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DE DAGEN DIE VOORBIJ GAAN
Weer een dag die ten einde gaat in grauwheid,
die als as smaakt op de lippen der ziel.
Een dag van smaad is voorbij gegaan.
Bedenkt dan jullie die voor de vrijheid
je leven hebt ingezet, de dood hebt aanvaard,
die met de vrijheid
de zege regelt, het welverdiende brood eet
en elke avond een gelukkiger dag verwacht:
er zijn makkers van jullie door de nederlaag getekend,
omdat, zoals verraad hun leven afsneed en verkocht,
verraad en lafheid graf en kerker doen voortduren.
Iedere dag die voorbij gaat
is er weer een dat de wonde wijder uitzweert,
dat de misdadigers hun buit verteren
dat aan miljoenen makkers in de wereld
het leven ontzegd wordt en de kans om met ere
te sterven al strijdend. Ieder uur
gaat ons een kans verloren
te denken dat daar ver weg vrije volken bestaan.
Weer een dag meer die gaat.
Nog kunnen wij ons slaven blijven noemen.
Vertaald uit het Spaans
door dr. G. J. Geers.

SPANJE-NUMMik
VERAN1 WOORDING
VAN DE REDACTIE.
Twintig jaar geleden, op 19 juli 1936, begon de
Spaanse burgeroorlog die in 1939 eindigde met
de overwinning van het fascisme. De redactie
van de Libertijn heeft het belangrijk gevonden
om juist als humanistisch orgaan aan deze gedenkdag bijzondere aandacht te besteden en
dit nummer geheel aan Spanje en de burgeroorlog te wijden.
De Assemblée van de Verenigde Naties heeft
in 1946 verklaard: „De Algemene Vergadering
is overtuigd dat de fascistische Franco-regering
van Spanje, die met geweld aan het Spaanse
volk werd opgelegd, met behulp van de Asmogendheden en die in de oorlog materiële
steun aan deze As-mogendheden gaf, het
Spaanse volk niet vertegenwoordigt." (Ontleend aan dr. G. J. Geers, Spanje, blz. 26).
Dezelfde Assemblée moge Franco-Spanje dit
jaar in zijn midden hebben opgenomen, de verklaring uit 1946 is juist gebleven. In Spanje
duurt de dictatuur voort. Ook in 1956 zijn de
gevangenissen bevolkt met politieke gevangenen, worden vrijheid en gerechtigheid verstikt
door Kerk, leger en partij.
En toch ... ook in Spanje sterft de vrijheid
niet: Het verzet leeft. De stakingen (bij de wet
verboden) die enkele maanden geleden plotseling uitbraken, gelijktijdig met openlijke manifestaties van studenten, spraken voor zichzelf.
Deze uitbarstingen waren niet incidenteel. Het
huidige bewind kan geen enkele van de vraagstukken waar Spanje mee worstelt oplossen.
Na twintig jaar heeft het Spaanse volk, dat in
grotere sociale ellende leeft dan enig ander volk
van Europa, Franco en diens regime niet geaccepteerd. Ondanks de terreur bestaan er nog
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steeds illegale anti-fascistische organisaties en
een clandestiene pers. Van tijd tot tijd dringen
ook nu nog berichten over de Pyreneeën door
over arrestaties van anti-fascisten, mishandelingen, processen achter gesloten deuren en terechtstellingen. De toerist die Spanje bezoekt
merkt hier niets van, in onze pers staan deze
berichten niet of nauwelijks.
Hiermede komen wij tot een ander chapiter. De
houding van de buitenwereld ten opzichte van
Spanje. Bij iemand, die constateerde dat men
in Duitsland liever vermijdt het pijnlijke onderwerp van de jodenvervolging aan te roeren,
lazen wij onlangs de opmerking „in het huis
van de beul spreekt men niet over de gehangene". Iets dergelijks geldt voor bijna de gehele
wereld ten aanzien van Spanje. Natuurlijk wij
zijn de beulen niet geweest. De democratieën
wasten hun handen in onschuld en zagen toe
hoe Franco, dankzij dit toekijken en de steun
van o.a. Hitler, Mussolini en de Spaanse Kerk,
de democratische republiek vernietigde. Deze
Pilatus-houding heeft de democratie duur moeten betalen. Het versterkte het fascisme en moedigde het aan. „Vandaag Spanje, morgen de
wereld" waren de sombere woorden die de
Spaanse republikeinen tijdens de burgeroorlog
uitten over de strijd tegen het internationale
fascisme. Op 10 mei 1940 werd deze voorspelling ook voor Nederland werkelijkheid.
De houding tegenover Spanje voor en na de
wereldoorlog bewijst dat het slechts ten dele
waar is dat de westerse wereld op de bres staat
voor de democratie en tegen het totalitarisme.
Zolang men hier niet bedreigd wordt, doet men
gaarne een oogje dicht voor de dictatuur. De
politieke stromingen die de geestelijke vrijheid
in hun banier hebben geschreven - in het bijzonder liberalen en democratische socialisten is deze houding dubbel zwaar aan te rekenen,

ja men kan van verraad spreken. Ook in Nederland hebben de desbetreffende politieke
partijen zich na enig gemor zonder meer neergelegd bij de verheffing van onze gezant te
Madrid tot ambassadeur: een daad van vriendschap, betoond aan „de fascistische Francoregering van Spanje, die met geweld aan het
Spaanse volk werd opgelegd".
Hoe kunnen wij eigenlijk dit verraad van de
democraten verklaren? Waarachtig niet uit
sympathie voor Franco en diens praktijken.
Misschien wel uit angst. De vrees dat ook voor
de sociale veranderingen, die tijdens de burgeroorlog plaatsvonden, zou gelden: vandaag
Spanje, morgen de wereld. Velen (en niet alleen aan de politieke rechterzijde!) zagen en
zien het fascisme in Spanje als het minste
kwaad.
De Spaanse burgeroorlog was dan ook niet alleen een strijd met de wapens maar ook een
sociale omwenteling. Over de sociale experimenten die in het begin van de burgeroorlog
door het volk werden genomen vertelt Aug.
Souchy elders in dit nummer. Er is over deze
dingen in onze kringen nog veel te weinig bekend. De doorvoering van het vrijheidsprincipe
in de bedrijven en hun collectivisatie van onder
op zonder staatsbemoeienis waren een indrukwekkende poging „vrijheid èn gerechtigheid"
te verwezenlijken. Juist met de opvattingen over
sociale gerechtigheid die het humanisme huldigt liggen hier aanknopingspunten.
Wij hebben in dit Spanjenummer hoofdzakelijk mensen van buiten de H.J.G. aan het woord
gelaten. Hun woorden blijven uiteraard voor
rekening van de verschillende schrijvers.
Als redactie van de Libertijn willen we echter
niet nalaten deze medewerkers hartelijk dank te
zeggen voor hun bijdragen, evenals de heren
dr. G. J. Geers, Albert de Jong en A. C. Bakels
voor hun vertaalwerk. Ook stelt zij er prijs op
haar erkentelijkheid te betuigen aan al diegenen, die haar intensief geholpen hebben bij de
uitgave van dit nummer. Dit waren in het bij zonder de heren S. de la Clamor, dr. G. J.
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Geers, Ben Heytze (lay-out), Rudolf de Jong
en Will van Wieringen.
De bedoeling van dit nummer is vooral de lezers
te informeren over het belang van de Spaanse
kwestie voor ons humanisten en hun belangstelling ervoor te prikkelen.
Tegelijkertijd willen wij hiermee als stem van
de Humanistische Jongeren Gemeenschap naar
buiten toe ons protest laten horen tegen het
bewind van generaal Franco en het verraad van
de democratische landen aan de Spaanse vrijheid en het Spaanse volk. Een volk waarvan
dr. J. Brouwer in „Het Mysterie van Spanje"
getuigde: „De arme boeren die, in het begin
van de burgeroorlog, met hun jachtgeweren hun
armzalige dorpen verdedigden tegen tanks en
bombardementsvliegtuigen, maakten een even
dwazen indruk als don Quichot met zijn mageren knol en zijn lans, maar hun fijnbesneden
ascetische koppen, die nauwelijks afstaken tegen de grauwe aarde waarop ze later ontzield
neerlagen, spraken van een verheven menschelijke wijsheid en waardigheid, welke elders
Redactie
schaarsch zijn geworden."
3

Getuigenis
De op 19 juli 1936 begonnen Spaanse burgeroorlog werd veroorzaakt door een militaire opstand tegen de wettige regering van Spanje,
die enkele maanden tevoren bij algemeen stemrecht werd gekozen. De opstandelingen, waarachter zich alle reactionaire groeperingen bevonden, hebben de volledige en permanente
hulp genoten van het fascistische Italië en het
nationaal-socialistische Duitsland, terwijl de
westerse democratieën onder het mom van de
zogenaamde „non-interventie" politiek passief
bleven. In 1945, na het einde van de tweede
wereldoorlog hebben de geallieerden hun beloften niet gehouden en niets gedaan om
Spanje van, het totalitaire regime te verlossen.
Toch, tirannieën zijn niet eeuwigdurend. Wij
zien thans hoe het Franco-regime verzwakt en
afbrokkelt. Wij hopen dat het Spaanse volk
spoedig weer zijn lot in eigen handen zal nemen. Ik veroorloof mij het geweten van alle
vrije geesten er nogmaals aan te herinneren dat
ook de vrijheid één en ondeelbaar is.

4

Cliché: Algemeen Handelsblad.

EEN TWINTIGSTE VERJAARDAG
1936 19 JULI 1956
door G. J. Geers
Ik doe niet veel aan verjaardagen, omdat ze
niet tot me spreken. Nu ja, een feestelijke bijeenkomst met wat vrienden, dat is altijd heerlijk. Maar herdenken dat je geboren werd of
bedenken dat je een jaar ouder geworden bent?
En op 19 juli herdenken dat een aantal Spaanse
militairen, met Marokkanen en Vreemdelingenlegioen, de vijf jaar oude Republiek besprongen en in 32 maanden haar vermoord hebben.
Heeft dat zin?
Voor ieder misschien een verschillende, maar
voor mij vooral deze, dat zo'n dag gelegenheid biedt de aandacht van onze landgenoten
weer eens te vestigen op het lot van het arme
en toch zo nobele Spaanse volk, en om hun
geweten van „democraten" wakker te schudden, omdat zij dit volk dat het eerst het geweld
van Mussolini en Hitler en Goering ondergaan
heeft, zo dom en gemeen in 1945 hebben overgelaten aan zijn onderdrukkers die als zodanig
gebrandmerkt werden in de Assemblée der
Verenigde Naties van 11 december 1946. Het
is goed die uitspraak nog eens woordelijk te
herhalen: „De Algemene Vergadering is overtuigd dat de fascistische Franco-regering van
Spanje, die met geweld aan het Spaanse volk
werd opgelegd, met steun van de As-mogendheden, en die in de oorlog materiële hulp aan
deze As-mogendheden gaf, het Spaanse volk
niet vertegenwoordigt." En dat de Franco-dictatuur dit nog niet en zelfs minder dan ooit
doet, blijkt reeds uit het feit dat Franco zijn
volk niet de kans durft geven om er zich door
een stemming of een verkiezing over uit te
spreken.
Maar de ontelbare toeristen van 1956 bekommeren zich daarom niet en gaan graag kijken
naar dit „volk in ketenen", omdat het in zo'n
mooi en .... goedkoop land woont !

