitenland, werd hij vrij gelaten.
In mei 1937 besteedde Gerda Grepp enkele weken in het Baskenland.
Zij bezocht het republikeinse leger en was getuige van de gevechten bij
Bilbao.
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Vele malen kwam zij in gevaarlijke situaties terecht.
Gedurende haar verblijf in Spanje leed zij aan tuberculose. Door deze
ziekte was zij gedwongen Spanje te verlaten en naar Noorwegen terug te
keren.
Gerda Grepp overleed op 33-jarige leeftijd aan tuberculose, op 29
augustus, 1940, dat op dat moment al bezet was door de Duitsers.
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Kati Horna, Hongarije, geboren 1912, fotograaf
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Kati Horna
werd geboren in Boedapest in 1912. Zij was een Hongaarse fotograaf en een
jeugdvriend van Robert Capa. Politiek voelde zij zich verwant met de
anarchisten.
Samen met haar eerste man, Paul Partos, was zij gedwongen Hongarije te
verlaten, dit doordat hij had deelgenomen in het verzet tegen het HorthyRegiem. Beide gingen naar Parijs.
Gedurende de Spaanse Burgeroorlog werkte zij op de buitenlandersafdeling
van de CNT-FAI als een fotograaf en later voor verscheidene anarchistische
kranten.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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In 1939 emigreerde zij en haar tweede man, José Horna, naar
Mexico, waar ze een staatsburger werd.
Zij overleed op oktober 2000.

