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Het Spanje van Burgos

Waarom komen jullie in burger naar Spanje?
Wij komen toch voor een burgeroorlog?

(1937)



--Voorwoord

De vernieuwing van dit tijdschrift, die de vorige
jaargang is ingezet met het toetreden van enkele jonge-
re leden tot de redactie, de vorming van een redactie-
raad, de verzorging door een andere uitgeefster en die
o.a. tot uiting is gekomen in de verschijning van een
tweetal dubbelnummers, blijkt geen voorbijgaande be-
vlieging geweest te zijn. De bijzondere nummers van
deze jaargang zullen er op nieuw van getuigen.
Dit eerste is gewijd aan het land, dat altijd bij Euro-

pa gehoord heeft en toch ook weer niet, het land dat
perioden gekend heeft van zo grote bloei, politiek en
cultureel, dat het tot de eersten van dit werelddeel
gerekend moest worden, en perioden van neergang, die
het onder de laatsten deed rangschikken, aan Spanje.
In zo een diepteperiode verkeert Spanje nu reeds twin-
tig jaar lang terwijl een clericaal-fascistische heerschap-
pij zijn beste krachten fnuikt. Maar dat maakt het
Spaanse volk niet minder sympathiek, integendeel.
Over dat grote Spaanse volk, zijn geschiedenis, zijn
problematiek, zijn cultuur handelt dit nummer.
Het is de redactie bij de verschijning ervan een be-

hoefte dank te zeggen aan alle medewerkers die dit mo-
gelijk hebben gemaakt, van wie we met name de heer
Semprun, de laatste gezant der Republiek ten onzent,
willen noemen, omdat de ouderen onder ons, die de
worsteling van het Spaanse volk om zijn vrijheid in de
jaren van de burgeroorlog tussen 1936-'39 hebben mee-
geleefd, diens naam niet zonder ontroering zullen lezen.
Doch dit nummer zou niet tot stand gekomen zijn

zonder de leiding en medewerking van onze grootste
Spanje-kenner, Dr. G. J. Geers, die geen moeite ge-
schuwd heeft om dit nummer tot een zo uniek docu-
ment te maken en wie onze dank daarom in de aller-
eerste plaats geldt.

De Redactie
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Spanje als probleem

't Was nog in 1914, in zijn eerste publicatie in boek-
vorm, n.1. in de Meditaciones del Quijote, dat Spanjes
grootste filosoof J osé Ortega y Gasset zijn tragische
kreet slaakte: Dios mio, qué es Espana? - Lieve God,
wat is Spanje?

En ik zei "nog in 1914", omdat reeds de generatie
van '98 - het onthullende jaar waarin Spanje zijn
laatste koloniën, Cuba en de Filippijnen verloor -
kunstenaars als Unamuno, Azorin, Baroja, Antonio
Machado, enz. zich die vraag in tal van werken en
ieder op de hun eigen manier gesteld hadden. En had-
den de grootsten van Spanje, de mystieken als de Hei-
lige Teresa van Avila en de Heilige J uan de la Cruz,
in de 16e eeuw, en in de 17de CerVal1teS en Quevedo
e.a. zich niet eveneens met hoofd en hart, met hun
vlees en bloed ingezet voor hun geknakte land en hun
verbijsterd volk?

Daarom juist noemde Ortega dit eerste boek, waarin
al heel zijn filosofie (van het Leven, van het "ik ben
ik èn mijn omstandigheden", van het perspectivisme en
de levende rede) in kiem aanwezig was "Bespiegelingen
van de Don Quichot", omdat voor hem in dat boek
het meeste en diepste was uitgesproken of aangeduid
omtrent zijn land en volk dat hij zo onzegbaar liefhad
dat hij er ... filosoof om is geworden.

Welnu, een land dat zulk een probleem is voor het
eigen volk, zal dat ook zijn voor de andere volken.
Niet in de eerste plaats omdat het buitenland minder
scherp ziet of minder helder denkt - al zal de liefde
en aandacht zeker minder groot zijn! - maar vooral
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doordat een dusdanig door het eigen probleem gekweld
volk, die gekweldheid, die onzekerheid, die innet:lijke
verscheurdheid en gespletenheid naar buiten zal ver-
tonen en er de andere volken mee zal moeten confron-
teren. Hoe zal een niet-gestemd instrument kunnen
meespelen in het concert der volken?
En zo horen we dan ook de valse tonen doorklinken

in de internationale verhoudingen. Op 11 december
1946 verklaarde de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties: "De Alg. Verg. is overtuigd dat de fas-
cistische Franco-regering van Spanje, die met geweld
aan het Spaanse volk werd opgelegd, met behulp van
de As-mogendheden en die in de oorlog materiële steun
aan deze As-mogendheden gaf, het Spaanse volk niet
vertegenwoordigt." Maar ... met die regering die het
Spaanse volk niet vertegenwoordigt hebben de U.s.A.
allerlei overeenkomsten aangegaan, men heeft die "re-
gering" in de Verenigde Naties toegelaten, men zal
haar in de NATO halen, Eisenhower en Adenauer
zullen haar bezoeken.
Snerpend-valse tonen die de democratie van de

"vrije wereld" tot een aanfluiting maken.
Wij willen in dit Spanje-nummer het probleem

"Spanje" aan de orde stellen door enkele Spaanse pro-
blemen te behandelen, door iets te onthullen van de
huidige situatie, door enkele stemmen te laten horen
die de belangstellende zullen opwekken, ontroeren,
prikkelen.
Wie Spanje vergeet, vergeet een stuk van zichzelf,

van zijn eigen waarde en menselijkheid. Wie het de
rug toedraait, wend zich af van zijn eigen toekomst,
van onze eigen wereld, die nog steeds voor ons niet
minder belangrijk is dan de maan.

G. J. Geers
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José Maria de Semprun Gurrea

BESLISSEND MOMENT
IN DE SITUATIE VAN SPANJE

De hiervolgende bijdrage hebben wij op ons verzoek
ontvangen van de heer José Maria de Semprun Gur-
rea. Hij was gedurende de burgeroorlog ruim twee ja-
ren gezant van de Spaanse Republiek in Den Haag.
Hij woont nu in ballingschap te Rome. Hij is een trouw
Katholiek, een trouw republikein en een trouw vriend.

Onlangs heeft een van de belangrijkste Italiaanse
tijdschriften, een liberaal geöriënteerd, absoluut niet
extremistisch of demagogisch blad, het resultaat gepu-
bliceerd van een enqu&te die het aan verscheidene van
zijn redacteuren en medewerkers had opgedragen om
na te gaan wat de huidige jongemensen in Italië -
hoofdzakelijk de jongens en meisjes van Lycea, Uni-
versiteiten en Technische scholen - van het fascistische
tijdperk wisten. Het resultaat was door de dwalingen
en tekorten die het aantoonde, beangstigend en het
grote weekblad stak die angst niet onder stoelen of
banken. Bij de uitvoering van de enqu&te moest men
ook het onderwerp de Spaanse burgeroorlog aanroeren
- juli 1936 tot maart 1939 - aangezien de fascisten
daarbij hadden ingegrepen. Welnu het blad signaleert,
zonder verder commentaar maar als een van de zonne-
klare bewijzen van de onwetendheid waarin vele jon-
gelui tegenwoordig verkeren t.O.V. de enorm belang-
rijke feiten van die jaren dat "velen dachten dat in
1936 republikeinen - de "roden" - waren opgestaan
tegen de wettige regering welke die van Franco was."
Sinds er op de wereld geschiedenis geschreven wordt,

zijn helaas de vervalsingen, de volkomen verdraaiingen
van de realiteit, talloos en soms enorm geweest; maar
een zo flagrante vervalsing van de feiten treft men niet
licht aan, vooral niet op zo korte afstand van de ge-
beurtenissen. Dit monsterachtige op zijn kop zetten
van de historische werkelijkheid, waardoor Franco die
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18 juli 1936 in actieve dienst van de Republiek was,
het salaris toucheerde en de voorrechten genoot die deze
hem als Kapitein-Generaal voor de Canarische Eilan-
den, verleende en die, zonder enige opzegging, op die
dag in opstand kwam - volgens een vooraf beraamd
plan - met andere generaals en hoge functionarissen
en leden van de meest reactionaire groepen en met
ultra-cl eric alen (geen mannen met oprecht geloof, want
die waren in grote getale Of vreemd aan Of tegen de
opstand) tegen de Regering en het republikeins regime
- die zo discutabel mochten zijn als u maar wilt, maar
die volkomen legaal en volkomen legitiem waren,
n.1. berustten op het vrije spel van het demo-liberale
leven; - die monsterachtige verdraaiing van de wer-
kelijkheid, herhaal ik, volgens welke Franco en zijn
mede-samenzweerders de wettige macht waren, terwijl
de demo-republikeinse regeerders en burgers de "rode"
opstandelingen zouden zijn, is niet een exclusieve dw'a-
ling en onwetendheid van de jeugd van een of ander
land, maar een geestelijk defect - laten we erkennen
dat het zich soms bij verrassing meester maakt van de
goede trouw van enkelen die er aan lijden - een gees-
telijk defect, een onzinnig idee waarin we ontwikkelde
lieden, met reeds grijze hoofden, die om deze beide
redenen de feiten die in hun eigen tijd gebeurden toch
hadden mogen kennen en begrijpen, zich hebben zien
vastbijten.

Anderzijds is dit niet de enige enorme vergissing die
men begaat bij het bespreken en het formuleren van
zedelijke en politieke oordelen over het Spaanse leven
van de laatste 40 jaar en vooral sedert 1936. Die dwa-
ling welke vele mensen al te lichtvaardig begaan heb-
ben, aangemoedigd door de schaamteloze leugens van
de propaganda van de Spaanse dictatuur, die onder-
steund werd door de sloomheid, de grove onwetendheid
of de zinneloze angst van vele reactionairen en zelfs
democraten, in vele landen, is de verraderlijke dwa-
ling dat zij het offensief tegen de Regering van de Re-
publiek, dat vanaf de eerste dag voorbereid en gesteund
werd door het toentertijd machtige nazi-fascisme, als
een "kruistocht" beschouwden tegen het communisme
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waarvan bedriegelijk werd beweerd dat het in Spanje
bestond, om zodoende de vreselijkste daden te recht-
vaardigen. - Dit is een onbeschaamd bedrog, waaraan
men bij een historische studie geen minuut zou behoeven
te verspillen als er zelfs heden ten dage niet mensen
waren - en mensen die zich voor rechtvaardig en fat-
soenlijk houden en die overvloedige middelen ter infor-
matie bezitten, - die nog steeds de Spaanse dictatuur
blijven beschouwen als een sterke dijk tegen het com-
munisme en geloven of lijken nog te geloven dat op
18 juli 1936 een bezielde actie in Spanje werd ingezet
tegen het daar heersende communisme.
Onlangs heeft Félix Gordon Ordás, president van de

Republikeinse Regering in ballingschap, in een zeer
gedocumenteerde brochure deze leugen precies behan-
deld zoals hij verdient: hij heeft voor degenen die niet
door dik en dun doof willen blijven in herinnering ge-
bracht dat de Regering van de Republiek op 18 juli
1936 uitsluitend bestond uit republikeinen van burger-
lijke richting, zij het uitgesproken liberaal maar consti-
tutioneel en wettelijk, dat de parlementaire meerder-
heid bestond uit republikeinen van verschillende rich-
tingen èn uit socialisten die met leiders als Besteiro,
Fernando de los Rios, Araquistáin, Prieto Jiménez de
Asua, Llopis en zelfs Largo Caballero, ondanks zekere
aspecten van zijn optreden, - en tegenwoordig bij de
dag meer - democratische en parlementaire socialisten
waren, tegenstanders van iedere dictatuur en vijanden
van iedere communistische overheersing (enige waren
en zijn beslist anti-communist).
In dat parlement waar de republikeins-socialistische

meerderheid van links centrum, democraten en parle-
mentariërs waren bestonden oppositie-partijen, sommige
van rechts-centrum en andere van uiterst rechts, woe-
dend anti-democratisch in hun uiterste zones die over
dozijnen en dozijnen afgevaardigden beschikten. Daar-
tegenover beschikten de communisten over zestien af-
gevaardigden.
Zestien communistische afgevaardigden in een Par-

lement (van één Kamer) van nog geen vijfhonderd af-
gevaardigden, terwijl uiterst rechts alleen al er driemaal
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zoveel had.
Last not least: er was toen in Spanje een massa van

een twee miljoen anarcho-syndicalisten (typische en
naar ik meen uitsluitend Iberische groeperingen) die
zoals ieder weet die ook maar één blik heeft geworpen
op het huidige historisch-politieke panorama van Span-
je, onherroepelijk anti-totalitair en anti-communist wa-
ren - en altijd zullen zijn: - wat de communisten
beter weten dan wie ook. De anarcho-syndicalisten
hadden geen afgevaardigden, niet uit gebrek aan kie-
zers, maar door hun star-apolitieke houding, zoals
iedereen weet die niet een ordinaire onkundige is op
het gebied van sociale en ideologische kwesties. Ten-
slotte, dit regime - waarover, ik herhaal het, te dis-
cussiëren valt zoals over al het menselijke, maar dat
juist wegens zijn liberalisme de vrije politieke discussie
mogelijk maakte, dit regime dat gebreken mocht heb-
ben, en geen enkele verantwoordelijke republikein ont-
kend dat, omdat juist een verantwoordelijke republi-
kein de plicht en de goede smaak heeft aan totalitair en
van rechts en van links de brutale en domme pretentie
te laten zichzelf als onfeilbaar en zonder gebreken te
beschouwen; dit regime dat geregeerd werd door bur-
gerlijke republikeinen, met een Parlement van :t 480
afgevaardigden waarvan zestien communisten; dit re-
gime met zijn aanhangers, aan de macht of in de oppo-
sitie, in de grote nationale partijen of in de sterke auto-
nome, catalaanse of baskische partijen, in de socialis-
tische en anarcho-syndicalistische massa's was, ondanks
alle gebreken die het dan mocht hebben, een wettig en
wettelijk regime, in richting en in wezen demo-liberaal
en beslist anti totalitair, en het onderhield normale di-
plomatieke betrekkingen met alle landen van de we-
reld, behalve met een, met Sovjet-Rusland: op 16 juli
1936 had het Spaanse regime nog geen diplomatieke
betrekkingen aangeknoopt met Sovjet-Rusland . . .

In het nummer van 15 november 1959 van het
Franse tijdschrift "Le Droit de Vivre" dat in Parijs uit-
gegeven wordt door de "Liga tegen het rassisme en het
anti-semitisme" kunt u het onwederlegbaar getuigenis
lezen van de eminente Franse Jezuiet, pater Riquet, die
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in de zitting van 18 oktober daaraan voorafgaande in
een redevoering waarin hij episoden ophaalde uit zijn
gevangenschap in het zo triest vermaarde concentratie-
kamp Mauthausen, vertelt dat er daar ook veel Span-
jaarden opgesloten zaten en naar aanleiding daarvan
vermeldt hij letterlijk: "Je les prenais pour des rouges,
mais ils protestaient: ils se disaient des républicains, ce
qui n'est pas la m&me chose! (sic) En père Riquet
laat dan volgen: "Ces espagnols de Mauthausen avaient
improvisé une bibliothèque et dans cette bibliothèque
j'ai trouvé des ouvrage de piété à ma disposition."

Dat is dan het "communisme" van de "roden" in
Spanje dat indertijd gediend heeft en nog dient om in
het hartje van de vrije wereld, in een van de zones die
het meest trefbaar zijn voor de veiligheid van de de-
mocratie, een dictatoriaal regime in stand te houden,
dat nooit trouw is geweest en niet trouw zal en kan
zijn aan de democratie van Europa en Amerika! ...

Weet men wel dat nu nog honderdduizenden Spaan-
se émigrés verspreid zijn in de landen aan beide zijden
van de Atlantische oceaan? ... Honderdduizenden
burgers uit alle standen en uit alle streken van Spanje,
die niet kunnen of niet willen terugkeren naar hun Va-
derland, al hebben ze dat vurig lief; d.w.z. die in bal-
lingschap zijn uit onoverkomelijke afkeer van het re-
gime. Weet men wel dat die honderdduizenden een
voornaam, een zeer belangrijk deel vormen van de ar-
beiderswereld, van het vrije intellect, van de Univer-
siteit, van de kunst, van de vrije beroepen en zelfs van
de handel, de industrie en de productie? Weet men bij-
voorbeeld dat, na meer dan twintig jaren, in balling-
schap zijn gestorven een kardinaal als Vidal y Barra-
puer, die aartsbisschop van Tarragona is geweest, en de
Nobelprijswinnaar Juan Ramón Jiménez en de andere
enorme dichter Antonio Machado?l ... de lijst zou
vele pagina's beslaan en men kan daarover raadplegen
het boek van Prof. Aldo Garosci "Gli intelletualli e la
Guerra di Spagna".

Moet ik nog het geval aanhalen van Pablo Casals,
de violoncellist van ongeëvenaarde roem, die niet al-
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leen openlijk de ballingschap verkiest uit weerzin tegen
het regime (en dat terwijl hij geen actief politicus is)
maar die ook afziet van grote inkomsten, door uit pro-
test tegen de landen die zich maar al te wel willend ge-
dragen tegenover de Spaanse dictatuur, te weigeren
daar te spelen? Misschien weet men ook niet en is het
goed daaraan te herinneren dat nog een van de groot-
ste meesters van de hedendaagse Spaanse muziek, een
mystieke geest afgewend van alle politieke strijd en
naar ik mag aannemen niet verdacht als "rood", n.l.
Manuel de Falla ook in ballingschap geleefd heeft en
in Argentinië is gestorven. En misschien weet men ook
niet of wil men niet weten dat velen van de politici die
in ballingschap de idealen en de instellingen van de de-
mocratie blijven dienen, nu, zoals v66r de burgeroor-
log, verdienstelijke mannen op cultureel gebied zijn,
zoals de degelijke humanist Fernando Valera en de
fijne literator J. Antonio BalbontÎn. Eduardo Ortega
y Gasset, oude politicus en schrijver, zet beide activi-
teiten in Venezuela voort en heeft onlangs in de Edi-
ciones "Ibérica" zijn "Monodiálogos de Don Miguel de
Unamuno" uitgegeven, een boek van groot en levend
belang.

Moet ik nog herinneren aan het aantal generaals
en hoofd-officieren die uit onoverwinbare afkeer van
de dictatuur in ballingschap leven? En aan de kanun-
niken, priesters en ordegeestelijken die, zonder publieke
verklaringen van politieke aard te kunnen en willen
geven, willen of moesten emigreren en in ballingschap
leven of stierven, zonder enig nadeel voor hun trouw
aan hun geloof en aan hun Kerk? ...

Al het voorgaande dat niet meer dan een haastige
samenvatting is wil slechts zeggen voor wie geen dom-
kop, geen sluwe goochelaar met vervalsingen of een
vrijwillig onnadenkende is, dat de zo talrijke, zo ge-
differentieerde en zo achtenswaardige emigratie dient
opgevat te worden als een onweerlegbare uitdrukking
van een onmetelijke Spaanse oppositie, en dat die op-
positie niet communistisch, noch zelfs extremistisch is
maar is samengesteld uit veelsoortige richtingen en
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mensen uit vele klassen, die overeenstemmen in hun
afschuw van iedere dictatuur en hun aspiratie naar een
liberale democratie (die voor velen onzer om theore-
tische en historische redenen in het Spanje van van-
daag gelijk staat met een democratisch-republikeins
regime, al willen we graag erkennen dat in sommige
landen de monarchie door historische omstandigheden
en eigenaardigheden inderdaad verenigbaar bleek met
democratische vrijheden en met vrije culturele voor-
uitgang).
Deze overtuiging zou aanzienlijk versterkt kunnen

worden door een uiteenzetting van wat er binnen
Spanje sinds 20 lange jaren en in de laatste in toe-
nemende mate gebeurt. Ondanks de schitterende schijn
en een lichtvaardig vertoon van welvaart (vooral in
enkele grote steden), ondanks de grove brutaliteit
waarmee enkele creaturen van nazi-fascisme trachten
aan te pappen met zekere grote en zeer rijke democra-
tische mogendheden; ondanks het manipuleren met
uiterlijkheden om vreemdelingen en verstrooide toeris-
ten aan te trekken, is de malaise algemeen en de diepe
ontevredenheid niet minder. Boven een helaas begrijpe-
lijk verbitterde, uitgeputte, gedeprimeerde, teleurge-
stelde massa die weigert het eerste schijnsel van hoop
dat al gaat doorbreken te aanvaarden, stijgen de leven-
de minderheden uit het proletariaat, het intellect en de
politiek gistend omhoog om als goede vaderlanders die
menigte omhoog te stuwen naar het doel van de demo-
cratische vrijheden. Wel gaat dit nog niet voldoende
georganiseerd, maar men is op gang. Een hoopgevende
zuurdesem vormen de nieuwe generaties naast diegenen
welke door de dictatuur die ze aanvankelijk dienden
werden teleurgesteld: mannen als Rizdrejo, Sancheu-
Mazas, Cer6n (die zojuist tot acht jaar gevangenisstraf
werd veroordeeld!) Ook de nieuwe generaties van de
clerus tonen zich minder conformist en velen onder
hen zijn gekwetst door de monsterlijke versmelting van
Kerk en Staat, door de geringe en huichelachtige so-
ciale activiteit van de machthebbers en door de nadelen
van een erger dan inquisitoriale onverdraagzaamheid.
Het is onjuist en boosaardig geweest het Spaanse ge-
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val vanaf juli 1936 voor te stellen als een Westerse
kruistocht tegen het communisme; en het is een ernstige
zonde van de democratieën geweest dat ze die voor-
stelling hebben aanvaard of deden alsof. Een zonde
waarin men volhardt en die men nog verzwaart door
de dictatuur toegang te verlenen - door de achter-
deur van dat "anti-communisme! - tot de kringen
van de vrije en democratische wereld. - In Spanje is
er geen ander gevaarlijk communisme geweest of is er
nog behalve dat wat door het dictatoriale regime wordt
te voorschijn geroepen - En het is niet slechts absurd
maar reine zelfmoord in een voor de veiligheid van de
vrije wereld zo gevaarlijke zone als het Iberisch schier-
eiland te rekenen op krachten en machten die in wezen
anti-liberaal en anti-democratisch zijn. Het huidige
ernstige Spaanse probleem dient in heel andere, angstig
beklemmende termen te worden gesteld, n.1. Of bur-
gerlijke en politieke, individuele en regionale, syndicale
en culturele vrijheden, met representatief, verantwoor-
delijk bewind, gebaseerd op de openbare mening; Of
despotische dictatuur, met allerlei censuur, ontzegging
van rechten en" vrijheden, valse schijn tegenover de
democratische wereld, en systematische onderdrukking
van cultuur en maatschappij. - Dat is het probleem
en het alternatief dat de democratische wereld ter
praktische overdenking dient te kennen. Want wij
Spanjaarden zullen het moeten ter hand nemen (velen
onzer binnen en buiten Spanje doen dat reeds jaren
lang); maar we zullen niets vermogen als de democra-
tische wereld voortgaat met zijn welwillendheid en zijn
- onbegrijpelijke! - liefkozingen aan de Spaanse dic-
tatuur te schenken. Wij aanvaardden onze taak en
zullen als goede burgers doen wat we kunnen; maar we
zullen niets vermogen als men ons binnen en buiten
Spanje achteruit zet, miskent, de mond snoert ... Wij
vragen geen directe hulp en nog veel minder een ge-
wapende interventie; maar wij vragen tenminste dat de
vrije democratische wereld niet doorgaat met - hetzij
uit (opzettelijke) onwetendheid, hetzij uit vadsigheid,
hetzij uit onbegrijpelijke dwaling - haar gunsten uit
te storten in de school van een dictatuur die haar ver-
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raadt, en met wantrouwen of minachting de demo-
liberalen van Spanje te beschouwen, aan wie de vrije
wereld trouwe vrienden zou hebben en die ze nu door
haar absurd gedrag gevaar loopt te verliezen.

Dat zou een strikte en noodzakelijke daad van recht-
vaardigheid tegenover het Spaanse volk zijn, een
daad van rechtvaardigheid die geëist wordt door
de humanitaire beginselen, waardoor deze vrije wereld
zegt geïnspireerd te worden en door de belofte die
deze vrije wereld zo vaak openlijk heeft afgelegd de
onderdrukte volken te zullen helpen. Alles wel be-
schouwd vragen wij alleen dat de beletselen worden
weggenomen die sinds 20 jaren de volken van Spanje
verhinderen zich vrij uit te spreken en zelf de rege-
ringsvorm te bepalen waaraan zij de voorkeur geven.
- Maar behalve dat dit een daad van rechtvaardig-
heid is, is het ook voor de democratische wereld een
gebod haar door haar eigen belang opgelegd: die we-
reld immers zal nooit veilig zijn zolang er in Spanje
niet een wezenlijke democratie wordt ingesteld, een
democratie met misschien alle mogelijke gebreken
(maar welk land, welk regime heeft die niet?) maar
toch een authentieke, een die daardoor in staat is aan
de volken van Spanje althans die voldoening te geven
dat ze vrij en waardig kunnen verkeren met de volken
van de beschaafde en vrije wereld. Duidelijk dient ge-
zegd te worden dat wij Spaanse democraten in 't alge-
meen en de republikeinen in 't bijzonder nooit hebben
beweerd dat we "heiligen", onfeilbaren en super-vol-
maakt zijn geweest en zijn. Wij weten en bekennen graag
onze begrensdheden, onze tekortkomingen, onze afdwa-
lingen, maar wij veroorloven ons erop te wijzen dat wij
die te duur betaald hebben, met de prijs van ons bloed,
van onze slavernij, van onze ellende en van het wan-
begrip van de zijde van hen die ons beter hadden moe-
ten begrijpen. Smartelijke ervaringen, gevangenis en
ballingschap hebben ons veel geleerd; ze hebben ons
geleerd niet onze wezenlijke beginselen op te geven die
prachtig waren, maar nog trouwer eraan te zijn en, als
het nodig mocht wezen, de methode ze te dienen te
verbeteren. Wij beweren niet dat we zonder fouten zijn,
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we beweren eerlijk dat we mensen zijn die de vrijheid
en de democratie eens hebben gediend en altijd willen
dienen; onvolmaakte mensen, maar verdedigers van
een goed en voor verbetering vatbaar regime, met wie
de democraten van de wereld zullen kunnen praten
met wederzijds goed begrip. En het historische alterna-
tief is: àf dit àf de chaos, àf dit àf een dictatuur die
wel eens ernstige verrassingen zou kunnen geven.

Ik leg vol v"ertrouwen deze korte beschouwingen
aan de vrije mensen in Nederland, zonder onderscheid
naar geloof of partij, voor, aan die vrije mensen onder
wie ik de eer had twee jaar en twee maanden te leven
en onder wie ik nu nog tot mijn voldoening uitstekende
vrienden heb behouden. En ik ben er zeker van dat
zelfs degenen die niet geheel en al mijn argumentatie
aanvaarden, toch een menselijke en begrijpende aan-
dacht aan ons geval zullen schenken, zoals ons recht
dat vergt en zoals de hoge burgerzin waarvan de Ne-
derlanders zovele bewijzen hebben gegeven, het hen
oplegt.