Dat 19 juli 1936 een beslissende dag is geweest in de historie van het Spaanse volk,
spreekt vanzelf en dat er een pijnlijke les uit te
leren valt, wordt door een Spanjaard elders in
dit nummer betoogd. Ik geloof dat hij in de
kern gelijk heeft, en wat ik als „herdenking"
wil doen is: zijn les op een humanistische manier belichten en verdiepen. Tot hij ook ons
van nut wordt.
Maar dan moet ik even vooraf laten gaan dat
humanisme voor mij is: geloof in de mens, zijn
waardigheid en verantwoordelijkheid als hoogste instantie in het leven op aarde, als topprestatie van de evolutie en voortzetter van die evolutie. Geloof dus in het leven, in het menselijk
leven in de eerste plaats en in alles wat dit leven en de mens die het maakt en leeft kan verbeteren en verhogen, stoffelijk en geestelijk.
Voor zo'n humanist nu is de Grondwet van de
Spaanse Republiek (9 december 1931) boeiende lectuur: art. 1 „Spanje is een democratische
republiek van arbeiders van alle categorieën, georganiseerd onder het regime van Vrijheid en van
Gerechtigheid. De macht van alle staatslichamen komt voort uit het volk." Art. 2 zei: „Alle
Spanjaarden zijn gelijk voor de wet" en art. 3:
„De Spaanse staat heeft geen officiële religie".
Waardoor dan toch was er in 1936 zo weinig
van terecht gekomen? Doordat wat in genoemd
artikel van Martinez Guerricabeitia uiteengezet
wordt, maar in eerste instantie door dat wat er
van de Spaanse mens in eeuwen geschiedenis
geworden was.
Eind 15e eeuw onder Ferdinand en Isabella is
het Spaanse volk tot een eenheid, een vooral
godsdienstige eenheid geforceerd uit angst voor
de Joden en de Moren en enigszins voor de ketters. Karel V, de vreemdeling, en Filips II, de
5

katholieke fanaticus, hebben het in een totalitair systeem gedwongen onder de leuze „God,
Vaderland, Koning", zoiets als „Godsdienst,
Gezin, Gezag" en „Ein Volk, ein Reich, ein
Fiihrer". Het is boeiend over de diep-innerlijke
verschillen van die slogans en van de daardoor
uitgedrukte idealen na te denken. De Kerk
werd zeer machtig en de geloofsrechtbank (Inquisitie) behandelde heus heel wat meer dan
geloofszaken. Al waren die al terroriserend genoeg. Maar juist om die „macht" wordt de kerk
gehaat bij alles wat arm en verdrukt was; en
verdrukt was iedereen doordat de kerkelijke
moraal alle seksualiteit als liederlijk veroordeelde (prostitutie, geslachtsziekten, verachting en angst voor de vrouw als vrouw en verheerlijking van de moeder en de maagd waren
aan de orde van de dag). Een burgerij bestond
niet. Klimaat, bodem, grootgrondbezit en technische achterlijkheid vertraagden de historische
evolutie enorm. Er was een gevoel van menselijke waardigheid, een veer-burgerlijk, individualistisch, niet berustend op de vrije persoonlijkheid - die zich in dit totalitaire nauwelijks
kon ontplooien! - maar op de twee beginselen:
„wat zegt men ervan?" en het negatief autocratische „ik heb er geen trek in". De arbeider die pas in de tweede helft van de 19e eeuw
begon te ontstaan - en de boer kenden niet
verburgelijken, omdat er geen burgerij was wel een talrijke bureaucratie - en dit is het wat
het contact met hen zo heerlijk maakt. Een stuk
verleden, dat misschien nog gered kan worden,
en dat telkens de bron is van taal, lied, muziek,
dans. Bijna geen land waar de volkskunst zo
belangrijk is.
Men kan begrijpen, dat de Spanjaard door deze
ervaringen aan een modern humanisme niet
was toegekomen. Hij is een radeloze, die door
eeuwen vertraging, stilstand en ondervoeding,
door eindeloze regeringswisselingen - zonder
enige baat voor hem ! - niet meer gelooft, noch
in de Kerk, noch in iets anders dan „in
het ogenblik". Zijn grote filisoof Unamuno
(t 1936) geloofde ook alleen in „de mens van
vlees en botten", niet in de Mensheid, de continuïteit, de taak van ieder in de keten der ge6

slachten; en ja, in een God, die hij nodig had
om hem, Unamuno, de onsterfelijkheid te garanderen. De 20 jaar jongere Ortega y Gasset,
die oktober 1955 stierf, was zeker een flink
stuk verder: hij sprak niet meer over God en
vond een filosofie die voor Europa nog te ver
gaat, die van het ratiovitalisme, de levende
rede, d.w.z. de rede in dienst van het leven.
Hij was veel losser van het Christendom èn van
het Griekendom dan het officiële Westen,
maar hem ontbrak - typisch Spaans ! - de psychologie en vooral de diepte-psychologie, die
ons kan leren hoe de mens is, waardoor hij
struikelt en hoe men hem zou kunnen helpen
opstaan.
Spanje is wederom gestruikeld, maar 20 jaar
later staat de jeugd weer op. En weer is er een
grote stap vooruit gedaan: nu heeft Spanje, nu
hebben althans de dichters die in dit nummer
aan het woord zijn de mensheid ontdekt. Ze
zijn zover als John Donne 300 jaar geleden

Geen mens is een eiland, geheel op zichzelf
ieder mens is een stuk van het Vastland, deel
van 't geheel.
Als een kluit grond wegspoelt in zee, is
Europa zoveel kleiner,
zo goed als of 't een voorgebergte was,
zo goed als of 't een landgoed van vrienden of
jezelf was,
ieder mens zijn dood vermindert mij,
omdat ik ben besloten in de mensheid.
en daarom vraag niet na voor wie de doodsklok luidt:
hij luidt voor jou.

Dit is geen blaam en geen lof, het constateert.
En tegelijk stel ik vast dat Sir John Harding
en de Britse regering niet zo ver zijn als hun
dichter van de 17e eeuw.
Zou het Spaanse volk dan wel zo ver zijn als
zijn dichters? Er is een goede kans. Want er is
nog een culturele eenheid in Spanje. Zij was
er althans in 1936 en die zal het Franquisme
ook in 20 jaar niet hebben kunnen vernielen.

DE SPAANSE UMVERSITEIT
en het FRANQUISME
Wij beschouwen het als een voorrecht in staat te zijn het onderstaande artikel te
kunnen plaatsen, dat ons uit Spanje bereikte en dat van de hand is van een student
aan de universiteit van Madrid. Het zal duidelijk zijn, dat de schrijver anoniem
moest blijven.
Red. Libertijn.

Twintig jaar - inbegrepen de drie jaren burgeroorlog - zit het Franquisme vastgezogen op de
huid van Spanje, als een enorme teek op de
flank van een uitgemergelde hond.
Veel kan een regime in zo'n lange tijd doen.
Veel kwaads als dat regime totalitair en reactionair is gelijk het Franquisme. En waar dan
de meeste schade wordt gevoeld is in het meest
delicate en vrije deel van het land: in de universiteit.
De Spaanse universiteit is bij traditie het mid, delpunt geweest van waaruit de vrijzinnige en
bevrijdende stromingen van het nationale leven
zijn uitgegaan. De kortstondige Spaanse repubiek was voorbereid door een wijde en diepe
beweging van culturele vernieuwing die hoofdzakelijk uitstraalde van de universiteit en in
het bijzonder van de Institución Libre de Enserlanza, een machtige poging tot secularisering
en modernisering van de Spaanse opvoedingssfeer, die later de stoot gaf tot de Junta para
Ampliación de Estudios, verbonden aan de universiteit, en basis van wat tegenwoordig het
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
heet, maar dan een „verkeerde" basis, aangezien het slechts een controlemiddel is, dat de
militaire dictatuur aan de kerkelijke afstaat op
cultureel gebied. Deze Consejo bevindt zich
onder clericale voogdij in de persoon van haar
directeur de ex-minister van Nationale Opvoeding, Ibáliez Martin, hooggeplaatst lid van die
half-geheime vereniging welke de naam van
„Opus Dei" (Werk Gods) draagt, verwoed
integralistisch (voor één kerk) is, „plus papiste
que le Pape" en gesticht met de zeer speciale
bedoeling om zich meester te maken van alle
leerstoelen van de universiteiten en instituten

in Spanje. Iets dergelijks is gebeurd met een
andere liberale instelling, dat een groot voertuig was voor de culturele nieuwigheden en uitwisseling van ideeën, namelijk het „Ateneo"
van Madrid, dat na vele jaren gesloten te zijn
geweest is omgezet in nog een orgaan van franquistische propaganda, onder de leiding van
Pérez Embido, ook een bijzonder kopstuk van
de „Opus Dei". Langzamerhand hebben de ultraclericalen van de „Opus Dei" de vertegenwoordigers van de meest liberale vleugel van het
Spaanse katholicisme uit alle officiële lichamen
gewerkt (een verlichte katholiek is niet meer
denkbaar als bekleder van enige officiële betrekking in Spanje). Zo is de geruchtmakende
val van onze Rector, de heer Lain Entralgo en
van de minister van Onderwijs, Ruiz Giménez,
als direct gevolg van de laatste universitaire gebeurtenissen van februari-april, weer een fase
in die stille, onbarmhartige macchiavellistische
strijd van „Opus Dei" om zich meester te maken van de sleutelposities in het culturele leven van Spanje. Deze twee persoonlijkheden
hadden getracht zekere wettelijke garanties in
te voeren bij de aanstelling van professoren,
wat een struikelblok betekend zou hebben voor
de plannen van „Opus Dei", die nu eindelijk
de baan vrij heeft.
Maar ook al betekent de „Opus Dei" een poging om in Spanje wederom een obscurantisme
van de ergste soort te vestigen, daarom mogen
we de Falange niet vergeten met haar 20 jaar
van gewelddaden (en heus niet alleen op geestelijk terrein), die bedreven werden om haar
fascistische methodes aan de universiteit op te
leggen. De nazi-opleiding wordt reeds sedert
jaren ingehamerd en reeds vanaf de middelbare
7

school. Toen ik daar op ging dwong men ons
marsen te maken, plechtigheden van „falangistische verheerlijking" bij te wonen, de liederen van de Falange te zingen (met een arm
in de lucht); men onderwierp ons aan de „militaire vooropleiding" (waarbij de commando's
vaak in het Italiaans gegeven worden!). Officieel beheerst de Falange alles aan de universiteit. Zij die het geluk hebben over voldoende
economische middelen te beschikken om in een
faculteit te gaan studeren, kennen de voorwaarden best: verplicht lidmaatschap van het
eenheidssyndicaat van studenten, die van de
Falange (S.E.U. = Sindicato Estudiantil Universitario); drie verplichte leergangen in „Politieke Opleiding", onderwerping aan staatscontrole ten opzichte van elke culturele activiteit, club, etc., aangezien er niets is toegestaan
zonder permissie van de S.E.U. Welnu, de toegang tot de universiteit is lang niet gemakkelijk. Het zij voldoende op te merken dat de
meerderheid van degenen die de middelbare
school hebben afgelopen door de economische
omstandigheden van het gezin moeten gaan werken. De collegegelden zijn hoog (2 maanden
salaris van een lagere beambte) en keren elk
jaar terug, ook al heeft de student de colleges
niet kunnen volgen of aan de examens niet
kunnen deelnemen door ziekte, afwezigheid of
andere force majeure. Wat betreft studiebeur-

zen zijn er niet meer dan zes per 1600 studenten en als we er nog aan toevoegen dat volgens regeringsbesluit er een lid van de Falange
in de commissie die ze toekent moet zitten, is
daarmede alles gezegd.
Men zou heel veel kunnen zeggen over de inwendige sfeer van de universiteit. Maar we zullen ons ertoe beperken een tekenend voorbeeld
te geven:
In een faculteit van letteren en wijsbegeerte
wilde een hoogleraar in de metafysica een college geven over Karl Jaspers. Kort nadat deze
leergang begonnen was, ontving de decanus
van de faculteit een protest van de bisschop
van het bisdom waartoe genoemde faculteit
behoorde met de eis dat het zou verboden
worden. Reden? De behandelde auteur (Jaspers) bood niet voldoende garanties van orthodoxie. En het college - dat spreekt vanzelf ! werd verboden.
Op een goede dag stichtte een groep studenten
een poëzieclub. Bij de eerste vergadering was
een hoogleraar aanwezig die een lezing hield.
De tweede vergadering werd gehouden om mee
te delen dat de club werd opgeheven: de oprichters hadden gehandeld buiten het falangistische
syndicaat om en werden zelfs met gevangenis-

Prof. Don Salvador de Madariaga, de Spaanse liberale leider en diplomaat,
professor in de Spaanse letterkunde te Oxford, was helaas niet in de gelegenheid een artikel voor dit Spanjenummer te verzorgen. Wel gaf hij ons de publiciteitsrechten van een radiolezing over de persvrijheid in Argentinië, die
wij in ons septembernummer hopen te publiceren. Over het Spanjenummer
schreef prof. de Madariaga aan de redactie nog:
„Het verheugt mij te vernemen, dat u voornemens bent een nummer over
Spanje te publiceren. Ik heb uw voorstel met sympathie ontvangen evenals
de mededeling, dat u humanisten uit het land van Erasmus zijt, omdat dit
waarschijnlijk betekent, dat u niet alleen tegenstanders bent van het rechtse,
maar evenzeer van het linkse totalitarisme."

straf gedreigd, als de club doorwerkte in zijn
overdaad van onafhankelijkheid.
Het is dus niet te verwonderen, gezien deze
sfeer van corruptie, terreur en het meest grove
intellectuele fanatisme, dat de echte Spaanse
universiteit, die de eerbied waardig was van de
meest beschaafde volken van de wereld, verstrooid is in ballingschap. En aan de lange lijst
namen van verbannen professoren, zou men
dan de niet minder lange van dichters, schrij
vers en kunstenaars moeten toevoegen die ook
verbannen werden of vermoord door het Franquisme binnen en buiten Spanje. Beroemde
vertegenwoordigers van de Spaanse universiteit
in de wereld zijn professoren als Américo
Castro, Garcia Baca, Pi y Sunyer, Gaos, Bosch
Gimpera, Martinez Torner, Sánchez Albornoz
(de grote Spaanse mediaevist, sinds kort verdwenen), etc. etc. En wie kent niet op het gebied van de kunst, Juan Ramón Jiménez, Rafael
Alberti Jorge Guillén, Pedro Salinas, León
Felipe (nog steeds in leven), Antonio Machado
(gestorven in ballingschap), Federico . Garcia
Lorca (gefusileerd zonder reden), Miguel Hernández (gestorven in de gevangenis); musici
als De Falla (ook in ballingschap gestorven),
virtuosen als Pablo Casals, levend voorbeeld
van waardigheid en vrijheid voor de wereld.