Hamburg 18. Mai 2017 Lesung

12

Ada Grossi; Italiaanse, Radio-omroepster
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Ada Grossi
werd geboren op 10 april 1917 in Napels. Haar vader, Carmine Grossi, was
een beroemd advocaat en ook een welvarende landeigenaar en overtuigd
socialist.
Haar moeder, Maria Olandese, was een opera zangeres. In 1926 ging de
familie in ballingschap naar Buenos Aires. Ada begon een studie muziek
en zang.
Augustus 1936 verliet de familie Argentinië. Zij arriveerde in Antwerpen en
reisde via Luxemburg en Frankrijk naar Barcelona.
Haar broers Renato en Aurelio Grossi vochten aan het front gedurende de
Spaanse Burgeroorlog.
Haar moeder verzorgde gewonden in een hospitaal en organiseerde
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Ada en haar vader Carmine werkte voor het radiostation ”Vrijheid" in
Valencia en Barcelona. Deze zender was door vader opgericht.
Haar vader schreef de scripts, die Ada in het Italiaans elke avond op de radio
voorlas.
Na de overwinning van de fascisten vluchtte de familie richting de
Pyreneeën. Zij konden ontsnappen aan de aanvallen door de Italiaanse
vliegtuigen, die de vluchtelingen beschoten met machinegeweren, en
slaagden er in de grens met Frankrijk te passeren.
Ada en haar moeder werden geïnterneerd in de kampen bij Saone-et-Loire
en Argeles-sur-Mer.
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Op 25 januari, 1941 Ada trouwde zij met Enrique Guzman, een republikeinse
ambtenaar. Zij volgde hem naar Spanje, waar hij de strijd tegen Spanje weer
op nam.
Hij werd gearresteerd en veroordeeld tot een lange gevangenisstraf door een
militaire rechtbank.
In februari 1941 werden Ada Grossi, haar moeder, vader en beide broers
gedeporteerd naar Italië.
Zij werden gearresteerd in Napels, ondervraagd en veroordeeld tot een
gevangenisstraf.
Ada Grossi overleed in de zomer van 2015.
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3. Bij de miliNa en het Volksleger vochten de vrouwen
met wapens in de hand
GeorgePe Kokoczinski „la Mimosa – de liefdevolle", francaise,
geboren in 1908, geëxecuteerd op 17 oktober, 1936.
Verpleegster en Guerillera
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Georgette Kokoczinski
genaamd „la Mimosa – de liefdevolle“ – werd geboren in Frankrijk in 1908.
In 1928 sloot zij zich aan bij een Parijs theatergezelschap, die optrad bij door
anarchisten georganiseerde festivals.
Zij was actief in anarchistische en anarcho-syndicalistische organisaties.
Op 18 september, 1936 besloot zij naar Spanje te gaan om mee te vechten
aan Republikeinse zijde. Zij was een verpleegster in de Columna Durutti.
Zij organiseerde met andere vrouwen een ziekenboeg aan het Aragon front.
Zij vocht als guerillera in de groep "Los hijos de la noche (Kinderen van de
Nacht) en andere groepen, die achter de vijandelijke linies opereerden.
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Op 17 oktober, 1936, na een gevecht in Perdiguera (Zaragoza), werd zij
gearresteerd samen met de Duitse Augusta Marx en andere
internationale strijders.
Zij werden gemarteld en vervolgens geëxecuteerd.
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4. Vrouwen, die voor een korte Njd naar Spanje gingen
Lore Krüger
werd geboren op 11 maart, 1914 en zij en haar Joodse familie moesten in
1933 vluchten voor de fascistische terreur in Duitsland in 1933.
Waar haar ouders naar Spanje emigreerden, ging zij eerst als werkster in
Engeland werken.
In 1934 volgde zij haar ouders naar het eiland Mallorca.
Zij was als fotograaf opgeleid in Barcelona en vanaf mei 1935 werd ze een
leerling van de Franse schilder en fotograaf Florence Henri in Parijs.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Daar ontwikkelde zij contacten met mensen van de Duitse communistische