1 De schrijver laat hier een groot aantal namen volgen van grote
figuren op het gebied van kunsten en wetenschappen die in baIling-
schap stierven of nog leven; helaas zijn de meesten in ons land zo
onbekend dat ik ze terwille van de zetter en van de ruimte maar
oversla (de vertaler).
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G. ]. Geers

DE BETEKENIS VAN KAREL V VOOR SPANJE':'

Bij verscheidene plechtigheden die in Spanje werden
gehouden ter herdenking van de sterfdatum van Ka-
rel V - 21 september 1558 - werd er verband ge-
legd tussen het Europa in Karels tijd en dat van onze
dagen. En inderdaad ging in die jaren een ijzeren gor-
dijn neer waardoor de geestelijke eenheid van Europa
werd gespleten in een Protestant of gereformeerd en
een Rooms of niet-hervormd gedeelte. Inderdaad heb-
ben Erasmus en diens aanhangers - ook Karel V
tijdelijk - de "Derde Weg" bewandeld 1 en heeft men
de taktiek van Karels zoon, Filip 11, onlangs schertsend
als "guerra fda" (koude oorlog) kunnen karakterise-
ren.2 En inderdaad is het ook mijn diepste overtuiging
dat de Barok van de 16de en 17de eeuw psychologisch
sterk overeenkomt met onze eigen tijd.
Maar ofschoon /'histoire se répète - zij het dan al-

leen heel globaal beschouwd - moeten we toch ook
vaststellen dat toen de nationale staten nog pas be-
gonnen en ze nu een beletsel gaan worden voor een
verdere ontwikkeling, dat toen Cape Canaveral nog
ontdekt moest worden en men nu vandaar bezig is de
maan te ontdekken, dat men toen twintig jaar verga-
derde in Trente over geloofsverschillen en nu pas twee
jaar in Genève over atoomwapens. Men kan het ver-
schil ook zo formuleren dat Karel V volgde op de Re-
naissance en dat onze tijd volgt op het tijdperk waarin
men geloofde in de ongebreidelde en vooral automa-
tische vooruitgang die moreel en existentieel nu pro-
blematisch wordt.
Ondanks deze verschillen zijn de eerstgenoemde

overeenkomsten toch niet te verwaarlozen en vooral
niet die ene, die diepste, in de mens en zijn psyche zelf
geworteld tussen Karels tijd en die van ons: dat beide
nà de overmoed en de grote geestdrift over de ver-
worven vrijheid, een knagende twijfel, een hevige "fear
for freedom" en een naar alle kanten uitwijkende "es-
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cape from freedom" over zich voelden komen.3
Hebben deze zich bij Karel niet o.a. geuit in zijn

abdicatie ten gunste van Filips? Is zijn innerlijke ge- .
spletenheid niet af te lezen van zijn beide portretten
door Titiaan, dat in het stralende harnas, te paard en
met gevelde lans, van de slag .bij Mühlberg, (Madrid,
Prado) en dat andere, eveneens uit 1549, maar nu niet
in de extatische nimbus van de strijder, maar in de
koele, argwanende sfeer van de vermoeide staatsman
(München, Haus der Kunst)? De portretten dus van de
man die tegelijk lezer van Macchiavelli èn van Erasmus
kon zijn, maar die als vorst voortdurend moest hande-
len.

Maar ik zou mij bezig houden met Karels rol in de
historie van Spanje. Toen hij zich in september 1517
daar voor het eerst vertoonde, was hij omgeven door
een gevolg van Vlaamse heren en sprak hijzelf alleen
wat Vlaams en vooral Frans. Tegen de dringende ad-
viezen in van de grote kardinaal Cisneros - die hem
tegemoet reisde maar stierf v66r de ontmoeting! - gaf
hij deze vreemdelingen hoge posten en benoemde o.a.
de 21-jarige neef van zijn voornaamste raadsman, n.l.
van de Heer van Chièvres tot opvolger van de 81-
jarige Cisneros, die aartsbisschop van Toledo en pri-
maat van Spanje was geweest. Karel maakte boven-
dien een onbenullige indruk met zijn halfopen mond;
en zijn jongere broer, Ferdinand, geboren en getogen
in Spanje, was heel wat meer populair, zoals men kon
opmaken uit de toejuichingen waarmee hij op de Cortes
van Valladolid in 1518 werd begroet. De Heer van
Chièvres heeft hem dan ook onmiddellijk naar Vlaan-
deren gestuurd. Hij, de leerling van Cisneros, zou in
1555 zijn broer als Keizer van de Oostenrijkse erflan-
den opvolgen en in Praag en Wenen de typische Spaan-
se mentaliteit voortzetten. Karel kwam in Spanje aan
als erasmista, Erasmus was in 1516 tot zijn raadsman
benoemd en had hem zijn Institutio principis christiani
opgedragen. Het christelijk ideaal van Erasmus laat
zich in twee woorden samenvatten: "pax et unanimi-
tas" schrijft M. Bataillon, in zijn enorme studie "Eras-
me en Espagne". Wanneer het koningschap - zo
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meende Erasmus - tevens het verlies van de gerechtig-
heid zou betekenen, dan kon de vorst beter van de
heerschappij afzien en aan een eerlijk privé-bestaan de
voorkeur geven. Zelfs zijn eigen leven moet hij ervoor
over hebben om zijn koningschap onbesmet te bewa-
ren. De princeps christianus heeft zich te houden aan
wat honestum is en slechts de publica utilitas, het "al-
gemeen belang", moet hij dienen. "Zoals Alexander -
schrijft hij in de opdracht - zich inspande om steeds
nieuwe landen te veroveren, zo zal het misschien uw
taak zijn, vrijwillig van een deel van uw rijk afstand te
doen .... Uw wijsheid heeft tot taak, het in vrede
te bewaren." Dat was wel heel iets anders dan de prak-
tische, desnoods amorele gedragslijn die Macchiavelli in
zijn Il Principe van hetzelfde jaar aanraadde.
Als R. Menéndez Pida14 (in !dea imperial de Car-

los V) meent dat Karel de imperiale idee van toewij-
ding aan de onderdaan, zoals die uitgedrukt is door
Plinius, St. Augustinus en justinianus, niet uit Brussel
meebracht maar uit Spaanse bron, n.l. het testament
van zijn grootmoeder, Isabel in zich opnam, waag ik
dit te betwijfelen. Het erasmisme, ook dank zij de op-
voeding die Adriaan van Utrecht, hem gaf, heeft Karel
diep doordrongen. In ieder geval, als hij, tot Keizer ge-
kozen, in 1520 Spanje verlaat, legt hij reeds een ver-
klaring af die van deze imperiale geest doortrokken is.
Het geschiedde tegenover de Cortes van La Coruna en
de rede werd uitgesproken door doctor Mota, bisschop
van Badajoz, die van 1508 tot zijn dood in 1522 aan
Karels zijde is geweest: er stond in dat Carlos geen ko-
ning is als alle anderen, dat hij alleen op aarde koning
der koningen is; niet om nieuwe rijken te winnen heeft
hij het imperium aanvaard, maar om de zware plichten
die het meebrengt, om grote rampen van de christelijke
religie af te wenden en om de grote onderneming tegen
de ongelovige vijanden van ons heilig katholieke ge-
loof op zich te nemen, waarvoor hij met de hulp van
God zijn koninklijke persoon wil inzetten. Voor die
keizerlijke taak is Spanje het hart van het imperium,
letterlijk "cste reino es el fundamento, el amparo y
la fuerza de todos los otros" en daarom heeft Karel
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besloten "vivir y morir en este reino, en la cual deter-
minación está y estará mientras viviere. El huerto de
sus placeres, la fortaleze para defensa, la fuerza para
ofender, su tesoro, su espada, ha de ser Espana."ó De
Vlamingen en de Chièvres zullen deze woorden geto-
lereerd hebben met 't oog op de los te krijgen servicio
(bede). De kanselier van Karel, de Italiaanse humanist
Gattinara, is waarschijnlijk niet zo erasmistisch ge-
weest, stond meer de monarchia universalis (van Dan-
te)) voor dan de universitas christiana. Toen Frans I
na de slag bij Pavia als krijgsgevangene in Madrid aan-
kwam, was de Raad van Karel verdeeld over de kwes-
tie hoe men tegen hem zou optreden: Gattinara en de
Vlaamse raadslieden waren voor hardheid en verove-
ring van land; de Spaanse leden voor clementie, ver-
zoening en vertrouwen in de krijgsgevangene. Volgens
de Venetiaanse gezant Contarini toonde ook Karel die
verzoenende gezindheid die paste bij een imperium van
pax christiana. Helaas heeft de Franse koning niet be-
antwoord aan de hoge verwachtingen!
Onderwijl had Karel trouwens in 1521 te Worms, in

de nacht voordat Luther in de Rijksdag verscheen, zijn
politiek-religieuze verklaring opgesteld waarin hij met
kracht verklaart het eeuwenoud christendom te zullen
verdedigen, waarbij hij de woorden gebruikt: "mijn
gebieden, mijn vrienden, mijn bloed, mijn leven en mijn
ziel, zal ik inzetten. "In de aanvang roept hij zijn" voor-
vaderen" aan. En dit kan alleen slaan op Isabella Ca-
t61ica - zegt Mennédez Pidal - omdat die in haar
testament dergelijke woorden had gebruikt. Maar ze-
ker is dit ook erasmistisch, en tegelijk in de geest van
paus Hadrianus VI, die van augustus 1522 tot ruim
een jaar later de H. Stoel bekleedde. Deze Adriaan van
Utrecht was, zoals reeds opgemerkt, Karels leermeester
geweest en hij geeft in zijn brieven 6 herhaaldelijk uiting
aan zijn vaderlijke vriendschap. Maar Adriaan wil ook
Hoofd van de kerk zijn en wenst vrede tussen Frans I
en Karel. Helaas kan hij niet bemiddelen (brief van
30 september 1522) omdat men hem ervan verdenkt
partijdig voor Karel te zijn en diens belangen te zul-
len voortrekken; iets wat hij nooit zou doen, omdat
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het tegen God en zijn geweten zou indruisen. Al houdt
hij natuurlijk het meest van Karel. Toen 20 december
1522 Rhodus in handen van de Turken viel, raakte
Adriaan in grote opwinding en drong vurig aan op
vrede of althans op een wapenstilstand van 3 of 4 jaar
tussen Hendrik VIII, Karel en Frans. Ook Karel is
zeer geschokt en bereid tot vrede of wapenstilstand, zo-
lang de oorlog tegen de Turken zou duren. Hij wilde
een kruistocht tegen de ongelovigen. Eindelijk 5 au-
gustus 1523 weet hij de Paus te winnen voor een liga
ter verdediging van Italië, waarbij Karel, Hendrik
VIII, Ferdinand van Oostenrijk, Milaan, Florence,
Genua, Siena en Lucca zich aansluiten. Maar toen
Adriaan weldra door Giulio de Medici - als paus
Clemens VII (1523-'34) werd opgevolgd, raakte alle
eenheid tussen paus en keizer zoek en kwam het tot de
wereldschokkende plundering van Rome (1527). De
erasmistische omgeving van Karel weet een verklaring
voor deze afschuwelijke gebeurtenis: het is de schuld
van de Paus en van zijn slechte raadslieden, de ene
Paus is een krijgsman, de andere is een losbandige, en
allen doen ze aan simonie. Deze erasmisten - Alfonso
de Valdés, Vergara, Juan de Valdés, Gattinara, enz. -
pleiten de Keizer vrij, zij dringen mèt hem op een con-
cilie aan, desnoods buiten de Paus om, om daar te
trachten de geloofseenheid te herstellen. Op de Rijks-
dag van Augsburg (1530) zullen zij verzoenend op-
treden: in het geloof staan ze pal, maar in ceremoniën,
gebruiken, enz. willen ze heel ver tegemoet komen. En
zij zouden het liefst de Keizer als de beheerder van de
Katholieke Wereld gezien hebben. Of zoals Hernando
de Acuna (1520-'80) het zei:

una grey y un pastor solo en el suelo,
un monarca, un imperio y una espada.

Toen Karel in 1535 de Turken en hun satellieten
in Tunis zelf ging bestrijden, verwierf dit de instem-
ming van nog geheel andere kringen van het Spaansè
volk: allen wie nog de "guerra divina", de Recon-
quista, de strijd tegen de Moren in het bloed suisde,
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werden geactiveerd. Dat was Gods zaak, Hij zou hen
daarin bijstaan, hun providentialisme - ook in de nu
weldra losbrekende strijd tegen de ketters - kreeg
nieuw voedsel. Maar eenmaal, na talloze tegenslagen,
zou Lope de Vega het uitspreken: "Bien mirado,qué
me han hecho los luteranos a mi?" (Alles welbeschouwd
wat hebben de lutheranen mij gedaan?). En daarmee
was het vertrouwen in zichzelf en in de "heilige zaak"
verschrom peld.

Tot zover had ik vooral het oog op de geestelijke
verhouding van Karel tot Spanje, waarvan men, ge-
loof ik, kan zeggen dat ze geleidelijk aan inniger is
geworden.
Zijn meer materiële relatie,;;met zijn Spaanse landen

verdienen echter evenzeer de belangstelling.
Voorop ga, in enkele notities, een overzicht van de

situatie van Spanje. Castilië had zich tot geestelijk en
materieel zwaartepunt ontwikkeld, dank zij zijn rol
in de Reconquista. De eeuwenlange symbiose met Jo-
den en Moren - in oorlog of in vrede - had daar een
zeer bijzondere mentaliteit gekweekt,7 die wel als die
van "Herrenvolk" wordt gekenschetst. Avontuur, buit
en land veroveren, de regelmatige arbeid o.a. aan deze
"Oosterlingen" overlaten, weinig rekening houden met
de reële omstandigheden, naast sterk vertrouwen op
eigen persoonlijkheid - en Gods bijstand! - vormden
enkele trekken daarvan. Handel en scheepvaart lag die
Spanjaard wel, industrie en geldhandel veel minder.
Toch waren deze in de 2de helft van de 15de eeuw ta-
melijk op gang gekomen, zodat de regering van Ferdi-
nand en Isabella lang als ideaal werd beschouwd. Deze
beide vorsten dreven de Joden uit en dwongen de Mo-
ren tot de doop. Zo werd een theocratische, totalitaire
eenheid nagestreefd, waarbij boeken uit het buitenland,
studeren buiten Spanje, enz. werden verboden. De uit-
schakeling van de Joden die juist in administratie en
bankbedrijf zeer bedreven waren, is door de Christe-
nen niet snel genoeg gecompenseerd kunnen worden in
het zich industrialiserende Spanje.
Ik blijf nu bij mijn hoofdthema en wijs er op dat
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Karel V voor zijn ook kostbare ondernemingen -
vooral als Keizer - grotendeels was aangewezen op
zijn revenuen uit het economisch weliswaar op streven-
de, maar toch nog zwakke Castilië. Alleen al de rente
van wat men de "geconsolideerde schuld" zou kunnen
nomen slokte 50% op van de normale inkomsten van
de Kroon in Castilië. Maar Karel kreeg telkens van de
Cortes Z.g. servicios (lett. diensten, d.w.z. extra be-
lastingen, "beden") die gedurende zijn regering
4.160.000 maravedfs beliepen, terwijl de koninklijke
fiscus in diezelfde tijd aan goud en zilver uit Amerika
4.735.104.075 - dus maar + 15% meer - ontving.
Karel V heeft ongeveer 600 maal leningen gesloten en
:J: 500 daarvan ten laste van het vermogen van de
Kroon van Castilië. Deze 500 credieten bedroegen :J:
14Y2 miljard maravedfs. Maar in werkelijkheid moest
Castilië veel meer betalen, o.a. doordat Karel maar
zelden op de vastgestelde termijn kon aflossen en de
renten door allerlei ondeugdelijke praktijken accumu-
leerden, soms tot 43% per jaar. Bovendien kregen de
220 geldschieters allerlei onderpanden, concessies en
voorrechten in Castilië, waardoor industrieën en han-
del in hun handen vielen.
De landbouw was al nooit welvarend geweest in

Castilië (slechte grond, regen loos klimaat). Desniette-
genstaande hadden de Katholieke Koningen sterk de
schapenteelt bevorderd, ter wille van de wol-export,
en daar zij Sicilië in bezit hadden, konden ze vandaar
het Spaanse graantekort gemakkelijk en goedkoop aan-
vullen. Waar vorsten regeerden, zag men in 't algemeen
dat deze de handel als bron van geld hevig voortrok-
ken boven de landbouw. Karel verergerde die achter-
stand nog doordat hij veel mankracht voor zijn legers
wegzoog. Ook stond hij als onderpand veel landerijen
af die bezit waren van de Militaire Orden (van San-
tiago, Calatrava en Alcántara) waarvan de koning
sinds Ferdinand grootmeester was en de revenuen trok:
ook deze gronden werden door de concessionarissen
voor de schapenteelt bestemd. In Karels tijd moest het
graan voor Spanje dan ook niet alleen uit Sicilië ko-
men, maar zelfs uit Vlaanderen, Noord-Duitsland en
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het vijandige Frankrijk.
De boerenbevolking verkeerde in de grootste ellende,

zodat het landproletariaat naar de steden trok: een
gedeelte ervan vond aanvankelijk werk in de textiel-
industrie. Deze was in 1511 door Ferdinand gecentra-
liseerd en ging in de eerste 30 jaar van die eeuw sterk
vooruit, wat blijkt uit berichten van Italiaanse gezan-
ten en reizigers. Met beschermende douanerechten, ver-
zorging van de kwaliteit en investering van nieuw ka-
pitaal - zoals in Engeland gebeurde - had ze tot
enorme bloei kunnen komen. Karel Vechter regeerde
over Castilië dat wol exporteerde en textielgoederen
invoerde èn over de Nederlanden, die deze wol kochten
en hun laken naal'" Spanje uitvoerden. Hoe kon hij
vóór Castilië en tegen de Lage Landen kiezen? In ieder
geval ondersteunde hij met vuur enkele verzoeken om
buitenlandse textiel toe te laten die de Cortes hem
deden doordat ze van het onjuiste inzicht uitgingen
dat aldus de stijging der prijzen zou worden tegenge-
gaan.

Aan de Genuezen, wier vloot onder Andrea Doria
en wier bankiers hij nodig had, moest Karel grote con-
cessies doen: in 1528 kregen zij in Spanje dezelfde en
zelfs grotere rechten dan de Spanjaarden. Zij gingen
verdienen èn aan de uitvoer van wol èn aan de import
van laken, en ze deden dat met het geld dat de Schat-
kist hen schuldig was. Ze kochten de arroba (+ 11 kg)
wol voor 11 à 12 realen en verkochten die voor 29 à 30
realen, waardoor de buitenlandse textielgoederen wel
zeer in prijs moesten stijgen. De arbeiderslonen in Ca-
stilië waren hoog door de inflatie tengevolge van de
goudstroom uit Amerika (in andere landen kwam die
inflatie later) en het binnenlands vervoer van hun pro-
ducten was duur door de vele tollen, de slechte en lan-
ge wegen, enz. Wanneer dan ook het binnenlandse la-
ken uit Zamora, Avila, Segovia, Cuenca, enz. in Sevil-
la - de uitvoerhaven naar Amerika - aankwam en
moest concurreren met dat wat daarover zee uit Vlaan-
deren of Italië aangevoerd werd, viel dat niet mee, te-
meer" daar de kwaliteit gewoonlijk niet best was (sedert
1544 mochten de weverijen hun product niet merken)
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en de goed gesitueerden in het binnenland aan buiten-
landse stoffen al generaties lang de voorkeur gaven.
De Genuezen hebben in ieder geval de zijde-industrie

van Granada, de zeepindustrie, die van leer en van
metalen geruïneerd. Geïnspireerd door middeleeuwse,
ascetische ideeën omtrent weelde, werden er wetten
afgekondigd die de fabricage van brocaten, goudla-
ken, zijden gewaden geborduurd met goud en zilver-
draad, enz. verboden - tenzij voor de kerkdienst. Dit
was zeer jammer, want de smaak voor luxe werd er
toch niet door uitgeroeid - men voorzag zich dan
maar in het buitenland! - en de zeer bekwame hand-
werkslieden die men in deze branche bezat vonden
geen emplooi. Een export-industrie van grote waarde
werd aldus in de kiem gesmoord. Dergelijke "Beste-
dingsbeperkingen" werden later, bijv. onder Filips IV
(1665), nog vaak op zeer drastische wijzen toegepast. 8
Zelfs de handel die aan de smaak voor actie, risico

en avontuur der Castiljanen!J nog het meest beant-
woordde, werd onder Karels regering gefnuikt. Niet
alleen door de reeds genoemde maatregelen en de be-
voorrechtingen van buitenlandse crediteuren en hun
agenten, maar ook bijv. doordat Karel vaak het goud
en zilver dat hij als koning uit Amerika ontving, bij
aankomst te Sevilla aan zijn schuldeisers overdroeg, en
sedert 1523 - en vaker vanaf 1535 - zelfs de hoeveel-
heden die voor particulieren aangevoerd werden voor
dit doel confiskeerde en dezen dan schadeloos stelde
met schuldbrieven (juros). Reeds in 1536 beklagen de
kooplieden van Castilië zich bij de keizerin - Karel
zelf was niet in Spanje - erover "dat ze door gebrek
aan geld niet kunnen handeldrijven, hun crediteuren
niet kunnen betalen, op de jaarmarkten niet kunnen
kopen, tenzij ze geld opnemen bij de vreemdelingen,
die hun dat 4 à 5 maal boven de vroegere koers bere-
kenen." Zelfs de geldstukken verdwenen uit de cir-
culatie. Op de jaarmarkten, bijv. de zeer beroemde en
door heel Europa bekende van Medina del Campo, be-
gon de goud- en zilvermunt te ontbreken. Van de nood
een deugd makend zijn toen andere manieren van beta-
ling uitgedacht, een soort beurstransacties en "clearing"
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die weldra op de andere Europese jaarmarkten navol-
ging vonden en zelfs later in het bankbedrijf. Maar
vernuft kon geen redding brengen en verscheidene ban-
kiers in Spanje gingen bankroet (Espinosa, Lizárraga,
Morga en liiiguez, meestal in Sevilla). Er wordt be-
richt dat eigenlijk in 1557 al op de jaarmarkt van Me-
dina niets meer omging. Carande, 10 hoewel een groot
bewonderaar van Karel, verwijt hem dat hij wel be-
kommerd was om de Vlaamse handelsrelaties met En-
geland, toen de Paus erover dacht de Engelse koning
vanwege zijn huwelijksbreuk met Catharina van Ara-
gon in de ban te doen, maar dat hij zich nooit een der-
gelijke inspanning getroost heeft ten bate van de in-
eenstortende Castiliaanse economie.

De Cortes te Valladolid van 1584 hebben het voor-
treffelijk onder woorden gebracht: "Verder verklaren
wij dat het, door de behoefte die Uwe Majesteit heeft
gehad, om zowel in Duitsland als in Italië door ons ge-
holpen te worden, zover gekomen is dat een groot
aantal buitenlanders naar deze landen komen en hier
nu leven, welke niet tevreden met de zaken die zij met
Uwe Majesteit gedaan hebben en nog doen, zowel in
leningen als in concessies die Uwe Majesteit hun doet
om hen van de eerste betaling te geven, zich erop heb-
ben toegelegd om alle andere bedrijven ter hand te ne-
men die er in deze landen zijn en waarvan Uw onder-
danen die hier geboren zijn leven; en niet tevreden er-
mee dat ze alle goederen van de Militaire orden, de
Bisdommen, de ambten en posities van Heren en de
"encomiendas"12 gepacht hebben en de vruchten er-
van trekken, nu ook sinds enkele jaren erop uit zijn om
alle wol, zijde, ijzer, staal en andere goederen en le-
vensmiddelen te kopen die hier zijn en die het laatste
waren waarmee de ingeborenen konden handeldrijven
en bestaan."

Het ontbrak de Spanjaarden toen niet aan belang-
stelling in de economie: integendeel, men ziet zelfs dat
beroemde mystici zich bekommeren om de problemen
van hun land. Luis OrtÎs, accountant van Karel V,
heeft in 1558 een heel rapport over industrialisatie en
"planning" uitgewerkt, met ideeën die in Spanje zelf
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niet, maar wèl door Elisabeth en door Henri IV zijn
toegepast. Filips 11 echter volgde nog fanatieker de
ideologische politiek van zijn vader, zijn bewind was
nàg duurder en driemaal - in 1557, 1575 en 1596 -
ging hij bankroet. Zo kwam het dat de standenverte-
genwoordigers tot dezelfde sarcastische ontboezemin-
gen kwamen als die ik van de dichter Lope de Vega
citeerde: in 1588 zeggen de procuradores tot de Ko-
ning: "Zouden Frankrijk, de Nederlanden en Engeland
deugdzamer zijn, als Spanje armer was?" En in 1593
verzoeken ze hem wat kalmer aan te doen met de le-
gers in Nederland en Frankrijk "omdat de rebellen die
het heilig geloof niet willen volgen daardoor al streng
genoeg zijn gestraft, en, als ze dan toch hun verderf
willen, moet men hen maar ten verderve laten gaan."

Toen onlangs de Spaanse Minister van Onderwijs,
Jesus Rubio, de herdenkingsplechtigheden te Yuste
met een redevoering besloot en daarin vaststelde "dat
Karel V voor de Spanjaarden niet zo maar een van de
vele figuren uit het verleden behoort te zijn, maar een
van de grote vormers van de ziel van zijn volk, waarop
hij de sporen van zijn handen heeft achtergelaten", kon
men dit ten volle onderschrijven maar zeer verschillend
waarderen. Voor mij is het zo, dat Karel V, als heer
van vele landen, die zich op kosten van Castilië in on-
telbare ondernemingen heeft gestort die hem aan die
220 geldschieters hebben overgeleverd, de beginnende
economische bloei van Spanje verpletterd en het op-
groeien belet heeft van een industrie en van een bur-
gerij die een karakterverandering van Spanje en de
Spanjaarden zouden hebben teweeggebracht. Dit ka-
rakter door zo velen intens bestudeerd, Lara, Unamuno,
Altamira, Madariaga, Ortega y Gasett, Amèrico Castro,
Sánchez Albornoz, enz. - is zeker in vele opzichten
niet alleen sympathiek, maar van grote waarde voor
de tijden die achter de huidige wereldcrisis ons wachten
- maar dit karakter was niet geschikt om er de mo-
derne tijd mee in te gaan en zich te handhaven naast
Fransen, Nederlanders en Engelsen in de 17de en vol-
gende eeuwen.

Groot, d.w.z. voor lange eeuwen onherstelbaar mag
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men de slag noemen die Karel Vaan de ideologische
(burgerlijke) en economische (industriële) ontwikkeling
van Spanje heeft toegebracht. Wij Nederlanders en
West-Europa in 't algemeen mogen dan in de huidige
Spanjaarden veel aanbiddelijks zien dat ons ontnomen
is en dat wij in spreuken als "Arbeid adelt", "Werken
is zalig", "Tijd is geld" trachten te compenseren, een
groot Spanjaard als de filosoof Ortega y Gasset sprak
over zijn volk - zijn volk dat hij zo eindeloos liefhad
- in deze termen: "En vanwaar komt dit ongeluk?
Ach, we weten het niet! De Inquisitie, onze geogra-
fische ligging, de ontdekking van Amerika, onze Afri-
kaanse afkomst? We kunnen het niet weten: omdat we
geen hersens hebben, konden we onze eigen historie
niet weven. Een volk van legenden en zonder historie
zijn we, een "ci-devant" volk, gelijk dat van India en
van Egypte! Dat zijn we. Een ras dat het besef van
zijn historische continuïteit heeft verloren, een slaap-
wandelend en verbasterd ras, dat maar voortloopt zon-
der te weten vanwaar het komt noch waarheen het
gaat, een spookras, een triest, melancholiek en krank,.
zinnig ras." 13
Een groot verwijt dat Karel - èn zijn zoon Filips

- wordt voor de voeten geworpen door de reeds ge-
noemde mediaevist Claudio Sánchez Albornoz14 is dat
zij er zich niet om bekommerd hebben Spanje tot een
eenheid te maken, zelfs niet wat Castilië, Aragon en
Catalonië betreft. Hij schrijft woordelijk: "Ik moet
nogmaals Karel en Filips II betichten van de grootste
schuld die een Spanjaard hun kan toeschrijven." .
Ik kan hierop niet dieper ingaan. Immers ik moet

minstens nog aanstippen dat Spanje's stagnatie ook
reeds sterk bevorderd was door de maatregelen van
Ferdinand en Isabel die door Joden en Moren gelijk te
schakelen de theocratische totalitaire staat bevorder-
den welke door zijn geestelijk isolement en zijn ideolo-
gische hoogmoed en fanatisme de intellectuele soepel-
heid en het individuele werk van denkers en vorsers
(Fray Luis de Le6n, Mariana, El Brocense, enz.) zeer
benadeeld heeft.
Bovendien wil ik trachten naast de diepe schaduw-
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plekken de lichtpunten aan te brengen die in het clair-
obscuur dat juist in de Barok-periode zo geliefd was,
thuis horen. En dan mag ik in de eerste plaats niet ver-
helen dat mij Karels streven naar co-existentie en zelfs
co-viventie van alle christenen, zijn erasmisme in dat
opzicht dus, bewonderenswaardig lijkt. Dit erasmisme,
hoe vaak ook overspoeld door het "filipijnse", is in
Spanje toch nooit geheel ondergegaan. Américo Castro
heeft in zijn "El pensamiento de Cervantes" (1923) er
bijvoorbeeld talrijke sporen van aangetroffen in de
Don Quijote en andere werken van Span jes grootste
schrijver. In 't algemeen moet ook erkend worden,
dat het industriële kapitalisme, het accumuleren en het
makemoney op den duur geen gelukkiger, althans geen
waardiger mens-type heeft voortgebracht dan dat wat
Spanje ons te zien geeft.

