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De Spaanse  
          Burgeroorlog

Studium Generale Universiteit Leiden en Home Academy Publishers organiseren:



Tijdens de Spaanse Burgeroorlog 
(1936-39) streden links en rechts een 
strijd op leven en dood. Republikeinen, 
socialisten, anarchisten en communisten 
vochten met hulp van de Sovjet-
Unie tegen fascisten, conservatieven, 
monarchisten en autoritaire militairen, 
die op hun beurt gesteund werden 
door Mussolini en Hitler. Dit conflict 
had onmiskenbaar Spaanse wortels; 
toch wordt het vaak gezien als de 
opmaat tot de Tweede Wereldoorlog.

In een serie van vier colleges zullen 
zowel de nationale achtergronden 
als de internationale context aan 
bod komen. Daarbij zullen vooral de 
oorzaken voor het uitbreken van de 
Burgeroorlog, het verloop van de 
strijd en de gevolgen van Franco’s 
overwinning voor Spanje centraal  
staan.

Dinsdagavond 10 april 2012 
 De twee Spanjes:  

historische achtergronden
• De twee Spanjes
• Politieke verdeeldheid in de 19de eeuw
• Religie en de sociale kwestie
• De politieke rol van het leger en de 

regionale verdeeldheid

Dinsdagavond 24 april 2012
 De Tweede Republiek en het 

uitbreken van de burgeroorlog  
(1931-1936)

• De hervormingen van links (1931-33)
• Het conservatieve intermezzo (1934-35)
• De overwinning van het Volksfront 

(februari 1936)
• Het uitbreken van de Burgeroorlog  

(juli 1936)

Dinsdagavond 8 mei 2012 
 Het verloop van de Spaanse 

Burgeroorlog (1936-1939)
• Buitenlandse interventie
• Het beleg van Madrid
• Het Nationalistische kamp: de macht  

van generalísimo Franco
• Een verdeelde Republiek: revolutie  

of oorlog

Dinsdagavond 22 mei 2012 
 De nasleep: einde van de oorlog, 

dictatuur van Franco en herinnering
• Het einde van de oorlog
• Waarom de Republiek de oorlog verloor
• De dictatuur van Franco (1939-1975)
• Onverwerkt verleden: De herinnering  

aan de Burgeroorlog

Dr. Eric Storm is universitair 
docent Europese Geschiedenis aan 
de Universiteit Leiden. Hij is de 
auteur van Het perspectief van de 
vooruitgang. Denken over politiek in 
het Spaanse n de siècle, 1890-1914 
(1999), De ontdekking van El Greco 
(2006) en The Culture of Regionalism 
(2010). Samen met enkele collega’s 
publiceerde hij onlangs Het land van 
Don Quichot. De Spanjaarden en hun 
geschiedenis (2011).

ti jd: 19.30-21.00 uur 

plaats : zaal 011, Lipsiusgebouw (1175)
Cleveringaplaats 1, Leiden
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i n f o r m a t i e  & o r g a n i s a t i e
Studium Generale Universiteit Leiden
071 527 7295 / 7296 / 7283
j.e.molenaar@sea.leidenuniv.nl
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

NB. Tijdens de colleges worden door Home 
Academy Publishers opnames gemaakt voor 
een uit te brengen audio-cd. 
Meer informatie over Home Academy is te 
vinden op www.home-academy.nl