partij in ballingschap.
Eind augustus 1936 bezocht Lore Krüger haar ouders in Mallorca.
Op 16 augustus, 1936 landen republikeinse troepen onder aanvoering van
kapitein Alberto Bayo Giroud op het eiland.
Op de derde september weigerde de regering in Madrid verdere militaire
assistentie te verlenen.
Onder zware verliezen, was kapitein Bayo gedwongen zich terug te trekken
van het eiland. Meer dan 240 miliciens lukte het niet om de terug kerende
schepen te bereiken.
De franquisten schoten sommige direct neer, andere werden later op het
eiland Menorca geëxecuteerd. Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Nadat de republikeinse troepen waren vertrokken lukte het Lore Krüger om
foto’s te nemen van de vermoorde republikeinse soldaten op de compound
van Porto Cristo:
“Ik zal nooit de geur van dode lichamen vergeten, die deze volledig verlaten
plek vervulde. De inwoners waren allemaal verdwenen, de deuren van de
huizen waren nog steeds open. Op de straten waren de lijken van jonge
mannen te zien. Ze werden allemaal verbrand. De Franco-troepen hadden
benzine uitgegoten en ze in brand gezet."
Lore Krüger had grote moeilijkheden om terug te keren naar Parijs.
De Franco-militairen confisqueerde de meeste van haar foto’s.
Terug in Parijs, sloot zij zich aan bij de solidariteitsbeweging voor de
Spaanse Republiek.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Na de overwinning van de franquisten in de lente van 1939, richtte zij haar
aandacht op de leden van de International Brigades, die in Frankrijk waren
geïnterneerd.
Een van hun zou later haar echtgenoot worden, Ernst Krüger, een
functionaris van de communistische partij en vakbondsman.
Na Hitler’s inval in Frankrijk, werd zij geïnterneerd als vijandig vreemdeling,
maar het lukte haar om uit dit kamp te ontsnappen.
Met behulp van een multiple-visa voor Mexico, lukte het haar de overtocht te
maken op een overladen vrachtschip. Maar de reis eindigde niet in Mexico
maar in de haven van New York in juni 1941.
Voor de meeste emigranten betekende dit nieuwe internering op Ellis Island.
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Dankzij Kurt Rosenfeld, een emigrant advocaat en links sociaaldemocraat, die
zij kende uit haar Parijse jaren, werd zij snel vrij gelaten.
Met de hulp van een antifascistische vakbondsorganisatie, de "German
American Emergency Committee (opgericht door Rosenfeld) werd ook een
krant opgericht.
Deze werd de "The German American" genoemd en werd eerst op
maandelijkse en later op een dagelijkse basis gepubliceerd.
Lore Krüger werkte hier in mee als vertaler en auteur en soms als fotograaf.
In december 1946 keerde zij terug naar Duitsland via Odessa en Moskou. Ze
werkte als literair vertaalster en freelance tolk.
Lore Krüger overleed op 3 maart, 2009 in Berlijn.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Katharine Marjory Stewart-Murray, Schots,
voorzitster van de National Committee for the
support of Spain.
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Katharine Marjory Stewart-Murray
geboren 6 november, 1874 in Edingburgh en de dochter van Sir James Henry
Ramsay, de 10de Baronet.
Zij volgde de Wimbledon High School en de Royal College of Music.
Zij trouwde met John Stewart-Murray, die de 8ste Count of Atholl werd en zij
daarmee de Countess of Atholl.
Zij werkte voor de Scottish social service, en speelde een belangrijke en actieve
rol in de lokale overheid en werd de eerste vrouw in de conservatieve Schotse
regering.
Samen met Ellen Wilkinson en Eleanor Rathbone reisden zij in 1937 naar Spanje.
Daar zag ze de effecten van de fascistische bombardementen van Valencia,
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Barcelona and Madrid.

