
Reis naar de Spaanse Burgeroorlog
Een verhaal uit een oorlog die vergeten dreigt te worden

Het verhaal

Het verhaal gaat over geschiedenis. Het is een bijzonder verhaal, ten eerste omdat het een
waargebeurd verhaal is, ten tweede omdat de persoon waar het over gaat er een dagboek over
bijhield en als laatste, dat was mijn grootvader. Wat het verhaal verder nog specialer maakt, is
dat er over deze kant van Nederlandse betrokkenheid bij de Spaanse Burgeroorlog nauwelijks
iets bekend was - dat wil zeggen, tot heden.

Het verhaal speelt zich af in 1937, ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog (18 juli 1936 - 1
april 1939). Er zijn zo'n 700 Nederlanders destijds naar Spanje gegaan om mee te vechten
tegen  Franco.  Over  die  kant  is  toch  redelijk  wat  bekend.  Maar  een  andere  kant  waar
nauwelijks iets over bekend is, is het verhaal van mijn opa.

In de familie werd altijd wel verteld dat opa gevaren had en avonturen had beleefd. Maar
opa praatte daar nooit over en dus wist niemand er eigenlijk het fijne van. Totdat zijn dochter,
mijn tante, eind 2012 mij vertelde dat hij een dagboek had bijgehouden over het avontuur wat
alles  te  maken had  met  die  Spaanse  Burgeroorlog:  hij  hielp  mee met  het  smokkelen  van
wapens van Polen naar Spanje ten gunste van de tegenstanders van Franco.

Die reis  met het  schip de Andra is  moeizaam geweest  en
uiteindelijk  in  een drama  geëindigd:  de  Andra  beschoten en
gezonken, de bemanning twee maanden in de gevangenis met
een kans op executie.

Maar  het  is  goedgekomen en  na  het  nodige  diplomatieke
getouwtrek mochten ze toch naar huis terugkeren.

Uiteraard houd ik veel rekening met mijn "publiek". Zo worden bepaalde zaken die ik tegen
ben gekomen bij diverse onderzoeken, zoals foto's en verhalen, zeker niet getoond of verteld.
Maar dat spreekt natuurlijk vanzelf, het gaat tenslotte om een verhaal over een oorlog, zij het
in dit geval zijdelings.

De lezing/gastles inhoudelijk

Tijdens de lezing of gastles komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Spanje - het echte Spanje
- de Spaanse Burgeroorlog - hoe heeft het zo ver kunnen komen?
- de internationale betrokkenheid - ook juist het gemis hier aan.
- Reis naar de Spaanse Burgeroorlog - het verhaal van mijn grootvader.
Afhankelijk  van  de  beschikbare  en  afgesproken  duur  kan  dieper  worden  ingegaan  op
specifieke onderwerpen in het bovenstaande overzicht. De minimale duur bedraagt één uur,
gezien de ervaring is het het beste om dit te beperken tot maximaal twee uur.

Verder kan er ook aandacht zijn voor het volgende onderwerp (niet haalbaar bij een duur van
één uur) maar dit leent zich ook uitstekend voor een vervolglezing of -gastles.
- reisverslag studiereis Spanje september 2016 - een studiereis die veel informatie heeft 
opgeleverd.



Een paar praktische kanten

In ongeveer een uur vertel ik dit unieke verhaal. De mogelijkheid bestaat, indien gewenst, om
halverweg een pauze in te lassen.

Indien  mogelijk  maak  ik  graag  gebruik  van  projectie  van  een  aantal  begeleidende
afbeeldingen  (waaronder  authentieke  foto's  van  de  gebeurtenissen  van  destijds)  via  een
digiboard, beamer of (grote) televisie.

Referenties

Na afloop van de gastles/lezing wil ik altijd graag weten of alles naar tevredenheid is geweest.
Ook ik leer nog steeds en alle kritiek is welkom. Ik wil de kwaliteit van mijn dienst zo hoog
mogelijk krijgen en houden.

Omdat ook ik niet onder publiciteit en promotie uitkom, zijn referenties daarom onmisbaar.
Ik zal vragen of ik de volgende informatie mag gebruiken:
- de naam van de instelling, organisatie of school
- de naam van een betrokken persoon en zijn of haar functie
- het adres of emailadres van de locatie
- 1 of 2 quotes, deze worden anoniem gebruikt

Voor de bovenstaande zaken zoals refentiegebruik, reiskostenvergoeding en het al dan niet
aandacht  mogen  geven  aan  de  beschikbaarheid  van  mijn  boek  wil  ik  graag  op  voorhand
toestemming krijgen van een verantwoordelijke persoon die hier zijn of haar fiat aan geeft.

Nadat  de afspraak voor een gastles  of  lezing is  gemaakt,  zal  ik een bevestiging met  de
bijbehorende afspraken sturen - via email of desgewenst per papieren post - aan de directe
betrokkene(n) alsmede de eindverantwoordelijke die zorg draagt voor de fiatering van de
diverse aspecten zoals dus hierboven genoemd.

Nog even op een rijtje waarvoor ik dus toestemming vraag:
- toestemming  voor gebruik referentie (volgens bovenstaande)
- toestemming voor aanbieden boek (niet van toepassing bij scholen, dit zou ongepast zijn)
- akkoord voor vergoeding en reiskostenvergoeding (op basis openbaar vervoer, Vries vv)



Het boek

In  2014  is  het  verhaal  in  boekvorm  als  historische  roman
verschenen en verkrijgbaar via o.a. bol.com en sinds juni 2016
ook  via  reguliere  boekhandels  zoals  Bruna,  AKO  en
onafhankelijke  boekhandels  die  bestellen  via  het  Centraal
Boekhuis.