Karel heeft ook tot de verbreiding in Europa van
Spaanse beschaving, taal en cultuur veel bijgedragen.
Het was op 17 april 1536 dat hij in de"zalen van het
Vaticaan tot de Franse gezant de bisschop van Macon,
zei: "Begrijpt u mij als 't u blieft, heer bisschop, en
verwacht van mij geen andere woorden dan die in mijn
Spaanse taal, die zo edel is dat zij verdient geleerd en
verstaan te worden door heel de christenheid".

En dan tenslotte de "Nuevo Mundo", de Nieuwe
Wereld, waarvan Karel de eerste en tevens de laatste
keizer is geweest. De discussies en kritieken van Fran-
cisco de Vitoria 15 en andere Dominicanen die de wet-
tigheid van de Spaanse overheersing van Amerika in
twijfel trokken, maakten hem in 1539 woedend.
Maar in 1542 - mede door het optreden van Bar-
tomolé de las Casas en diens discussies met Sepulveda
- was hij zo in zijn geweten gegrepen, dat hij erover
dacht Amerika op te geven en Vitoria zelf hem daar-
van moest afhouden, omdat de Spanjaarden er met
missie-bedoelingen moesten blijven. In ieder geval zijn
al onder Karel de Leyes de Indias (1588) voorbereid,
die weliswaar nauwelijks zijn uitgevoerd, maar toch als
norm, als ideaal waren opgesteld en hun grote beteke-
nis bij de zelfbevrijding van de Spaanse Koloniën ge-
had hebben.
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En dat was een van de oorzaken dat nog steeds "de
zon niet ondergaat" zij het dan niet in een Spaans im-
perium, dan toch in het Spaanse taalgebied, waarin
Karel V zelf, meer en meer is opgegaan, waarin hij zijn
laatste levensjaren heeft doorgebracht en te Yuste is
gestorven.

':. Enigszins bijgewerkte rede, gehouden te Utrecht, 9 december 1958,
voor de Spaanse vereniging "El Molino de Viento" en de Histo-
rische Faculteitsvereniging.

1 Zie: F. Heer, Die Dritte Kraft. Der europäische Humanismus
zwischen den Fronten des Konfessionellen Zeitalters, S. Fischer,
Frankfurt 1959.
2 Zie: Claudio Sánchez Albornoz, Espana. Un enigma histórico,
Buenos Aires 1956, Il, 574.
3 Ik denk hier aan de resp. Engelse en Amerikaanse titel van het
boek van Erich Fromm, dat in het ndl. "Angst voor de vrijheid"
heet.
4 Artikels uit 1933-'37, in boekvorm Colección Austral, 1945.
5 Vert.: "dit rijk is de grondvest, de beschuttting en de kracht van
alle andere" en "te leven en te sterven in dit rijk, bij welk besluit
hij blijft en zal blijven zolang hij leeft. De hof van zijn geneuchten,
de vesting ter verdediging, de kracht tot aanvallen, zijn schat en zijn
zwaard, dat zal Spanje zijn."
6 Zie: M. Gachard, Correspondance de Charles V et d'Adrien VI,
1859.
7 Zie: Américo Castro, Espana en su historia, 1948; ook latere
Engelse editie.
S Zie bijv.: Geers, Van het barokke leven, Baarn 1957, p. 43.
9 Zie: C. Sánchez Albornoz, op. cito Il, 319.
10 Aangehaald door Sánchez Albornoz.
12 "encomienda", waardigheid met de daarbij behorende gronden
of pachten die in de Militaire en andere Orden aan edelen werden
gegeven.
13 Zie: Ob ras Completas, I, 105.
14 Op. cito Il, 450.
15 Zie: Silvio Zavala, Filosofia de la conpuista, Mexico, 1947, pas-
sim; Lewis Hanke, Bart. de las Casas. An interpretation of his life
and writings. Tbe Hague, 195-1, p. 12, 25.
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Miguel Hernández

VERS

Zoals de stier ben ik voor rouw geboren
en voor smart; zoals de stier ben ik getekend
door 't infernale ijzer op mijn flank,
en om mijn man-zijn aan mijn lies bevrucht.

Zoals de stier vind ik mijn hele hart
verkleind hoewel het mateloos is;
verliefd de kus verlangend van 't gelaat
bevecht ik als een stier hem van je liefde.

Zoals de stier groei ik onder kastijding,
mijn tong zich badend in mijn hart
en om mijn nek sonore westenwind.

Zoals de stier volg en vervolg ik je,
en jij houdt mijn verlangen aan een degen,
net de bedrogen stier, - zoals de stier.

Alicante 1904 (f) - 1940 (f)
Vert. Albert Helman.
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Albert Helman

DE SLAGBOOM

Sinds een tiental jaren heb ik een droom die - met
kleine variaties - telkens terugkomt en die ik mij
daarom op elk willekeurig ogenblik herinneren kan,
althans in hoofdpijnen.
Ik wandel door een hoog berglandschap, nabij de top

die grotendeels uit bollende weiden bestaat, groen en
vochtig, maar waar hier en daar kale, scherpe rots uit-
steekt, pieken die steil en onbeklimbaar zijn, net als de
grijze kammen in de verte. De bruin-verweerde rots-
kleur steekt schel af tegen het groen van de bergweiden
en het heldere azuur van de hemel, die als een grote
stolp het gehele landschap omsluit. Tussen de weiden
en nabije pieken door slingert zich de serpentine van een
brede, vale weg, - de weg die ik bewandel in een gro-
te, maar allerminst beklemmende eenzaamheid. De hele
sfeer is plechtig; er ruist wat wind, je kunt het morre-
len van verborgen water horen en de weg is aange-
naam. Hoewel ik hem al urenlang loop, ben ik niet
moe, en hoewel ik gemakkelijk heel wat bochten zou
kunnen afsnijden, doe ik dit niet, om het rustige ritme
van mijn been-bewegingen niet te verstoren. Want in
deze omgeving past geen haast en geen onrust. Ik weet
dat ik straks moet aankomen in een plaats waar ik
vroeger al geweest ben, maar van de andere kant uit.
Het dorp heet Bourg-Madame en ik zeg tegen mezelf:
Je hebt het stadje Mont-Louis achter je gelaten en je
behoort dus te weten dat dit hier de Franse Pyreneeën
zijn, en niet de Spaanse, - ofschoon hier ook Catalo-
niëis, Catalonië op zijn liefelijkst en niet zo somber als
aan de andere kant van de Pyreneeën.
Ik ben dan eindelijk werkelijk in Bourg-Madame

met zijn strakke, lichtbruine huizen, en moet nu een
rechte straat door, voorbij een kruispunt, waar links
en rechts de weg zich naar het Westen en het Oosten in
Frankrijk voortzet. Maar ik loop recht door, en de
straat voert even voorbij de laatste huizen naar een
brug. Goddank, midden op de brug zie ik de slagboom,
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die neergelaten is. Daar heb ik op gewacht. Met een
gevoel van grote opluchting merk ik - wat ik zo
gaarne gewild had - dat ik mij niet kàn vergissen en
doorlopen. De slagboom gaat alleen open voor wie een
geldig bewijs heeft, dat hij Spanje binnen kan, en het
mooie witte stadje op een heuvel, dat vlak achter de
brug ligt, betreden mag. Dat stadje heet Puigcerdà, ik
ken het zo goed en het is vol lieve herinneringen aan
een tijd die nooit meer terugkomt. Een vleug van ko-
kende olijfolie, vers brood en sinaasappelen waait me
tegemoet, - heerlijk vermengd met de ijle, zuivere
berglucht. Maar achter de slagboom zie ik de zwarte
gelakte steek van een Guardia Civil op en neer gaan,
en ik weet dat de man met zijn schedel van lood mij
niets kan doen, want ik ben in Frankrijk en ik kan mij
niet vergissen.
Mijn handen omklemmen de slagboom, terwijl ik

kijk of ik nog iets kan herkennen in Puigcerdà, - wat
me niet lukt, al span ik me nog zo in. Maar dat komt
ook omdat mijn hele gezicht nat is van tranen. Ik
schaam me dat ik huil, maar er is niets aan te doen.
Mijn enige troost is, dat ik hier moederziel alleen sta
en dat niemand het weten zal, hoe erg ik huil. En dat
ik misschien wel zachtjes voor mij uit zal zingen, wan-
neer ik straks naar Mont-Louis terugkeer, omdat ik mij
niet heb laten verleiden de Guardia Civil te vragen,
toch nog de slagboom voor mij open te doen.
De rest van de droom vervaagt in nevelen, er is geen

vervolg. Ik word wakker en zie de détails nog voor me,
want ik ken ze uit de werkelijkheid, al zijn ze in mijn
droom ook enigszins vervormd.
Er zijn veel interessante kanten aan deze droom,

kanten die mijzelf alleen aangaan, zoals deze, dat ik
door bepaalde mensen vroeger steeds "Louis" of"Mon
Louis" genoemd ben, en dat de naam "Bourg-Madame"
al heel weinig gecamoufleerd is. Verder weet een ieder,
dat zulke hardnekkig terugkerende dromen altijd een
meer dan gewone betekenis hebben voor de halfbewuste
of verdrongen zielsinhoud van de dromer. Maar. het
gekke in dit geval is de verregaande realiteit van deze
droom.
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Federico Garcia Lorca

Op 10 juni 1936 verschijnt in El Sol een dialoog tussen de carica-
turist Bagaria en hem, waarin hij o.a. zegt:

"Ik ben volledig Spanjaard en het zou mij onmogelijk zijn te
leven buiten mijn aardrijkskundige grenzen; maar ik haat degene
die Spanjaard is om alleen maar Spanjaard te zijn. Ik ben een
broeder van alle mensen en ik vervloek de mens die zich offert voor
een abstract nationalistisch idee alleen maar door het feit dat hij
zijn vaderland lief heeft met een blinddoek voor de ogen."



Er ligt een werkelijke gebeurtenis van een jaar of
twaalf geleden. aan ten grondslag, iets waar ik toen
al heel weinig waarde aan gehecht heb: de wandeling
naar Bourg-Madame, het niet overschrijden van de
brug naar Puigcerdà, uit solidariteit met de uitgeweken
Catalaanse vrienden die ik voor een dagje verlaten had
om deze lang voorgenomen tocht te maken, en mijn
trotse beantwoording van hun vraag: "Ben je nog in
Puigcerdà geweest?" met een kortaf: "Neen", Verschei-
dene van hen zijn intussen, met meer of minder zelf-
opoffering, toch naar Spanje teruggekeerd, - andere
hebben volgehouden in hun nu meer dan twintig jaren
durende afwijzing van het mede-schuldig zijn aan de
schennis van hun geboorteland.
Het allervreemdste is, dat pas na verloop van enkele

jaren - misschien omdat ik intussen zelf te zeer mede-
schuldig geworden ben aan de schennis van mijn eigen
geboorteland? - de droom met heel zijn scherpe te-
kening en zijn herhaling, een of twee keer per jaar,
is ontstaan. De droom van de slagboom bij Bourg-
Madame, de droom van een ouder-wordende man, die
van veel vrijwillig en onvrijwillig afstand heeft moeten
doen, met pijn, ofschoon niet in totale disharmonie.
Gek, hoe dat allemaal in je binnenste dooreen gehutst,
gezeefd, en tenslotte verwerkt wordt. Droesem, résidu,
kristalvorming. Of een soort van alchemie, die eindelijk
het levenselixer oplevert?
Het stuit mij steeds meer tegen de borst, persoonlijke

belevenissen aan ingewijden, laat staan in het openbaar,
te vertellen. Dat ik dit toch doe bij deze gelegenheid,
vindt zijn oorzaak in mijn onmacht om op andere wijze
mijn verhouding tot Spanje duidelijk te maken. Want
het is een erotische verhouding. Voor mij is Spanje iets
vrouwelijks bij uitstek, en in deze relatie ben ik de man,
- ik zou niets liever willen zijn dan "todo un hom-
bre" (zoals het boek heet, waarmee vriend Geers, lang'
geleden, als eerste mijn aandacht wekte voor het ont-
wakende Spanje van Unamuno). Ik betwijfel echter
of ik wel altijd zo'n echte "man" geweest ben en niet
veeleer een van die biologische mengproducten waar-
over. Gregorio Maranon helderder dan wie ook geschre-
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ven heeft.
Spanje is intussen maar al te vrouwelijk gebleken:

grillig, onbetrouwbaar en eindeloos verlokkend. Daar-
om juist tot in haar verworpenheid bewonderenswaar-
dig; deerniswekkend, maar dan in zulk een mate, dat
de liefde er niet door geschaad wordt, maar veeleer
aangewakkerd. Ze kan altijd bij mij terugkomen als
ze dat wil, en in haar geschonden trekken zal ik altijd
in staat zijn het oerbeeld van onze jonge verliefdheid
terug te vinden.

Want dit is de kern van de zaak: Spanje is mijn
grote liefde, mijn blijvende verliefdheid geweest. De
liefde waarin ik geloof heb en eigenlijk nog geloof,
hoewel alles anders gegaan is dan ik gehoopt had en
in mijn onervarenheid zeker meende te weten. Spanje's
bloedeloze omvorming tot een republiek, - wat een
uiting van pacifisme en redelijkheid! Het catalanisme
van Mada en Lluis Companys, - wat een bewijzen
van volksheid en democratie! Azana's rustige, overtui-
gende stem, - wat een cultuur! Maar er was teveel
geklets in Madrid, het Madrid van G6mez de la Ser-
na's tertulias, en te weinig veranderd in Estremadura;
de schoonheid van Toledo te zeer verstard, en de stupor
van C6rdoba ongeneeslijk. In de mijnen van Asturias
en in de fabrieken van Barcelona te weinig ventilatie;
de eigen adem werkte verstikkend. Kon er iets anders
op volgen dan verwoesting en berserkerwoede? Een
tijdelijke terugkeer van de lang verdrongen, maar nooit
geheel gesmoorde Goten-aard? De Basken hebben het
geweten en de enkelen die iets beseften van de erfmas-
sa, verborgen onder Romaanse aanvalligheid en een
trotse Romeinse houding.

Dit alles weten we nu. Maar het heeft niets méér te
betekenen dan de röntgenfoto, waarmee een perverse
dokter ons wil overtuigen, dat de meest-geliefde vrouw
ook maar een gewone stervelinge is. Alsof geliefd-zijn
geen bewijs is van onsterfelijkheid, van sublimiteit! Al-
le analyses zijn kunstmatig en vervalsingen van het
levend object. Het beeld wordt verminkt wanneer men
het anders dan in zijn totaliteit beschouwt.

Is het jongensachtig, hardnekkig te blijven geloven,
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dat geen souteneur de geliefde in diepste wezen vermag
te schenden? Goed dan, mij is het een dierbaar geloof,
al zal ik misschien niet lang genoeg leven om het be-
wijs geleverd te krijgen van de gefundeerdheid van
mijn overtuiging.
Om op de droom terug te komen: Ik ben sinds de

burgeroorlog niet meer in Spanje teruggekeerd. Dat
niet. Een vliegveld is een internationale plaats en een
luchtweg is "nergens", Ik heb ternauwernood omlaag
gekeken naar wat misschien herkenbaar was. Het zou
toch geen andere waarde hebben dan die van een kran-
tenbericht of een radiogeluidje. Maar de droom -
Freud heeft hierin gelijk - is een wensvervulling en
een behoeder van de slaap. Ook Spanje slaapt, een on-
rustige, diepe slaap, waaruit het toch eens zal moeten
ontwaken. De collectieve droom is er hopeloos ver-
ward, immers duizenden bannelingen dromen mee, en
anders dan zij die bleven; en ook de afwezigen zijn
Spanje! De beste geesten van het land dromen als ban-
nelingen daarbuiten, en wellicht ook in het land zelf,
achter de door de Guardia Civil bewaakte grenzen, aan
gene zijde van de slagboom, waar de grote massa,
machteloos, ligt en maar afwacht, moe en murwen
kunstmatig in slaap gehouden.
Tussen ons is er nog de barrière, hoevelen er ook

onderdoor kruipen en met wat voor schaamteloosheid
zelfs een Amerikaanse president er overheen klautert.
Voorbij de kerels met de "calaveras de plomo y el alma
de charol" wordt men met feestmuziek ingehaald. Maar
niemand krijgt nog het ware, ontwaakte Spanje te
zien. Nog niet. Ik benijd ze geenszins, de bezoekers, en
troost mij maar met mijn eigen hardnekkige droom, -
een goede, troostrijke droom, al worden er veel tranen
in vergoten.
Het is uitstekend dat de slagboom er nog is voor

een klein aantal koppige lieden, voor degenen die -
al is het maar in de droom - het spoor terug kunnen
volgen, de vrije, hoge toppen niet vergeten; die de
vermoorde vrienden niet ontrouw zijn in gedachten,
woorden of werken, en niet willen capituleren voor het
conformisme dat in onze dagen wijs en vruchtbaar heet.
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No pasarán blijft nog altijd van kracht voor de oude
garde, die wel uitsterft, maar zich niet gewonnen
geeft.
Ik heb de slagboom bij Puigcerdà gestreeld als was

het de arm van Spanje. Maar ik heb die arm niet op-
geheven en om mijn nek gelegd. Ik verlang - onzeg-
baar hevig - naar een bewuste omarming, een waarop
de algehele overgave volgen kan. Zo niet, dan niet.

100



Francisco Carrasquer

DE HUIDIGE SPAANSE LETTEREN

Zoals het in de moderne Nederlandse letterkunde
bijna verplicht is uit te gaan van de "Tachtigers", zo
dient men in de Spaanse letteren van heden te beginnen
bij de Generatie van 98.
Op de drie gebieden waarmee we ons gaan bezig-

houden: poëzie, essay en roman, betekent de generatie
van 98 een wonderbaarlijke vernieuwing naar vorm en
inhoud. Voor de poëzie: Juan Ram6n Jiménez en
Antonio Machado - om slechts de grootsten te noe-
men -; voor de roman: PlO Baroja, Azorfn, Valle-
Inclán; en voor het essay: Angel Ganivet, José Ortega
y Gasset en Unamuno (Unamuno heeft trouwens ook
in de twee andere genres zich geweerd en zijn poëtische
publicaties vinden bij de dag meer gehoor, iets wat met
zijn romans altijd al het geval was).
De "generatie van 98" betekent het grote ontwaken

van literair Spanje en de grote herovering - en zelfs
ontdekking - van Castilië. 't Is opvallend hoe de
leden van deze generatie, of ze nu uit 't Noorden, het
Zuiden of het Oosten komen, zich gebiologeerd voelen
door de centrale hoogvlakte. 't Is een reactie van zich
terugtrekken in zichzelf, ruimtelijk uitgedrukt, van
een generatie die afkerig is van expansie nadat het
ruÏneuse Spaanse imperium is verloren gegaan: want dit
laatste is de effectieve drijfveer die deze generatie ken-
merkt. De laatste afstraffing (het verlies van Cuba en
de Filipijnen) doet hen de voelhoorns als slakken in-
trekken en ze concentreren zich op: Castilië.
Laten we niet spreken over de vitale waarden die zij

in omloop hebben gebracht en nog minder over de aes-
thetische, want dan zou er geen eind aan komen, zo-
zeer n.l. is volgens mijn mening deze generatie de meest
creatieve geweest van de Spaanse literatuur, die van
de Gouden Eeuw niet uitgezonderd. Laten we liever
over iets anders spreken waardoor we het snelst tot
ons eigenlijke doel zullen komen, n.l. het bespreken
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van de letterkundigen van de dag van vandaag. Laten
we het hebben over hun optreden als schrijvers, als in-
tellectuelen, tegenover hun volk.

De generatie van 98 heeft aanvankelijk een drang in
zich tot hervorming, maar weldra streeft ze ernaar de
waarden van Spanje te ontdekken en te her-ontdekken,
ze keert toch zichzelf in en wordt een aesthetische ge-
neratie. Zij wendt zich af van de grote hervormer
JoaquÎn Costa en van Pérez Galdós, die realistische
schrijver vervuld van een ideaal. Die van 98 voelen
zich niet - tenminste niet als groep - de "intelligent-
zia", de intellectuele gidsen van het Spaanse openbare
leven. En over het geheel kan men zeggen dat hun hou-
ding, tegen hun aanvankelijke voornemen in, confor-
mistische resultaten afwerpt. Wanneer Azorîn, onge-
twijfeld de meest aesthetische van allen, zijn generatie
toespreekt in 1913, doet hij dat in deze bewoordingen:
"Het is niet in hoofdzaak een literaire oriëntatie die
ons, naar mijn mening, hier bijeenbrengt. De aesthe-
tica is slechts een deel van het grote sociale probleem.
Voor ons die in Spanje leven, voor ons die haar lijden
voelen, voor ons die - en met hoe sterk geloof! - in
haar verwachtingen delen, bestaat er een veel hoger,
beklemmender en tragischer belang dan de aesthetiek.
We mogen dan hopen op een vernieuwing van de lite-
raire kunst, we mogen dan hunkeren naar een' herzie-
ning van alle traditionele artistieke waarden, maar die
hoop en dat hunkeren zijn opgesloten en vermengd in
andere hogere en urgentere idealen. Tevergeefs zouden
we het kleinere najagen als we niet eerst ons oogmerk
richtten op het bereiken van het grotere". En wat heeft
Azorln dan wel gedaan ? Welke hervormingen, welke
effectieve en directe resultaten heeft zijn werk dan wel
teweeg gebracht op het gebied van die "hogere en ur-
gentere idealen?" Zo weinig betekent zijn persoon, zo
weinig heeft zijn oeuvre het Spaanse openbare leven
omgewoeld dat hij rustig in Spanje kan leven en zijn
werk regelmatig kan gepubliceerd worden onder de
censoren van Franco. Is daarmee niet alles gezegd?
Ortega y Gasset die in zijn kwaliteit van essayïst en
filosoof de meest invloedrijke meester van het natio-
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nale leven en van de jongeren die naar hem luisterden
als naar een orakel, had moeten zijn leed aan een per-
soonlijk elite-complex dat hem belette af te dalen in
het worstelperk van de concrete strijd naast het volk.
En Unamuno is door zijn karakter niet in staat om
zich te verlagen tot het detail van de honger en de
kwellingen die zijn medeburgers leden of om samen te
werken met een team, een groep of partij voor een be-
paald programma. Kenmerkend is bovendien zijn om-
mekeer wat betreft de betrekking Spanje-Europa: van
zijn aanvankelijke leuze "Spanje europeÏseren" naar het
paradoxale "Europa hispaniseren".
De generatie van 98 heeft zich niet weten te groe-

peren rondom één middelpunt, een tijdschrift bijvoor-
beeld, zoals de Nederlanders regelmatig gedaan hebben
(De Gids, De Nieuwe Gids, enz.) De reuzen van 98
maken de indruk van cyclopen die, met slechts één oog,
niet het reliëf van hun naaste konden waarnemen en
hun eigen reliëf slechts konden voelen door pure intuÏ-
tie. Er is inderdaad een tijdschrift geweest, La Revista
de Occidente, van Ortega. Maar dat was te veel Orte-
ga en te speciaal om een opinie of een basis voor een
opinie van sociaal belang voor het Spaanse leven te
kunnen vormen. En met dit alles wil ik niet zeggen dat
de intellectuelen beslist moeten meedoen aan de politiek,
men versta mij goed, maar wel dat zij geroepen zijn
om een geestelijke houding aan te kweken, een menta-
liteit die toegankelijk is voor de gezonde waarden van
een diepe en vruchtbare cultuur. Het is een feit dat in
alle Europese landen de publieke opinie min of meer
is georiënteerd zoal niet gestuwd door hun schrijvers.
In Spanje niet. De Republiek kwam - de tweede, in
1931 - en er was geen enkele vorm van bepaalde pu-
blieke opinie gebracht. En onder grondwettelijke garan-
ties en vrijheden werden de meest uiteenlopende politie-
ke en sociale bewegingen geschapen en ontwikkeld,
zonder dat één enkele werkelijke volkspartij ook maar
de minste invloed had ondergaan van de generatie
van 98.
En niet dat het die generatie aan zin voor de werke-

lijkheid of aan liefde voor haar volk ontbrak, dat is
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juist het enorme. Nooit zijn er zulke stralende bladzij-
den over de Spaanse realiteit en zulke innige voor het
Spaanse volk geschreven als door de 98-ers. Unamuno
schreef de beroemde woorden: "Ik heb pijn aan mijn
Spanje" en die andere niet zo beroemde: "Een mens
alleen is geen mens". En niemand heeft met zoveel
tederheid het eigene, inheemse verheerlijkt als AzorIn.
En Ortega y Gasset schrijft zijn allerschoonste proza
wanneer hij het heeft over het geografische en het men-
selijke landschap van Spanje. Zelfs de scepticus PlO
Baroja verblijdt zich bij de aanblik van het land en bij
het spreken over de mensen. Om maar te zwijgen van
Antonio Machadol ... Maar wat deze generatie ont-
brak is een adaequaat gevoel van maatschappelijkheid
en vertrouwen in de actie. Want ze mogen ons dan
vele, harde waarheden over Spanje gezegd hebben,
nimmer hebben ze een programma uitgewerkt om het
uit zijn verval op te heffen, noch zich verbonden om te
protesteren tegen onrecht of om een gevaar te bezwe-
ren. En gelooft U maar dat die er waren! Zo kwam
het dat de burgeroorlog uitbrak en dat beide partijen
zich juist organiseerden tegen de geest die overheerste
bij de generatie van 98.

Daarom komen nu enkele jonge schrijvers zeer te-
recht in opstand tegen die houding van afzijdigheid,
van niet actief, zij het dan kritisch, meedoen, die tot
en met Cela heeft overheerst. Zij achten het niet vol-
doende de situatie alleen maar te beschrijven, hoeveel
zuivering men ook hoopt te bereiken door haar heel
zwart of afstotend, als dat nodig is, voor te stellen.
Men moet iets verder gaan, men moet een korreltje ge-
loof in het werk mengen en aangeven, desnoods met
een stippellijn als het niet kan met een forse streep, hoe
het nationale leven zou kunnen zijn. Dit noemt men
dan tegenwoordig "kritisch realisme".

We zeiden dat deze houding van deelnemen en her-
zien eigen is aan de jonge Spaanse schrijvers, maar de
les is zo hard aangekomen dat zelfs enkele min of meer
oude haar spontaan hebben aangenomen. We hebben
in de poëzie een schitterend voorbeeld ervan: Jorge
Guillén, de auteur van de substantiële Cántico. Welnu,
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Jorge Guillén is bij de "Editorial Sudamericana" be-
gonnen zijn tweede grote werk te publiceren, een poë-
tische trilogie met de ti tel Clamor (klaagroep ) en
waarvan de eerste afdeling de veelbetekenende titel van
Maremágnum (Warwinkel) draagt. "Clamor" zal een
omgekeerde "Cántico" zijn of als men Cántico wil
zien als het boek van de volmaaktheden, dan zou
"Clamor" dat van de onvolmaaktheden zijn, immers
niet zonder reden geeft Guillén aan zijn tweede werk
de ondertitel "Tiempo de Historia". Vroeger schreef
hij bijvoorbeeld (p. 475):

Voor de mens blijft toch de schoonheid.
En het licht kan mij volmaken.
Mijn bestaan dank ik de schone
openbaring van deze Aarde.
En een lust gaat in mij rijzen,
een die kent geen avonddalen,
'k werp begerig me op de wereld:
't Kleinste wil bij 't grootste halen!