Zij bezocht krijgsgevangenen en was getuige uit eerste hand van de
consequenties van oorlog voor vrouwen en kinderen.
Zij werd de voorzitster van het of the Nationaal comité ter ondersteuning van
Spanje. Het comité hielp kinderen te evacueren uit de Spaanse oorlogszone.
Katharine Marjory Stewart-Murray sloot zich aan bij anderen met dezelfde
overtuiging, die gekeerd waren tegen het beleid van non-interventie in GrootBrittannië.
In de lente van 1937 zocht zij naar pleegouders voor de geëvacueerde Spaanse
kinderen in Engeland en Schotland.
In haar boek "Searchlight on Spain" koos zij duidelijk de zijde voor de Spaanse
Republiek. Daarvoor werd ze de ”Rode
gravin” genoemd.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Na 1945 werd ze een actief lid van de anticommunistische "British
League for European Freedom".
Zij overleed op 21 oktober, 1960 op de leeftijd van 85 jaar in
Edinburgh.
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Eslanda Goode, US-Amerika, werkte in een hulp-comité
voor de Spaanse republiek.
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Eslanda Goode
Geboren in Washington in 1896.
Zij studeerde aan de University of Illinois.
In 1921 trouwde zij met Paul Robeson en continueerde haar studies aan de
University of Chicago.
Zij werd de eerste Afro-American analytisch chemicus aan de Columbia
Medical Center.
Eslanda en Paul Robeson waren aanhangers van de Volksfront regering in
Spanje. Nadat de oorlog uitbrak startte zij met het verzamelen van geld voor
de , Internationale Brigades.
In januari 1938 sloten beiden zich aan bij Charlotte Haldane, die de secretaris
was van het hulpcomité voor Spanje, en met zijn drieën reisden zij naar Spanje.
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In 1936/1937 studeerde ze sociale antropologie aan de London School of
Economics and Political Science. Zij studeerde ook in de Sovjet Unie aan het
Nationaal Instituut van Minderheden.
De politieke activiteiten van haar eigen en haar man leiden tot een onderzoek
door het House of Unamerican Activities Committee (HUAC). Er werd besloten
dat ze beide leden van de Amerikaanse Communistische Partij waren.
Daarom konden ze hun paspoorten niet meer gebruiken, kwamen terecht op
een zwarte lijst en konden ze niet meer naar het buitenland reizen.
Zij lieten ook hun stem tegen de oorlog in Korea horen. In 1958 werd het
reisverbod tegen de Robesons door de regering opgeheven.
Ze vestigden zich in Europa, waar ze 5 jaar woonden. Eslanda Goode is
overleden in 1965.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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5. Er was een zeer sterke solidariteitsbeweging voor de
Spaanse Republiek en vele vrouwen waren hierbij sterk
betrokken
Lazarine Dall'Oca Nair, Braziliaanse, geboren 23 april, 1923 in Aracatuba/
Brasil, organiseerde hulp voor vluchtelingen in Spanje

Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Lazarine Dall'Oca Nair
werd geboren op 23 april, 1923 in Aracatuba/Brazilië.
Zij ging naar de lagere school in haar dorp en trouwde met Virgil Dall`Oca. Ze
verhuisden naar Sao Paulo en beide werden anarchisten.
Rond 1936 sloot Lazarine zich aan bij het Centrum voor Sociale Cultuur
(CCS) in Sao Paulo.
Ondanks hun eigen moeilijke economische situatie hebben zij actief
deelgenomen aan diverse solidariteitsgebeurtenissen, waaronder de steun
aan Spaanse vluchtelingen.
Nadat het centrum voor sociale cultuur was gesloten, begon een groep
anarchisten een landbouwgemeenschap in Itaim, Sao Paulo.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Tijdens de militaire dictatuur organiseerde zij tot 1972
algemene steun en fondsenwerving voor hun gevangenen.
Lazarine DallÒca Nair is overleden op 20 augustus 2010 in
Santos (Sao Paulo).
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6. Spaanse vrouwen in de miliNa en het “Volksleger”

Encarnación Hernández Luna, strijdster in het 5de regiment, divisie van
Enrique Lister, diende als een brigadecommandant in de slag aan de Ebro.
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Encarnación Hernández Luna
Was een lid van het vijfde regiment, in de legendarische divisie
geleidt door Enrique Lister.
Zij was de vrouw van de Cubaanse kaptein Alberto Sanchez
Menendez.
In de slag aan de Ebro vocht zij zo moedig dat zij werd benoemd tot
brigadecommandant.
Haar man sneuvelde in Spanje.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung

36

Francisca Solano, nam deel in de gevechten rond El Espinar, haar lot is onbekend.
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Francisca Solano
was een lid van de Socialistische Kring van het Westen.
Na het uitbreken van de oorlog werd zij door haar oom aangemoedigd om
verpleegster te worden in de frontlinies, maar ze besloot zich aan te sluiten
als strijdster bij de milities.
Zij zei: ”Nee, ik wil geen verpleegster worden, ik wil tegen het fascisme
vechten".
Op een dag, vroeg in de ochtend in augustus 1936 veroverde haar eenheid,
zonder een schot te hebben gelost, El Espinar. Zij hezen de vlag van de
columna boven het stadhuis.
Vlak daarna bereide de groep zich voor om El Espinar te verdedigen tegen
de fascisten. Maar de aanval was te sterk en zij moesten zich terug trekken.
Tijdens het gevecht, raakte een van haar kameraden gewond en Francisca
Solano wilde haar naar achterenHamburg
brengen
zijn veiligheid.
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De strijders van haar eenheid merkte deze manoeuvre niet op
en zowel Solana als de gewonde kameraad kwamen
vermoedelijk in de handen van de fascisten.
Hun lot blijft onbekend.
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7. Na de overwinning van het Volksfront, namen Spaanse
vrouwen een geheel nieuwe rol in een maatschappij,
die vroeger werd gedomineerd door het katholicisme..
Wij willen ook hun herinneren