Alleen bij het licht van deze antecedenten - die
niet kunnen beperkt blijven binnen de omlijsting van de universiteit, omdat hun wortels
doordringen tot de diepten van heel het nationale leven - krijgen de geest van rebellie en de
wanhoop die tot uiting zijn gekomen in de
jongste agitatie onder studenten pas zijn volle
betekenis. De dood van Ortega y Gasset, het
laatste avondlicht, en de verraderlijke houding
van de regering die elke manifestatie van adhesie aan de figuur van deze grote liberale geest
trachtte te verstikken en te verzwakken, is de
vonk geweest die zoveel jaren van ingehouden
verontwaardiging deed ontvlammen. 't Is wel
zeker dat we nu in een nieuwe fase zijn, misschien de beslissende, die in staat is een regime
op te ruimen dat de leuze „Weg met het intellect!" tot de zijne heeft kunnen maken, een
kreet eenmaal geslaakt door een van zijn vertegenwoordigers, de generaal van het Vreemdelingenlegioen Millán Astray, tegen de representant van het ware Spanje, naar hoofd en
naar hart, nl. Miguel de Unamuno die vóór
zijn sterven zijn vonnis kon uitspreken tegen
de sluipmoordenaars van Franco: „Jullie kunt
misschien overwinnen, maar overtuigen zul je
nooit !"
Een Spaans student.

Albert Camus:

ERESCHULD
Twintig jaar na het uitbreken van de Spaanse
burgeroorlog gevoelen wij behoefte te getuigen van onze trouw aan de overwonnen Republiek. De tijd noch de vergetelheid - deze twee
grote bondgenoten van de reactionairen van
rechts en van links - hebben het beeld niet kunnen verstoren, dat in ons voortleeft van het

vrije, doch nu gekluisterde Spanje. De tweede
wereldoorlog, de bezetting, de verzetsbeweging, de koude oorlog, het drama in Algiers en
de huidige tegenspoed in het ongelukkige
Frankrijk hebben de doffe smart niet kunnen
verzwakken, die mijn generatie sedert de moord
op de Spaanse republiek drukt.
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Het tijdperk waarin wij nu leven is juist met
haar nederlaag begonnen en Spanje is voor ons
een waarachtige leerschool geweest. Niet de
gerechtigheid bepaalt de geschiedenis, maar de
macht, indien zij al niet het gevolg is van het
toeval. Doordat wij hierover niet voldoende
hebben nagedacht of misschien doordat wij er
niet voldoende onder geleden hebben, zijn er
mensen die hun betekenis in de geschiedenis
zelf hebben gezocht. De cultus van de geschiedenis is niet anders dan de cultus van het voldongen feit. Als zodanig zal deze eredienst altijd onterend blijven. Indien het waar is dat
wat blijft voortbestaan het juiste is, vertegenwoordigt Franco in deze twintig jaar het recht
en heeft Hitler met zijn duizendjarig rijk ongelijk gehad. Met deze opvatting kan men de
Falange opnemen in de U.N.O. en in Madrid,
de hoofdstad van de dictatuur, uitweiden over
de rechten van de mens.
Er zijn echter mensen die Franco nooit gelijk
hebben gegeven, die ook Hitler nooit hebben
geaccepteerd en die Stalin reeds lang door hadden, toen zijn medeplichtigen, die hem nu aanklagen, op alles nog „ja en amen" zeiden. Deze
mensen knielden niet voor de geschiedenis, zij
zien in haar slechts het toneel van strijd, het
tijdvak dat de vrijheid moet worden verdedigd
en tegelijkertijd ontstaat. Zij beseffen dat men
het lot zelf in handen moet nemen en nooit
passief mag ondergaan. Wie dit van 1936 tot
1939 hebben begrepen, zullen nooit nalaten
Spanje te geven wat zij het verschuldigd zijn.
Wanpeer men weigert de voldongen feiten te
aanvaarden en de historische werkelijkheid in
het gezicht durft te zien, brengt dit consequenties mede. Men mag zich dan niet tevreden stellen met betuigingen van trouw of zich vermeien in de gemakkelijke houding van droefgeestigheid. Men mag dan de geschiedenis niet
ontvluchten en evenmin voor haar knielen.
Wanneer wij zowel het compromis als de aanbidding verwerpen, zullen wij onophoudelijk
moeten strijden voor een orde, waarvan alleen
de geest en het gevoel in staat zijn zich ten opzichte van de geschiedenis een idee te vormen.
Men moet dus, ondanks alle bespotting, zich
10

ervan bewust zijn, dat het hier gaat om een les
in eergevoelens. En daar wij deze eergevoelens
hebben vergeten of zelfs veracht, heeft de revolutie van de twintigste eeuw zichzelf tot verachting veroordeeld.

Alber Camus
Cliché: Het Vrije Volk

Nu, twintig jaren na de ineenstorting, Spanje
weer in beweging komt, moeten wij opnieuw
onze trouw betuigen. Maar tegelijkertijd moeten wij de strijd voortzetten. Doen wij dit niet,
dan is iedere trouwbetuiging slechts een verdrietige dromerij. Deze arbeiders uit Navarre
en Biscaye, deze studenten uit Madrid kunnen
wij niet trouw blijven zonder solidair met hen
te zijn, zonder hen te helpen.
Tegenover hun protesten hebben de studenten
in Parijs, evenals onze vakbeweging, het stilzwijgen bewaard, waardoor wij tekortgeschoten
zijn in onze meest gebiedende plichten. Zonder twijfel zijn wij gedemoraliseerd en hier
stelt Spanje op bevoorrechte wijze, onze verwarring aan de kaak. Wanneer Washington en
Moskou het eens worden om Franco in het gezelschap van de zogenaamde vrije naties op te
nemen, zullen degenen die hun bevelen uit
deze hoofdsteden ontvangen en al hun hoop

Deze grond, deze tijd, deze schrikkelijke
verrotting
die om mij zijn vanaf mijn geboorte
(want ik ben een zoon van een land zo droef
en schoon als een droom van rots en zon;
van een tijd
zo bitter als de droesem
van de Geschiedenis);
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deze grond, deze tijd die aan mijn voeten
trekken
tot ze de beenderen rukken uit mijn laatste
hoop,
o, nooit zullen ze mij kunnen overwinnen,
want mijn hand grijpt rond en klampt zich
aan een andere mensenhand vast en aan nog een
en die ketenen mij aan U, onmetelijke moeder!
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hierop hebben gevestigd, slechts in verwarring
worden gebracht. Maar zij die slechts het hoofd
buigen voor de geest der vrijheid, behoeven in
het geheel niet verward te zijn. Het is door een
sinds jaren onafgebroken mislukking van de
Westerse politiek en door het sinds enige tijd
cynisch afdwalen van de politiek van het Oosten, dat Franco zijn macht nog kan handhaven.
In de geschiedenis van de moderne tijd zal niets
duidelijker zijn dan dit verraad, niets opzienbarender dan dit onrecht. Mogen dit inzicht en
deze duidelijkheid ons helpen de dromers te
wekken en de weinige vrije intellectuelen en
onafhankelijke vakverenigingsmensen samen te
brengen om de studenten en arbeiders in Spanje
het bewijs te leveren, dat zij niet alleen staan.
Het scheen, dat tot nu toe niets in staat is geweest de hoop van de onderdrukten in Spanje
te doen verdwijnen. De armoede van onze leerstellingen, welke wij hun kunnen aanbieden,
het verraad van de partijen, de vernederende

politiek van de naties, hebben hen iedere dag
verder weggestoten in de eenzaamheid en de
duisternis. Maar de dood van Ortega y Gasset
heeft de studenten in herinnering gebracht, dat
deze grote filosoof de vrijheid, haar rechten en
plichten tot het middelpunt van zijn denken
heeft gemaakt. Tegelijkertijd hebben de economische maatregelen van Franco de arbeiders
in het noorden van Spanje in een toestand van
ellende gebracht, zodat zij slechts hun waardigheid terug konden winnen in het verzet. De
dag dat het intellect, in overeenstemming met
zijn roeping, zich in• de rijen van de strijders
voor de vrijheid schaart en de arbeiders weigeren hun vernederende positie te aanvaarden,
die dag zal het eergevoel en het verzet een volk
in beweging brengen. Onze gevoelens van
trouw zullen dan niet meer uitgaan naar de
schim van een overwonnen Spanje, maar naar
het Spanje van de toekomst. Het zal dan ook
van ons afhangen, of dit een Spanje der vrijheid zal zijn.
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Guernica werd het motief van de uitwerking van de vrije opdracht die Picasso van
de republikeinse Spaanse regering had gekregen voor het Spaanse paviljoen op de
Wereldtentoonstelling te Parijs in 1937.
Guernica, een oude hoofdstad in het Baskenland, werd op 26 april 1937 door het
Duitse „Legion-Condor" uren lang gebombardeerd en gemitrailleerd. De eerste
Europese open stad die „ausradiert" werd en vele zijn er gevolgd.
De aanklacht in dit werk, gemaakt naar aanleiding van dit afschuwelijke feit, heeft
nog steeds onuitsprekelijke kracht. Afschuw, ontzetting, vlucht, verzet, onmacht ....
een complex van menselijke reacties in op het onmenselijke.
Het is één van de hoogtepunten uit Picasso's oeuvre dat vanaf 14 juli tot 30 september
in het Stedelijk Museum te Amsterdam is te zien.

* GUERNICA
•

Pablo Picasso

* olieverfdoek 3,51 x 7,82 m
* Door de schilder in bruikleen afgestaan aan:
Museum of Modern Art te New York
* cliché: Het Vrije Volk

SOCIALIS v E I\ DE
SPAA\SE 3U GHOORLOG
door Augustin Souchy
Het mislukken van het socialisme in de revolutie vindt naar mijn mening zijn oorzaak in de
omstandigheid, dat de revolutionaire socialisten geloven met door de staat opgelegde voorschriften het gehele volk gelukkig te kunnen
maken. Alleen de Spaanse poging tot invoering
van het socialisme was niet met deze waan behept. De Spaanse collectivisten legden niet hun
stelsel met geweld aan anderen op. Het Spaanse
collectivisme werd noch door revolutionaire decreten opgelegd, noch bij parlementsbesluit ingevoerd. Het was het resultaat van de vrije wil
van een groot deel van het werkende volk in
stad en land. Het gold niet voor het gehele
land, maar het betekende een grote sociale
vooruitgang onder eerbiediging van de vrijheid.
Het initiatief tot deze grote sociale verandering
werd' door de anarcho-syndicalisten genomen,
die het collectivisme sedert tientallen jaren op
hun program hadden staan. Maar ook socialisten en federalen, liberalen en republikeinen,
die niet over eigen economische theorieën beschikten, deden aan de collectivisering mee.
Een groot deel van de Spaanse bevolking ging
er toe over, niet omdat de staat ertoe dwong,
maar omdat het er een materiële verbetering en
een sociale vooruitgang in zag.
De collectivisering voltrok zich in iedere streek,
ja in ieder dorp op haar eigen wijze. In Catalonië gaf de grote massa van kleine pachters er
de voorkeur aan het land individueel te blijven
bebouwen, maar om zich tegen uitbuiting door
speculanten te beschermen organiseerden zij
cooperaties voor het doen van hun inkopen en
voor de verkoop van hun produkten. Een be-

langrijke minderheid van de landarbeiders en
kleine boeren bebouwde echter het land gemeenschappelijk.
In Aragon, de Levant en Nieuw-Castilië organiseerden de boeren collectieve boerderijen, die
niet overal volgens eenzelfde systeem waren
ingericht. Op sommige plaatsen werden arbeidscoélperaties, in andere verbruikscokeraties
gesticht, in nog weer andere economische gemeenschappen of vrije communistische collectieven. In deze laatste leefden de leden als in
een groot gezin. De inkopen werden gemeenschappelijk gedaan, men at aan dezelfde tafel
en ieder ontving verder aan kleding e.d. wat
hij nodig had.
Niemand werd er toe gedwongen zich bij een
gemeenschap of een collectieve aan te sluiten.
In de meeste dorpen waren er naast de „collectivisten" ook individualisten. Deze laatsten bewerkten hun eigen grond, verkochten zelfstandig
hun produkten en kochten in de vrije handel
wat zij nodig hadden.
In Nieuw-Castilië deden de boeren in vele dorpen vrijwillig afstand van hun grond. Zij verklaarden al het land in het dorp tot gemeentegrond. Soms brachten zij ook hun vee in gemeenschappelijke dorpsstallen. Ze werkten gemeenschappelijk 015 het land en verkochten hun
produkten gemeenschappelijk in de stad, op de
wijze als de kibboetzen in Israël. Gemeenschappelijk waren zij in staat tractoren en vrachtauto's aan te schaffen, hetgeen zij als kleine
zelfstandige boeren nooit zouden hebben kunnen doen. De individualisten - in Nieuw-Castilië was hun aantal slechts gering - waren genoodzaakt hun produkten in een ezelwagen
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naar de stad te brengen. Door gemeenschappelijk te werken verkregen de collectivisten betere
resultaten en hogere inkomsten. De winst werd
onder de boeren gelijkmatig verdeeld en vóór
de oogst kregen allen eenzelfde voorschot. Een
deel van de inkomsten werd voor investeringen
ter zijde gelegd. In enkele dorpen werd ik des
ochtends door klokgelui gewekt, dat de arbeiders niet ter kerke, maar tot de arbeid opriep.
Soms stond ook de dorpspastoor aan de zijde
der collectivisten. De arbeiders werden geleid
door gedelegeerden, die zij zelf hadden gekozen en ieder was verplicht zich op zijn tijd tot
gedelegeerde te laten benoemen.
Het afstaan van de eigen grond is bij boeren,
in welk land ook, een grote zeldzaamheid. In
Rusland hangen de boeren, tientallen jaren na
het uitvaardigen van de collectiviseringsdekreten, innerlijk nog steeds aan hun grond.
In de Levant heeft het collectief werken en
de collectieve economie een zekere traditie.