En nu zegt hij:
Wij zijn, als zwakte ons verbindt,
mensen die zich enigen moeten.
Struikelen dwalend mijn voeten,
dan de Broederschap begint.

Jorge Guillén behoort tot de Z.g. "generatie van de
dictatuur (die van Primo de Rivera, 1923-'30), een
prachtige bloei van dichters die zeker een uniek geval
in de geschiedenis der Spaanse letteren vormt door zijn
groot aantal en zijn hoge kwaliteit. Sterren van de
eerste grootte in die generatie zijn naast Guillén voor-
treffelijke dichters als Garda Lorca, Pedro Salinas,
Gerardo Diego, Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel
Altolaguirre, Rafael Alberti, Dámaso Alonso en Vicen-
te Aleixandre. En misschien heeft juist de dichter van
"Cántico" wel de naam van het meest afzijdig en aes-
theet van allen te zijn. Hij is dus echt een symptoom.
Want wat zouden Alberti, Cernuda en Prados wel
doen als ze in Spanje konden zijn? En wat zouden
Lorca, Salinas en Altolaguirre doen als ze nog leefden?

(Tussen haakjes: misschien is het wel goed de Hol-
landse lezer een weinig in te lichten over leven en
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dood van de Spaanse dichters in en buiten Spanje. De
grootste Spaanse dichters van de eerste helft van de
20ste eeuw, Antonio Machado en Juan Ram6n Jiménez
zijn in ballingschap gestorven. En de twee meest oor-
spronkelijke en begaafde van de latere generaties,
Federico Garda Lorca en Miguel Hernández zijn in
Spanje gestorven, dat is te zeggen: de eerste gefusi-
leerd door de falangisten en de tweede in de gevangenis
drie jaar na de overwinning van Franco. Pedro Salinas
stierf eveneens buiten Spanje. En in het buitenland
wonen nog Rafael Alberti, Cernuda en Prados (als
réfugiés) en vele andere die van lectoraten in het bui-
tenland profiteren om niet te stikken in hun land).
En laten we, nu we eenmaal met de dichters bezig

zijn, over hun verder gaan.
Na de oorlog komt er een vrijwel leeg interregnum:

"imperiale" stijl enerzijds - gezwollen en hees - an-
derzijds gemaniëreerd gebabbel. In één woord: ge-
kwaak van padden en kikvorsen. Maar enkele jonge
dichters springen uit de poel en vluchten naar droge
eilandjes, d.w.z. groeperen zich om tijdschriften voor
poëzie die een meer of min kortstondig bestaan leiden
maar een ernstige dichterlijke roeping voelen. Er zijn
veel, misschien te veel van die bladen geweest, maar
ze hebben de huidige opbloei mogelijk gemaakt, on-
danks de pijnen en moeiten die ze gehad hebben en nog
hebben om elk nummer weer te doen uitkomen. Hun
vijand nummer één is de censor. Maar gelukkig glipt
de poëzie het gemakkelijkst door de mazen van de
domme censuur. En zo komt het dat de poëzie een
beetje als uitlaatklep heeft gediend om de ondragelijke
druk te verlichten waaraan de intellectueel onder de
Franco-dictatuur onderworpen is.
Een van de bladen die het meest de richting insloe-

gen van deelname met het Spaanse volk was "Espada-
na" uit Léon. Victoriano Crémer en Eugenio de Nora
waren de voornaamste steunpilaren. Beide dichters heb-
ben boven elk esthetisch criterium het streven gesteld
hun poëzie tot klankbord van sociale bekommering en
tot vibrafoon van het volks geweten te maken. Bij hen
moest, omdat hij eenzelfde weg volgt, Gabriel Celaya
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(1911) gevoegd worden, een ingenieur uit Guipuzcoa
en promotor van het poëzietijdschrift uit San Sebas-
tián "Norte" die bezield is van een verontrusting over
de sociale gerechtigheid die een beter lot waardig is,
zoals ook een andere dichter uit het Noorden, José
Hierro, uit Santander nu en dan zijn beklemming
heeft uitgedrukt over het lot van een uitgemergeld en
tot slaaf gemaakt Spanje. De meest schrille en tegelijk
ernstige noot evenwel, wanneer we spraken over dich-
ters uit het Noorden, geeft zeker BIas de Otero, van
wie we in dit nummer een enkel gedicht geven. Deze
grote dichter die wel ontworteld wordt genoemd (door
Dámaso Alonso) maar die in werkelijkheid juist de
diepste wortels van het wezen en het bestaan van
Spanje zoekt; deze buitengewone dichter met zijn
enorme vervoeringen van woede betekent een volledige
ommekeer bij het Spaanse intellect. Uitgaande van een
metafysisch rebelleren is hij langzamerhand van God
tot Cesar overgegaan. En niet alleen valt hij aan op
Cesar, maar vooral op de vernedering en de dienst-
baarheid waaraan de Spanjaarden zijn prijsgegeven.
Men kan niet zingen wanneer de mensen verzieken
door overmatige arbeid, wanneer er niet meer "cul-
tuur" wordt verstrekt dan voetbal en stierengevechten;
men kan zich niet ophouden met zoet en melancholiek
lyrisme wanneer men moet leven in die "oude gevan-
genis aan de kust van Cantabrië" waar alles wat de
dichter aan zijn buitenlandse vriend kan aanbieden is:
"zijn negentien verloren jaren / erger dan verloren:
verspild / meer dan verspild: verscheurd / binnen in
zijn harte: / heb deernis / met mijn verbasterd Spanje."
Men moet schreeuwen, men moet wel zijn stembanden
kapot gillen van woede en schaamte, men moet zich
wel dood schreeuwen als men in verzen wil overbren-
gen wat Picasso uitdrukt in zijn "Guernica". Ja de
Spaanse dichter is zich eindelijk bewust geworden van
de Spaanse realiteit en spant zich dapper in om die
droeve realiteit te dienen, door ze in zich op te nemen.

En nu het essay. Als we onder dit genre elk literair
werk rekenen dat "geen verdichting" is, dan wordt er
werkelijk in Spanje veel goeds gepubliceerd. Zelfs
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wordt er meer dan het lijkt en in gunstiger verhouding
tot de romans, novellen en poëzie dan in andere landen
van verkocht. Hetgeen bewijst dat er een belangrijke
sector van de Spaanse bevolking begeriger is naar
waarheid en lering dan naar vermaak. In het genre
essay worden heel wat herdrukken en nieuwe vondsten
van grote auteurs uitgegeven. Allereerst van Ortega y
Gasset. Enkele van zijn postume werken zoals "Wat
is filosofie?" worden bijna even snel gepubliceerd in
Holland als in Spanje. Op Ortega volgen dan levende
en zelfs jonge essay'isten zoals zijn voornaamste leer-
ling Julián MarÎas of de ex-rector van de Universiteit
van Madrid, Pedro Laln Entralgo, de filosoof José Fer-
rater Mora of José Luis Aranguren. Dit zijn essay'isten
in de ware zin van het woord: lieden die in literaire
vorm ideeën uiteenzetten.
Welnu, als we tot de rubriek "essays" ook rekenen

de monografieën en studies over wetenschappelijke on-
derwerpen die literair behandeld of over literaire
onderwerpen die wetenschappelijk behandel worden,
dan moeten we het feit aanvaarden dat de Spaanse
productie op dit terrein indrukwekkend is. Te begin-
nen bij de patriarch van de Spaanse letterkundegeschie-
denis, Ramón Menéndez Pidal, die op 90-jarige leef-
tijd maar voortgaat wetenschappelijke werken te publi-
ceren in een heldere en eenvoudige taal maar met een
zo degelijke en originele eruditie als "La Chanson de
Roland en het neo-traditionalisme". Deze eerlijke wer-
ker, het meest duidelijke en eminente voorbeeld van
de letterkundige studie in Spanje, om niet te zeggen
van de hedendaagse wereld, heeft zich, na ruime we-
gen gebaand en 1001 raadselen op het terrein van de
Spaanse letteren te hebben opgelost, zich nu ook op-
gemaakt om dit te doen op dat van de Franse, met een
bewonderenswaardig succes en wetenschappelijk "te-
nue". Maar Menéndez Pidal beschikt over beroemde
leerlingen die m~ar publiceren, zoals Américo Casto
van internationaal formaat en Rafael Lapesa, mentor
van een schitterend stel taalhistorici. Op filologisch en
historisch terrein zijn enige zeer vruchtbare en nauw-
keurig werkende universitaire centra gevormd: rondom
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Dámaso Alonso en Lapesa in Madrid, en aan de uni-
versiteiten van Barcelona, Salamanca en Zaragoza
rondom actieve en bijzonder jonge hoogleraren.
Natuurlijk is het essay het genre dat het meest scha-

de lijdt van de censuur. En het essay in Spanje lijdt
onder één ding heel erg: dat men geen originele ideeën
over de grote politieke, ethische en filosofische proble-
men van het moment in volledige - volledige noch
gedeeltelijke - vrijheid kan uitspreken. Daarom juist,
bij gebrek aan ideeën-scheppende arbeid, worden er
zoveel studies gepubliceerd die politiek, ethisch en reli-
gieus indifferent zijn. Alles wat geschikt is om gewe-
tens te vormen en het moderne denken te bevorderen
is in Spanje verboden. Daarmee belasten de theologen
zich wel. En de theologen hebben een oplossing voor al-
les. Waarom dan nog verdere moeite te doen, niet waar?
Op het ogenblik is de roman het meest levende genre

en dat wat ook het meest van zich doet spreken in
Spaanse literaire kringen. Onmiddellijk na de burger-
oorlog staan er twee romanciers in Spanje op die de
toon aangeven: Camilo José Cela en Carmen Laforet.
Maar Carmen Laforet heeft na haar eerste roman "Na-
da" (Niets) - een succes door zijn half verziekte, half
onfatsoenlijke sfeer: een dubbele afspiegeling van de na-
burgeroorlogse situatie - bijna niets meer gemaakt dat
vermelding verdient. Cam ilo José Cela is steeds nieuwe
technieken gaan proberen ook na zijn grote succes "De
familie van Pascual Duarte" - maar hij is het meest
geslaagd in zijn reisverhalen (reizen van vagebond, van
zwerver door bergen en dalen van Spanje). Cela, een
authentiek schrijver met een zeer persoonlijke literaire
stijl en inventie, is misschien niet een even authentiek
romancier, al is hij dat, naar mijn mening en tegen die
van sommigen in, wel degelijk. Maar afgezien van zijn
literaire verdiensten, volgt Cela de fatalistische stro-
ming, ontbreekt hem het geloof in de actie, evenals de
98-ers. Hij schildert goed, maar hij stoot de toeschou-
wer, de lezer, niet buiten de lijst van de schilderij. Zo is
het ook met Rafael Sánchez Ferlosio, met een andere
stijl en andere literaire grondtoon in "El Jarama", een
roman die we hier geven als brug tussen Cela en de
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gebroeders Goytisolo. Cela, vooral in "La colmena" 1

gaat als een realist te werk, maar selecteert tenminste
zijn materiaal; Sánchez Ferlosio doet zelfs dat niet. Zijn
roman is bijna een lint van een bandrecorder die ge-
sprekken opneemt van vulgaire mensen op strandjes en
uitspanningen aan een rivier. Hij reproduceert bijna
zonder dat degene die de microfoon beheert tussen
beide komt. "El J arama" heeft veel succes gehad, maar
ik blijf van mening dat een werk dat niet een wereld
herschept waarin de auteur iets met opzet uitbeeldt,
geen roman genoemd kan worden.
Daarom lijkt het me dat Juan Goytisolo een beslis-

sende stap in de Spaanse roman heeft gezet, die te
vergelijken is met die van BIas de Otero in de poëzie,
alle verhoudingen daargelaten. Juan Goytisolo repro-
duceert eveneens in zijn romans, maar hij zoekt de dra-
den van zijn weefsel uit om zijn bedoelde wereld te ont-
werpen, door naast de smaad en de laagheden die zo-
veel Spaanse romanschrijvers met smaak beschrijven,
enkele contrasterende tonen te zetten die bedoelen te
zeggen wat niet gezegd kan worden. Vandaar dat zijn
romans wezenlijke pleidooien tegen de Spaanse samen-
leving zijn en geen romans van zeden en ondeugden
zonder uitweg, zoals die van Cela bijvoorbeeld. Van de
trilogie van Juan Goytisolo "Fiestas" "El Circo" en
"La Resaca" is voor mij als geslaagde roman de tweede
de beste. Desondanks hebben diegenen gelijk die hem
zijn geringe gaven van schrijver-artiest, zijn slordighe-
den en zelfs duidelijke stijl- en taalfouten (vooral in
"Fiestas") verwijten. Maar men moet hem hulde bren-
gen voor zijn gaven als romancier, als bouwer en sa-
menvoeger van tonelen en personen, van milieu's en
werelden. Het tegendeel van Cela die meer schrijver
dan romancier is. Maar J uan Goytisolo is bovendien een
romancier met geloof in de daad en in de invloed van
de roman op de samenleving. En dat is het belangrijk-
ste. Het werd tijd dat dit gevoel bij de Spaanse intellec-
tueel ingang vindt: dat hij niet denkt en schept alleen
om te schitteren en alleen voor zichzelf, maar om licht
te brengen en te krijgen.
Er zijn veel Spaanse romanschrijvers, maar WeInIg
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werkelijk goede, zoals trouwens overal. Zij die ons
hier interesseren zijn die welke proberen een nieuwe,
vruchtbare richting aan de Spaanse roman te geven.
En in dat opzicht zijn bijv. belangwekkend Carmen
Martîn Gaite, schrijfster van "Entre visillos", vrouwe-
lijk pendant ongeveer van Sánchez Ferlosio, de fijne
schrijver Jesus Fernández Santos met "Cabeza rapada";
de jongere broer van Juan Goytisolo, Luis die in zijn
roman "Las afueras" misschien wel dichter bij Ferlosio
staat dan bij zijn broer maar die in ieder geval een ver-
rijkende vernieuwing bracht, zo iets als een anti-nomi-
nalistische of zo men wil een functionele roman, waarin
de functie, het sociale verband, hoofdzaak is en waarin
de naam met al zijn bijkomstigheden zijn belang verliest.
Nog een jonge romanschrijver die van groot belang is
volgens ons criterium van vernieuwing is Jesus L6pez
Pacheco, auteur van "Central Eléctrica", een roman die
de veranderingen nagaat in een plattelandsgemeenschap
onder invloed van de bouw van een hydroëlectrische
centrale.
Onder de Spaanse uitgewekenen zijn - na de vroeg-

gestorven Arturo Barea, en de vruchtbare romancier
Ram6n J. Sender (praktisch de enige grote in balling-
schap) - enkele jongeren opgekomen zoals Manel La-
mana, maar de oogst is onzeker. De semi-steriliteit in
de letteren van de Spaanse exil is nog een onderwerp,
een inderdaad gecompliceerd en niet zomaar te verkla-
ren onderwerp, dat wij hier niet kunnen aansnijden.
In ieder geval kunnen we concluderen dat het hoofd

van Spanje wel half gered is. Dat geeft al heel veel
hoop. Want handen en voeten kunnen op een goede
dag zich wel van hun kluisters bevrijden, maar hoof-
den worden niet geïmproviseerd.

1 The Hive. A. Signet (Giant) Book, nr. 51157.
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F. M. Lorda Alaiz

HET SPAANSE TONEEL
IN DE LAATSTE TWINTIG JAAR

Het toneel is, zoals men weet, een toetssteen die ons,
nauwkeuriger dan alle andere culturele uitingen, het
gehalte van een maatschappij op een bepaalde tijd aan-
geeft. Niet alleen door wat het uitspreekt maar ook
door wat het niet of half uitspreekt en door de reactie
die het wekt bij het publiek. En speciaal wanneer an-
dere meer directe middelen om een maatschappij op
een bepaald moment aan een onderzoek te onderwer-
pen geen redelijke garanties bieden. Ik geloof bijv. dat
La muralla (De muur), drama van Joaquîn Calvo So-
telo, voor het eerst te Madrid opgevoerd in oktober
1954 en in Barcelona in december van datzelfde jaar,
met een ovationeel succes, zo onmiddellijk en zo lang-
durig als zich in de loop van deze eeuw in Spanje nog
niet had voorgedaan, ons een duidelijker verklaring
geeft van de huidige Spaanse samenleving dan welke
directe berichten ook. Het onderwerp van dit stuk is
veelbetekenend, de wijze van behandeling is dat ook,
en nog het allermeest het behaalde succes.1 "El To-
millar" is een landgoed in de provincie Badajoz, dat
zo uitgestrekt en rijk is dat het bezit ervan voldoende
is om iemand zich in weelde te laten baden. Jorge
Hontanar, de hoofdpersoon, die met zijn gezin te Ma-
drid in grote weelde leeft, juist doordat hij eigenaar
van El Tomillar is, bekent in het 2e bedrijf aan zijn
vrouw:
lorge - Ik heb "El Tomillar" gestolen.
Ceeilia - Wat zei je daar, Jorge?
1arge - Mijn peet liet mij niets na.
Ceeilia - Maar wat dan?
large - Ik trok Badajoz binnen met de troepen die
het bezetten. Mijn peet was enkele weken tevoren ver-
moord. Ik ging naar het dorp waar hij gewoond had
... Ze hadden daar juist de notarisklerk gevangen ge-
zet die meegedaan had aan ik weet niet hoeveel beest-
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Vertaling vanaf het woord Hotel Broca (z.o.z. kaart):

. " ... waar ik het einde afwacht van de smadelijke tirannie die
mijn arm vaderland lijdt en het eind, tegelijk daarmee, van de
Bourbons-Habsburgse dynastie van Alfonso XIII, de werkelijke uit.
voerder van de staatsgreep van 13-9.1923, die veinst de gevangene
te zijn van' de pretorianen die hij aanvoert. Hij wou een eind ma.
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ken aan het constitutionele regime en het absolute of caesarische in-
stellen en nu merkt hij dat hij geen uitweg heeft. Wanneer wij aan
Europa de waarachtige geschiedenis van de staatsgreep gaan vertel-
len en het bewind van beulen die tot rechters zijn verheven dat erop
volgde, zullen velen dat niet kunnen geloven. Net als de feiten van de
opperbeul van het rijk en kettinghond van de koning: generaal M.
(artînez) Anido. Met een handdruk"



achtigheden die onder het rode bewind begaan waren.
Hij vertelde me dat mijn peet in zijn testament Gerva-
sio Quiroga, een onechte Zoon van hem, tot erfgenaam
van zijn goederen benoemd had. "Maar dat kon wel
in orde gebracht worden", insinueerde hij, zeker om-
dat hij voelde dat zijn leven in mijn handen was. Dat
bood hij me aan in ruil voor zijn vrijheid en zijn leven.
Ik ging erop in. En hij bracht het inderdaad in orde,
misschien was het niet eens erg moeilijk. De getuigen
waren verdwenen.
Ceeilia - (vernietigd) God in de hemel!
Jarge - Nooit is er iemand zo straffeloos bestolen ... "
Gemener daad is niet denkbaar. Die lorge Honta-

nar moet toen hij met de troepen van Franco Badajoz
binnentrok op een walgingwekkend moreel peil gestaan
hebben. Ongetwijfeld heeft het Spaanse publiek in die
lorge Hontanar het symbool herkend van een van de
plagen die het Spaanse volk in de laatste twintig jaar
gegeseld hebben: de corruptie, de omkoperij, het mis-
bruik van macht, het uitplunderen, waarvan niemand
weet, dat officieel gedekt wordt, dat ongestraft blijft.
Calvo Sotelo maakt, misschien ongewild en vanuit zijn
gunstige positie van "persona grata" bij het regime en
die dus door de censuur welwillend wordt behandeld,
de stuwende episode van zijn drama tot echt "teatro
dello spechio". Weliswaar heel laat, omdat tevoren
zelfs dit kleine kiertje niet had mogen openstaan om
een sector van de realiteit waar te nemen. Dit is weer
een logisch gevolg van de stilstand en inderdaad als er
één ding in het Spanje van vandaag duidelijk is, is het
wel dit: dat het land zich in een impasse bevindt. Haar
La muralla waarvan de schrijver zelf zegt dat het "een
röntgenfoto van de samenleving" is, biedt ons vele
belangrijke en juiste onthullingen. lorge Hontanar leeft
twintig jaar lang rustig en veilig binnen zijn onbe-
schaamd cynisme en vormt en onderhoudt zijn gezin
in die tijd. Van religieus standpunt moet men aanne-
men dat hij voortdurend in staat van doodzonde leeft
of misschien helemaal los van de godsdienst. Plotseling
voelt hij zich door de dood bedreigd: een angina pec-
toris belaagt hem. En in zijn doodsangst moet de man
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aan God denken. We zullen er ons maar niet in ver-
diepen of psychologisch gezien deze plotselinge ver-
andering al of niet waarschijnlijk is. In ieder geval is
dit soort bekeringen, dunkt me, nu niet bepaald te
danken aan de goddelijke genade. Een feit is dat lorge
Hontanar plotseling gekweld door gewetensbezwaren
en wroeging (lees: paniek) bij de Kerk aanklopt. Deze
geeft hem het recept: Of teruggave van het gestolene
Of eeuwige verdoemenis. lorge Hontanar, die in ego-
isme zijn diefstal beging - en hoe! - aarzelt ook nu
geen ogenblik: hij besluit tot teruggeven, hoewel hij
weet dat hij daarmee zijn gezin dat altijd in weelde
heeft geleefd, tot de uiterste misère brengt. Het gezin
dat zich blijkbaar niet bekommert om het zieleheil van
de vader en dat niet door morele of religieuse scrupu-
les gekweld wordt, verzet zich als één man tegen de te-
ruggave. De ontknoping werd door Calvo Sotelo naar
aller genoegen bedacht: lorge wordt door de dood ver-
rast terwijl hij het plan heeft terug te geven, waardoor
de hemelpoorten voor hem opengaan; de familie is
meer dan ooit besloten om niet terug te geven, waar-
door ze verder zal kunnen leven van de vrucht van
een diefstal. Zoals men ziet is alles gebeurd en opge-
lost volgens de letter die doodt: de geest die levend
maakt is nergens te bespeuren. Misschien heeft men het
geloof, een geloof in wezen bestaande uit formules en
voorschriften, een geloof in de letter, daarbij zien op-
treden; maar liefde, caritas, zonder welke naar de
uitspraak van Paulus noch geloof noch hoop iets waard
zijn, blijken er nergens. Er is geen twijfel: de persona-
ges uit "La muralla" en het publiek dat hen toegejuicht
heeft zijn zelfde verzameling "gepleisterde graven".
Deze huichelarij gaat in Spanje zijn goddelijke gang.

En niet alleen die op religieus terrein, maar ook die van
politieke, zedelijk-maatschappelijke en zelfs artistieke
aard. Op het creatieve gebied, en evengoed op dat van
de literaire kritiek is het benauwend. Ik heb zo juist
een roman El pan mojado (Het geweekte brood) van
Ramón Eugenio Goicoechea gelezen waarin de schrij-
ver een persoon schept die gedrukt gaat onder een
schuldcomplex dat volkomen ongegrond maar naar de
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smaak van de censuur is. Het gaat om een ambtenaar
van de Militaire Rechtbank die verrast wordt door de
militaire opstand van 1936 in een stad waar de opstand
mislukt. De leiders verschijnen voor een krijgsraad en
de ambtenaar ziet zich door zijn beroep gedwongen de
aanklacht tegen de opstandelingen op te stellen, die
vervolgens ter dood veroordeeld worden. Naar ons in
het boek verteld wordt, had die ambtenaar geen uit-
gesproken politieke overtuiging en was hij ook niet uit-
genodigd om aan de opstand deel te nemen; sterker
nog, men had hem zelfs niet gewaarschuwd. Waarom
voelt hij zich dan schuldig? De huidige Spaanse litera-
tuur voor zover uitgegeven staat vol van dit soort ver-
draaiingen van de waarschijnlijkheid, zoal niet van de
waarheid, om maar de goedkeuring van de censuur te
verkrijgen. De uitzonderingen zijn des te eervoller en
zijn altijd een verrassing. En het staat voor ons allen
vast dat de schrijvers niet alles wat ze schrijven publi-
ceren. Wanneer ze dat eens doen zal het mogelijk zijn
het kaf van het koren te scheiden. Inmiddels leeft men
in verwarring, omdat de kritiek, niet minder op haar
hoede, gekneveld huichelachtig als de creatieven, er in
geen enkel opzicht toe bijdraagt om het goede naar
voren te halen en het slechte te brandmerken. Ik hoor
bijv. dat een dezer dagen een hoogleraar een lezing
houdt over Garda Lorca en een fantastische theorie
uitdenkt om te bewijzen dat het toneel van Lorca in
het buitenland een veel grotere invloed heeft gehad
dan in Spanje, i.p.v. dit verschijnsel eenvoudig te ver-
klaren door te zeggen dat de auteur van Het huis van
Bernarda Alba in 1936 vermoord werd, lijfelijk en naar
wat zijn werk betreft, een onbetekenend detail blijk-
baar voor de spreker dat hij niet alleen verzuimt op
zijn juiste waarde te schatten, maar dat hij brutaalweg
overslaat.

Het toneel ontkomt niet aan die vloek. Behalve zeer
zeldzame uitzonderingen die wonderen lijken en het
goedbeschouwd ook zijn - verderop zullen we er ons
nog wel ernstig mee bezighouden - zijn er de laat-
ste twintig jaar in Spanje honderden toneelstukken ge-
concipieerd en geschreven die, afgezien een ogenblik
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van hun zuiver dramatische kwaliteiten, zo ze al niet
verregaand onbenullig, dan toch duidelijk en doortrapt
tendentieus zijn. Misschien wel 90% van de productie
valt daaronder.2 Laten we eens zien.

Toen de burgeroorlog uitbrak bevond het toneel
zich in een periode van overgang tussen twee genera-
ties: de verdwijnende van Benavente, Arniches, de ge-
broeders Alvarez Quintero, Luis Fernández ArdavÎn,
Eduardo Marquina en Gregorio MartÎnez Sierra, mèt
de belangrijke invallen in het terrein van de gebroeders
Machado, Unamuno en Valle-Inclán, én de opkomende
van Lorca, Casona, J ardiel Pon cel a en J acinto Grau.
Tussen deze laatsten vertoonde zich al José López Ru-
bio die later een figuur van de eerste rang is geworden,
en waren ook José M. Pemán - door de achterdeur
van het partij-toneel tegenover het niet minder ten den-
tieuse van Pérez de Ayala - en Pedro Munoz Seca -
door de achterdeur van de cynische klucht - binnen-
gedrongen. Achter hen allen krioelde een grauwe me-
nigte van schrijvers van stukken over bepaalde milieus,
van komische eenacters, van operettes en musicals. Tot
dan toe gingen de dingen in Spanje hun natuurlijke
gang - en dus ook het toneel, - met alle tegenstel-
lingen, verscheidenheid en onrust die aan het leven,
wanneer dit zich ook slechts met een minimum aan
spontaniteit uit, zijn belang, zijn rijkdom, zijn diepte,
zijn trilling en schakering geven. Vanaf 1939 wordt dit
proces onderbroken. Laten we er op het moment vanaf
zien om die breuk in de continuïteit in al zijn omvang
te doorgronden. Zeker is dat van toen af er dingen
zijn, de meesw zelfs, die een Spanjaard niet mag zeg-
gen. In het openbaar, natuurlijk, want dan pas is zeg-
gen effectief, privé heeft de Spanjaard immers altijd
gezegd wat hij wilde. En het toneel is luidkeels zeggen,
is a.h.w. het marktplein. Wat hij wel mocht zeggen, is,
zoal niet vals, dan toch verdraaid, eenzijdig en, in het
gunstigste geval, buiten verband met de meest nijpende
situatie van de Spanjaard, dus uitwijkend. Het Spaan-
se toneel van de laatste twintig jaar loopt over van
onvoldragen personen en situaties, die onmogelijk voor
vol kunnen worden aangezien. Of ze zijn van geen al-
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lure, desnoods vermakelijk maar zonder innerlijk en er
gaat niets van uit.