Manuela Ballester Vilaseca,
tekenares, vrouw van de schilder
Josep Renau, hielp het paviljoen
van de Spaanse Republiek bij de
wereldtentoonstelling in Parijs te
ontwerpen.
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Onzelfzuchtige en toegewijde vrouwen begonnen met werken in de
fabrieken, in de velden en de overheidsdiensten, en doen het werk van de
mannen die aan het front vechten. Hun emancipatie leidde ook tot hun weg
in de politiek.
Manuela Ballester Vilaseca
werd geboren op 17 november, 1908 in Valencia en zij was de dochter van
Antonio Ballester, een beeldhouwer en professor aan de Kunstacademie in
San Carlos Valencia.
Zij ontmoete de schilder Josep Renau, hij behoorde tot de avant-garde van
de Spaanse kunstenaars, en zij trouwden samen.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Beide waren lid van de Communistische Partij van Spanje.
In 1937 werkte zij voor de krant "Passionaria", die werd uitgegeven door AMA
in Valencia.
Zij werkte ook als tekenares in de pers en propaganda sectie van het
algemene commissariaat van het leger.
Josep Renau, was de algemene artistieke directeur van het republikeinse
paviljoen op de wereldtentoonstelling in Paris.
Ze werkte samen met hem aan het ontwerp en hielp in het kiezen van de
deelnemende artiesten. Deze kunsttentoonstelling was een wapen in de strijd
tegen de oorlog.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Manuela Ballester nam ook deel aan de organisatie van het IIde
Internationaal Congres van schrijvers voor de Defensie van Cultuur in
juni 1937 in Valencia.
Na het einde van de oorlog ging ze naar Frankrijk en later naar Mexico in
ballingschap.
Hier werd ze lid van het tijdschrift "Mujeres Españolas", dat werd
uitgegeven door de Unión de Mujeres Españolas (UME).
In de zomer van 1959 volgde ze Josep Renau naar Oost-Duitsland.
In 1962 scheiden ze van elkaar.
Manuela Ballester Vilaseca overleed 7 november, 1994, in Berlin.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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8. Verzet na de nederlaag

De broer en zussen Benigno,
Concepción en Fernanda Casado
werden op 19 februari 1940 tegen de
muur van de oostelijke begraafplaats
(La Almudena) in Madrid
neergeschoten.
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Vanaf de eerste dag van de staatsgreep begon het fascistische leger een
brutale terreurcampagne tegen iedereen ten gunste van de Spaanse Republiek
of zelfs alleen verdacht van sympathie voor de Republiek.
Het was niet genoeg om de politieke actieve mensen te doden, maar vaak
werden hun familieleden ook voor de beulen gebracht.
Op 1 april, 1939, verklaarde generaal Francisco Franco zijn overwinning in
Burgos. De Spaanse Oorlog was voorbij, maar de terreur tegen alles, dat
republikeins leek, ging door.
Maar het verzet ging ook verder! Honderdduizenden Spanjaarden werden
slachtoffers van de golven van vervolging en onderdrukking.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Ter doodveroordelingen en executies, levenslange gevangenisstraffen
of jarenlange straffen, vaak in combinatie met een brutale vorm van
dwangarbeid, waren altijd een onderdeel van de maatregelen van het
nieuwe regime.
Veel vrouwen werden ook geraakt door deze veroordelingen. Pas in
1975, na de dood van Franco, stopte de Consejo de Guerra hun
dodelijke activiteiten.
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De broer en zussen Benigno, Concepción en Fernanda Casado
werden op 19 februari 1940 tegen de muur van de oostelijke
begraafplaats (La Almudena) in Madrid neergeschoten, samen met
15 andere gevangenen.
Benigno was 39 jaar oud, haar zusters Concepción 36 en Fernanda
22 jaar oud.
O 13 juli, 1939, werden Fernanda en haar twee maanden oude zoon
Enrique naar de gevangenis Las Ventas gebracht.
Enrique werd gered van de gevangenis door zijn grootmoeder.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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Aurora Picornell Femenias, 25 jaar oud, lid van de
communistische partij, geëxecuteerd januari 1937 op
de begraafplaats van Porreres.
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Aurora Picornell Femenias
werd geboren op 1 oktober, 1912 in Palma de Mallorca.
In 1931 organiseerde ze de vereniging van naaisters op de Balearen en werd
lid van de communistische partij.
Slechts 16 jaar oud publiceerde ze haar eerste artikel in het communistische
dagblad "Nuestra palabra".
Vanaf die tijd zouden haar artikelen vaak in de vakbondspers en de politieke
pers kunnen worden gelezen
Ze woonde een tijdje in Valencia en daar trouwde ze met Heriberto Quiñones,
die lid was van de Communistische Internationale.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung
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In 1934 was zij een van de oprichters van de communistische partij op
het eiland Menorca.
Bij het uitbreken van de oorlog viel ze in de handen van de fascisten.
Ze werd gearresteerd en opgesloten in de vrouwengevangenis Can
Salas.
Op 5 januari 1937 werden zij en andere politieke activisten op de
begraafplaats van Porreres neergeschoten.
Zij was slechts 25 jaar oud.
Hamburg 18. Mai 2017 Lesung