Onder de heerschappij van de Arabieren werd
de verdeling van het water reeds gemeenschappelijk geregeld. Na de overwinning van de
Republiek op de fascisten vormden de boeren
er in alle dorpen collectieven. Voor een deel
waren het arbeidscoelperaties, voor een deel
vrij-communistische gemeenschappen. Alle collectieven sloten zich aaneen in een federatie,
die het gehele gebied omvatte. De federatie organiseerde de verkoop van de sinaasappelen
in het buitenland, zij stichtte een eigen bank
en een landbouwhogeschool, waaraan ook buitenlandse leraren werden aangesteld.
In het gedeelte van Andalusië dat trouw was
gebleven aan de Republiek namen de landarbeiders de landgoederen van de Spaanse „grandes" in bezit, kozen een bestuur én zetten het
bedrijf collectief voort. De vroegere eigenaren
stonden aan de zijde van Franco en waren vijanden van de Republiek. De huizen van de
landheren werden tot woningen ingericht, men
at gemeenschappelijk in de eetzaal. Allen wa-
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LICHT OVER SPANJE
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ren gelijk. Staatscommissarissen waren er niet
en een gedelegeerde verdiende niet meer dan
een arbeider. In deze gemeenschapppn werden
het geld en het loonstelsel vaak afgeschaft.
Had iemand geld nodig voor een reis om familie te bezoeken of in het belang van zijn ge•.
zondheid, dan werd de zaak beoordeeld door
de raad van de collectieve, die als een soort
familieraad is te beschouwen. Op vele landgoederen hing in de eetzaal een inventarislijst
van alles wat in het huis van de eigenaar bij de
inbeslagneming was gevonden tot de koffielepel toe. Daaronder stond dat al deze voorwerpen nu aan allen behoorden en als volkseigendom moesten worden beschouwd. Deze roerende eerlijkheid heeft grote indruk op mij gemaakt.
Het grondbeginsel van de Spaanse .collectieven
op het land was: ieder naar zijn krachten, ieder
naar zijn behoeften. In overeenstemming hiermede werd - ook indien het geld niet was afgeschaft - het gezinsloon ingevoerd. Een boer
met acht kinderen kreeg rantsoenen of loon
voor ieder kind.

voor Franco met zijn opstand was begonnen.
(Indien alle gecollectiviseerde bedrijven van
dezelfde soort zich aaneensloten, sprak men
namelijk van socialisatie.) De kappers en hun
bedienden hadden toen reeds besloten hun beroep cooperatief uit te oefenen. In de nieuwe
organisatie waren noch werkgevers, noch werknemers. De vakorganisatie was het uitvoerend
orgaan van het gesocialiseerde bedrijf.
De meeste eigenaren van kleine of iets grotere
ondernemingen werden vaak ook na de collectivisering met de leiding belast. Hun vroegere
arbeiders waren medewerkers geworden. Zijzelf ontvingen het voor hun categorie vastgestelde loon. In de niet gecollectiviseerde bedrijven controleerden de gedelegeerden van de
vakorganisatie, die er meestal zelf werkzaam
waren, de ontvangsten en uitgaven. Zij zorgden voor een rechtvaardige verdeling van het
gemeenschappelijk verkregen resultaat. Wat de
verdeling van de winst betreft, was er tussen
de gecollectiviseerde en de gecontroleerde bedrijven nauwelijks verschil.

Daar niemand werd gedwongen om zich bij
een collectieve aan te sluiten, was er ook geen
sabotage. De vele processen en straffen wegens
sabotage in de Sowjet-Unie waren in Spanje
geheel onbekend. reder werd op zijn beurt op
een verantwoordelijke post geplaatst en er was
geen verschil tussen organisatoren en georganiseerden.

Anderhalf jaar na de invoering waren de nieuwe
economische vormen reeds stevig verankerd.
Het nieuwe systeem was geen geleide economie
in handen van de staat, noch een economie van
de vrije markt in kapitalistische zin. Vrije economie was het in zoverre dat zij de produktie
richtte naar de vraag; socialistisch echter was
het, omdat de behoeften en niet winstbejag het
uitgangspunt vormden.

Op dezelfde wijze als op het land werd ook in
de steden de collectivisering spontaan, zonder
druk van boven, doorgevoerd. De vak- of bedrijfsorganisaties waren de organen, die de collectivisering voltrokken. Tegenstanders van de
collectivisering waren alleen de aandeelhouders
en de groot-kapitalisten, die met slechts enkele
uitzonderingen aan de kant van Franco stonden. Zij vormden in het republikeinse gebied
een zo kleine minderheid, dat zij het zich niet
konden veroorloven zich tegen de nieuwe orde
te verzetten. De kleine ondernemers echter
werkten aan de collectivisering mee. In Madrid
was het kappersbedrijf reeds gesocialiseerd nog

Een jaar na het begin van de collectivisering
vond in Valencia een congres van de collectivisten plaats, waar duizenden collectieven waren vertegenwoordigd en dat ik heb kunnen
bijwonen. Na een uitwisseling van de opgedane
ervaringen besloten de collectivisten een „Bank
van de Arbeid" te stichten, waar niet direct benodigde gelden konden worden gedeponeerd
en kredieten konden worden verkregen. Rente
werd door de bank noch betaald, noch gevraagd. Voor het bestrijden van de onkosten
werd 1 % geheven. De bank was geen winstobject, maar gebaseerd op wederkerig dienstbetoon.
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Met betrekking tot de beloning van de arbeid
was er een verschil in opvatting tussen de collectivisten op het land en die in de steden. De
boeren gingen uit van het standpunt: ieder naar
zijn behoeften en voerden een gezinsloon in.
De gedelegeerden van de gecollectiviseerde industrieën kwamen op voor loon naar prestatie.
De ingenieurs en met hen gelijkstaanden verlangden een hoger loon, omdat hun opleiding
meer had gekost en hun behoeften groter waren dan die van ongeschoolde arbeiders en boeren, omdat zij bijvoorbeeld boeken moesten
aanschaffen. Hun eisen echter waren bescheiden. Zij verlangden een loon, dat 20 % hoger
was dan dat van de gewone arbeiders. Men
zag in deze bescheiden eis geen aantasting van
het socialistische beginsel der vrijheid. Het congres liet aan iedere groep de vrijheid de lonen
en salarissen naar eigen inzicht vast te stellen.
In Rusland zijn de lonen van de specialisten
zeer hoog en die van de arbeiders buitengewoon laag. De sociale tegenstellingen zijn er
groter dan in de kapitalistische landen. In Rusland heeft veertig jaar na de revolutie nog
nooit een congres van de collectieven plaatsgehad en het zal er ook niet worden gehouden.

De Spanjaarden hielden reeds een gemeenschappelijk congres een jaar nadat de collectivisering was begonnen.
De Spaanse arbeiders en boeren hadden zich ten
doel gesteld door middel van hun collectieven
een einde te maken aan de uitbuiting zonder
zich in staatsslavernij te begeven. Zij wilden
niet de duivel van het particuliere kapitalisme
vervangen door de Belzebub van het staatskapitalisme. Zij hadden de organisatie van produktie en distributie in eigen handen en waren
hun eigen meesters. Dit heeft geleid tot een
versterking van het zelfbewustzijn en van het
verantwoordelijkheidsgevoel. De collectivist was
een tot sociaal bewustzijn gekomen persoonlijkheid.
De Spaanse collectivisering is te beschouwen
als het grootste sociale experiment van de moderne tijd, in de geest van het socialisme. Het
is in hoge mate te betreuren, dat de overwinning van Franco op de Republiek aan dit
veelbelovende begin van de praktijk van het
vrijheidslievend socialisme een einde heeft
gemaakt voor het tot volle rijpheid is kunnen
komen.

De heer L. Lichtveld, de bekende Surinaamse oud-minister en
romancier, was tot zijn spijt niet in de gelegenheid een artikel voor
dit Spanjenummer van de Libertijn te schrijven. Hij autoriseerde
ons echter om stukken over te nemen uit zijn boek „De Sfinx van
Spanje". Des te gaarne maken wij van deze machtiging gebruik,
omdat dit één van de belangrijkste boeken is over de aanvang en
het eerste verloop van de burgeroorlog.
Het laat zien, welke mentaliteit de Spanjaarden, die zich teweer
stelden tegen het fascisme, bezielde. Het Spaanse volk, goeddeels
ongeletterd en levend onder de primitiefste toestanden, wist beter
dan de doorsnee-democraat en de gemiddelde cultuurdrager in de
andere Europese landen, hoe te handelen toen het er op aan kwam.
Nergens blijkt dit duidelijker dan uit de hiernavolgende passage
uit Lichtveld's boek.
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„Het ontbrak niet aan voorboden en waarschuwingstekens. Allerlei kleinere militaire
opstanden werden slechts met moeite onderdrukt. Iedereen wist dat er geheimzinnige afspraken gemaakt, samenkomsten belegd werden; iedereen wist dat er iets broeide en gistte.
Alleen de regering scheen van niets te weten.
Zorgeloos liet ze de samenzweerders hun gang
gaan, en verloor ze haar tijd in een onverantwoordelijk afwachtende houding. Zelfs aan de
openlijke dreigementen, die Gil Robles c.s.
waagden uit te spreken, werd geen aandacht
geschonken. Het was of de regering zichzelf zo
onzeker voelde, dat zij geen andere raad wist
dan het er op aan te laten komen.

1

Maar de arbeiders waren gealarmeerd. Reeds
een paar maanden vóór de fatale julidagen van
1936 wist men dat er een militair-fascistische
staatsgreep beraamd werd. De anarchisten overlegden wat er zou moeten gedaan worden wanneer de uitbarsting zou plaatsvinden. Men besloot tot gewapende tegenstand. Een traditie
van meer dan een halve eeuw had de F.A.I. en
door haar de syndicaten van de C.N.T. geleerd,
dat het proletariaat alleen zelf zijn zaken kan
behartigen, en dat het op de beslissende ogenblikken steeds genoodzaakt is, met de wapens
in de hand de bourgeoisie te dwingen de belangen der massa niet prijs te geven. Zij wisten
wat illegale arbeid en doodsverachting was, en
terwijl de meeste marxisten rustig dóórtheoretiseerden over hun toekomststaat, bereidden de
anarcho-syndicalisten van Catalonië en de medestanders der asturiaanse U.H.P. in de noordwestelijke industriegebieden en in Madrid zich
zo goed en zo kwaad het ging vóór op de
tegenweer.

0

0

0

Zonder dit op-hun-hoede-zijn der revolutionaire
elementen zou de regering reeds gedurende de
eerste dagen, of gedurende de eerste uren al
van de opstand, geheel onder de voet gelopen
zijn. Het was de massa die zich onmiddellijk,
bij het eerste alarmsein op straat wierp, en die
met de blote vuisten op de gewapende vijand
lostrok, welke de situatie redde, en het voortbestaan der regering mogelijk maakte.
Men heeft dit ál te gauw willen vergeten, toen
deze revolutionaire massa ook verder haar lot
in handen wilde nemen, nadat de regering
haar adem herkregen had.
Dagenlang tevoren werd reeds overal des
nachts gepatrouilleerd, niet door de vertrouwenspersonen der regering, maar door de revolutionaire arbeiders, op eigen initiatief. Zelf
werkten zij de plannen ter verdediging uit, en
verdeelden zij in het geheim de wapens waarover zij te beschikken hadden.