In de twee laatste decaden zijn als toneelschrijvers
opgekomen, bevestigd of gebreveteerd: José M. Pemán,
Joaquln Calvo Sotelo, Juan Ignacio Luca de Tena,
Victor Ruiz Iriarte, José L6pez Rubio, Horacio Ruiz
de la Fuente, Miguel Mihura, Antonio Buero Vallejo,
Alfonso Sastre, Luis Delgado Benavente, Alfonso
Paso, Enrique Suárez de Deza, Carlos Llopis en Adolfo
Torrado. Anderen hebben zich voor korter of langer,
met meer of minder geluk alleen maar op het terrein
gewaagd zoals J. A. Giménez Arnau, Alvaro de la Ig-
lesia, Edgar Neville, Claudio de la Torre, Tomás Bor-
rás, Félix Ros, Julia Maura, José Suárez Carreno,
Agustln de Foxá, F. Serrano Anguista, Antonio de Lara,
Felipe Sassone, Angel Zuniga, Fernando Lázaro en
Pedro Salinas; deze laatste is een geval op zichzelf
doordat hij buiten Spanje schreef en enige van zijn
stukken, zij het dan door amateurs, buiten Spanje zijn
opgevoerd, maar vooral doordat zijn toneel, hoewel
niet erg omvangrijk, toch doordat het vrij en werkelijk
artistiek is veel meer aandacht vraagt dan dat van
vele toneelschrijvers die tot vervelens toe en met alle
onderscheiding in Spanje zijn opgevoerd.

We zullen ons vooral met de eerste groep die tegen-
woordig in Spanje de toon aangeeft bezig houden. Op
gevaar af van in onjuistheden te vervallen - ik wil
hier de lezer alleen wat oriënteren - ga ik die in drie
klassen verdelen. Die van de pseudo-kunstenaars door-
dat ze het propaganda-genre raken (Pemán, Calvo So-
telo, Luca de Tena, waar men Giménez Arnau bij kan
rekenen); die van degenen welke we de mensen van
het ambacht, de professionals zouden kunnen noemen
(Ruiz Iriarte, Lopéz Rubio, Mihura, Suárez de Deza,
Paso, Llopis en Torrado); en tenslotte die van de wer-
kelijke kunstenaars Buero Vallejo, Sastre, Delgado
Benavente en in zekere zin ook Ruiz de la Fuente).

De eerste vier zijn regelrecht" verdacht". Hun toneel
is "rechts": "engagé" niet aan het leven of aan de geest
van de tijd, maar aan kunstmatige en starre bovenbouw
die het leven is opgelegd, als een voorbijgaande, lokale
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aangelegenheid. De roem die deze toneelschrijvers nu
genieten is niet blijvend, omdat hij is ontstaan in een
gunstig en exclusief milieu, en beantwoordt ook niet
aan de tamelijk twijfelachtige artistieke waarde van
hun werken. Ik ken n.l. artistieke waarde toe aan die
creatie die, als eerste voorwaarde, wortelt in de echte
mens en het echte leven, met al hun oneindige facetten
en hun soms geheimzinnige, maar altijd onverbiddelijke
logica, wat allemaal primair is vergeleken met welke
doctrinaire ideologie dan ook. Kunst is volgens mij dat
wat aan een werk zijn objectiviteit, zijn meest onher-
leidbare categorie geeft. Het kunstwerk, eenmaal vol-
tooid, moet een eigen, onafhankelijk leven bezitten,
moet als het eenmaal uit handen is gegeven, duidelijk
zijn plaats in de tijd en in de ruimte innemen. Gelijk
God, de opperste Schepper, naar ik geloof, zijn schep-
selen vrijlaat op het moment dat Hij ze schept. Kinde-
ren Gods, zo men wil, maar vrij. Echte schepping eist
een duidelijke scheiding tussen schepper en geschape-
ne, het doorknippen van de navelstreng. Al het andere
is bedrog of onmacht. Pemán, Calvo Sotelo, Luca de
Tena en Giménez Arnau hangen een wereld- en levens-
beschouwing aan die volkomen omschreven is en die
als zodanig niet meer of minder respectabel is dan ie-
dere andere, maar ze zijn zo verzekerd van hun waar-
heid en van hun persoonlijke overtuigingen dat ze die
aan hun personages hebben opgedrongen, waardoor ze
hem àf tot copie of spreektrompet van zichzelf maken
àf hem op een bepaalde manier, overeenkomstig vooraf
opgestelde regels van duidelijk subjectieve en doctri-
naire oorsprong, laten bewegen. Soms gaan ze aan het
moralizeren "op zijn Spaans", in de bekrompen en par-
tijdige betekenis die men aan de uitdrukking in het
"tijdperk van Franco" gegeven heeft, in een Spanje
n.l. dat zijn rug toedraait aan de toekomst en aan Eu-
ropa, al is het dwaas en koppig pro-Duits - met of
zonder nazi's -, en dat zelfingenomen, opschepperig,
clericaal, onnozel en moors is. In Una bomba llamado
Abelardo (Een bom genaamd Abelardo), een comedie
van Alfonso Paso waarmee deze bij de groep drama-
turgen terecht kwam die we hier bespreken, komt een
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persoon voor die schrijvers volle sympathie heeft en
die uitroept: "Als ik moet kiezen tussen Parijs en Da-
mascus, dan kies ik Damascus". Blijkbaar gaat het om
een vurig aanhanger van de politiek van toenadering
tot de Arabische wereld die Franco op een even koppi-
ge als catastrofale manier gevolgd heeft. Dit werk van
Paso is bovendien in zijn geheel één hysterisch protest
tegen de technische vooruitgang, gelanceerd op een ma-
nier die doet denken aan de vos en de druiven die hij
zo zuur vond omdat hij er niet bij kon. Dit alles be-
antwoordt aan een houding die vandaag in Spanje of-
ficieel graag gezien wordt. Natuurlijk weerspiegelen
niet alle werken van deze schrijvers met dezelfde he-
vigheid hun neiging tot één partij en tot bewieroking.
Er zijn er zelfs (Entre el si y el na van Pemán; La visita
que na tacó el timbre (De visite die niet belde) van
Calvo Sotelo; Dan jasé, Pepe y Pepita van Luca de
Tena en Carta a Parîs van Giménez Arnau, bijvoor-
beeld) die met meer of minder diepte en conventio-
naliteit, zich tenminste op een zuiver menselijk terrein
bewegen. Maar zeker is dat in het algemeen bij hun
werken hun politieke richting om de hoek komt kijken
als er tegenwoordig in Spanje nog van een politieke,
sociale of godsdienstige richting kan gesproken wor-
den. Hun toneel, gewoonlijk goed geconstrueerd, han-
dig met een correcte dialoog, kortom uit een technisch
oogpunt heel aanvaardbaar en zelfs toe te juichen, al
houdt het zich gewoonlijk aan de traditionele vormen,
laat veel te wensen over ook al stelt men heel middel-
matige artistieke eisen.

Onder die van de tweede klasse, die ik tot beter
onderling begrip van het etiquet ambachtslieden of
professionals voorzien heb - waarbij ik aan dat woord
de neutrale, eerbiedwaardige en dienende betekenis geef
die slaat op de uitoefening van een beroep of ambacht
ten bate van een publiek zonder grote onrust - komen
door hun grote bekwaamheid, vernuft en gratie José
L6pez Rubio en Victor Ruiz Iriarte bijzonder naar
voren, doordat hun toneelspelen het publiek altijd een
aangename verpozing bieden, al worden ze spoedig
vergeten en met elkaar verward, omdat noch de onder-
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werpen belangrijk, noch de milieus goed omschreven,
noch hun personages duidelijk gedifferentieerd zijn.
Ook Miguel Mihura onderscheidt zich door de speciale
soort humor die hij aan zijn intriges en zijn typen mee-
geeft, een humor die vaak speelt met het absurde, met
de verschoven gemeenplaats en de ongebreidelde fan-
tasie, maar die dikwijls pittig en efficient is. Deze hu-
mor, voor een deel afkomstig uit Italië èn van Jardiel
Poncela, vormt de grondtoon van het weekblad La
Codorniz dat wanneer het te duidelijk afdwaalt naar
de sociale satire te pletter loopt tegen de agenten van
het Ministerie van Voorlichting; ook Antonio de Lara
(Tono), Alvaro de la Iglesia en enkele anderen hebben
er hun deel van mee gekregen. Ook Suarez de Deza en
Alfonso Paso verdienen wel enige aandacht, ofschoon
meer door hun vruchtbaarheid dan door genietbaar-
heid. Met Carlos Llopis is dat minder het geval; en he-
lemaal niet met Adolfo Torrado.
Van de derde klasse die ik de werkelijke kunstenaars

noemd heeft Horacia Ruiz de la Fuente zeer prijzens-
waardige werken geschreven waarin moeilijke tech-
nische problemen met behoorlijk succes zijn opgelost
(La novia, La Muneca rota, ieder in drie bedrijven met
één enkele speler) en waarin hij zijn situaties en zijn
personen voornamelijk sentimenteel en pathetisch, maar
dan toch waarschijnlijk leven ingiet.
Luis Delgado Benavente heeft proeven van talent,

roeping en eerlijkheid geleverd. "De kinderen van Del-
gado Benavente's verbeelding - schreef A. Marquerie
in ABC naar aanleiding van de première van een van
diens werken - zijn menselijk, met hun deugden en
hun gebreken, ze voelen, ze lijden en uiten hun moed
en hun lafheid, en gedragen zich niet naar de willekeu-
rige luim van de dramaturg maar zoals hoort bij hun
persoonlijk temperament". Deze regels zeggen iets dat
men eigenlijk als vanzelfsprekend moest aannemen bij
het beoordelen van een zelfs maar middelmatig toneel-
werk. Het feit dat ze neergeschreven werden om de
schrijver die ze bij de kriticus heeft opgeroepen te eren,
geeft wel aan hoe elementair de kritiek in Spanje is
geworden. Delgado Benavente is een eervol voorbeeld.
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Zijn oeuvre, tenminste het openbaar gemaakte, is nog
niet heel groot (Jacinta, Tres ventanas, Een half uur
tevoren) maar is gebaseerd op een aandrift van ochte
creatie, zonder te wijken voor de druk van de omge-
ving die tegenwoordig de Spaanse letterkundige be-
nauwt.
Eervolle voorbeelden zijn ook Antonio Buero Val-

lejo en Alfonso Sastre. De eerste is ongetwijfeld door
de omvang en de gelijkmatige artistieke kwaliteiten
van zijn werk die soms tot hoog niveau stijgen, de top-
figuur van het hedendaagse Spaanse toneel. Buero
Vallejo werd enige jaren geleden, op een bijna sensa-
tionele manier ten spijt van een vijandig milieu, be-
kend door het stuk Historias de una escalera, een rea-
listisch drama, volkomen objectief, met een eenvoudi-
ge maar waarheidsgetrouwe opzet, sober, stoer van
gang en van expressie, waaruit voor ons oprijzen een
milieu en een aantal karakters die heel goed gezien en
getekend, precies gelocaliseerd en getypeerd, levend en
overtuigend zijn. Kortom, hier hebben we een venster
dat open gaat naar de wereld. Dus in het Spanje waar
de première plaats vond, een zuiver wonder. De eerste
triomf van Buero Vallejo was echt en verdiend. En
zijn huidig aanzien als toneelschrijver, opgebouwd door
talrijke en grootse premières, is het meest onbetwistba-
re, het meest solide en bestendige in Spanje. Hij is een
vruchtbare en gevarieerde schepper, die zonder af-
stand te doen van de traditionele toneel expositie, de
techniek nauwkeurig en efficient hanteert. Op dit ogen-
blik - en hij is nog jong, zo tegen de veertig - heeft
hij reeds een omvangrijk oeuvre op zijn naam dat nooit
afzakt en telkens in de roos van de kunst schiet. Ik be-
veel dit werk dringend aan bij de toneelleiders in Ne-
derland, in het bijzonder La Tejedora de Suenos (De
dromenweefster), een vermenselijkte modernisering van
het geval Penelope waarin Homerus wordt gecorri-
geerd ten gunste van de psychologische waarschijnlijk-
heid van die figuur; verder En la ardiente oscuridad,
een bijna mythisch drama van de menselijke verblin-
ding, die nog duisterder wordt gemaakt door berusting
en traagheid of kwade wil die ertoe drijft zelfs de idee
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van het licht te gaan haten; Las palabras en la arena
(Woorden in het zand), een dramatisch juweeltje dat
de geest van het Nieuwe Testament op een stralende
wijze, met een haast beeldende welsprekendheid weer-
geeft; Madrugada, een conflict van heel menselijke be-
langen en geesten, en tenslotte I rene 0 el T esoro, El
terror inmóvil, La senal que se espera, Casi un cuento
de hadas (Bijna een sprookje), Aventura en lo gris, alle
met een universele geldigheid. Hoy es jiesta herneemt
het milieu en de typen van Histarias de una escalera
waarachtig en gaaf van zichzelf, maar misschien moet
men Spanjaard zijn om alle nuances ervan te proeven.
Hetzelfde geldt voor Las cartas boca abajo, afspiege-
ling van een echte Spaanse droeve realiteit. Ik heb ge-
hoord dat Buero Vallejo onlangs een nieuw stuk ten
ten tonele heeft gebracht waarvan ik alleen weet dat
het heet Un sonador para un pueblo, dat het gebaseerd
is op de muiterij van Esquilache (1766) en dat het met
levendige discussies is ontvangen. Ik weet niet of Bue-
1'0 Vallejo nog enige onuitgegeven werken onder zich
heeft, maar het is heel goed mogelijk.

Alfonso Sastl'e is een bijzonder geval. Natuurlijk
gaat het hier om een integere en belangrijke schrijver,
maar zijn prestige wordt meer voorvoeld, met recht
voorvoeld, dan bewezen. Men kent van Sast re slechts
een half dozijntje werken en zelfs een enkele daarvan,
met wantrouwen bekeken door de censuur, is maar
langzaam en met moeite door besloten of amateurop-
voeringen of enkel door lectuur bekend geworden. Een
typisch voorbeeld is Escuadra hacia la muerte dat de
censoren, opnieuw blijkgevend van hun kortzichtig-
heid en geborneerdheid, als antimilitaristisch opvatten,
waarmee ze het grofweg denigreerden, want dit werk
is iets van heel wat meer gewicht. Het gaat inderdaad
om het onthullende uitbarsten van de persoonlijke kern
van enige menselijke wezens, teweeggebracht door een
grenssituatie, n.l. de nijpende en alles ontbindende epi-
sode van een oorlog. Een van de eerste werken van
Sastre, Cargamento de ensuenos leerde ik trouwens al
jaren geleden kennen in Amsterdam, door een opvoe-
ring van een groep studenten in Spaans van een van
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de universiteiten in die stad. In dat vroege werk van
Sastre trad reeds aan de dag hoe zeer hij zich bezig-
hield met de techniek, en met de meest geavanceerde
tendenties in de kunst en de filosofie van heden, en
tevens met wat zij aan sociale verontrusting meebren-
gen. "Toneel en maatschappij" is de titel van een van
Sastre's essays. Door dit alles is Sasu"e de Spaanse to-
neelschrijver van deze tijd die meer dan wie ook, uitge-
zonderd misschien de Catalaan Mal1Uel de Pedrolo aan
wie ik verderop nog enkele regels zal wijden, door de
vorm en de inhoud van zijn werk, op de hoogte van
zijn tijd staat. Andere bekende stukken van Sastre zijn:
La mordaza, La sangre de Dios, El pan de todos. Kort
geleden heeft hij Ana Kleiber gepubliceerd, waaraan
een inleiding voorafgaat waarin hij zegt dat hij nog
vijf andere stukken af heeft - Prólogo patético, Tierra
roja, Muerte en el barrio, Guillermo Teil tiene los ojos
tristes en El cue rvo - en dat hij er nog een dozijn, waar
van hij de titels geeft, in voorbereiding heeft en die hij
in 1960 hoopt af te maken. Kortom, Sastre is het ka-
rakteristieke voorbeeld van de echte Spaanse kunste-
naar die, half gestikt door het milieu, als voorlopige
redding de zuurstof zoekt waar hij kan, en wacht.

Ook de Catalaanse schrijver Manuel de Pedrolo, met
een oeuvre aan romans vooral die merendeels onuit-
gegeven zijn, wacht. En ik noem hem omdat hij in het
overzicht van de Spaanse toneelschrijvers een buiten-
gewoon geval is. Pedrolo is op het moment een van de
topfiguren van de jonge Catalaanse letteren, een ar-
tistieke uiting die niet alleen door wat ze mag zeggen,
maar reeds door het loutere feit dat ze zich in het
Catalaans uit, te kampen heeft met allerlei moeilijk-
heden en belemmeringen. Pedrolo heeft vier toneelstuk-
ken geschreven: El rei, Cru ma, La nostra mort de cada
dia en Homes i No: het eerste onuitgegeven, het tweede
en vierde opgevoerd door een amateurgroep in Barce-
lona en het derde uitgegeven (Ed Moll, Palma de Mal-
lorca, 1958). Tijd en ruimte ontbreken me om ze rustig
te analyseren. Ik wil er alleen van zeggen dat ze door
hun inhoud en expositie het figuur van Spanje in ze-
kere zin redden, althans op één van zijn taalgebieden, en
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zonder dat Spanje natuurlijk beseft m welk een slaap
en gedraam het is weggezakt.

1Mogelijk kennen enkelen van mijn lezers het stuk, daar ik gehoord
heb dat het in Holland is opgevoerd, ofschoon ik betwijfel of het ook
maar het geringste succes heeft gehad. La muralla is een stuk dat
alleen geknipt is voor de Spanjaard van nu. Ik ben er zeker van
dat het bij een Nederlander slechts ontzetting en afschuw kan op-
wekken en absoluut geen neiging om er zich mee te identificeren.
2 Er bestaan in Spanje vers~heidene collecties toneelstukken zoals El
Teatro, Farsa, La Escena, Teatro Selecto waarnaar de lezer die wat
Spaans kent kan grijpen, als hij zich een direct oordeel wil vormen
over de dramatische productie van de laatste 20 jaren. En dan de de-
len die sinds 1949 jaarlijks bij de Editorial AguiIar, te Madrid, ver-
schijnen onder de titel Teatro Espanol met de zes belangrijkste stuk-
ken van het jaar, gekozen, ingeleid, geannoteerd, etc. door F. C. Sainz
de Robles. Met een zelfkritiek en andere kritieken, foto's, etc. Ach-
terin staat een volledige lijst van de voor het eerst in Madrid en in
de provincies opgevoerde stukken.
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Jef Last

FELIZ

Nee, het was zeker niet om Feliz zelf, maar veel-
meer vanwege zijn kordate moeder en het hele nest
broertjes en zusjes dat geregeld om haar wijde rokken
dromde, dat ik daar zo graag thuis kwam. Ik leerde
zijn familie kennen in die septemberdagen, toen Madrid
nog zo sterk haar revolutionaire gezicht toonde, dat
men er meer aan broederschap herinnerd werd dan aan
de oorlog. In een lange rij pas aangenomen vrijwilligers
slenterde ik over de brede Avenida de la republica.
Een vrouw van rijpere leeftijd, met een strak, maar
nog altijd fris en gezond gezicht kwam op ons toelo-
pen. Op het ezeltje, dat zij aan de teugel voerde, en dat
met groene meloenen beladen was, zaten drie kleine
jongetjes te klakken met hun benen. Toen ze vlak bij
was begon ze, alsof ze haar verstand verloren had, haar
meloenen zo maar onder onze miliciens te verdelen. De
meesten waren een beetje verbaasd en voelden er niet
veel voor ze aan te nemen. Misschien hadden ze geen
lust verder van café naar café zo'n meloen mee te sjou-
wen. Maar een bleke jongeman, die ik tot nog toe nog
niet had opgemerkt bleef aandringen: "Neem ze toch!
Neem ze allemaal! Dat is mijn moeder!" Onder de
over het algemeen nogal luidruchtige leden van ons
bataljon was Feliz een jongen, die zo weinig opviel,
dat men haast geneigd was zijn bestaan te vergeten.

Hij was evenmin moedig als laf, had geen eigen
mening, of liet die tenminste in geen enkele discussie
ooit blijken, hij ondernam nooit iets op eigen houtje,
maar was buitengewoon gehoorzaam en bovenal, bijna
op het belachelijke af, onhandig.
Toen we in Naval Perral onze eerste aanval van de

Moren doorstonden lag hij achter een grote steen wel
een half uur naast me, zonder ook maar een schot te
lossen. "Waarom schiet je niet, idioot!" vroeg ik. Ver-
legen antwoordde hij: "Ik weet niet hoe je de haan
moet spannen." Daarom kwam niemand ooit op het
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idee Feliz een gevaarlijke opdracht toe te vertrouwen,
maar hij was altijd bij de hand als er water gehaald
moest worden of een ander baantje waar de anderen
geen zin in hadden. Daar hij geen flamencos zong en
evenmin ooit aan de gesprekken deelnam, zouden we
ternauwernood zijn stem gekend hebben, wanneer hij
niet eens bij het eten plotseling de opmerking gemaakt
had: "Niemand kan zo'n lekkere podja koken als mijn
moeder. Jelui kunt gerust eens bij ons komen eten als
we weer in Madrid zijn!" Of wel: "Die broek van jou
wil mijn moeder best voor je opknappen als we weer
thuis zijn." Het gevolg was dat inderdaad veel mili-
ciens van buiten, wanneer we met verlof waren, hun
goed gratis door de moeder van Feliz lieten wassen, en
zo bleef ook ik daar eens babbelen, toen ik mijn
gewassen plunje weer kwam halen. Het was een kleine,
aan een patio gelegen tweekamerwoning, maar er heer-
ste altijd een drukte als in een possada. De moeder van
Feliz hield zich bezig met de was, terwijl ze tegelijker-
tijd vruchten sorteerde en wijn schonk voor de kame-
raden, de snotneusjes van de kinderen schoonveegde en
bovendien nog twee drie buurtvrouwen te woord
stond, die zich in de patio ophielden. De radio speelde
op volle toeren en aan de tafel zaten een paar milicia-
nos te kaarten. Uit alle hoeken kwamen kinderen aan-
gekropen en naast de deur zat Feliz bescheiden op een
kist, met een bleekneuzig zusje op zijn knieën. Niet hij
was de held van het huis, maar zijn oudere broer, En-
rique Martinez, die eens, vanuit een kuil, een tank bui-
ten gevecht gesteld had en die nu, met zijn verbrijzelde
arm in verband, telkens opnieuw ieder die luisteren
wilde zijn avontuur vertelde.

De prachtige zorgeloze herfstdagen behoorden tot
het verleden. Het belegerde Madrid was een honge-
rende vesting geworden. Ijzige winden bliezen uit de
Sierra, en in de onverwarmde huizen rilde de onder-
voede bevolking haast even sterk als wij in de loop-
gra ven. Sinds ik eerst tot sergeant, en later tot officier
was bevorderd, waren mijn betrekkingen tot de sol-
daten zeker niet minder hartelijk, maar toch wel iets
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minder persoonlijk geworden. Door mijn verantwoor-
ding voor 140 manschappen kon ik mij geen persoon-
lijke sympathieën of antipathieën meer veroorloven bij
het geven van verlof, bij bevordering of de keuze van
mannen voor gevaarlijke patrouilles. Sergeant Atana-
sio Pastor speelde stiekem kaart in de onderstand en,
hoewel dat volgens legerorde strikt was verboden, en
slaagde er daarbij soms in, op niet helemaal eerlijke
wijze zijn kameraden het geld uit de zak te kloppen.
Maar sergeant Pastor was een van mijn moedigste man-
nen, en bovendien mijn beste machinegeweerschutter,
daarom deed ik een oogje dicht. Ik had lange tijd een
afkeer gehad van Jezus Baldaviesi, onze zieken drager,
vanwege zijn ruwe taal, zijn onverschilligheid en zijn
schijnbare harteloosheid. Daarna zag ik hem, dwars
door het vuur van de vijand heen, over een open veld
rennen, om een gewonde te helpen, en later, toen de
vijand reeds aanviel, kwam hij als laatste terug in de
loopgraaf met een stervende kameraad over zijn schou-
ders. Ik leerde, dat niet de burgerlijke moraal maar al-
leen hun militaire betekenis de doorslag moest geven
bij het beoordelen van mijn mannen. Het was de ge-
woonte dat 's avonds, in de rustige perioden tussen of-
fensief en contra-offensief, zowel onze soldaten als die
van de vijand, in de loopgraven zongen. Men riep dan:
"No tirais! Vamos a cantar." (Niet schieten, we gaan
nu zingen,), en als bij afspraak staakten beide partijen
dan het vuren.
Hoe vaak heb ik zelf, in maanlichte nachten, als

betoverd geluisterd naar de dartele hartstocht der ge-
improviseerde flamencos! Thans echter controleerde ik
als verantwoordelijk stellingcommandant onze voorste
linies. Aan de andere zijde, bij Las Rosas vibreerde een
volle mannenstem. Ik zag hoe onze kleine Gato, in
een haast biddende houding over de borstwering leun-
de. Zijn over het algemeen zo typisch straatjongens
gezicht scheen haast verstrakt tot een bronzen masker.
Toen hij eindelijk merkte dat ik achter hem stond flui-
sterde hij: "Dat moet een jongen uit onze streek zijn.
Hij zingt de liederen van Granada!" Zijn geweer lag
onaangeraakt voor hem. De eerste de beste Moor die,
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volgens hun gewoonte, stiekem aan kwam sluipen, had
het aan de loop door het schietgat kunnen trekken. Ik
kende dit gevaar en de volgende dag gaf ik het bevel
onmiddellijk te schieten als er aan de overkant werd
gezongen. Vechten wordt onmogelijk wanneer de man-
schappen zich te zeer bewust worden, dat aan de an-
dere kant niet slechts vijanden staan, maar mensen.

In deze periode verdween het bestaan van Feliz nog
meer dan te voren uit mijn bewustzijn. Ik had het veel
te druk om me met de afzonderlijke mensen bezig te
houden, en wanneer ik weer met verlof in Madrid was,
sliep ik daar nu meestal in de kazerne of in de Aliansa.
Ik had geen tijd over om de moeder van Feliz in de
buitenwijk van Puente de Vallecas op te gaan zoeken.
Over hem zelf kreeg ik zomin slechte als goede rappor-;
ten. Slechts één keer trok hij de aandacht, en dat wa~
bij een instructie in het werpen met handgranaten. In
die tijd gebruikten we nog de oude Spaanse blikken
dozen, waarvan de lont met een cigaret moest worden
aangestoken. De handen van Feliz beefden, toen hij
de met dynamiet gevulde doos aanpakte. Twee keer
was hij zo zenuwachtig, dat hij zijn cigaret te kort aan
de lont hield. Toen de handgranaat de derde keer plot-
seling begon te sissen, liet hij haar van schrik naast
zich op de grond vallen. We sprongen allemaal als
vlooien opzij, even later ontplofte de handgranaat, en
het was een waar wonder dat niemand van ons door
haar gewond werd. Daarna deelde ik Feliz in bij de
intendance, en ik hoorde niets meer over hem, tot het
verlofsprobleem steeds moeilijker begon te worden.