50

9. Verzet tegen Nazi-Duitsland
en de steun aan de Franse Maquis
Neus Catalá Pallejá, tussenpersoon tot haar arrestaNe in 1943, gedeporteerd naar
concentraNekamp Ravensbrück, geëerd met „Cruz de San Jorge“ in 2005.
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Het verzet in Frankrijk tegen de Duitse bezetting werd op verschillende
manieren uitgevoerd en won voortdurend aan kracht.
Veel van de Spanjaarden die in ballingschap woonden, sloten zich aan bij
de verzetsbeweging.
In 1941 vormde het gewapende Spaanse verzet zich in de bossen en
valleien van de Pyreneeën. Zij werkte vaak samen met de Franse Maquis.
In 35 van de 95 departementen bestonden puur Spaanse verzetsgroepen.
In deze groepen vochten veel Spaanse vrouwen mee.
Zij hadden talloze en vaak beslissende taken in het onderhouden van het
netwerk van de verzetsgroepen.
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De activiteiten van deze vrouwen vereisten vastberadenheid,
voorzichtigheid en veel moed.
Vele keren betekende hun activiteiten de dood of de gevangenis voor hen.
Sommigen werden gedeporteerd naar een Duits concentratiekamp, dat de
doodstraf voor velen van hen was.
Zij waren onderworpen aan vervolging door de Franse politie, de Duitse
veiligheidsinstanties en de Gestapo.
Vele malen had de Franse politie geen bezwaar tegen het overhandigen
van hun gevangenen aan de Duitsers
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Neus Catalá Pallejá
werd geboren op 7 oktober, 1915 in Els Guiamets, provincie Tarragona.
Haar ouders waren boeren.
Toen de fascisten de coup begonnen verhuisde zij naar Barcelona.
Zij werd lid van de "Juventudes Socialistas Unificadas" en was een van de
grondleggers van de Partido Socialista Unificado de Catalonia en werkte in de
sociale sector
In 1937 werd zij een verpleegster. In 1939 werd zij verantwoordelijk voor 180
wezen in de "Colonia Las Acacias" in Premiá de Dalt.
Na de beëindiging van de oorlog nam zij de kinderen met zich mee naar
Frankrijk.
Samen met haar man, Albert Roger, werd zij actief in het Franse verzet. Zij
Hamburg 18. Mai
2017 Lesung
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Neus Catalá was een tussenpersoon tot dat ze gearresteerd werd door de
Nazi’s in 1943 en gedeporteerd werd naar concentratiekamp
Ravensbrück.
Zij werd gedwongen te werken in de wapenindustrie. Later werd ze
overgebracht naar Holleischen, dat onderdeel was van concentratiekamp
Flossenbürg.
Na het weer terug verkrijgen van haar vrijheid in 1945, keerde zij terug
naar Frankrijk, waar zij haar strijd tegen Franco continueerde.
Haar man, Albert Roger, was vermoord in het concentratiekamp
Sachsenhausen.
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Zij begon een relatie met Felix Sancho, met wie ze haar idealen deelde, en
ze richtte een nieuwe familie op.
Neus Catalá Catalá was de voorzitster van de organisatie "Amical de
Ravensbruck”, lid van de Communistische Partij van Catalonië en de
"Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)" als ook de "Fundación Pere Ariaca".
De "Generalitat" van Catalonië heeft haar in 2005 geëerd met de "Cruz de
San Jorge".
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10. Mujeres del 36
Maria Salvo Iborra, mede-oprichtster, eredoctoraat van de Universiteit van Barcelona.
Toegekend met de "Premi Creu de Sant Jordi“ de hoogste onderscheiding in Catalonië.
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De buitenlandse vrouwen, de internationalistische vrouwen, die de Spaanse
Republiek en de Spaanse vrouwen hebben geholpen, die de kans op een
democratische toekomst voor zichzelf en hun kinderen verdedigden - ze zijn
allemaal onderdeel van de moderne geschiedenis van Spanje.
Alhoewel de directe tirannie met de dood van Franco eindigde, zijn vandaag
de overblijfselen van de Franquisten nog steeds effectief.
Franco wordt tegenwoordig nog steeds vereerd, zijn monumenten hebben de
status van nationale gedenktekens en de fascistische ideeën hebben hun
merkteken op de maatschappij nagelaten.
Al vele jaren zijn al de gevestigde politieke partijen overeengekomen de
Mai 2017
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Er waren vrouwen die zich hier in het bijzonder tegen deze praktijk te
weer stelden.
In 1997 richtte vrouwen de organisatie “Mujeres del 36” op, een
vereniging van getuigen om de ervaringen in hun werk en hun strijd van
de tijd voor de Spaanse Oorlog tot en met de huidige tijd door te geven
aan de volgende generatie.
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Maria Salvo Iborra
werd in 1920 geboren in Sabadell.
Toen zij 7 jaar oud was, verhuisde haar familie naar Barcelona.
Toen de oorlog uitbrak was zij lid van de vakbond UGT, de Juventudes
Socialistas Unificadas (JSU) en in 1938 werd zij de secretaris van
propaganda voor de JSU in Barcelona.
Zij was een activist die de Spaanse Republiek verdedigde.
Na de nederlaag van de Republikeinen, ging zij in Frankrijk in ballingschap,
zij werd daar geïnterneerd en later overgedragen aan de Spaanse Guardia
Civil door de Franse politie.
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Terug in Spanje sloot zij zich aan bij het verzet tegen Franco.
Zij werd gearresteerd, gemarteld en veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 30 jaar. De veroordeling werd later teruggebracht tot 16 jaar
gevangenschap.
Vrijgelaten in 1957 werd zij verbannen naar Santander.
In het geheim keerde zij terug naar Barcelona.
Daar werkte zij actief voor de PSUC en de vrouwenbeweging.
In 1975 werd zij de president van de Catalaanse organisatie van voormalige
politieke gevangenen en in 1997 werd zij een van de oprichters van de
"Mujeres del 36" organizatie in Catalonië, genaamd "Les dones 36".
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Maria was de penningmeester van deze organisatie.
In 2004 werd haar het eredoctoraat van de Universiteit van
Barcelona toegekend en in 2005 ontving zij de medaille "Premi
Creu de Sant Jordi”, de hoogste onderscheiding van de
Catalaanse regering.
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Vandaag hebben we het over een herinneringscultuur in Spanje. Pas in
het midden van de jaren 1990 was de consensus van stilte gebroken.
Het is begonnen in het klein en het gaat om het herwinnen van het
historische geheugen. Dit is een moeilijk, vasthoudend werk, dat
vandaag de dag kan worden gadegeslagen.
De (vrouwelijke) burgemeester van Madrid staat ferm in dit zeer
controversieel proces, omdat ze haar verkiezingsbelofte probeert te
realiseren, om alle sporen van franquisme uit de straten van Madrid te
verwijderen. Straten worden hernoemd en Franco monumenten
verwijderd etc.
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In onze documentaire blijven veel feiten onvolledig en veruit de
meeste bronnen konden niet uitputtend worden geraadpleegd.
Het is ons doel om door te gaan met het vervolmaken van de lijst
met namen en biografieën.
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No pasarán, compañeras!

SALUD!
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