De nacht van 18 op 19 juli, een kalme,
staalharde zaterdagnacht in de zomer
In die nacht en de daaropvolgende zondagmorgen werd het lot van Spanje beslist. Het proletariaat liet zich niet overrompelen."
uit LOU LICHTVELD

„DE SFINX VAN SPANJE"
Beschouwingen van een ooggetuige
NIJGH & VAN DITMAR N.V.
ROTTERDAM, 1937.
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Nuevamente en la calle
Tras unos meses de interval° rompemos
otra vez el ulencio. silencio que no supone.
en modo alguno, que durante ese nempo ho.
yam°s concedido tregua a la cuadril/a de
hbertkcidas que sojuzqa a Espada. he aqui
nastro palodin •RUTA•• Oman° de las luventudes Libertarias de Cataluhe y Baleares.
nuevamente en la calle. combatiendo con
brio y con lamme. como siempre. toda esp.
cie de tirania y prosiguiendo Ia batallo sin
descanso en detenso de la liberted
Hoy como ayer y como mailen°. nosotros
luventudes Libertartas. las solas luventudes
organizadas que dan fe de vide en Ia lucho
contra el fascisme. sequimos imperturbab/es
en la brecha reahrmando nuestros idealen.
nuestros principios y nuestros tácticas de lu.
cba clasicas No admitimos ni claudicaciones reformistas de tipo politico. ni actuaciones. relormistas también, de tipo moral. Lucbcrimos por la hbertad y la dignidad del hombre y estimamos que en este !irae no pactden usarse procedimientos que no estén en
concordancia con nuestros idealen
Al lade de nuestros hermanos en ideas. del
renfa de paladines de /a C.N.T y del ons,
quismo militante, con los medios propios y
con los que el pueblo ho de proporcionarnos
si sabemos insuflarle el espirilu de rebeldia
necesario, proseguimos y proseguiremos el
cembalo, conliados en que el resultado Boot
de la contienda ha de sernos favorable.
los compaheros que suften condens en
las mazmorras tranquistas, a los que en la
calle. en los tentros docentes y en los Jageres de trabajo continaan el combcrte contra la
krank: o están dispuestos a secundar a los
que desde siempre estamos vinculados a él,
vcrya nuestro solodo trcrternal y emocionado.
Salud a todos Hoy más que nunco. animo
y adelante

EI principio del fin
F.1 tin

del régimen de oprobio que padece
Espada desde hace demasiados asos no tardará
en producirse.
ese lin sera violent° y brutal.
Sa nadir tree en componendas ni en apailos
de tipo politie° y diplormitico. La ainalgama
establecida entre fascismo, democracia y comunistno con la entrada de Franco en la 0.14.1.1..
nn dein lugar a dudas en cuanto a lo que pue
de esperarse de esas componendas, en las que
nunea hemos ereldo los libertarios. 1' los hechos.
todos los hechts', vienen a damos la rardn.
El Caudlllo, con r11113 naras que Jano, tras
haberne postrado de hing*, ante rasos y americana,. después de haber encendido una vela
a dies y otra al diablo, se h• apresurado n caniar victnria, • echar las campanas ril vuelo
festejando el feb& acontecimiento que Ie da
acces° a ese deeconcierto llamado Naciones
Unidas. Man no se ufane el lirano por ese ascenS0 en lo eseena diplOMátiCA international, por.
que eer triunfo pudiera ser a lo Pier°, pudiera
cnstarle caro.
El pueblo espafiol sabe ya que no Utile otros
medlos de liberación que los que se procure
por sl mismo. t' Ia acción juvenil y popular.
en la rnedid• que las posibilidades In permiten.
no ha tardado en manifestarse.
Nosotros, Juventudes Libertarias, nos hoc,
mos Intérpretes de esas Inquietudes juveniles
populares, de ese estado de Animo, de ese
anhelo de liberacién y prometemos no celar en
la lucha pasta verlo transformado en realidad
langible.

Presencio de la juventud
en la lucha contra el fascismo
La ;uventud espar1olo. la de ayfr y Ia de noy, se
cludInqu‘ó y se dt.fingue por nu aversIón a !odae lae
lorrna. de wordt, por su espirdd ;neon! ormle10. p.,
acendrado area, a la Ilbedad. De ahl que. n, el
tempo tran.currldo ban Ia donlinacIón lascista nl lo
(Paso a la Sa pág.I

dRut('
e
(De Weg). Dit is het illegale blad van
vrijheidslievende jeugd van Catalonië
en de Balearen. Alen raakt diep onder de
indruk als men kennisneemt van de inhoud
van dit goed verzorgde clandestiene blad.
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vernietigde ille-

De positie van de
protestanten in Spanje
door G. Nutbey

In toenemende mate is Spanje de laatste jaren
toeristenland geworden en daardoor opengelegd voor de waarneming van velen, die zich
van dit land uit publikaties en geruchten slechts
een vage voorstelling hadden kunnen maken.
Een vage voorstelling ook van wat nu eigenlijk
de positie is van de protestanten in Spanje.
Van Spaanse zijde immers, en ook meestal van
Nederlandse rooms-katholieke zijde, wordt de
indruk gevestigd, dat het protestantisme in
Spanje onlosmakelijk verbonden is met communistische activiteit en in ieder geval sterk is
doordrongen van communistische invloeden.
Zelfs een uitstekend boek over Spanje als dat
van dr. A. H. H. van Lier b.d.o. 1) heeft het
Spaanse protestantisme toch niet anders kunnen
voorstellen dan als een buitenlandse politiekreligieuze infiltratie. En de schrijver stelt zich
op het standpunt, dat in een overwegend roomskatholiek land als Spanje de Kerk van de staat
nu eenmaal moet eisen, dat de „dwaling" geen
legale rechten ontvangt. Tot dit standpunt is
hij als katholiek ten volle gerechtigd, maar hij
is daarmee niet gerechtigd te beweren, dat hij
een zo getrouw mogelijk natuurlijk beeld geeft
van wat er in deze tijd in Spanje gebeurt. Immers de positie van de protestanten wordt op
deze wijze in een onjuist daglicht gesteld. Dit
is des te erger omdat het de Spaanse protestanten toch al ontbreekt aan iedere mogelijkheid van verweer doordat het hun niet is toegestaan op enigerlei wijze te publiceren of officiële bekendmakingen te doen.
Ik vraag me wel eens af, wat men van roomskatholieke zijde zou zeggen, wanneer door an-

dersdenkenden het Nederlandse katholicisme
tot een zaak van buitenlanders zou worden bestempeld, alleen om het feit dat het door bui•
tenlandse orden en congregaties wordt geholpen. Ik vraag me ook af, of het werk van Nederlandse missie-orden in andere landen dan
wel iets anders is dan buitenlandse politiekreligieuze inmenging. Het is toch wel een zeer
beperkte visie, die het bestaansrecht van het
protestantisme in Spanje veroordeelt met het
motief, dat de Spaanse protestanten door hun
geloofsgenoten in het buitenland worden geholpen. Temeer wanneer dit deel van de
Spaanse bevolking een zelfstandig bestaan op
alle manieren onmogelijk wordt gemaakt.
Het is wel zeer ten onrechte, dat aan het Spaartse protestantisme een politiek karakter wordt
toegeschreven. Het heeft zich, na in zijn eerste
reformatieve stromingen in de 16e eeuw door
de Inquisitie in de kiem te zijn gesmoord, pas
in de 19e eeuw weer met moeite kunnen ontwikkelen. Onder constante druk is pas in de
laatste decennia de Iglesia Evangelica Espalola
gegroeid tot de leidinggevende kern van het
Spaanse protestantisme, dat daarnaast nog enkele kleinere groepen kent, als Baptisten en
Darbisten. Binnen het bestek van een informatief artikel is het niet mogelijk van deze ontwikkeling een overzicht te geven. Daarvoor
raadplege men de recente publikatie van dr. J.
D. Hughey 2 ). De grootste klap, die het Spaanse protestantisme in zijn jonge geschiedenis
werd toegebracht, viel tijdens en ná de burgeroorlog. Vele arrestaties, executies en discriminaties hebben toen plaatsgevonden en alle op
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grond van vermeende politieke activiteit. De
protestanten zijn en worden in Spanje steeds in
eerste instantie beschouwd als vijanden van de
Spaanse staat. Tijdens en na de burgeroorlog
zijn zij er van beschuldigd de republikeinse
zijde te hebben gekozen. Enkele uitzonderingen
daargelaten (wie zal ooit een overzichtelijk
beeld geven van de chaotische verhoudingen
tijdens de burgeroorlog?) heeft de kleine quantitatief onbelangrijke protestantse minderheid
in Spanje, voor zover ik kan nagaan, nóóit gekozen. Wanneer zij zich onder de druk der omstandigheden aan de republikeinse zijde schaarde, was dat, omdat zij daartoe uit lijfsbehoud
gedreven werd. Welke consideratie was zij immers van de nationalistische zijde te wachten?
Wij zouden van de Spaanse protestanten eerder kunnen zeggen, dat zij politiek te weinig,
dan teveel waren geïnteresseerd. Murwgeslagen als zij steeds zijn, hebben zij nooit enig
ander verlangen gehad dan met rust gelaten te
worden en in vrede te mogen leven naar hun
geloofsovertuiging. Het republikeinse etiket,
dat hun door de nationalisten is opgeplakt,
heeft hen echter na het einde van de burgeroorlog weer in nieuwe ellende gedompeld.
Toen waren zij (en blijkens recente publikaties
in de rooms-katholieke pers zijn zij het nog
steeds): communisten, agenten van Moskou,
vrijmetselaars.
De sluiting van het protestants seminarie in
Madrid op 23 januari j.l. door de Spaanse autoriteiten heeft tot deze zowel onnozele als
kwaadaardige insinuatie weer talloze aanleidingen gegeven. Het ware goed, dat persinstanties de hun hierover verstrekte gegevens wat
meer ter plaatse door de Spaanse protestantse
leiders lieten verifiëren. De meeste berichten
zijn ingegeven door ressentiment van Spaansroomse zijde.
Het is nauwelijks denkbaar, dat wie in Spanje
een van de protestantse kerkdiensten heeft bijgewoond en daar eens rustig om zich heen
heeft gekeken, nog in ernst zou kunnen bewe20

ren, dat daar van politieke aspiraties sprake zou
kunnen zijn.
Intussen raken wij hier aan een belangrijk punt.
Het valt mij telkens weer op, hoeveel Nederlandse toeristen uit Spanje terugkeren met de
verwonderde vraag: Waren daar ook protestanten? Ik heb er niets van gemerkt !
Dit is nu juist kenmerkend voor de positie van
de Spaanse protestanten. Er kán van hen ook
niets gemerkt worden, om de eenvoudige reden, dat zij er niet mogen zijn. Voor zover zij
over eigen kerkjes beschikken, zijn dat in de
regel woonhuizen of verenigingslokalen, die
voor hun samenkomsten zijn ingericht, maar
die (voor zover zij, vooral op het platteland,
niet gesloten en verzegeld zijn), op geen enkele
wijze door aanduiding of aankondiging als zodanig kenbaar mogen zijn. Dit recht is volgens
de wet alleen voorbehouden aan de katholieke
godsdienst, die de godsdienst is van de Spaanse
staat.
Verder bestaat er geen vrijheid van drukpers,
zodat publikatie in kranten of op andere wijze
ook is uitgesloten.
Ook vrijheid van onderwijs is niet toegestaan,
zodat men nergens een protestantse school zal
aantreffen. Het concordaat van 1953 bevat de
volgende bepaling: „Het godsdienstonderwijs
is voor alle rooms-katholieke leerlingen der officiële onderwijsinrichtingen verplicht; niet-katholieken worden van deze lessen vrijgesteld
op verzoek van de ouders." Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat deze dispensatie,
vooral in kleinere steden en op dorpen, zelden
wordt toegepast
Ook de radiouitzendingen zullen met geen
woord over het protestantisme reppen, behalve
in vermanende herderlijke boodschappen. Het
concordaat bevat hieromtrent de volgende bepaling: „Bij radio- en televisie-uitzendingen
zal voldoende plaats worden ingeruimd voor
de prediking en verdediging van het katholieke geloof."

In de officiële ambten zal men voorts in Spanje
nooit een protestant ontmoeten. Zij zijn voor
hem hermetisch gesloten. Slechts in de vrije beroepen en in de laagste sociale bevolkingsgroep treft men hen aan. Hoe zou dus een toerist bij zijn bezoek aan Spanje iets kunnen merken van de aanwezigheid van protestanten, tenzij hij een introductie of adres bij zich heeft?
Sprekende over de rechtspositie van de Spaanse
protestanten moet ook de huwelijkswetgeving
worden genoemd, die is aangepast aan het canonieke recht, hetgeen inhoudt, dat het huwelijk van twee protestanten, waarvan één oorspronkelijk door de doop tot de rooms-katholieke kerk behoort, slechts ná voltrekking van
dit huwelijk in de rooms-katholieke kerk, door
de staat wordt erkend. Het is begrijpelijk hoeveel tragedies uit deze situatie voortvloeien.
Pasteur J. Delpech heeft over deze rechtspositie
een zeer betrouwbare en uitvoerige documentatie gegeven 3).
Wanneer dr. van Lier opmerkt: „Over de
grootte der protestantse groepen zijn merk-
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waardig genoeg geen juiste gegevens bekend",
dan ben ik daarover minder verwonderd dan
hij. De gewoonlijke schatting ligt tussen de 20
en 30.000. Maar hoe zouden wij kunnen verwachten, dat bij de bestaande rechtspositie, of
beter bij het ontbreken daarvan, alle Spaanse
protestanten zich in de registers van hun kerkelijke gemeente zouden laten inschrijven? Zij
kunnen zich immers de luxe niet veroorloven
om daar te boek te staan !
Sinds het einde van het vorige jaar is Spanje
opgenomen in de Verenigde Naties. Daarmede
heeft het ook ingestemd met de verklaring van
de rechten van de mens. Het is slechts te hopen,
dat de consequenties daarvan binnen niet al te
lange tijd zichtbaar zullen worden.
1) Dr. A. H. H. van Lier b.d.o., „Spanje", J. A.
Boom & Zn., Meppel, 1955.
2) Dr. J. D. Hughey, „Religious Liberty in Spain,
its ebb and flow", Carey Kingsgate Press, 4
Southampton Row, London, 1955.
3) Pasteur J. Delpech, „Les Protestants en Espagne",
Ed. Pro Hispania, Sèvres, 2 bis me Dammouse,
1954.

door J. Martinez Guerricabeitia.