Van de 140 manschappen konden iedere drie dagen
slechts twee man met verlof gaan. Ik koos hen uit de
dappersten, de ijverigsten, of uit diegenen, die wegens
familieomstandigheden dringend naar huis moesten.
Elke morgen na het appèl melde Feliz zich bij mij:
"Kapitein, kunt U mij niet zeggen wanneer ik aan de
beurt ben?" Telkens moest ik hem antwoorden dat hij
nog moest wachten. Nooit drong hij bij me aan, maar
wanneer hij zwijgend wegging was het me duidelijk hoe
hij door een steeds sterker heimwee naar zijn familie
gekweld werd. Ik wist hoezeer hij aan zijn broertjes
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en zusjes hing en kreeg bijna gewetenswroeging toen ik
hem eens zag zitten, met een brief van thuis in zijn
bevende handen en een gezicht zo strak en bleek als dat
van onze lijken. Misschien was dat wel de reden, dat
ik hem tenslotte toch maar op de lijst zette, nog voor-
dat hij daarop eigenlijk recht had. De verlofgangers
traden aan. Voordat ik het hem kon beletten had Feliz
mijn hand gegrepen en drukte er een kus op. Hij droeg
een jute zak over zijn schouder, vol harde broodresten,
die hij op zijn rantsoen gespaard had. "Denk er om,
Feliz" zei ik hem, "dat terugkeer na de vastgestelde
tijd tegenwoordig streng bestrafd wordt." Hij glim-
lachte zonder te antwoorden, en ik zag hoe hij zich,
in de holle weg die naar de commandantuur voerde
nog een paar keer omwende om naar me te wuiven.

Precies op tijd keerde Feliz terug en ging, zonder
zich bij mij te hebben gemeld, direct naar zijn onder-
stand. Hij lag, met zijn gezicht op het natte stro, te
huilen, zonder te willen eten en zonder acht te geven
op de commando's.
Z'n wanhoop had ik reeds vaak meegemaakt bij

mijn mannen, na de ontvangst van een brief met rouw-
rand ... Ik wist dat er in zulke perioden niet met hen
viel te spreken. Was misschien Enrique Martinez ge-
storven aan zijn nog niet geheelde wonde? De kame-
raad, die Feliz naar Madrid had vergezeld, zei me:
"Niet alleen Enrique. Toen Feliz aan de Puente kwam
was de buurt juist door de fascisten gebombardeerd.
Uit de ruïnes van zijn huis heeft men alleen lijken op-
gegraven."
In het bewustzijn dat iedere troost hier vergeefs zou

zijn liet ik hem rustig liggen, tot hij zich twee dagen
later bij mij melde:
"Kapitein, ik verzoek U mij uit onze compagnie

over te plaatsen naar de instructie voor dynamiteros."
"Maar beste Feliz! Herinner je toch die granaatwer-

perij toen! Je weet toch zelf wel dat je daarvoor veel
te nerveus bent!"
"Ik ben niet meer de zelfde als toen, kapitein, en ik

wil de plaats innemen van Enrique."
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Hoofdschuddend gaf ik mijn toestemming. Men nam
hem bij de instructiesectie aan, en ik hoorde, dat hij
geen handgranaten meer liet vallen, maar met inner-
lijke verbetenheid al zijn krachten inspande. Toch be-
hoorde hij ook bij de dynamiteros, net als vroeger bij
ons, evenmin tot de uitblinkers als tot de uitgesproken
slechten. De achtste juli kreeg ons bataljon bevel tot
de aanval. Op onze rechterflank stormde de compagnie
van kapitein Bodega wild, en bijna zonder dekking te
zoeken voorwaarts. Mijn compagnie echter, die van
twee kanten vuur kreeg, kwam slechts langzaam voor-
waarts. Door mijn kijker zag ik, dat de vijand bij Las
Rosas reeds uit de loopgraven begon te vluchten, en ik
verwachtte dat Bodega met zijn mannen zich ieder
ogenblik in hun stelling zou storten. Tegen ieder voor-
schrift in rende hij met zijn twee luitenants voor de
troep uit. Op een afstand van minder dan zestig meter
van de loopgraaf verbrijzelde een granaat hem beide
benen. Zijn compagnie, nog slechts onder het bevel van
een te jonge luitenant, raakte in verwarring en trok
zich zonder noodzaak terug. Van achter de spoorweg-
dijk verschenen twee vijandelijke tanks en namen ons
onder kruisvuur. Daar we geen anti-tankgeschut had-
den, gaf Manoio de dynamiteros bevel voorwaarts te
gaan, om te trachten de tanks tegen te houden. Ik zag
Feliz op zijn buik door een greppel kruipen, naar een
gat naast de pozo. In zijn rechterhand hield hij een
benzinefles, klaar om te werpen. De tank kwam recht
op hem af. Vrezende dat onze rechterflank afgesneden
zou worden gaf ik mijn compagnie bevel tot de terug-
tocht. De tank naderde snel. Plotseling richtte Feliz
zich half op, en slingerde de fles van zich. De fles viel
ongeveer tien meter voor de tank neer, en ontplofte in
rook en vlammen. Voor hij een tweede fles kon werpen
begon de tank met beide machinegeweren in zijn rich-
ting te schieten. Een ogenblik later doorbrak het mon-
ster onze linie, maar daar zijn infanterie niet snel ge-
noeg volgde, gelukte het de meesten van mijn mannen
veilig de loopgraaf te bereiken.
Die avond bleek bij het appèl, dat wij tachtig man

van ons bataljon hadden verloren. Hun lichamen,
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waaronder ook dat van Feliz, lagen als zwarte, krom-
me lijntjes in het niemandsland tussen ons en de vij-
and. De op ons gerichte mitrailleurs aan de andere kant
beletten ons de doden te bergen.

30 oktober 1937
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BIas de Otero

DUIF, VLIEG NIET VER UIT

Veel dingen weet ik, andere verzwijg ik,
ho~ kan ik zeggen Spanje, vaderland
vnj.
(Spanje
vrij). Bulderend
geschater.
We gaan nog niet naar huis
nog lange niet.
Ze laten niet zien wat ik schrijf
omdat ik schrijf wat ik zie.
Ik weet Castilië
is wijd.
Hoe kan 'k zeggen indigo, gisteren,
olijfpers.
Gisteren.
Morgen.
We gaan nog niet naar huis
nog lange niet .
. . . . wat ik met de ogen zie
van de jeugd en van het volk.

Vert. G. J. Geers

132



BIas de Otero

DE PEN DIE MOET ZINGEN

En toch
de wind (die obsessie van blijde, vrije wind)
dringt in het boek, opent de bladen,
beweegt vers zeventien, blaast tussen de silaben,
en als je wist hoe ik stik in de 0,
het is als was heel Spanje één gruwelijke
plaza de toros,
wit van de zon,
langzaam weggevreten door een geweldige waaier
van zwart.
(En toch
beweegt
een ietsje wind, zie maar gindse peppel ... )

Vert. G. J. Geers
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BIas de Otero

VADERLANDSE LES

Rumoer
van gisteren. Nooit iets over morgen.
Dat stond geschreven.
Rumoer dat stof werd, wordt eens een boom
De lucht
is helder. De rivier
bruist in de molen.
o vaderland
zonder heden.
o peinzend en geladen
verleden.
Mijn volk,
wie je gelukzalig noemen
zijn juist je misleiders.
o land,
zo schoon, dat verdient
een brede weg.

Vert. G. J. Geers
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Ramón Lugris

Brief aan een Hollandse vriend

OVER DE STAATKUNDIGE STRUKTUUR
VAN SPANJE

Op een dag - het doet er niet toe wanneer, Wfint
het kon evengoed eergisteren als drie jaar geleden zijn
- ging ik aan 't denken over de mogelijke betekenis
van een foto, die genomen was in de Chinese volksre-
publiek en die een schreeuwende massa burgers weer-
gaf. Allen met hetzelfde gebaar. Met een gebaar dat
duizend of tweeduizend maal op de foto herhaald
werd, maar dat men gerust kon uitbreiden tot 500 mil-
joen dezelfde gebaren, tot geheel China. Ik kwam tot
de conclusie dat de fotograaf daar het beeld had ge-
geven van een kenmerkend teken van onze tijd: van de
eenstemmigheid. Maar ik zei tevens bij mezelf dat die
bonte, eenstemmige massa iets was dat geheel vreemd
is aan mijn geest. Het begrip dat ik mij gemaakt heb
van wat een volk is, is diametraal tegenovergesteld
aan dat wat de foto in kwestie suggereerde. Toch is
datzelfde begrip van de eenstemmigheid ook al gelan-
ceerd in mijn omgeving, in mijn chronologische en
ruimtelijke omgeving. En allen die, zoals ik, meenden
dat een volk niet absoluut eenstemmig moet zijn heeft
men onaangepasten genoemd.
Toen ik met je sprak over de problemen van Euro-

pa, waren we tot de conclusie gekomen dat men van
onze oude volken geen absolute eenstemmigheid kan
eisen, laat staan ze die opleggen. We hadden de tradi-
tie van differentiatie, van spanning tussen tegengestelde
termen die voor jou zo goed als voor mij de band tus-
sen alle Europeanen uitmaakt, de revue laten passeren.
We hadden ons met enige smart de gelijkschakelings-
pogingen van deze eeuw voor de geest gehaald. Maar
ook, met ontroering, de humanistische rijkdom van
degenen die voor ons voorbeeldige Europeanen zijn
geweest of zijn: Ortega, Rougemont, Camus, Orwell,
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Saint-Exupéry ... Maar toen we ook onze kritiek had-
den op de verbrokkeling der volken in partijen, in
groepjes, in egoïste nationalismen, brak er een moment
aan waarin jij en ik het niet meer eens waren. We
moesten toen de discussie opgeven door gebrek aan tijd.
Er zijn enkele weken overheen gegaan. Maar ik neem
aan dat jij, evenals ik, ernaar verlangt enkele begrip-
pen die we toen niet voldoende konden ophelderen, nu
te verduidelijken. Vandaar deze brief. Ik wil daarin
ten eerste: erop wijzen dat niet-aanpassing in een maat-
schappij die vijandig staat tegenover de traditionele
waarden van Europa de plicht van ieder eerlijk mens
is. Ten tweede: je bewijzen dat wanneer die niet-aan-
passing als een van zijn kenmerken heeft centrifugale
kernen binnen een nationale staat aan te moedigen, men
daarmee de geest van Europa niet verraadt, integendeel
probeert hem vrucht te doen dragen. Maar laten we
niet verder in charades spreken en op het onderwerp
afgaan. Ik wilde je spreken over de structuur van
Spanje.
't Is altijd moeilijk de problemen van een volk aan

een onderzoek te onderwerpen, omdat, hoe fijn men
ook te werk gaat, er essentiële kenmerken zijn die door
de mazen van het net ontsnappen en men het bijkom-
stige verhoudt. In ons geval wordt de kwestie nog
verzwaard door twee omstandigheden: ten eerste door-
dat jij Spanje hebt leren kennen uit geschiedenisboe-
ken - boeken dus geschreven in een nationalistische
geest - en speciaal uit die hoofdstukken die handelen
over het Spaanse imperialisme van een bepaald mo-
ment in de Europese geschiedenis. De tweede omstan-
digheid is: dat jij in dit moment heel je aandacht hebt
gegeven aan een arbeid van samenbinden, uitgaande
van bekende eenheden, en je liever niet je het probleem
stelt van die mogelijke eenheden die moeten opge-
nomen worden in het Europese bouwwerk waarvan je
droomt, een ander structuur te geven. Ondanks dit al-
les zal ik het structuurprobleem van Spanje ontleden
in de hoop dat die twee belemmerende omstandigheden
hun stugheid afleggen tegenover het feit dat ons pro-
bleem, het "Spaanse probleem", van vitaal belang is
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voor de toekomst van heel Europa.
Het Spanje dat voor ons oprijst uit de geschiedboe-

ken is een homogeen geheel met meer of minder samen-
hang al naar gelang van de tijdperken. En dat homo-
gene geheel dat als zodanig aan de dag gaat treden
sedert de lsde eeuw, wanneer de Europese nationali-
teiten zich consolideren, blijft bijna onveranderd -
althans als hoofdfiguur in de historische schoolboeken
- tot op onze dagen. Zoals het bij de meeste volken
van Europa ging, heeft de samenbindende monarchie
een Staat geschapen die langzamerhand van vertegen-
woordiger van het volk in al zijn gevarieerdheid tot de
Z.g. personificatie van het volk is o-eworden. Een ver-
andering die ernstige en smartelijke consequenties had
waarvan ons tijdperk nog getuige zoal niet slachtoffer
is. Zeker is dat de volken van Europa - de een wat
meer, de ander wat minder - hebben getracht paal
en perk te stellen aan deze usurpatie van persoonlijk-
heid door de Staat. Bij die volken heeft de Staat zijn
centraliserende macht wat ingebonden en is hij begon-
nen zijn gevel wat te wijzigen, om te maken dat de in-
wendige gevarieerdheid naar buiten uitkomt. Maar
dat is in Spanje niet het geval geweest en ieder die dat
van buitenaf ziet, aanschouwt een gewitkalkte muur
die volkomen verbergt wat daarachter is. Vandaar je
aanvankelijke verbazing toen ik tijdens ons gesprek, je
sprak over de verscheidenheid, de verblijdende ver-
scheidenheid van de volken van Spanje. In heel Euro-
pa leeft een bedroevend algemene overtuiging dat
Spanje is als die gekalkte muur die het lijkt te zijn:
helder, eenvoudig, strak.

En dat is het niet, noch in helderheid, noch in een-
voudigheid, noch in strakheid. Spanje is het minst ho-
mogene land van Europa. Veel minder dan Zwitser-
land of dan Groot-Britannië, immers in beide gevallen
heeft de vrijwillige samenleving tussen de diverse groe-
pen een geest van saamhorigheid geschapen die niet kon
ontstaan bij de gedwongen eenvormigheid die Spanje
kenmerkt. Tegenwoordig - en dit "tegenwoordig"
duurt al meer dan een eeuw - is Spanje een wankel
gebouw dat voortdurend gevaar loopt in te storten.
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Zo wankel dat de eerste de beste onrust van zijn be-
woners de hele constructie in gevaar brengt. Daarom
kunnen ze zich niet bewegen. Maar aangezien een men-
selijke samenleving iets dynamisch en veranderends
moet zijn, zal er een dag komen dat de Spanjaarden
het gebouw in elkaar laten vallen en zullen trachten
een ander op te bouwen. Dat volgende zal niet als
gevel die gewikalkte en eentonige muur kunnen hebben,
dat verzeker ik je.
Ik zal me niet laten verleiden om mijn toevlucht te

nemen tot de geschiedenis van de Middeleeuwen om
de verscheidenheid van "de Spanjes" een chronolo-
gisch fundament te verschaffen. Aan de andere kant
neem ik aan dat je heel goed weet hoe het Iberisch
schiereiland er toen uitzag en hoe de verschillende
Koninkrijken die er toen waren zich gingen verenigen
onder een Kroon die aanvankelijk van Castilië, ten-
slotte die van Spanje werd - of althans zich zo ging
noemen. Ik wil liever mijn argumentatie anders op-
zetten.
Jij en ik waren tot de conclusie gekomen dat een

beschaafde Staat alleen die kan zijn die zich heeft ge-
vormd in overeenstemming met de sociale werkelijk-
heid die ze vertegenwoordigt. Om zulk een harmonie
tussen Staat en Maatschappij te bereiken is het nood-
zakelijk dat elk van de basische sociale groepen zich in
de Staat vertegenwoordigd voelt. Om zich vertegen-
woordigd te voelen dient elke basische groep zich als
zodanig te zien, d.W.Z. het besef te hebben dat hij be-
staat en dat men zijn bestaan erkent.

Ik gebruik hier het woord Maatschappij in een zeer
ruime betekenis die alle mogelijke aspecten - het cul-
turele, politieke, economische, enz. - van het volk
dat binnen de grens van een nationale staat samen-
leeft, omvat. Ik noem een "basische groep" elk van de
geografisch, cultureel en economisch gedetermineerde
homogene groepen, die deel uitmaken van een land.
Het erkende bestaan van gedifferentieerde basische

groepen noodzaakt tot het toekennen van zekere poli-
tieke rechten aan elk van hen, zodat ze een eigen leven
kunnen leiden en ze met dit eigen leven kunnen deel-
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nemen aan het gemeenschappelijke nationale leven.
Het Spaanse structuur-probleem kunnen we dus al-

dus formuleren: terwijl staatkundig gezien de Spaanse
Staat een homogene entiteit is, laat de werkelijkheid
zien dat Spanje bestaat uit verscheidene basische groe-
pen waaraan geen eigen leven wordt toegekend. Als
resultaat van deze abnormale toestand, is de Staat in
Spanje een fysisch wezen dat met dwang een orde op-
legt, die vooraf is vastgesteld zonder rekening te hou-
den met de sociale werkelijkheid.

Ook al zijn problemen er allang te voren geweest,
ze beginnen pas te bestaan als we ons ervan bewust
worden. Wat dat betreft is het probleem van de struc-
tuur van Spanje, hoewel het al eeuwenlang bestond,
pas in de 19de als zodanig aan de dag getreden.

Als we nauwkeurig willen zijn, moeten we zeggen
dat op het eind van de 18de eeuw de mensen van de
cultuur en van de politiek het probleem het eerst ge-
steld hebben en wij Spanjaarden zelf staan verbaasd als
we onderduiken in de boeken van de "Verlichting".
We staan dan voor grote verrassingen, bijv. voor deze
dat een advocaat uit de provincie- Somoza de Mon-
soriu uit La Coruna - in een van zijn werken zegt
dat de Gedeputeerde van een Provincie tegenover de
Kroon bovenal "de ambassadeur van een land" is.
Ofschoon Jean Sarrailh een monumentaal werk over de
Spaanse 18de eeuw heeft gemaakt is er nog heel wat
materiaal op te delven. En zeker zullen we ontdekken
dat de "mannen van de Verlichting" de problematiek
van de politieke structuur van Spanje in al zijn diepte
kenden. Het is echter mogelijk dat de meesten van hen
hun aandacht bovenmatig gericht hebben op het zui-
ver bestuurlijke aspect van het structumprobleem.

En dat het probleem andere aspecten heeft, bewees
de Romantiek. Tijdens deze en waarschijnlijk met wor-
tels in de oorlog tegen Napoleon heeft er een herle-
ving plaats van de oude Koninkrijken die door de
monarchie van Castilië waren geabsorbeerd. De be-
studering van de geschiedenis, de herwaardering van
het autochtone, de lust tot vernieuwing die door de
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Romantiek werden gepredikt, droegen ertoe bij de ei-
genaardige geest van de volken van het Iberisch schier-
eiland te doen ontwaken, die nu de woorden van AI-
meide Garrett, de grote Portugese romanticus, tot de
hunne maakten: "Laten we ons zelf zijn, uit onze eigen
ogen kijken, van onze eigen kracht leven, onze eigen
aard volgen ... "
Het dramatische van de situatie in de 19de eeuw

ontstaat uit de schok van twee stromingen van tegen-
overgesteld teken. Enerzijds het ontwaken van de vol-
ken die, historisch gezien, waren ingeslapen. Anderzijds
de tendentie tot abstractie en het alles met dezelfde
maat meten van het staatkundig liberalisme. Dit laatste
streven was reeds begonnen - al lijkt het paradoxaal
- onder de absolute monarchieën. Volgens de wil al-
leen van een Koning kon men de aard van een volk
radicaal veranderen (Alexis de Tocqueville heeft op
magistrale wijze getoond hoe dat proces in Frankrijk
is verlopen). De 19de eeuw behoefde slechts een lange
uniformerende traditie - een bestuurlijk uniformeren-
de, zo je wilt - voort te zetten en eraan toe te voegen
de idee van de mens die op weg is naar het geluk, van
de mens van de vooruitgang, die het ideaal was van
alle politieke theorieën die in het Europa van de 19de
eeuw aan de dag traden. De oorzaak van dit nieuwe
begrip is te vinden bij de Franse Revolutie, die, de
burger in abstracto bekeek.
De burger in abstracto heeft enorme betekenis ge-

had voor de vorming van onze wereld. Hij vormde de
geest van partijen en scholen, hij inspireerde sociale
theorieën en werd tot een onaantastbaar theorema.
Aan deze idee zitten de grondschema's van de huidige
politieke stelsels nog grotendeels vast. Zij maakt de
kern uit van de "democratie" in al zijn vormen: de
mens als zodanig bestaat niet alleen maar als deel van
het volk. En het volk is geen totaliteit van individuen,
maar één homogeen geheel, noodzakelijk geregeerd
door universele wetten.
Waartoe nog meer beschrijvingen die je toch al

kent. Moge het voorgaande alleen dienen om je een
idee geven van het politieke Spaanse milieu op het
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ogenblik dat de oude Koninkrijken ontwaken. Er komt
een ogenblik - bijna tegelijk voor allen - dat man-
nen uit de drie volken tot het besef komen van hun
historische persoonlijkheid. Op dat ogenblik beginnen
Catalonië, Galicië en Baskenland de kwestie van hun
rechten als gedifferentieerde volken binnen de Spaanse
Staat op te werpen.

Het is eigenaardig dat dit ontwaken kwam ter ze1f-
der tijd dat de Spaanse Staat zich liet doordringen
van liberale tendenties en zich naar nieuwe normen
die totaal vreemd waren aan de historisch overgelever-
de, ging organiseren. In 1833 wordt Spanje - dat tot
dan toe de bestuurlijke verdeling had bewaard die ge-
baseerd was op de historische grenzen van de oude rij-
ken - onderworpen aan een nieuwe structuur. De
mannen, gevormd in de geest van de Franse revolutie,
verdelen willekeurig de kaart van Spanje in 49 stuk-
ken die ze Provincies noemen. Strikt logisch konden
politici die de mens als zo'n burger in abstracto be-
schouwden niet beter doen dan op het fysieke lichaam
van hun volk de uniformerende ideeën projecteren en
nieuwe groepen tekenen om er de burgers in onder te
brengen. Kernen die van alle persoonlijkheid verstoken
waren behalve van een administratieve, die buiten de
oude historie en traditie stonden, vrij waren van ach-
terwaarts gerichte invloeden.

En ziehier hoe Galicië, Catalonië en Baskenland,
landen met een welbepaalde persoonlijkheid, met een
eigen taal en cultuur, met heel verschillende econo-
mische kenmerken, plotseling merken dat ze ophouden
te bestaan. Ze sterven dezelfde dood die staatsambte-
naren treft die met pensioen gaan.

Vanaf hetzelfde moment dat hun persoonlijkheids-
besef ontwaakt, moeten de drie volken worstelen tegen
een Staat die hun het recht van bestaan ontzegt. En
ze vechten hard. Op het terrein van de cultuur werpen
ze de ene generatie schrijvers en kunstenaars na de an-
dere in de strijd, die de autochtone geest van hun ge-
boorteland cultiveren. Het Baskisch, het Galicisch en
het Catalaans worden weer scheppende talen. Schrij-
vers als Verdaguer in Catalonië en RosaHa de Castro,
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Pondal of CUl-rOSEndquez in Galicië, veranderen hun
geboortetalen en doen ze meegaan in de literaire stro-
mingen van Europa. Van toen af zijn die talen niet
meer wat ze geweest waren n.l. huisbakken talen die
van generatie op generatie waren doorgegeven.
Evenwijdig met die culturele actie beginnen de drie

volken een politieke. De geschiedenis daarvan heeft nog
niet de juiste waardering gevonden en er zullen nog
wel, door de omstandigheden waarin Spanje verkeert,
enkele jaren voorbijgaan vóór dit gebeurt. Maar er ligt
daar voor degene die haar wil bestuderen een staat-
kundige geschiedenis die aansluit bij de algemene- ten-
denties van heel Europa.
Er is een eerste periode - wat aarzelend, verlegen

en visionair - waarin Galiciërs, Basken en Catalanen
nog ervoor terugschrikken hun gemeenschappelijk pro-
bleem radicaal te stellen. Het is de etappe van de "re-
gionalismen", niet erg helder in hun theoretische for-
mulering en vooral beladen met een enorme hoeveel-
heid sentimentaliteit. De regionalistische theorie was
iets dat - zonder te breken met het 19de eeuwse be-
grip Vaderland (Vaderland was gelijk aan Volk) -
het mogelijk maakte te vechten voor de herrijzenis van
de oude politieke eenheden die door het centralisme
waren geabsorbeerd.
Het algemene kenmerk van de regionalisten is hun

duisterheid. Het woord regionalisme zelf is al niet erg
klaar. Het werd in de Spaanse politiek geïntroduceerd
door de Catalanen en dat op politieke en niet op ideo-
logische gronden. Volgens Josep Pla in zijn boek over
Cambó - naar mijn mening de enige Spaanse politicus
van Europees formaat - was de eerste die het woord
"regionalisme" in Catalonië gebruikte, Roman! i Puig-
dengoles, leider van een Catalanistische groep in het
laatste kwart van de vorige eeuw. En hij gebruikte het
vanwege het gewicht dat politieke termen hadden in
het Spanje dat zo juist zijn Eerste Republiek verloren
had. Enerzijds konden de Catalanisten zich niet voor-
stellen als federalisten - hoewel ze dat grotendeels
waren onder invloed van Pi i Margall, die Proudhon in
Spanje bracht - omdat in de herstelde Spaanse mo-
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narchie het woord "federalisme" de wanordelijkheden
van de verdwenen Republiek voor de geest riep. Even-
min konden zij de term autonomie gebruiken, omdat
dit woord innig verbonden was aan de conflicten met
Cuba, de laatste grote Spaanse kolonie in Amerika, en
bij de burgerij een gevoel van onbehagen zou wekken.
Roman! sprak dus van regionalisme, een uitdrukking
die radicaal genoeg was om de toenmalige Catalanisten
te voldoen en tevens vaag en onschuldig genoeg dat ze
niemand zou doen schrikken.

Dit regionalisme kon heel wat in zich bergen. Zoveel
dat onder zijn vlag zich de particularistische bewegin-
gen van Catalonië, Baskenland en Galicië, die tamelijk
onderling uiteenliepen wat betreft hun oorzaken en ook
wat betreft hun belangrijkheid, wel konden bijeenscha-
ren. De laatste zin behoeft wel enige verklaring.

Van de drie volken had Baskenland de meest verse
heugenis van zijn staatkundige eigenaardigheid, omdat
daar nog gedurende de 19de eeuw vele inheemse instel-
lingen bewaard waren gebleven en daar de veront-
waardiging over de schending van eigen wezen uit al-
le hoeken van het volk oprees. Het is mogelijk dat cul-
tureel gezien de Baskische beweging het minst solide
van de drie genoemde is, aangezien de Baskische taal
enorme structurele hinderpalen te overwinnen had om
zich op het niveau van de scheppende talen te plaat-
sen. Als we de beweging van Baskenland moesten de-
finiëren, zouden we bovenal moeten letten op haar
defensief karakter: het behoud van zijn bijzondere ju-
ridische en bestuurlijke vormen. De culturele factor
komt daar maar bij. Zo men wil als een logische uit-
breiding. Maar in ieder geval als iets van volgend be-
lang, iets als toegift.

Wat Galicië betreft is het begin van de particula-
ristische beweging uitsluitend aan literaire bronnen
te danken. Het eigen juridische karakter van het land
was sedert vele eeuwen verloren gegaan - sinds de
temming van de feodale adel door de Katholieke Ko-
ningen - en nog eerder de politieke persoonlijkheid.
Galicië was sterk verbonden aan de Castiliaanse mo-
narchie. Wel was de schijn van een wel gedifferen-
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tieerd Koninkrijk bewaard en als zodanig bezat het
een Algemene Raad die zijn interne aangelegenheden
bestuurde. Het ontwaken van het Galicische bewust-
zijn is, gelijk gezegd, uitsluitend aan de letterkundigen
te danken. En de eerste formulering van de aspiraties
van Galicië is in ieder geval literair. Daarna pas ver-
schijnen de politici, n.l. toen de schrijvers reeds hadden
ontdekt dat de Galicische taal de noodzakelijke ver-
mogens bezat om te worden tot cultuurtaal en geeste-
lijk voertuig van het Galicische volk. De geschiedenis
van de eerste tijden van het galicisme is de geschiedenis
van de strijd om rehabilitatie van de landstaal. Heel
de rijke middeleeuwse lyriek van Galicië, die de bron
was van de Castiliaanse lyriek, wordt bestudeerd; ver-
zamelingen van middeleeuwse liedboeken worden uit-
gegeven en men ontdekt de grootsheid van een schat
aan schoonheid die in vergetelheid was geraakt. Van-
daar gaat men uit naar actualisering van een taal die
eeuwenlang verstoken was gebleven van de telkens op-
nieuw levend makende hand der dichters. Dan, herhaal
ik, maar eerst dan treden de politici naar voren. Zij
treden op wanneer de geschiedkundigen zich bij de
dichters hebben aangesloten en de sporen van de staat-
kundige Galicische persoonlijkheid ontdekt zijn.

De Catalaanse beweging is zonder enige twijfel de
sterkste van de drie. In de eerste plaats omdat van deze
vele ideeën uitgaan die we later aantreffen bij de an-
dere twee. In de tweede plaats omdat zij de literaire
herleving - krachtig, rijp en van een Europees aspect
- wist te verbinden met de stuwkracht van de econo-
mische revindicatie, die werd geïnspireerd door de bur-
gerlijke middenstand die in niets te vergelijken is met
de rest van de Spaanse burgerij. De Catalaanse taal
behoefde niet hevig verdedigd te worden, omdat ze
stevig geworteld was gebleven onder het volk, al werd
er maar heel weinig in uitgegeven. Om die reden ver-
schijnen er weldra dagbladen en tijdschriften in het
Catalaans, veel vroeger dan in het Galicisch of het
Baskisch. De culturele expansie wordt bevorderd door
de overvloedige middelen waarover de Catalanisten
vanaf het eerste ogenblik beschikten en die hen ver-
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schaft werden door de Catalaanse industriëlen die zich
spoedig bij de particularistische beweging aansloten.
De Catalaanse industrie - de belangrijkste van Span-
je - bezat een lange rfotectionistische traditie en
kwam in verzet tegen de pogingen tot Spaanse centra-
lisatie omdat ze daarin een ernstig gevaar zag. De om-
standigheden begunstigden dus de verbreiding van de
Catalistische ideeën en uit hun geschiedenis kan men
duidelijk het belang van die gunstige situatie opma-
ken; ook in deze dagen. Maar laten we ons oordeel nog
wat opschorten.

Ondanks deze verschillen tussen de drie landen,
vindt men ook overeenkomsten in de formulering van
hun verlangens. Overeenkomsten die in de loop van
de jaren groter worden, tot ze een belangengemeen-
schap worden, als eenmaal de eerste motieven zijn ach-
terhaald.

We spraken over "regionalisme". In de regionalis-
tische theorie komen speciaal Catalanen en Galiciërs
overeen. Toch waren wellicht de Catalanen zich meer
bewust van de betekenis van hun werk. Dit blijkt als
we de twee mannen vergelijken die - bijna tegelijker-
tijd - het regionalisme tot een systeem hebben ge-
maakt: Valentf Almirall, in Catalonië en Alfredo
Branas in Galicië.

Valentf Almirall was een politicus - eerzuchtig,
voorzichtig - en zijn boek "Lo Catalanisme" is een
typisch politiek werk. Gepubliceerd in 1886 nam het
voor de Catalaanse beweging een formulering van zijn
theorie aan die was aangepast aan de omstandigheden
van een Spanje met constitutionele monarchie. Uit La
Catalanisme kan men een tamelijk helder begrip krij-
gen van Catalonië en van de bases van een Spaans
staatkundig systeem dat hoewel gelijk aan het federale,
immers Almirall was altijd federalist geweest, geba-
seerd is op de "streek".

Branas daarentegen geeft in zijn boek El Regiana-
lisma een koel en beheerste, hoewel volledige, studie
van een regionalisme dat absoluut niet in botsing kan
komen met de toenmaals in zwang zijnde idee Spaanse
natie. Eerlijk gezegd betrof het een studie over bestuur-

145



lijke decentralisatie in een willekeurige moderne staat.
Als men hem uitgelezen heeft, weet men niet wat Ga-
licië is noch wat de regionalisten zoeken.

Maar de Catalanen wisten dat wel, en zij gaven
spoedig een nieuwe politieke inhoud aan hun bewe-
ging. Het regionalisme bleek als leer te eng voor de
behoeften van het land, als men niet van de opgestelde
theorie afweek. En als men dat deed, was de naam te
eng. Enric Prat de la Riba stelde enige jaren na Almi-
rall de bases op voor wat, korte tijd later, het Cata-
laanse nationalisme zou worden. Men was tot een an-
dere opvatting van de dingen overgegaan. Spanje was
niet meer taboe, het was een politieke constructie die
weinig geschikt was voor de nieuwe tijden. De nieuwe
tijden hadden als gemene deler in heel Europa de theo-
rie van de nationaliteiten.

De verandering, beste vriend, was radicaal. Ze be-
tekende de breuk met vele vooroordelen en vele tradi-
ties. Ze betekende dat men de vaderlandsliefde van de
ene sfeer naar een andere overbracht. Ze betekende
heel een nieuwe politieke theorie die de periode van
grote nationale Staten kwam afsluiten.

De Basken sloten zich direct bij de nieuwe stijl aan.
Ze plakten zich vastberaden het etiquet van nationa-
listen op, omdat ze meenden dat ze alleen op die ma-
nier de welstand van hun volk zouden kunnen berei-
ken. In Galicië duurde het wat langer voor men tot
het nationalisme kwam. Het eerste werk binnen het
kader van de nieuwe ideologie verscheen in 1916. Het
is El Nacionalismo Gallego van Antonio Villar Pome,
dat de oude vormen verbrak, ietwat ingesluimerde ge-
voelens omwoelde en nieuw-geroepenen aanvuurde.
Nieuwe mannen sloten zich bij de Galicische beweging
aan, mannen die degelijk gevormd waren aan Europese
universiteiten. In 1918 wordt een grote Galicische
Assamblé gehouden in de stad Lugo, en een program-
ma wordt daar aangenomen dat gebaseerd is op de
idee van een nationaal Galicië.

De drie nationalismen merken bij elkaar overeen-
kosten op. Dan komt het moment om zich in een een-
heidsfront te organiseren: 11 september 1923 werd in
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Barcelona een overeenkomst gesloten genaamd de "Tri-
ple Alianza". De onderhandelingen werden in het ge-
heim, tussen vertegenwoordigers van alle nationalis-
tische organisaties van de drie volken gevoerd en het
originele dcoument werd in Parijs gedeponeerd. Het
werd getekend voor Baskenland door de "Partido Na-
cionalisto Vasco", voor Catalonië door de "Acci6 Ca-
talana", "Federaci6 Nacionalista" en "Uni6 Catalana",
voor Galicië door de "Irmandades Nacionalistas Gale-
gas" en de "Irmandades da Fala"'! De "Triple Alian-
za" had een kortstondig bestaan, want vlak na haar
oprichting kwam de staatsgreep van generaal Primo de
Rivera die de constitutionele garanties ophief en een
militaire dictatuur instelde. Een deel van de onderteke-
naars van de overeenkomst moesten naar het buiten-
land emigreren en de hele beweging bleef steken.
Ten tijde dat dit in het binnenland gedaan werd,

trachtten de leiders van de Catalanen, Basken en Ga-
liciërs hun stemmen tot het internationale forum te
doen doordringen. De Galiciërs legden er zich speciaal
op toe de nationalistische ideeën te verbreiden in de
Galicische emigrantenkringen in Zuid-Amerika en
kwamen daarentegen er pas laat toe zich te doen ver-
tegenwoordigen bij Europese conferenties van nationa-
le minderheden. De Basken en Catalanen, meer in direct
contact met de Europese politiek, probeerden interna-
tionale steun te vinden. In 1916 maakte een groep
Catalaanse politici deel uit van de leden van de Union
des Nationalités, een organisme dat in zijn Bulletin
een lange interessante studie aan het Catalaanse vraag-
stuk wijdde. Wanneer men tengevolge van de geest die
triomfeerde in de eerste wereldoorlog de Unie van Eu-
ropese nationaliteiten sticht, nemen Basken en Cata-
lanen daaraan als volberechtigde leden deel. Op het
eerste Congres van die organisatie treden Maspons i
Anglasello, Casanovas en Pla er als vertegenwoordigers
van Catalonië op. Galicië sluit zich pas in 1933 aan,
in welk jaar het deelnam aan het negende Congres van
de Unie.
In Spanje raakte het monarchale systeem in ver-

val. De dictatuur van Primo de Rivera kon dit verval
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alleen maar bespoedigen. De komst van de Republiek
gaf degenen die meestreden in de particularistische be-
weging hoop. Het nationalisme van Basken, Catalanen
en Galiciërs was tamelijk goed te verenigen met een fe-
derale organisatie en zij allen trachtten de Constitu-
erende Cortes van de Republiek in die richting te be-
invloeden dat het nieuwe regime zou gebaseerd worden
op een federalistische structuur. Dat is niet gebeurd.
De Republiek bleef unitaristisch al beloofde zij een
"Statuut van Autonomie" aan alle landsdelen die daar-
om verzochten. Dit kon het structurele probleem van
Spanje niet oplossen, omdat men ten eerste de bestuurs-
ordening in provincies die weldra een eeuw zou bestaan
niet opgaf; en ten tweede die Autonomische Statuten
niet anders waren dan een "concessie" van de Staat
aan de "streken" in plaats van een staatkundig begin-
sel dat tot een nieuwe Spaanse structuur kon leiden.
Alleen Catalonië en daarna Baskenland organiseren
zich als autonome streken binnen de Spaanse Repu-
bliek. Galicië, ofschoon het zijn Statuut in stemming
bracht - waarbij het werd aangenomen - kon de
autonomie niet verwerven, omdat de burgeroorlog uit-
brak.

Aangezien de Republiek niet aan al hun aspiraties
voldeed besloten de drie landen de alliantie van 1923
te hernieuwen, zij het aangepast aan de nieuwe tijden.
In Santiago de Compostela kwam een conferentie bij-
een van vertegenwoordigers van de nationalistische or-
ganisaties uit de drie landen die 25 juli 1933 een
overeenkomst sloten. Daaruit werd een organisatie ge-
boren, "Galeuzca" genaamd, die geïnspireerd werd
door de Catalaanse nationalistische groeperingen.

Dit was het moment van het meest radicale natio-
nalisme in de drie landen. En het werd aanleiding dat
men de Basken, Catalanen en Galiciërs ervan betichtte
anti-Spaans te zijn en verbrokkeling van de Staat na
te streven. Dat lijken ze ook op het eerste gezicht te
doen. Maar men moet reken in v houden met de algeme-
ne Spaanse situatie die toen wel noodzaakte tot een
zekere radicale houding van de "separatisten", gelijk
ze toen genoemd werden en nog worden. Ik geloof dat
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er in de grond niet zoveel radicalisme bestond en dat
het niet moeilijk zou geweest zijn om heel die nationa-
listische theorie van Galiciërs, Catalanen en Basken in
een federale structuur onder te brengen.

Maar het heeft geen zin te spreken over wat men
had kunnen doen. Men heeft niets gedaan omdat na
de burgeroorlog de unitaristisch-nationalistische opvat-
ting van de Spaanse Staat nog versterkt werd en men
allen die iets te maken hadden gehad met de particu-
laristische bewegingen vervolgde. Het nieuwe regime
hief de culturele organisaties in de drie landen op,
nam hun pers in beslag en verbood de publicatie van
boeken in alle streektalen. Na 20 jaar van dit bewind
zijn er nog geen kranten in Galicisch, Catalaans of
Baskisch weer verschenen.2 Evenmin is publicatie van
artikels in regionale talen door kranten in die drie lan-
den toegestaan. Slechts een enkel tijdschrift mag een
artikel in een niet officiële taal publiceren. Na een
lastige censuur gepasseerd te zijn worden er wel boe-
ken gepubliceerd, maar er wordt niet toegestaan er
propaganda voor te maken. Geen van de drie talen
wordt op scholen onderwezen, hoewel er aan verschei-
dene universteiten leerstoelen in Baskisch, Catalaans
en Galicisch voor studenten in de filologie bestaan. On-
danks alle moeilijkheden gaat het werk dat in de vo-
rige eeuw is begonnen voort en in Catalonië, Galicië en
Baskenland bestaan groepen die zich bezig houden met
het bestuderen en het actueel houden van de behoeften
van hun land. Alle drie zijn ze zich volkomen bewust
van hun persoonlijkheid en van de rechten die de
Spaanse Staat hen niet toekent.

Je zou je zwaar vergissen als je nu dacht dat die
Catalanen, Basken en Galiciërs los staan van de poli-
tieke realiteit van Europa. Behalve dat ze vertegen-
woordigd zijn in enige Europese organisaties door mid-
del van de groepen van exilés, weten ze allen heel goed
wat het ritme van de toekomstige Europese politiek
zal zijn. Ze laten zich niet leiden door verouderde be-
grippen en denken niet aan benepen nationalisme nu
Europa probeert tot eenheid te komen. Er zijn heel wat
dingen gebeurd sinds dat pact van de "Galeuzca" en
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voor iedereen - voor Spanjaarden evengoed als voor
de rest der Europeanen - is het perspectief van de we-
reld veranderd. Catalanen, Basken en Galiciërs houden
duidelijk voor ogen dat ze zich moeten verenigen met
de overige Spanjaarden en met alle volken van Euro-
pa. Maar ze blijven menen dat alleen volken die zich-
zelf kennen en die een actieve politieke persoonlijheid
bezitten zich met elkaar kunnen verenigen.

Wat ze nu verlangen is eenvoudig een federaal Span-
je op te bouwen waaraan ze deel hebben als Galiciërs,
Catalanen en Basken. Niet een Spanje waarin ze ab-
stracte burgers van een unitaire nationale staat zijn.
In dit verlangen stemmen ze overeen met hen die, zo-
als jij, een nieuw Europa trachten op te bouwen: een
Europa dat niet een super-staat in oude stijl of een
mengelmoes van volken moet zijn. Opdat Europa
werkelijk - vanaf de wortels - één kan worden, is
het nodig dat alle volken die het vormen een eigen
zij het dan samengebundelde functie uitoefenen en
hun eigen, karakteristieke stem bewaren. En zo ook in
Spanje, om twee overduidelijke redenen: omdat aldus
het authentieke Spanje in Europa kan opgenomen
worden èn omdat zo ook de verschillende volken van
Spanje hun taak van Europeanen kunnen vervullen.
Ja, we zullen een heel soepele, heel goed samenge-

stelde - en waartoe het te ontkennen? - een heel
gecompliceerde structuur moeten opbouwen. Maar wa-
ren we het er niet over eens geworden dat men de Eu-
ropeanen niet de eenstemmigheid van een massa kan
opleggen.

1 gal. "Broederschappen van de taal".
2 Heel onlangs is in Catalonië een boycot begonnen tegen het dag-
blad La Vanguardia (vroeger in het Catalaans) welks directeur bru-
taal protesteerde tegen het gebruik van Catalaans bij een kerkdienst.
(vert.)
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Luis Araquistain t
DE OPVOLGING VAN GENERAAL FRANCO

EN HET COMMUNISME IN SPANJE!

Tengevolge van de oorlog in Spanje van 1936-1939,
die werd veroorzaakt door een opstand van militairen,
was er bijna een Sovjet-staat op het Iberisch Schier-
eiland ontstaan. Niet het communisme - dat toen ter
tijd niet bestond in Spanje - heeft de putsch te weeg
gebracht zoals de bedrijvers ervan ontelbare malen val-
selijk hebben beweerd. Maar de officieren-putsch, de
burgeroorlog en de niet-verklaarde internationale oorlog
daarna hebben het communisme uitgebroed en hebben
van Spanje een tijdelijke satelliet van Rusland gemaakt,
waarvan het zich kon bedienen bij zijn politiek van
toenadering tot Hitler die zou culmineren in het Sov-
jet-Duitse verdrag van 1939 (zie mijn artikel in nr. 29
van dit tijdschrift, maart-april 1958). En het is de nog
steeds in Spanje heersende putsch die de politiek-socia-
le voorwaarden schept die meebrengen dat het Sovjet-
communisme de vermoedelijke opvolger van generaal
Franco zal zijn.

De toekomst van de vakbonden.
Dit is geen griezelsprookje maar een duidelijke his-

torische realiteit. In het huidige Spanje treden twee
positieve krachten aan de dag: het leger en de vakbon-
den; de eerste actief, de tweede potentieel. De vakbon-
den treden op 't moment als gedwongen organen van
de franquistische staat op. De syndicale eenheid is ver-
plicht, zoals hij dat is in de Z.g.communistische landen,
zoals hij dat was in het Italië van Mussolini en het
Duitsland van Hitler. Maar wanneer Franco ten val
komt of overlijdt, ben ik niet zeker dat de Spaanse ar-
beiders hun gedwongen vakbondeenheid zullen ver-
breken en zullen terugkeren tot hun organisaties van
voor de oorlog. In Duitsland hebben ze dat niet gedaan
en houden ze uit vrije wil de eenheid in stand die Hit-
ier hun oplegde. Het is mogelijk dat in Spanje het-
zelfde verschijnsel zich herhaalt: dat de structuur van
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vakorganisatie het franquisme overleeft. Rondom de
syndicaten hebben zich grote juridische, economische
en culturele belangen gevormd - progressieve sociale
wetten, enorme reserve-fondsen en prachtige arbeiders-
universiteiten - die hen ertoe zullen prikkelen uit
vrije wil de samenhang in stand te houden die hun nu
door de pronuciamiento is opgedrongen.

Als dat mocht gebeuren, welke politieke inspiratie
zouden de Spaanse syndicaten dan volgen? Ik geloof
dat de vakbonden over heel de wereld bij de dag meer
streven naar een autonoom bestaan, naar meerdere on-
afhankelijkheid van de politieke partijen. Dat gebeurt
al, zoals we hebben gezien, in Duitsland. In de V.S.
zijn ze altijd onafhankelijk geweest van de politieke
organisaties. In Engeland gaf tot voor enkele jaren de
Labour Party leiding aan de vakbonden. Tegenwoordig
leiden de vakbonden de Labour Party. Deze tendentie
lijkt wel universeel te zijn. Spanje kan geen uitzondering
wezen. Desalniettemin, waar ondanks alles de mens
altijd een politiek wezen is geweest en wel zal blijven,
en de mediterrane mens, ook wanneer hij zich anar-
chist noemt, veel meer politiek wezen is dan de mens
uit het Noorden, mag men aannemen dat de Spaanse
vakbonden niet ongevoelig zullen blijven voor de po-
litieke sirenen.

Tot het einde van de Spaanse burgeroorlog in 1939
waren de Spaanse arbeiders verdeeld over twee grote
vakorganisaties: een die de sociaal-democratische ideo-
logie was toegedaan, de andere die de anarchistische
ideologie aanhing. Communistische vakbonden waren
er niet en de weinige Katholieke die er bestonden telden
maar weinig aanhangers. Nu zijn die twee grote organi-
saties buiten de wet gesteld, iets wat generaal Primo de
Rivera gedurende zijn dictatuur (1923-'30) niet gedaan
heeft, immers hij tolereerde althans de socialistisch ge-
orienteerde "Unión General de Trabajadores". Van de
socialisten en anarchisten die de oorlog overleefden,
bleef een deel in Spanje, dat zich, om te kunnen wer-
ken, gedwongen zag in de officiële, falangistische syn-
dicaten te gaan; een ander deel dat in ballingschap
ging verspreidde zich over Europa, Afrika en Amerika.
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Een ideologisch vacuum.
Twintig jaar zijn voorbij gegaan sedert de bur-

geroorlog. De oude vakbondleiders, socialisten en anar-
chisten, die in Spanje zijn gebleven, zijn al dood of le-
ven teruggetrokken uit angst voor de meedogenloze
vervolgingen van het regime. Men kan zeggen dat het
traditionele syndicalisme in Spanje onthoofd is. Tussen
de oorlogsgeneratie en die van heden is een groot ideo-
logisch vacuum ontstaan. De nieuwe arbeidersgeneratie
in het binnenland is absoluut onbekend met het demo-
cratisch socialisme en anarchisme. De jonge generatie
van de middenstand, zonen grotendeels van vaders die
falangist of monarchist zijn, kon zich opvoeden en zich
radicaliseren - in het binnenland bestaat reeds een
Universitaire Socialistische Groep - door zijn reizen
naar het buitenland en ook doordat ze bij hun studies
in openbare en particuliere bibliotheken vele boeken
met liberale en democratische ideeën hebben gevonden
waarvan de verkoop door het regime verbonden is. Het
is in Spanje moeilijk een strenge politiestaat te organi-
seren en in stand te houden. Zelfs de Inquisitie, de eer-
ste geduchte politie die er in Europa geweest is, placht
nogal eens in te dutten bij de censuur van boeken, soms
trouwens met opzet.
De arbeidersjeugd, die niet naar het buitenland noch

naar de grote bibliotheken binnen het land gaat, heeft
geen ander intellectueel voedsel dan de franquistische
propaganda en die welke dag en nacht op de aether-
golven door de communistische radiostations van Praag
en andere steden wordt overgebracht. Zoals vanzelf
spreekt, vinden ze de communistische minder verve-
lend dan de zelfverdediging van het franquisme. Voor
de nieuwe generaties in Spanje die naar buitenlandse
radio's luisteren is die van Sovjet-Rusland de enige re-
gering die het Franco-regime bestrijdt en is de commu-
nistische partij de enige die werkt voor de bevrijding
van Spanje.
De andere partijen van de Spaanse emigratie kunnen

niet concurreren met de communistische radiostations.
Vroeger stonden enkele niet-communistische radio's af
en toe Spaanse uitzendingen van liberale en democra-

153



tische strekking toe, die bestemd waren voor het bin-
nenland van Spanje. Dat is afgelopen. De regering te
Madrid heeft zijn politieke tegenstanders uit alle radio-
stations van de Westelijke wereld weten weg te wer-
ken. De bedreiging dat een handelsverdrag zou wor-
den opgezegd of niet verlengd, of de weigering om een
nieuw te sluiten was al voldoende om aan de niet-
communistische vijandelijke radiostations het zwijgen
op te leggen. Zaken zijn zaken en export is export.
Zelfs de Joegoslavische radio van Belgrado, die jaren-
lang de stem van de republikeinen in ballingschap nog
wel gastvrijheid wilde verlenen, is ook verstomd voor
wat betreft zijn vijandigheid jegens het Franco-regime.
Er zal wel een - misschien politieke - reden voor
zijn.

De niet-communistische Spaanse emigratie die bij
alle radiostations van de wereld buitengesloten is heeft
geen ander middel om binnen Spanje invloed uit te
oefenen dan door drukwerken, door schaarste aan
fondsen altijd weinig talrijk, en die clandestien worden
verzonden en verspreid: haar bescheiden weekbladen,
haar sporadische folders die slechts zelden hun doel
kunnen bereiken. Voor iedere mogelijke en heldhaftige
lezer die de geschriften van de verbannen democraten
op Spaans grondgebied bereiken, hebben de boodschap-
pen die nacht en dag door de communistische zendsta-
tions worden verspreid wel 100.000 luisteraars. Het
ideologische va cu urn dat socialisme en anarchisme bij
de arbeidersklasse van Spanje hebben achtergelaten
na de oorlog wordt opgevuld door het Sovjet-com-
munisme. En het wordt niet alleen opgevuld door de
stortvloeden van woorden die de communistische zenders
neer laten regenen. Na de woorden zijn de mensen van
vlees en bloed gekomen. Het is een bekend en opval-
lend feit dat in de laatste jaren op hoog bevel van
Moskou vele jonge communisten naar Spanje zijn te-
ruggegaan met medeweten en goedvinden van de
Spaanse autoriteiten. Ze hebben de vakbonden en an-
dere organen van het regime geïnfiltreerd om de lei-
dende posten die socialisten en anarchisten hadden
opengelaten te bezetten. Ze zijn gekomen om de rijke
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oogst binnen te halen waarvoor jarenlang de com-
munistische radiostations gezaaid hadden.

De Spaanse dictatuur sluit de ogen voor deze inva-
sie. We weten niet of daar ook redenen van staat een
rol bij spelen naast die welke de niet-communistische
tot zwijgen brachten; of dat generaal Franco dit toe-
laat omdat hij meer vijandschap voelt tegenover de de-
mocratie van het Westerse type dan tegen het Sovjet-
totalitarisme, welke efficiency hij herhaaldelijk in het
openbaar heeft geprezen; of dat hij daardoor kunstma-
tig een "communistisch gevaar" in Spanje wil aankwe-
ken dat een onbepaalde voortzetting van zijn aan de
macht blijven rechtvaardigt.
Men zal zeggen: waarom doen republikeinse, socia-

listische en anarchistische Spanjaarden niet net als de
communisten en keren ze niet naar hun vaderland te-
rug? Sommigen omdat ze voor ogen hebben dat velen
van hen die terugkeerden de gevangenis zijn ingegaan
alleen op grond van de misdaad dat ze republikeinen
waren en daar al sinds jaren worden vastgehouden.
Anderen omdat ze zijn gewend geraakt aan een leven
van vrijheid en welstand dat ze in het verarmde en
geknevelde Spanje niet zouden vinden. Velen, wellicht
de meesten, omdat ze v66r alle persoonlijke beweegre-
denen van de ballingschap een kwestie van eigenwaar-
de hebben gemaakt: ze willen niet terug zolang een
humane vrede de oorlogshaat niet liquideert.

In 1939 had er geen "omarming" plaats als de be-
roemde van Vergara, die een eeuw tevoren, in 1839, de
de beide opperaanvoerders elkaar op het slagveld ga-
ven en die een eind maakte aan de eerste Carlisten-
oorlog. Die omhelzing van 1839, zo belachelijk ge-
maakt door een kortzichtig of kinderachtig liberalisme
van onze tijd, was een van de meest edele en beschaafde
feiten die zich in de zo van broedermoord vervulde ge-
schiedenis van Spanje hebben voorgedaan, bovenal ge-
zien in het licht van de oorlog die niet tot een vrede
kwam in 1939.

Zoals dat ook de wijze was waarop in 1865, na vier
jaar zeer felle strijd, de Noordamerikaanse Secessie-
oorlog eindigde: zonder uitingen van triomf en vreugde
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aan de kant van de overwinnaars; en aan de overwon-
nen opstandelingen werd geen andere straf opgelegd
dan dat ze op erewoord moesten beloven niet opnieuw
in opstand te komen; tenslotte, op 29 maart 1865 vierde
president Joh115on het einde van de oorlog door plech-
tig algemene amnestie af te kondigen.

De menselijkheid waarmee de burgeroorlogen in
Spanje en in de V.S. in de 19de eeuw eindigden is ver-
klaarbaar: in beide landen waren de overwinnaars li-
beralen en de overwonnenen waren de opstandelingen.
De onmenselijkheid waarmee in 1939 en daarna tot op
heden de Spaanse burgeroorlog bezegeld wordt valt sa-
men met dit andere feit: de overwinnaars waren niet
alleen de oproerlingen maar tegelijk de absolutisten die
telkens in de vorige eeuw overwonnen waren. Alle vol-
ken hebben in een of andere periode wel burgeroorlo-
gen gehad: misschien zijn ze wel onvermijdelijke fasen
van de geschiedenis. Maar wanneer de volkeren tot
politieke rijpheid komen, wordt de gewapende strijd in
de straten of op de slagvelden vervangen door de on-
bloedige strijd bij de stembus en in het parlement. Men
kan zeggen dat men in West-Europa de fase van bur-
geroorlogen achter zich heeft gelaten, met één enkele
uitzondering: Spanje.