18 juli 1936 - twintig jaar geleden - begon de
Spaanse Burgeroorlog. Twee-en-dertig maanden
duurt dit schijnbaar afschuwelijk nutteloze
hoofdstuk dat in Spanje een eind maakt aan het
historische tijdperk dat in 1898 aanving met
het verlies van de laatste brokken van het koloniale rijk. In drie eeuwen had het Spaanse
imperium een sociale en politieke bovenbouw
geschapen, die niet meer kon gedragen worden
door het land en gedurende de periode tussen
die beide data tracht het Spaanse volk zich van
die last te ontdoen in een langzaam revolutionair proces. Als dit proces eindigt met de ondergang van de Spaanse Republiek, rijst het
21

probleem van de revolutie nog voor de Spanjaarden op, maar de burgeroorlog zal de bases
ervan gewijzigd hebben.
Die burgeroorlog vormt een nationaal probleem
en vloeit niet voort uit het spel van internationale krachten. De elementen die mogelijk
maakten dat hij een internationaal aspect aannam, moet men niet buiten Spanje zoeken, maar
binnen de politieke realiteit van Spanje. Toen
het conflict er eenmaal was, werd internationale interventie onvermijdelijk en de politieke
noodzaken van de wereld in 1936 konden
slechts op de afloop invloed uitoefenen zoals
ze dat gedaan hebben: door de overwinning
van de antirepublikeinen mogelijk te maken.
Het optreden van de democratieën, van de fascistische landen en van de reactionaire Spaanse
machten gedurende de burgeroorlog, de omvang van de interventie, de misdaden die ze
opriep en mogelijk maakte, mogen het fundamentele feit niet verbloemen, dat de verantwoordelijkheid voor het echec van de Republiek en van de revolutie niet ligt bij de reactionaire Spaanse machten noch bij hun buitenlandse beschermers, maar bij de democratische
sector van het volk zelf. Het tegenovergestelde
zou er licht toe leiden de nederlaag een definitief karakter toe te kennen.
De val van Primo de Rivera's dictatuur en daarmee van de monarchie in april 1931, betekent
een zo absoluut falen van de Spaanse bezittende
klassen dat het duidelijk maakt dat de politieke
zwakte even groot was bij links als bij rechts.
De volksmassa's, overlopend van geestdrift,
werden door hun geïmproviseerde leiders tegengehouden. Daar men niet van te voren had
uitgemaakt waar men ze heen zou zenden noch
wat men met hen zou doen, was het consigne
van het ogenblik: Orde! d.w.z. onbeweeglijkheid. De vijf jaren Republiek maken het die
leiders mogelijk innig contact te krijgen met de
politieke realiteit. De pogingen om de situatie
zoals die was nagelaten door het oude regime
te veranderen met het staatsapparaat, hadden
heel bescheiden doelstellingen. De wetgeving
van de Republiek, die niet werd onder gebracht
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in een samenhangend systeem van democratisering, werd een volkomen echec. Maar de Republiek maakte een politiek dynamisme los, dat
statische situaties• onmogelijk maakte. Alle politieke groepen, inclusief die welke zich bij de
komst van de Republiek in embryonale staat
bevonden, groeiden aanmerkelijk. Deze ontwikkeling was belangrijker bij de linkse dan bij
de rechtse partijen; belangrijker bij de arbeidersorganisaties dan bij de burgerlijke. Daardoor rees er voor de democratische machten
een onvermijdelijk dilemma op: revolutie of
burgeroorlog. De linkse elites hebben nooit
een helder besef van dit dilemma gehad, of
kregen het te laat of onvolledig.
De leiders van de zuiver republikeinse groepen
komen voort uit de vrije beroepen en zijn opgevoed door de zogenaamde generatie van 1898.
Voor hen is het fundamentele probleem de
hervorming van de juridische instellingen en
de opvoeding van het volk. Ze vormen zo
iets als een verlicht despotisme; ze zijn sterke
persoonlijkheden die bewegen in de publieke
opinie weten te polariseren, beroepspolitici en
geen leiders van sociale en economische formaties: links-republikeinen van Azaiia, radicaal-republikeinen van Lerroux, conservatiefrepublikeinen van Alcalá Zamora, Galicische
republikeinen van Casares Quiroga, Catalaanse
republikeinen van Companys. Een uitzondering
vormt de Esquerra Catalana (de Catalaanse
linkerzijde). Twee van deze groepen, de radicale en de conservatieve voegen zich uit eigen
beweging bij de reactionaire richting. Esquerra
Catalana, innig verbonden aan de politieke realiteit van zijn streek, zal telkens de revolutie als
een noodzakelijk kwaad aanvaarden. De partij
van Azafia zal nooit begrijpen dat democratische organisatie van het land en sociale revolutie in Spanje voortaan onverbrekelijk verbonden zijn.
De socialistische partij, de eerste in het land,
slaagt er niet in het essentiële van zijn politiek
los te maken van die van de links-republikeinen. In haar hebben we een gecompliceerde
zie verder• pag. 24

Opdracht
Al wie kan, hore toe, want elk van mijn woorden
die ik schrijf is rijp aan waarheid. Hoor en kijk
en onderzoek de dingen en hun wezen in het
woord.
Daar ver is 't meest eenvoudige: het blauw
boven bergen,
en ik noem 't hemel. 't Is waarheid wat ik zing.
De klaarheid die langsvloeit en de wolken
weerkaatst
heet ik water. En de aarde leverde een geheim
uit.
De groene lokken van de zonovervloeide vallei:
gras en bomen; en ik raak de warmte en de
schaduw.
IFoorden. Licht. Om het vuur kan ik geen
sluiers slaan.
Ja, de dichter weet wat hem van God is opgedragen:
waarheid schenken, recht doen aan ieder ding.
Wie zal de Orde ontsluieren en zijn wet en
van de Chaos?
De kracht is zo geheimvol. Wie zal haar
noemen?
0 God, o leegte die niet is!
Er was geen engel en geen beker
voor onze bitterheid. Wij allen zijn alleen:
als er engelen waren, ze zouden teken geven
als zuivere wil van 't Al van vrede over de Aarde. Maar wie zag een
engel?

Ik ben een mens en 'k zing
met de ogen open. Ik zeg de dingen die ik zie:
niet de zuiv're engelen en hun klare boodschap.
De dingen die ik heb gezien op de harde aarde
die zal ik woord voor woord en schrei voor
kreet verklaren.
(Waarachtig, ieder mens met zijn bloed en
botten
brengt reeds te veel toorn, verdriet en minachten.
Misschien moest ik mijn ogen zuiveren aan het
licht
van water en van maan, mijn handen tot
bewonderen brengen
is liefdevol beroeren van wangen en bloemen).
Misschien, maar 'k doe het niet:
de steden van de doden - eindeloze,
Badajoz, Zaragoza, Guernica
de wegen van Spanje gezoomd met graven,
de donkere kerkers en de moeders ze; alleen,
alles wat getuigt van het verdwaasde vaderland
zegt mij: houd vol.
Als de kracht van de mens was
liefhebben, zichzelf vergeten en vergeven,
ja dan....
Wij treffen een tijd dat 't mens zijn weinig telt.
Zuivere dichterstem. Diepste stem der dingen.
Ik weet niet of hij zingt of schreit
met de ogen open.
Daar staan mijn woorden.
Dit gedicht is, evenals dat op de eerste pagina, overgenomen uit de kleine bundel „Gevangen volk", die
door de F.U.E. (Universitaire Federatie van Spanje)
in Spanje clandestien wordt verspreid, natuurlijk zonder de naam van de dichter te vermelden.

Vertaald uit het Spaans door dr. G. J. Geers
23

vervolg - Lessen der Historie
partij waarin de intellectuelen een belangrijke
leidende rol spelen en die een degelijke leer
mist. Het handhaven van de eenheid tussen drie
machtige delen, waarvan de een haar naar de
republikeinen dringt en een ander naar de communisten, verzwakt haar politieke gedragslijn
telkens en belet haar de leidende rol in de democratische politiek te vervullen.
De anarchisten - de arbeidersbeweging van de
meerderheid - zijn oprecht revolutionair. Maar
hun revolutie is minder Spaans dan wel particularistisch: voor hen gaat het altijd om hun
revolutie. Ze zijn meer bezield door een ideëel
en sentimenteel begrip van de samenleving dan
door de waarneming van de Spaanse realiteit.
Het fundamentele karakter van hun politiek is
het uiterste isolement, waaruit ze zelden loskomen. De bloedige onderdrukking die zij hebben moeten lijden onder de regeringen van republikeins-socialistische coalitie heeft deze tendentie nog versterkt.

(Unión General de Trabajadores). Deel ervan
maken uit de Galicische republikeinen, de Catalaanse republikeinen, de Republikeinse Unie de radicale afscheiding - de Communistische
Partij en de P.O.U.M. Hoofd van deze coalitie
is Azaiina.
Binnen het Volksfront staan twee opvattingen
lijnrecht tegenover elkaar: de republikeinen
kunnen zich alleen een liberale republiek voorstellen; voor de revolutionaire vleugel vormt de
Republiek de eerste etappe van de sociale revolutie. Maar deze vleugel is op zijn beurt verdeeld in vijandige en soms onverzoenbare groepen (communisten en Trotskisten van de P.O.
U.M., communisten en socialisten). En dan een
nog ernstiger omstandigheid: de anarchisten
nemen weer een afwachtende houding aan en
denken alleen aan hun eigen macht. De verkiezingscampagne begin 1936 zal alleen maar
kunnen draaien om de redding van de republikeinse instellingen en om amnestie voor de
slachtoffers van de rechtse onderdrukking.

Rechts komt verdeeld in de verkiezingsstrijd,
beroofd van zijn prestige na twee jaren van
onbekwame regering en door een onderdrukking die meer dan 3000 doden heeft geëist.
De anarchisten tonen zich bij deze gelegenheid
bereid tot deelname aan de verkiezingen voor
hun mensen. De verbinding van de linkse partijen is homogeen en de overwinning kan als
gegarandeerd beschouwd worden. En inderdaad
het Volksfront behaalt een verpletterende
meerderheid in het parlement, dank zij de kieswet. Het overzicht van de stemmen had echter
In dit hele conglomeraat heeft zich het denk- tot ernstige overdenkingen aanleiding moeten
beeld van een revolutie die gezamenlijk verwe- geven. Het Volksfront krijgt 4.450.000 stemzenlijkt moet worden, nog geen baan gebroken. men. Rechts en centrum 4.300.000. De belangVan het voorbeeld van het bondgenootschap rijkste partij van de volksvertegenwoordiging
van anarchisten en socialisten, gedurende de op- blijft de Agrarische Confederatie. In dergelijke
stand in Asturië van oktober 1934, heeft men omstandigheden vormen deze resultaten een
niet geprofiteerd. Het principe wordt zelfs uit- zeer betrekkelijke overwinning die eens te meer
gesloten bij het verdrag van het Volksfront, duidelijk maakt, dat de Republiek niet gehanddat tot stand komt eind 1935 metterdoel om de haafd zal kunnen worden met lauwe maatregeRepubliek te redden. Zijn wezenlijke elemen- len. Maar de regeringscoalitie zal ook ditmaal
ten zijn de linksrepublikeinen en de socialisti- het probleem van radicale omvorming van het
sche partij met zijn Centrale Volksverbond land niet te lijf gaan. En, wat erger is, haar

De twee machten van de sociale revolutie zijn
derhalve politiek machteloos om de noodzakelijke revolutie tot een realiteit te maken. Resten
nog de marxistische partijen. De communistische, pas geboren, is gedwongen een politiek te
volgen die zijn groei bevordert. De Partido
Obrero de Unificación Marxisto (P.O.U.M.,
de arbeiderspartij voor marxistische eenmaking)
is een beslissende macht maar van regionale,
namelijk Catalaanse, aard.
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Hoy Espaáa, mafiana el mundo („vandaag
Spanje, morgen de wereld"). Door de republikeinen tijdens de burgeroorlog uitgegeven ansichtkaart naar aanleiding van de
bombardementen op open steden door het
internationale fascisme.