Anachronisme van de burgeroorlog
Een zo vreselijke burgeroorlog als die in Spanje is

onbegrijpelijk in enig Westers land van onze eeuw. En
wanneer die bij uitzondering toch in het verleden is
voorgekomen, zoals de genoemde in de V.S. in 1861-
1865, dan trachtten beide partijen hem uit te wissen en
te vergeten zodra hij maar beëindigd was, als een schan-
de die allen tragisch heugde. Alleen in Spanje willen
sommigen van de overwinnaars dat hun overwinning
nooit vergeten wordt en dat de oorlog nooit als be-
eindigd wordt beschouwd. Aldus verkondigde generaal
Franco op 1 april 1959 bij de inwijding van het ph ara-
onische mausoleum, genaamd Valle de los Caidos (val-
lei van de gevallenen) in het Guadarrama-gebergte ten
Noorden van Madrid:

"Te veel - zei hij - heeft de roemruchte helden-
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strijd voor onze bevrijding van Spanje gekost, dan dat
hij kan vergeten worden; de strijd tussen goed en
kwaad eindigt ook bij de grootste overwinning niet.
Het anti-Spanje werd overwonnen en verslagen maar
niet gedood. Zoals gij weet is onze strijd, ondanks de
overwinning, niet ten einde. In de tijd die wij beleven
is geen rust mogelijk."

Dat betekent dat de oorlog van generaal Franco te-
gen de Spaanse democraten nog voortduurt twintig
jaar nadat de vijandelijkheden zijn gestaakt. "Onze
oorlog - verklaarde hij in dezelfde toespraak - was
klaarblijkelijk niet zomaar een burgeroorlog maar een
werkelijke kruistocht, zoals onze toen regerende Paus
hem ook noemde."

Kruistochten werden de vier militaire expedities ge-
noemd die, afgekondigd door de paus, tegen de onge-
lovigen - toen dus mohammedaanse Turken - uit-
gevoerd werden tussen eind llde en eind 13de eeuw.
Ze waren een mengelmoes van godsdienstoorlog en pi-
caresk avontuur voor de leeglopen de, ambitieuse adel
van Europa. Maar nimmer heeft een leek, die toereke-
ningsvatbaar was, de brutaliteit gehad een burgeroorlog
tussen broeders van hetzelfde ras cn dezelfde nationali-
teit als een kruistocht te kwalificeren. Die treurige moed
of misplaatste dichterlijke vrijheid was weggelegd voor
het opperhoofd van een militair oproer dat een miljoen
levens kostte, niet van Turken uit de middeleeuwen
maar van Spanjaarden uit de 20ste eeuwen die nooit
zou gewonnen hebben zonder de hulp van mohamme-
daanse huurlingen uit Marokko en gepreste strijders
die verschaft werden door godlozen als Hitler en Mus-
solini. Van godsdienstig standpunt bezien was de
"Kruistocht" van Franco - zelf trouwens van joodse
origine - een ratjetoc van gelovigen en ongelovigen.

Men had aangenomen dat de necropole van de Valle
de los Cai dos bestemd was voor de doden van beide
partijen uit de oorlog. Maar Franco sprak in de be-
doelde rede alleen over de gevallenen van zijn partij,
wat gelijk stond met het uitsluiten van de anderen:

"Hoe zou ik - zo maakte hij de scheiding - de
diepe ontroering kunnen uitdrukken die ons overvalt
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tegenover de moeders en de echtgenoten van onze ge-
vallenen, die hier vertegenwoordigd zijn door die voor-
beeldige vrouwen die, beseffend wat het vaderland van
haar eiste, op een dag de medailles om de hals van hun
verwanten hingen en hen aanmoedigden tot de strijd?"

Hoe is het te begrijpen dat een geestelijk normaal
staatshoofd, in zulke termen van partijdigheid, van
broedermoord en Kaïnachtig haatzaaien spreekt, twin-
tig jaren na een woeste burgeroorlog? Franco wil geen
verzoening, zelfs niet met de doden. Maar daarin zijn
zijn aanhangers van vroeger het niet meer met hem
eens, zoals blijkt uit de opmerkelijke woorden die
ik ontleen aan enige coupletten die de Spaanse Fa-
lange op dezelfde dag en op de plaats van de inwijding
van de Valle de los Cfdos verspreidde:

"De Falanx stond in bepaalde loopgraven omdat
het lot van Spanje op het spel stond. Maar haar revolu-
tionaire gezindheid plaatste haar politiek en sociaal
dichter bij de loopgraven tegenover haar dan bij die
waarin ze vocht .. Als José Antonio (Primo de Rivera,
stichter van de Falanx) naar de Valle de los Cafdos
wordt overgebracht (hij lag eerst begraven in El Es-
corial) dient dat te gebeuren omdat de Valle de los
Cafdos de doden van heel Spanje, van welk front dan
ook en zonder enig onderscheid, opneemt. Het Kruis
kan geen toevlucht zijn voor het fariseïsme van goede
doden en slechte doden. En nog veel minder van de
instandhouding van de burgeroorlog."

Heel Spanje wil de vrede behalve Franco.
De enige die de burgeroorlog in stand wil houden

schijnt generaal Franco te zijn. Alle volwassen Span-
jaarden die niet hun verstand hebben verloren en alle
jonge Spanjaarden die het al hebben gekregen willen de
vrede. Alleen voor Franco is de oorlog zijn reden van
bestaan als staatshoofd. Een civiele en rechtvaardige
vrede sluiten zou betekenen dat het recht van de ver-
overaar vernietigd werd waarop hij de oorsprong van
zijn koningschap en zijn dynastie grondvest. Officieel
wordt hij betiteld als Caudillo (leider) maar in feite en
in rechte - zelfs volgens goddelijk recht - is hij de
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koning van Spanje. Sommige munten met zijn beelde-
naar verkondigen zijn macht van majesteit "bij de ge-
nade Gods". Bij de wet werd geregeld dat zijn klein-
zoon Francisco Martlnez (vadersnaam) dat vulgaire
Martlnez opgaf en Francisco Franco (II), zoals zijn
grootvader, zou heten. Maar alleen de kleinzoon: de
kleindochters zullen Martlnez blijven heten. Deze
naamverandering was nodig voor de gewenste opvol-
ging in de dynastie van koning Franco 1.

Dat is de enige oplossing die hem interesseert. Over
het herstel van de Bourbons als opvolgers van Franco
wordt niet eens gesproken. De Spaanse monarchisten
hadden zich verbeeld dat de monarchie die officieel in
1947 werd hersteld een politiek foefje was. Voor hen
was herstel van de monarchie en herstel van de Bour-
bons synoniem. Maar niet voor Franco. De monar-
chisten slikten geduldig het herhaalde uitstel waarmee
de Caudillo de overdracht van de macht aan voorwaar-
den onderwierp en verschoof: men moest tot het eind
van de Spaanse burgeroorlog wachten, toen tot het eind
van de tweede wereldoorlog en tenslotte totdat de twee
takken van de Bourbons zich rechtstreeks verzoend
hadden en daarmee hun verzoening tijdens de burger-
oorlog bekrachtigden.
Om de dictator van Spanje gunstig te stemmen gaven

in december 1957 de afstammelingen van de liberale
en van de carlistische tak van de Bourbons elkaar een
nieuwe omhelzing van Vergara op Portugese bodem.
Om die daad te hernieuwen kwamen op 6 januari 1959
in Estoril (Portugal) de vertegenwoordigers van beide
dynastieke groepen bijeen, onder voorzitterschap van
de graaf van Barcelona, oftewel de pretendent don J uan
de Bourbon, de zoon van Alfons XIII, laatste koning
van Spanje. De graaf van Barcelona sprak een korte
rede uit waarin hij bedektelijk aan Franco om de
macht vroeg. De schrijver José Maria Pemán, als man
zonder persoonlijke politieke ambities en persona grata
bij de beide dynastieke takken, onderstreepte in een
tweede meer doorzichtige toespraak datzelfde verzoek,
waarbij hij terloops betreurde dat door Franco's traag-
heid om de troon te ontruimen, "eveneens in de rij moet
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staan en in ballingschap vertoeven degene wiens enige
misdrijf is dat hij een afstammeling van de Katholieke
Koningen en erfgenaam van de Spaanse Kroon is"
(doelende op don Juan van Bourbon).

Pemán zond zijn rede met begeleidend schrijven aan
Luis Carrero Blanco, minister-secretaris van de Pres i-
dencia (rechterhand en raadsman van Franco) met
verzoek die "aan het staatshoofd ter hand te stellen
als hij dat nuttig vindt." Tevens wees Pemán in zijn
brief op de gevaren die dreigden indien het herstel van
de monarchie voor onbepaalde tijd werd uitgesteld.
Volgens zijn mening was er veel tijd verloren gegaan:
de nieuwe generaties kenden de monarchie niet; in hen
was ook een ideologisch vacuum ontstaan. "Ik, als va-
der van studerenden - bekende Pemán eerlijk - stel
dagelijks vast hoe bij de jeugd het Instituut (van de
monarchie) dat ze niet hebben gekend en waarvoor ze
geen liefde koesteren die hen voortstuwt, steeds meer
in vergetelheid raakt ... De atmosfeer voor de mo-
narchie edelmoedig voorbereiden en de overgang van
het huidige regime daarheen begunstigen is de meest
glorieuse onderneming waarmee de Generalissimus
zijn werk zou kunnen voltooien, dat anders is overge-
leverd aan een angstwekkende onzekerheid in de toe-
komst."

Franco is koning van Spanje
dank zij het recht van veroveraar.

In zijn antwoord aan Pemán bleek Carrero Blanco
van een andere mening. Wat betekende dat dat de mo-
narchie moet hersteld worden?:

"Ik zie dat probleem van het herstel van een mo-
narchie niet - verzekerde hij - omdat de traditionele,
katholieke, sociale, representatieve monarchie ... al
hersteld is. Deze monarchie wordt nu geregeerd door
haar stichter, d.w.z. de Caudillo, met alle wettigheid,
gezag en macht die de Overwinning en het exceptionele
van zijn werk hem verlenen. Wanneer de Leider er niet
meer is, doordat God het aldus beschikt, stelt de wet
van Opvolging vast hoe hij door een Koning zal wor-
den opgevolgd."
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Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen. Volgens
Carrero Blanco, de alter ego van de Caudillo, bestaat
de monarchie in Spanje al. De stichter van de dynastie
en koning van Spanje is Franco. Zijn aanspraken ko-
men voort uit zijn overwinning in 1939. Het is een
recht van verovering, verovering van zijn vaderland,
Spanje, door een aanvoerder van een militaire opstand,
een heilige alliantie met Berbers, I talianen en Duitsers,
deels huurlingen, deels gedwongen. Hij zal de legitieme
troon en scepter niet eerder opgeven dan wanneer God
aldus beschikt. Hij is een Voorzienigheids-mens. De
oorsprong van zijn macht is goddelijk en aan de on-
doorgrondelijke beschikkingen van de godheid ver-
trouwt hij het einde ervan toe. Als men de woorden
van Carrero Blanco, de onbewuste theoreticus van de
primitieve veroveringsstaat, leest gaat men er over den-
ken of zijn lofzang aan een historische werkelijkheid
beantwoordt of dat ze veeleer een paranoi van de macht
weerspiegelt, en of, zo dit het geval is, het probleem
van de regeringsopvolging in Spanje niet evengoed van
psychiatrische als van politieke aard is.
Pemán wees in zijn repliek de blinde zekerheid van

de struisvogelsoort die Carrero Blanco koestert omtrent
een normale opvolging van de hand. De huidige stem-
ming in Spanje, bij de overgrote meerderheid van de
Spanjaarden, is er niet een van vertrouwen in de toe-
komst. Hij schrijft aan het slot van zijn tweede brief
aan Carrero .Blanco: "Als U meent een nieuwe gerust-
heid en vertrouwen in Spanje waar te nemen, dan ver-
zeker ik U dat Uw berekening en auscultatie onjuist
zijn ... Niemand in Spanje is gerust omtrent de toe-
komst."

Een vredesregering is dringend nodig
Er is een onweerlegbaar bewijs van die collectieve

en diepe ongerustheid: de enorme hoeveelheden geld
die uit Spanje zijn gevlucht en nog steeds vluchten. De
bedragen die publiek gemaakt werden naar aanleiding
van een recent schandaal waren maar een bagatel. Vol-
gens een informatie-bron die ik zeer betrouwbaar acht
wordt berekend dat de Spaanse deposito's van devie-
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zen, alleen in Zwitserland, reeds meer dan 2000 miljoen
dollar bedragen. Men berekene maar eens wat er zal
uitgevoerd zijn en nog wordt over Andorra, Tanger,
Portugal en andere uitlaten. Waarschijnlijk zijn er in
het geheel na de oorlog uit Spanje kapitalen geëmi-
greerd ter waarde van plm. 5000 millioen dollars.

De grote internationale monetaire centra weten dat
en natuurlijk weigeren ze credieten aan de Spaanse re-
gering of gaan daarover marchanderen. Hun argument
staat als een paal boven water: "Als het Spaanse kapi-
taal het vertrouwen in zijn eigen regering verloren heeft
en spoorslags uit het land vlucht, hoe zullen wij buiten-
staanders daar dan vertrouwen in hebben?" De lieden
die de kapitaalvlucht steunen mogen dan nog zulke
slechte vaderlanders zijn, tenslotte doen ze hetzelfde
als de Spaanse emigré's vroeger: vluchten voor de on-
zekerheid en het gevaar in hun vaderland. Dat gevaar
en die onzekerheid hebben maar één oorzaak: de kop-
pigheid van generaal Franco om geen plaats te willen
maken voor een bewind dat vrede sticht tussen alle
Spanjaarden.

De vorm van die regering - republikeins, monar-
chaal of onbepaald, als dit mogelijk was - is van
minder belang. Het essentiële is dat het een regering
van vrede en verzoening moet zijn, die mogelijk zou
maken dat de Spaanse democraten tot hun gewone be-
zigheden en tot hun oude of in de nieuwe vakbonden
terugkeerden, zodat de communisten niet langer dat
vacuum zouden opvullen; een regering die het ver-
trouwen teruggeeft aan het op de vlucht geslagen kapi-
taal zodat het inplaats van nog langer naar het buiten-
land te vluchten naar het vaderland terugkeert en
daarmee ook het crediet van de Spaanse staat hersteld
wordt; een regering kortom die maakt dat het politieke
of morele veto dat bij heel de wereld op het regime van
Franco drukt vanwege zijn onechte afkomst en zijn
despotisch en primitief karakter verdwijnt en die het
Spanje mogelijk maakt met opgeheven hoofd binnen te
gaan in de internationale organisaties waar men het nog
niet heeft toegelaten en het hoofd werkelijk op te hef-
fen in die waarin het al een plaats heeft gekregen maar
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een die doet denken aan een lazaret voor geestelijk of
moreel verdachten.
De opvolging van generaal Franco lijkt bij de dag

meer nodig en urgent te worden. Als men die uitstelt
tot "God aldus beschikt", kunnen, als dat gebeurt, de
Spanjaarden en de Westerse wereld wel eens voor de
verrassing komen te staan dat een van de hoekstenen
van het huidige regime, de vakbeweging, zich in han-
den bevindt van de communisten, zoals het geval was
na de tweede wereldoorlog in Italië en Frankrijk, en
zoals dat nu gebeurt in sommige Spaans-Amerikaanse
republieken, waarmee we ons ook binnenkort eens be-
zig moeten houden. In Italië en Frankrijk, tamelijk
genormaliseerde landen, heeft de verovering van de
vakbonden door de communisten geen ernstige politieke
gevolgen gehad. Maar dat zou ze wel en zelfs heel ern-
stige in Spanje, een land dat helemaal niet normaal is,
vooral niet na een oorlogvoerende dictatuur van twin-
tig jaren die zijn bestaan nog wil rekken, en temeer als
haar val gepaard gaat met de ontbinding of de ver-
lamming van de gewapende macht zoals het geval was
bij de val van de monarchie in april 1931. Toen ge-
schiedde de verandering van regime op een vreedzame
en democratische wijze omdat de vakbonden niet in de
macht van de communisten waren. Of ze dat al of niet
zullen zijn bij de verdwijning van Franco, zal afhan-
gen van Franco zelf en van diegenen binnen en buiten
Spanje die hem dulden.

1 Met toestemming vertaald uit Cuadernos (juli-augustus 1959) het
te Parijs, avenue de l'Opéra 18 0), verschijnende tijdschrift van het
"Congres voor de vrijheid van de cultuur".
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Het "portret" van de maand

SALVADOR DE MADARIAGA
EN DE KOUDE OORLOG

De nu drieënzeventigjarige Spaanse geleerde en es-
sayist, ex-diplomaat en dichter, die eenmaal in Genève
de ontwapeningsconferentie van de Volkenbond voor-
zat (1926-'27), humanist en democraat, en briljant
stylist, is de laatste jaren, wel anders dan zijn leeftijd-
genoot Noel Baker, een hartstochtelijk prediker van
het wantrouwen à tort et à travers in de Russische po-
litiek en voorstander van een politiek der hardste on-
verzoenlijkheid geworden. Geregeld vindt men in de
Neue Zürcher Zeitung, een der best geredigeerde kran-
ten ter wereld, zijn spits en levendig geschreven filip-
pica's waarin hij met een keur van vernuftige argumen-
ten de westelijke wereld aanbeveelt zich op generlei
wijze met de listen en lagen der Russische politiek in
te laten. Salvador de Madariaga predikt daarmee de
politiek van het dode punt en men vraagt zich af, hoe
hij zich voorstelt dat de geschiedenis zich verder zal
hebben te ontwikkelen, als de twee grootste machten
in de wereld dus dienen voort te gaan met elkaar tot
de tanden gewapend te monsteren, door de afschrik-
king der ten top gevoerde bewapening elkaar in be-
dwang te houden en het lot van de wereld aldus blij-
vend te laten afhangen van de koude oorlog - alsof
die altijd "koud" zou kunnen blijven en alsof de ge-
schiedenis op een dood punt zou moeten en kunnen blij-
ven verwijlen, een dood punt dat dit alleen maar door
zijn dreigende stilstand is maar overigens juist door
bestendiging van een voor de wereld ondraaglijke toe-
stand meer meer een explosief punt wordt. Voor hem
zijn de besprekingen en de reizen van een Eisenhower
slechts koren op de molen van de Russische vijand,
voor hem zijn zij een soort verraad van de westerse
wereld aan de vrijheid en evenzovele tekenen van de
zwakke en gevaarlijke politiek der westerse mogend-
heden. In een van zijn felle stukken heeft hij onlangs
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ook de internationale PEN-Club aangevallen, zonder
echter van de langdurige en uiterst conscientieuse werk-
zaamheden van de internationale president (nu regle-
mentair afgetreden) André Chamson en 'de internatio-
nale secretaris David Carver serieuze aandacht te ge-
ven, die sinds het congres in Tokio (1957) alle krachten
in het werk hebben gesteld, om de status en gestie van
het als geschorst beschouwde Hongaarse Centrum te
onderzoeken en te beoordelen en na te gaan of het voor-
waardelijk laten voortbestaan (benefit of the doubt)
van dit centrum toch meer zin heeft voor 'de zaak van
de volkeren verstandhouding en ook voor het lot van
de nog gevangen Hongaarse schrijvers dan opheffing
en uitstoting ervan; een beleid dat een ernstiger beoor-
deling verdient dan de heftige uitvallen van de Spaanse
balling het van zijn invloedrijk spreekgestoelte gun-
nen, welke ook contrasteren met de zoveel waardiger
houding waarop verschillen van zienswijze over dit
netelige en ambivalente probleem op de congressen zelf
behandeld konden worden o.a. tussen de vertegenwoor-
digers van het Londense centrum van schrijvers in bal-
lingschap en het hoofdbestuur van de PEN. Men kan
voor de tragische verbetenheid van een jarenlange bal-
ling als Salvador de Madariaga begrip hebben, maar
juist de gelijktijdige protesthouding van de PEN tegen
onderdrukking en censuur der Catalanen kon hem er-
van weerhouden hebben zich te buiten te gaan aan ver-
dachtmaking van juist die leiders van de PEN die met
een onverdenkbare en moedig volgehouden integriteit
naar de objectief beste houding hebben gezocht. Juist in
het verwoed aanwakkeren van het koudvuur der star-
ste onverzoenbaarheid ligt in wezen gevaar voor de
reeds zo moeilijke vrede besloten, en dat stelt aan de
schrijvers die een eigen en in wezen gecompliceerder
roeping hebben dan de politici de vraag of zulk ver-
scherpen der tegenstellingen niet juist de onheilen nader
brengt waar zij tegen willen waarschuwen en tot het
helpen bezweren waarvan het Charter van de PEN
hen verplicht.

A.D.
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G.J.G.

KORT BESTEK

Klein Duimpje en Cervantes
Ik lees daar juist in de jongste aflevering (nr. 40,

jan.-febr. 1960) van Cuadernos, het prachtige tijd-
schrift van het Congres voor de Vrijheid van de Cul-
tuur (nieuw adres: 18, avenue de l'Opéra, Paris, Ier)
dat het bekende sprookje Pulgarcito (Klein Duimpje)
een "duidelijke anti fascistische tendentie" vertoont en
dus in Spanje verboden is. Daarentegen blijkt Cervan-
tes waardig te zijn door de Falange geëerd te worden.
Een decreet van het Ministerie van Oorlog gepubli-
ceerd in het "Boledn del Estaro" heeft hem benoemd
tot lid van de "Benemérito Cuerpo de Mutilados de
Guerra por la Patria", wegens verlies van zijn linker-
hand tot meerdere glorie van de rechter in de zeeslag
van Lepanto (1571), en heeft bepaald dat zijn portret
op een zeer prominente plaats moet gehangen worden.
En dat terwijl Cervantes schreef dat de Vrijheid het
opperste goed is waarvoor men zelfs zijn leven kan en
moet geven.

166



EX LIBRIS
De mens en zijn goden, van Dr. F. Sierksma, godsdiensthistoricus

uit de school van Van der Leeuw, (De brug; Djambatan, Amsterdam
1959) is een werk van ongemene waarde en getuigend van een uit-
zonderlijke kennis, waarbij de tekst (inleiding en commentaar) en de
afbeeldingen (zeer fraai uitgevoerd) met elkaar wedijverend, even boei-
end en belangwekkend zijn. In dit speciale nummer, zij hier nu niet
ingegaan op de om strijd bevrijdende en beklemmende voorstellingen
welke het werk geeft van de beelden die de mens alom ter wereld
en in alle tijden heeft gemaakt van zijn goden. Wij volstaan hier met
het te waarderen naar slechts een detail, dat in belang niet onderdoet
voor' het geheel en doet uitkomen, hoe conscientieus de schr. in dit
als in de vele andere details bij alle veelzijdigheid te werk is gegaan.
Het boek sluit n.l. met de uitbeelding van een levende godheid zoals
deze verschijnt op Picasso's beroemde Guernica, van 1937, die zich
bevindt in het Museum of modern art, in New-York en ook in ons
land op tentoonstellingen te zien is geweest. Sierksma onderstreept
dat men het niet als een allegorie moet beschouwen maar als sym-
boliek, en wel één wortelend in oeroud geloof. Sinds de prehistorie
is de stier, met horens en geslacht symbool van kracht en vruchtbaar-
heid. De oude heschavingen langs de Middellandse Zee gaven een gro-
te plaats aan de stiersymboliek, in de cultuur van Kreta zelfs over-
heersend en aan overlevering en afbeelding veelvuldig waarneembaar.
Picasso's stier moet men begrijpen als een voortzetting van dit sym-
bool vim menselijke machten die boven de mens uitgaan. In zijn werk
treedt de stier al vroeg op en in tegenstelling tot het paard gezien.
Al in 1917 schilderde hij de aanvallende stier en het stervende paard.
Sierksma bestrijdt de interpretatie van de stier va!1Guernica als sym-
bool van het Spaanse volk, beschermend staand boven de lijdende
vrouw met haar kind. De stier doodt er het paard, op zichzelf al een
voorkeur afwijkende van de geliefde Spaanse voorstelling van de in
de torrida gevelde stier. Het kind in de armen van de vrouw is dood,
de ogen zeggen het maar al te duidelijk. Vrouwen kind bezwijken
onder de aanval van de stier. Vrouwen paard (merrie) zijn bij Pi-
casso identiek. De stiergod is dreigende kwade drift geworden, de
mens wordt zijn slachtoffer (in zoverre een omkering van de Spaanse
nationale eer die Picasso aldus verspeeld en ontaard ziet). De stieren-
doder ligt zelf ontzield ter aarde neer. Het lijden schreeuwt machte-
loos tot de Duivel, zijn god en zijn angstaanjagend spiegelbeeld. Guer-
nica verbeeldt de levende duivel. Guernica, zegt schr., "is het schil-
derij van het paard in doodsstrijd, van het mysterie van de onschul-
dig lijdende mens, late nazaat van de lijdende godmens". Als men
bedenkt dat Sierksma's werk wemelt van de meest afwisselende voor-
stellingen van de goden van de mens 'Op aarde, elk op zichzelf van
een revelerende veelzeggendheid en van veel verhelderend com-
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mentaar voorzien, dan zal men beseffen dat het niet te veel is gezegd,
wanneer wij dit werk een onuitputtelijke bron van tot nadenken dwin-
gende beeldenrijkdom noemen. A.D.

Richard Wright, Heidens Spanje (Pagan Spain) Sijthoffs
Uitg. Mij. Leiden. 1959.

De bekende negerauteur, schrijver van Black Boy, Native Son,
enZ., toont zich een fris, bijna kinderlijk waarnemer in deze uiterst
persoonlijke reportage over Spanje in 1954. Zijn contact met Spaan-
se mensen is direct en ongekunsteld, en hij weet zijn ervaringen vaak
even menselijk onder woorden te brengen. De rode draad door al
zijn excursies en bezoeken is de "Catechismus van de Falange voor
meisjes van 9 jaar en ouder", een boekje van 170 bladzijden. Men
leze dit boek als men iets van de Spaanse traditionele mentaliteit en
iets van de strijd die naar een zekere vrijheid snakkende mensen
daartegen te voeren hebben, wil weten. Ook over het lot van de
protestanten en Joden, maar vooral van de vrouwen: de twee blad-
zijden (188-9) over haar lot tillen het boek uit boven het meeste
wat over Spanje is geschreven. Prachtige vertaling van Margrit de
Sablonière. G.j.G.

The Spectator, no. 6855. (13 november 1959)

Dit nummer van het 130 jaar oude weekblad ontleent zijn bete-
kenis aan een artikel van meer dan 20 kolommen van lan Gilmour
over Franco's Spain waarvan de economie, de arbeiders, het leger,
de Kerk, de communisten, de democraten, de monarchie, de subsi-
diering van de tirannie en de vergelijking van 1936 en nu de hoofd-
stukken vormen. Een buitengewoon belangrijk overzicht van de
Spaanse kwestie die verdiende als brochure uitgegeven te worden
door organisaties die opkomen in onze "vrije" wereld voor mensen-
rechten en vrijheid. Alleen al de vetgedrukte uitspraken van Franco
zijn een kostelijk materiaal om aan te tonen hoe het Spaanse volk
voorgelicht en het buitenland bedrogen worden. Twee haal ik er hier
aan: (juli 1937) "Wij beschouwen een republikeins regime van par-
lementaire democratie als onbruikbaar in Spanje maar ook in an-
dere landen zoals Engeland ... Dit regime zou, als het lang duurde,
de dood van zijn machtig Empire betekenen"; en (4 november 1959):
"Wij hebben een democratie en natuurlijke organisaties geschapen
die in overeenstemming met het volk zijn".
Wij hadden graag uit dit veelzijdige, ernstig gedocumenteerde ar-

tikel, dat ook door Spaanse bladen - van de émigrés - veel geci-
teerd wordt, een en ander ontleend, maar waar te beginnen en
waarmee te eindigen? En onze abonné's lezen immers Engels.

G.J.G.
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In dit nummer werden een aantal vignetten opgenomen van
Ramón Caya, ontleend aan "Hora de Espaiia", prachtig
cultureel en literair maandblad dat in 1937/1938 ver-
scheen in Republikeins Spanje (Valencia).

Het is ons een bijzonder genoegen hier te kun-
nen vermelden, dat de auteur van het artikel
"De huidige Spaanse letteren", op pagina 101:

FRANCISCO CARRASQUER

zojuist bekroond werd met de M. Nijhoff-prijs
van het Prins Bernhard Fonds voor zijn verta-
lingen van Nederlandse poëzie in het Spaans.
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