~oe leatrczedos ayer en Madrid, hoy en Euzkadi. monana..._ en ei mundo
enter°, ei el pueblo que tred* no desple-ta a tlempo para aplastar al fesctsmo.
cOMITE DE AYUDA A EUZKAD1 Y NORTE — BARCELONA

weifelingen zullen het de reactie mogelijk maken de staatsgreep voor te bereiden.
Op 17 juli 1936 muiten de huurtroepen in
Marokko en landt Francisco Franco in Afrika.
De 18e verzekert de regering van het Volksfront met stelligheid, dat de staatsgreep mislukt
is. De socialistische en de communistische partij
richten zich tot hun strijdbare leden met het

verzoek om waakzaam te blijven, maar verzekeren tegelijk dat de regering over de nodige
middelen beschikt om de opstand te verpletteren. De meerderheid van de garnizoenen staat
tegen de Republiek op. De 19e zijn alle steden
slagvelden, waar de twee delen van Spanje elkaar te lijf gaan. De eerste Marokkaanse troepen landen in Algeciras. Een groot deel van
de vloot verenigt zich met de rebellen. De re25

gering is machteloos en de macht bevindt zich
op straat. De leiders van het Volksfront hebben
te langzaam gereageerd. Sevilla en. Zaragoza,
de voornaamste steden van de linkse beweging
in Spanje, vallen daardoor in handen van de
rebellen. Een gelijk lot ondergaat Galicië. Binnen weinige dagen verliest de strijd zijn verticale karakter van klassenstrijd, om dat van twee
geografische blokken die tegenover elkaar staan,
aan te nemen. De beslissing van het conflict
ligt reeds niet meer bij de Spaanse politieke
machten.
Elk van deze twee zones - de loyale en de opstandige - zal nu haar eigen lot gaan afwikkelen. De onbekwaamheid van de regering heeft
geëist dat men van een voor-revolutionaire periode, die in bedwang gehouden werd door degenen die hem hadden moeten leiden, moest
overgaan naar een geprovoceerde revolutionaire
periode, die onvermijdelijk en bij voorbaat tot
mislukking gedoemd was. Het gebrek aan vertrouwen in het militaire kader heeft het noodzakelijk gemaakt het leger met verlof te sturen.
De strijd voor de Republiek wordt dus uitgevoerd door volksmilitie. De C.N.T. 1) voegt
zich bij het Volksfront. In Barcelona wordt een
militie-comité gevormd met een meerderheid
van anarchisten en waarin alle groepen van het
Volksfront zijn vertegenwoordigd. In Valencia
doet men direct daarna hetzelfde. De landerijen worden in bezit genomen door de boeren.
De bankrekeningen worden gecontroleerd. De
industrieën gaan over in het beheer van de georganiseerde arbeiders. De volksrechtbanken,
wier jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van het volksfront, oefenen een onbarmhartige druk uit op de antirepublikeinse elementen. De regering van Largo Caballero omvat vier anarchistische ministers en wettigt
slechts een situatie die spontaan geschapen is.
De loyale zone heeft zich door noodzaken van
de strijd als Volksrepubliek georganiseerd. Als
het volk tot verovering van de macht een paar
maanden, neen een paar weken eerder was ingezet dan zou de Volksrepubliek zich over het
hele nationale grondgebied even gemakkelijk
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hebben uitgebreid. Hieraan is bijna geen twijfel mogelijk.
In de opstandige zone is de wanorde groot. Het
verbindende element tussen de verschillende
groepen, generaal Sanjurgo, is op 20 juli omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De politieke
leider van de staatsgreep, Calvo Sotelo, is ook
verdwenen. Elke opgestane generaal beschikt
over een bepaalde streek en vertegenwoordigt
min of meer duidelijk een politieke sector van
de reactionaire krachten. Het coordinerende
element in deze ratjetoe is de verdediging van
gemeenschappelijke belangen en de strijd tegen
het Volksfront. De politieke macht valt toe aan
de generaal met de minste politieke verbintenissen: Franco. Dit proces wordt nog vergemakkelijkt doordat deze generaal het meest efficiënte oorlogsinstrument tot zijn beschikking
heeft: de huurtroepen. De opstandige zone bezit nog een ander bindmiddel in de Kerk die
aan de strijd het karakter van een kruistocht
geeft. Bijna alle bisschoppen van Spanje ondertekenen een herderlijke brief die mede onderschreven wordt door de Osservatore Romano
en waarin de begunstigende houding van de
Spaanse Kerk ten opzichte van de rebellen
wordt omschreven. Een derde band vormt de
medeplichtigheid in de misdaad: de rebellen
geven zich over aan het bijna volkomen uitroeien van alle revolutionaire elementen - syndicalisten, republikeinen, vrijmetselaars en liberalen - aangedreven door de Kerk die absolutie
geeft voor de meest ongehoorde misdaden. 1)2
eerste stap naar eenheid op politiek gebied is
de fusie van de Falange met de Tradionalistische Partij in één enkele organisatie, waarbij
zich monarchisten, agrariers en militairen aansluiten. De weerstand van de loyale zone en
haar tijdelijke overwinningen begunstigt nog
, van buitenaf dit eenheidsproces, waardoor
Spanje zal voorzien worden van een totalitair
staatsapparaat en alle linkse groepen geliqui1) C.N.T.: Confederación Nacional del Trabajo, Na-

tionale Confederatie van de Arbeid, de Spaanse
anarcho-syndicalistische vakorganisatie.
(Red. Libertijn)

deerd kunnen worden. In de loyale zone zijn de
verdeeldheidskrachten sterker. Men mist een
technisch bindend element zoals het huurleger
vormt. De eerste militietroepen hebben een politiek karakter: anarchistische militie, socialistische, communistische en P.O.U.M.-istische. De
twee vakcentrales, hoewel verbonden door een
verdrag van bondgenootschap, zijn er absoluut
niet aan toe om een fusie te beginnen. Het anarchisme heeft niet zo snel zijn isolationisme kunnen wegwerken dat zijn historische ontwikkeling
heeft geleid en zijn enorme groei heeft mogelijk
gemaakt. Het bestaan van de opstandige zone
maakt weer actueel de diepe verdeeldheid waaraan het Volksfront leed. Republikeinen, gematigde socialisten en communisten zijn voorstanders van een zuiver militaire oorlog, die de Republiek de sympathie en de steun van de democratieën zou garanderen. De links-socialisten, de anarchisten en de mensen van de
P.O.U.M. beseffen dat oorlog en revolutie niet
te scheiden zijn. Beide opvattingen bieden
schijnbare voordelen en het feit, dat elke groep
,
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de zijne aanhangt is het gevolg van de lijn, die
zij vroeger heeft gevolgd in de schoot van het
Volksfront of op straat. Alleen de opvatting
van de Communistische Partij
gewijzigd als
't ware om aan te tonen, dat het probleem van
de revolutie niet hetzelfde is vóór en na de zegevierende opstand van de vijanden van de Republiek. De C.P. is namelijk verbonden aan een
Internationale, die op dat ogenblik alles opoffert aan de verdediging van het Sowjet-bolwerk, dat bedreigd wordt door de nadering van
een internationaal conflict. Deze reden is voldoende in het geval van de Spaanse C.P., die
er ver van af was, dat zij een rebelse houding
kon aannemen in de boezem van de internationale, maar die reden wordt nog versterkt door
een andere van nationale aard. De C.P. bezat
geen macht die te vergelijken was met die van
de oude anarchistische of socialistische bewegingen. De deelname van de communisten aan
het revolutionaire proces is heel gering geweest
en de revolutie in zijn drie belangrijke aspecten: het militaire, het politieke en het economische ontsnapt geheel aan de invloed van de
C.P. Een langdurige oorlogstoestand zal haar
politieke groei bevorderen en verschaft haar de
nodige middelen om de beslissende kracht te
worden in geval van een overwinning van de
democratie; de zuivering van de internationale
brigades, het monopolie van het luchtwapen,
de langzame doordringing van de instrumenten voor politieke controle (de commissarissen)
en voor terreur (de militaire politie) zijn schakels in die politiek.
Verdeeld tussen die beide tendenties, zal de
regering eerst haar revolutionaire pogingen
stopzetten, dan de stelling aanvaarden van de
gematigden, een stelling die zelfs door de anarchistische leiders wordt toegelaten en die samengevat is in de uitspraak vol tragische betekenis van de anarchistenheld Durruti: „Van alles doen we afstand behalve van de Overwinning!" Het aannemen van deze politieke lijn
is niet gemakkelijk op te leggen en zal inspanningen en verliezen eisen, die niet opwegen tegen de veranderingen die ze teweegbrengen in
de internationale en diplomatieke opinie. De
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belangrijkste en vaak heel bloedige elementen
ervan zijn de volgende: de uitstoting uit de regering van de anarchistische ministers, de ontbinding van de Raad van Aragon - een revolutionaire, anarchistische instelling die een heel
geografisch gebied en een belangrijk oorlogsfront in handen heeft - de onderdrukking in
Barcelona van de anarchisten en P.O.U.M.-leden, die voorstanders zijn van de revolutionaire
oorlog en die het karakter aanneemt van een
burgeroorlog binnen de loyale zone, de vervanging van het ministerie van Largo Caballero
door dat van dr. Negrin.
De halfheid van de democratieën en de Italiaans-Duitse hulp voor de opstandelingen maken dat de weerstand van de Republiek zwakker wordt. Als deze duidelijk op zijn eind loopt,
komt het politieke vraagstuk weer de eerste
plaats innemen naar aanleiding van de keus
tussen voortzetting van de oorlog en het opgeven van de tegenstand. Dr. Negrin - wiens positie binnen de Socialistische Partij aanmerkelijk verzwakt is - en de C.P. zijn er voor de tegenstand voort te zetten; de socialisten die Besteiro volgen en de anarchisten rondom kolonel
Casado zijn er voor onderhandelingen met
Franco te beginnen om tot staking van de vijandelijkheden te komen. De communisten worden
militair verpletterd, maar de onderhandelingen
mislukken en de republikeinse fronten storten
in maart 1939 ineen. Op 1 april is de tegenstand volkomen geëindigd. De emigratie van
verscheidene honderdduizenden personen en
de terreur uitgeoefend door de zegevierende
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reactie liquideren geheel de democratische
krachten in Spanje.
Uit het tweeledige, maar op hetzelfde punt uitlopende proces, dat culmineert in de overwinning van Franco, komt een staat te voorschijn,
die niet alleen in staat is weerstand te bieden
aan de binnenlandse druk van de tegenstellingen die zij wederom bedekt, maar ook aan de
veranderingen van de wereldoorlog en de slagen van de na-oorlogse periode, waarin de politieke situatie duidelijk - in het begin - voor
het franquistisch regime ongunstig was. Op
het ogenblik lijkt het dynamische van de franquistische staat ernstig verzwakt en zijn er duidelijke tekenen van ontbinding.
De burgeroorlog is telkens voor de Spanjaarden een gevaarlijk thema van overdenking geweest. Maar nu is het dat meer dan ooit. De
huidige generaties moeten zich aan de bestudering ervan zetten en dit doen op een moedige
wijze, zonder met de elementen ervan historische utopieën te gaan opzetten, zonder rechtvaardigingen en verontschuldigingen te zoeken
voor gedragingen die tot het verleden behoren,
zonder ook de heugenis aan de burgeroorlog in
onze herinnering te sublimeren, maar ook zonder te vergeten dat de oorlog van 1936 - 1939
voor lange tijd over de staatkundige toekomst
van Spanje heeft beslist, nieuwe bases aan een
eeuwenoud probleem heeft gegeven en onze
activiteit als Spaanse democraten heeft bepaald.
J. Martinez Guerricabeitia.

ENKELE BOEKEN OVER SPANJE.
Eerst willen wij hier enige aandacht schenken
aan een drietal boeken, geschreven naar aanleiding van de Spaanse burgeroorlog. Het zijn
G. Brenan „Het Spaanse Labyrinth" 1), dr. J.
Brouwer „Het Mysterie van Spanje" 2) en A.
Souchy „Nacht liber Spanien" 3). Deze boeken,
geschreven vanuit zeer verschillende gezichtspunten - de schrijvers zijn resp. een Engelse
conservatief, een humanistisch en vooruitstrevend katholiek en een anarcho-syndicalist vullen elkaar op een bepaalde manier aardig
aan. Brenan en Brouwer behandelen vooral de
achtergronden van de burgeroorlog, Souchy
beschrijft haar juist.
In de doolhof der Spaanse problemen is „Het
Spaanse Labyrinth" de beste wegwijzer die wij
kennen. Juist zij die niets of weinig van Spanje
afweten raden wij dit verhelderende boek aan.
Brenan analyseert de Spaanse politieke geschiedenis naar aanleiding van de sociaal-economische achtergrond, in het bijzonder de agrarische
kwestie en de belangrijkste politiek-sociale stromingen van deze en de vorige eeuw (Carlisten,
anarchisten, anarcho-syndicalisten, socialisten).
Overduidelijk toont hij het falen aan van de
R.K. Kerk op sociaal gebied. In vele Spaanse
harten werd haar plaats overgenomen door het
anarcho-syndicalisme niet slechts een sociale,
maar ook een wereldbeschouwelijke beweging
van welhaast religieus karakter.
Dr. J. Brouwer, de bekende Nederlandse hispanoloog, die in 1943 door de bezetter werd gefusilleerd, benaderd de burgeroorlog vooral
vanuit de Spaanse culturele en politieke idealen. Hij gaat veel verder in de geschiedenis terug en toont onder meer aan hoe sinds en door
de reformatie de betekenis die Spanje voor
Europa heeft gehad is miskend. Het vernietigende oordeel van deze katholiek over de
Spaanse Kerk die reeds eeuwenlang haar religieuze taak verwaarloosde doordat zij tot een
politiek machtsinstrument verworden was, is
ook voor Nederland leerzaam !
Souchy's boek is belangrijk door het grote feitenmateriaal dat het bevat. Zo over de collec-

tivisaties. Helaas blijft het veelal bij beschrijvingen en analyseert de auteur te weinig. Ver
der is hij goed gedocumenteerd over de fatale
rol die de communisten in Spanje konden spelen doordat zij de wapenleveranties uit de
U.S.S.R. controleerden. Ook Brenan en Brouwer keren zich tegen de mythe dat de ruggegraat van het verzet tegen Franco en van de
sociale revolutie door de communisten werd
gevormd. De communistische partij heeft juist
die ruggegraat gebroken.
Tenslotte een recenter boek, van dr. G. J.
Geers 4), dat geen politieke en sociale vraagstukken behandelt, al steekt de auteur zijn mening over het huidige bewind niet onder stoelen of banken. Dit boek is bedoeld als een gids
voor hen die zonder er een studie van te maken
toch iets meer willen weten over Spanje en de
Spaanse cultuur. Aan verschillende aspecten
hiervan worden de veertien afzonderlijke opstellen gewijd. Af en toe ontkomt de schrijver
niet aan de neiging om te veel te willen mededelen, vooral bij de hoofdstukken over beeldhouw- en bouwkunst krijgt men meer namen
voorgeschoteld dan men verwerken kan. Ook
is het jammer dat een behandeling van de moderne literatuur ontbreekt.
1) Gerald Brenan, Het Spaanse Labyrinth. Een over-

zicht van de sociale en politieke achtergrond van
de burgeroorlog. 456 + 15 blz. Vertaling van
Hélène J. Meijer, G. A. van Oorschot, Amsterdam, 1947. Thans in de uitverkoop en bij de
firma De Slechte tegen sterk gereduceerde prijs
verkrijgbaar.
2) Dr. J. Brouwer, Het Mysterie van Spanje. Beschouwend realistische geschiedenis. 235 + 8 blz.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1946. Verschenen
als tweede druk van „Spaansche Aspecten en
Perspectieven". Naar wij vernamen is de uitgave
van de complete werken van Dr. J. Brouwer in
voorbereiding.
3) Augustin Souchy, Nacht fiber Spanien, Biirgerkrieg und Revolution in Spanien. 254 15 blz. Die
Freie Gesellschaft, Darmstad-Land, z.j. (1953?).
Het boek is in de Hollandse vertaling onder de
titel „Licht over Spanje" in een dertiental afleveringen van de Anarcho-Syndicalistische Persdienst verschenen.
4) Dr. G. J. Geers, Spanje. Land - Volk - Cultuur.
205 -h 3 blz. Het wereldvenster, Baarn, 1954.
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Aan dit nummer werkten mede:
Camus, Albert: geboren 7 november 1913 in Algerië,
Frans romancier toneelschrijver en essayist. Speelde
een actieve rol in de résistance (verzet tijdens de
tweede wereldoorlog).
Werken: Le mythe de Sisyphe; Le Malentendu
suivi de Caligula; La Peste; l'Etranger; l'Homme
révolté (de laatste drie werken zijn in het Nederlands vertaald) en La Chute.
Cards, Pablo: geboren 30 december 1876 te Vendrell
in Catalonië. Wereldberoemd cellist, componist en
dirigent. Sedert het einde der burgeroorlog in ballingschap (Prades, Frankrijk). Weigert over het
algemeen in het openbaar op te treden als protest
tegen het Franco-regime. Organiseert echter wel
Bachfestivals te Prades. Heeft onlangs een onderscheiding gekregen van een Madrileense culturele
organisatie.
Geers, dr. G. J.: geboren 10 december 1891. Lector
Spaans aan de Rijksuniversiteit te Groningen. „Sedert 1918 bezig met Spanje, sedert de burgeroorlog
er niet meer geweest lichamelijk, doch des te
meer met de geest en het hart."
Werken: De Spaansche Renaissance (samen met
dr. J. Brouwer); Spanje, land, volk, cultuur; vertalingen; romans onder pseudoniem.
Martinez Guerricabeitia, J.: geboren ± 1920. Spaans
banneling en student in de geschiedenis te Parijs.
Publicist over Spanje.
Nutbey, ds. G.: Hervormd predikant te Vught. Secretaris van de Nederlandse Vereniging „Het Evangelie in Spanje".
Souchy, Augustin: geboren in 1892 te Ratibor (Polen).
Anarcho-syndicalist. Uitvoerend secretaris van de
Internationale Arbeiders-Associatie ( 1921-1933 ) .
Verbleef gedurende burgeroorlog in Spanje, waar
hij een belangrijke rol speelde. Bereisde als journalist geheel Europa, Noord-Amerika, Noord-Afrika en Israël. Kwam tijdens de tweede wereldoorlog
in Duits concentratiekamp. Is thans Mexicaan.
Werken: Hoe leeft de arbeider en boer in Rusland
en de Oekraine?; Nacht fiber Spanien; El Nuevo
Israel.
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H.J.G.-NIEUWS
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE H.J.G.
Op de algemene vergadering van de H.J.G. op 10
en 11 maart j.l. werd een kampregeling met 221
tegen 174 stemmen aangenomen, waarin een punt d
voorkwam, dat luidde:
„Personen die tijdens het kamp tot de conclusie ko„men dat ze samen de nacht willen doorbrengen,
„kunnen hiertoe in de gelegenheid worden gesteld,
„indien dat organisatorisch mogelijk is."
Zoals wij in de vorige nummers van de Libertijn
reeds berichtten maakte het hoofdbestuur van het
Humanistisch Verbond ernstig bezwaar tegen dit
punt d. Het verzocht de H.J.G. dit in te trekken.
Wanneer dat niet zou geschieden, zou het hoofdbestuur van het Verbond „zich genoodzaakt zien te
besluiten om op grond van punt• 4 van artikel 16
van het Huishoudelijk Reglement van het H.V. aan
de H.J.G. aanwijzingen te geven terzake van de
organisatie van kampen van de H.J.G.".
Over deze aangelegenheid werd op zondag 3 juni
een buitengewone algemene vergadering van de
H.J.G. te Utrecht gehouden. Op deze algemene vergadering bleek er evenals op die van maart een grote
groep voor- en een belangrijke groep tegenstanders
van punt d te bestaan. De voorstanders waren van
oordeel, dat men zich ten aanzien van deze kwestie
uitsluitend mag baseren op het beginsel der persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid. De tegenstanders namen hun standpunt in, gedreven door een gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de kampdeelnemers.
Uiteindelijk kwam na overleg tussen voor- en tegenstanders van punt d en de vertegenwoordigers van
het Humanistisch Verbond het volgende compromisvoorstel uit de bus:

- „Men kan in een gemengd kamp drie verschillende
„groepen tenten onderscheiden, namelijk voor jon„gens, meisjes en gehuwden."

Ter vergadering werd nadrukkelijk verklaard, dat
onder gehuwden niet alleen wettig gehuwden worden verstaan. Een amendement van de gemeenschap
Hilversum om dit in het compromisvoorstel tot uiting
te brengen door daaraan toe te voegen de zinsnede
„en zij die zich als gehuwd beschouwen" werd overbodig geacht en verworpen.
Vlak voor de stemming vroeg een afgevaardigde van
de gemeenschap Amsterdam ter bepaling van zijn
stem over het compromisvoorstel: „Volgt uit dit
compromisvoorstel, dat de kampleiding ook punt d
kan toepassen?" Deze vraag werd door het hoofdbestuur van de H.J.G. bevestigend beantwoord,
waarna het voorstel werd aangenomen met 345
stemmen voor, geen enkele stem tegen en 33 blanco
stemmen.
Dit besluit houdt in, dat de op de algemene vergadering van 10 en 11 maart vastgestelde kampregeling
is ingetrokken.
De grootst mogelijke meerderheid van het hoofdbestuur van de H.J.G. stelde twee maal zijn mandaat,
namelijk ten gunste van het compromisvoorstel en
ten gunste van verwerping van het amendement
Hilversum.
De algemene vergadering was voorts eensgezind van
mening, dat de problemen van de seksualiteit de
volle aandacht dienen te hebben en het gesprek hierover dringend noodzakelijk blijft.
VAN HET HOOFDBESTUUR
Het hoofdbestuur van het H.J.G. heeft onlangs naar
aanleiding van de aanvaarding door de Staten-Generaal van het wetsontwerp tot wijziging van de positie
van de gehuwde vrouw een brief geschreven aan de
daarvoor verantwoordelijke minister van justitie, prof.
mr. A. van Oven. In het septembernummer van de
Libertijn zullen wij deze brief geheel publiceren.
(Red. Libertijn)

f"."'
In verband met de dalende goud- en deviezenvoorraden van de landelijke
H.J.G. verheugt het ons te kunnen aankondigen dat het mogelijk is gebleken de Libertijn met ingang van september wederom in zijn traditionele
gestencilde vorm te laten verschijnen.
Adm.
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H.J.G.-ZOMERKAMP 1956
Het H.J.G.-zomerkamp 1956 wordt gehouden in Houffalice, een plaatsje
aan de bovenloop van de Ourthe, ongeveer 70 km ten zuiden van Luik.
Reismogelijkheid: per autobus of op eigen gelegenheid.
Datum: de week van 4 tot 12 augustus.
Kosten: f 25.— en indien men de bus prefereert nog f 25.— extra.
Opgaven (met spoed) aan: Marjo Westerhof, Wilgenstraat 94, Haarlem-N.

(Ingezonden mededeling)

El se Prins

* trouwen 20 juli 1956 om 15.30 uur

en

Vim de Heer

* in het Raadhuis te Hilversum
* en zullen het prettig vinden
* H.J.G.-ers op 21 juli van 2 - 6 uur
* te ontmoeten,
* Eslaan 7, Bussum.

De Humanistische Jongeren Gemeenschap is de zelfstandige jongerenorganisatie van het Humanistisch Verbond en organiseert jongeren van
18 tot 30 jaar.
Landelijk secretariaat:
Mettha de Nachtegaal - Govert Flinckstraat 1442 - Amsterdam-Z.

NIEUWS
Nederlandse
Vereniging voor
Sexuele
Hervorming

brengen is: recente
feiten en gebeurtenissen zo snel en zo getrouw mogelijk
weergeven.

Nieuwsberichten moeten, alvorens te worden gepubliceerd, allereerst op hun juistheid worden getoetst. Vervolgens moeten
ze worden ontdaan van bijkomstigheden,
die niet terzake dienen en die begripsverwarring kunnen bevorderen.
Om het eigenlijke nieuws op de juiste
waarde te schatten, is het nodig ook de
achtergrond te kennen. Een goed nieuwsorgaan geeft dus ook daarvan een zo zuiver mogelijk beeld, daartoe in staat gesteld
door goed georiënteerde correspondenten,
redacteuren en andere medewerkers.

Lidmaatschap f 3.— per jaar

Critische beschouwingen dienen tenslotte
verschillende kanten van het nieuws in
het licht te stellen.

*

Dat tezamen moet een getrouwe indruk
geven, een heldere voorstelling van zaken,
die voor de lezer de mogelijkheid schept,
zèlf conclusies te trekken, zich een eigen
oordeel te vormen of zijn oordeel te
toetsen.

In het „Verstandig Ouderschap"
vindt U maandelijks een keur
van artikelen over vraagstukken
betreffende het menselijk
geslachtsleven.

*

Inlichtingen bij het
secretariaat :

Alleen een deskundige redactie, journalistiek geschoold, kan een krant maken, die
aan bovengestelde eisen voldoet. De N.R.C.
met zijn merendeels academisch gevormde, deskundige redacteuren, die als journalist hun sporen hebben verdiend, onafhankelijk zijn van commerciële of politieke invloeden, streeft voortdurend naar
het summum van betrouwbaarheid, zowel
in haar nieuwsberichtgeving als in verdere voorlichting op allerlei gebied.
Als U geen NRC-lezer bent, gaat U dan
eens na in hoeverre de NRC voldoet aan
de hoge eisen, die aan een goed dagblad
moeten worden gesteld. Graag laten we
U daartoe de NRC enige weken op proef
bezorgen, zander dat U dat enige verplichting oplegt. Schrijft U even een
kaartje of telefoneert U met de

Bilderdijkstraat 39
DEN HAAG

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
POSTBUS 824 ROTTERDAM TELEF. 111.000

zie

uwbelangen
kies „De Centrale" als uw
verzekeringsbank
Sluit uw verzekeringen bij „De
Centrale", de bank waar soliditeit en solidariteit onverbrekelijk samengaan. De enige
verzekeringsmaatschappij die
haar winsten statutair besteedt
voor sociale en culturele doeleinden.
De Centrale sluit alle vormen
van levens-, studie-, uitzet-,
spaar-, pensioen-, begrafenisen crematieverzekeringen.
De Centrale-agent zal u gaarne
geheel vrijblijvend over álle
verzekeringen inlichten en adviseren.

DE CENTRALE
ARBEIDERS-VERZEHERINGSBANR
Hoofdkantoor: Rijnstraat 28 - Den Haag