Maar de gastlessen en lezingen zijn in de eerste plaats niet
als verkoopmogelijkheid bedoeld,  zeker niet in geval van een
gastles  bij  een  school.  Bij  deze  laatste  zal  ik  alleen  melding
maken dat het boek bestaat, het wel laten zien, maar aquisitie
zal hier zeker niet gebeuren. Bij instellingen e.d. zal ik hier wat
meer  de  aandacht  voor  vragen  en  graag  de  mogelijkheid
hebben om het boek bij inschrijving of direct aan te bieden ter
verkoop.  Dat  laatste  is  echter  geen  voorwaarde  voor  het
verzorgen van een lezing en ik zal het verzoek om dit niet te
doen uiteraard respecteren.

Meer mogelijkheden
Een aantal scholen en andere organisaties geven aan dat zij dit soort zaken graag thematisch
willen  benaderen  -  in  een  aantal  gevallen  dit  aanbod  zelfs  als  aanleiding  zien.  Uiteraard
behoort  dit  tot  de  mogelijkheden en ook bij  een  thematische  vorm verleen ik  graag mijn
diensten om hier verdere invulling aan te geven.  Behalve dit  specifieke verhaal  heb ik  de
nodige kennis van en inzicht in de Spaanse Burgeroorlog als fenomeen maar ook wat betreft
de  1e  of  2e  wereldoorlog of  geschiedenis  in  het  algemeen.  De vorm en invulling  hiervan,
alsmede  de voorwaarden voor  een dergelijke  dienstverlening,  is  dan in  onderling  overleg
mogelijk.

Korte achtergrond

Wat een paar jaar geleden begon als een uitdaging om een dagboek te "vertalen" naar een
historische roman, heeft er voor gezorgd dat de Spaanse Burgeroorlog mij meer en meer is
gaan interesseren. Ik heb daar dan ook inmiddels veel over geleerd en heb een leuk netwerk
opgebouwd van diverse personen en organisaties waarbij het inmiddels niet ongebruikelijk is
dat mijn onderzoeken als bron van informatie worden gebruikt.

Zo vindt elk jaar vind in Amsterdam de herdenking plaats van de Spaanse Burgeroorlog. In
2016 was het  80 jaar  geleden dat de Spaanse Burgeroorlog uitbrak en daar  is  de nodige
aandacht voor geweest tijdens de herdenking en een 2-daags symposium in Amsterdam. Op
uitnodiging van de Stichting Spanje 1936-39 die dit alles elk jaar organiseert, heb ik op 2 juli
daar deze lezing ook mogen houden. Gezien mijn steeds verder groeiende interesse heb ik
uiteraard van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog meer te leren over diverse aspecten
van Spanje en de Spaanse Burgeroorlog.



Tot de aandacht behoren inmiddels ook een aantal interviews bij de radio van RTV Drenthe -
Drenthe Toen -  en de  lokale  omroep van Hoogeveen alsmede een krantenartikel  over  het
verhaal november 2015 in de Hoogeveensche en Meppeler Courant. Tevens heeft er in 2016
ook een artikel gestaan in het Reformatorisch Dagblad.

Daarnaast besteed ik de nodige aandacht aan publiciteit in de vorm van signeersessies bij
diverse boekwinkels inmiddels door heel Nederland.

Zoals eerder genoemd heb ik in september 2016 heb ik een studiereis gemaakt naar Spanje,
o.a. naar het gebied waar het verhaal van mijn grootvader zich heeft afgespeeld. Dit heeft als
resultaat  gehad  dat  ik  veel  informatie  heb  kunnen  verzamelen  en  het  heeft  de  nodige
contacten opgeleverd. Het heeft mijn inzicht in Spanje en de Spaanse Burgeroorlog behoorlijk
doen toenemen, iets wat onmisbaar is bij het begrijpen van die burgeroorlog en dus het goed
kunnen uitleggen hier van.

Lezingen en gastlessen tot nu toe

Inmiddels  heb  ik  een  aantal  lezingen  en  gastlessen  verzorgd,  op  meerdere  locaties  in
Nederland en men heeft me laten weten dat het verhaal erg interessant is en men na afloop
zeer tevreden was. Ook de lezers van het boek zijn zeer positief. Enkele quotes:

Lezingen / gastlessen

‘Een persoonlijk verhaal uit de Spaanse Burgeroorlog’
‘Een prachtige familiegeschiedenis’
‘Een heel persoonlijk lezing’
‘De meneer kon goed en duidelijk vertellen’
‘Ik vond het een leuk verhaal, vooral omdat het niet verzonnen was, maar zijn opa het echt
heeft meegemaakt’
‘Cor weet het verhaal heel boeiend te vertellen en speelt op een leuke manier in op de reacties
van zijn publiek’

Boek

‘Zeer leesbaar geschreven, machtig interessant’
‘Enorm onder de indruk van je boek’
‘Een geweldig boek, eindeloos. Het was jammer dat het uit was’
‘Met recht een boek vanuit de historie’
‘Sommige stukken zorgden voor tranen in mijn ogen’

Een mevrouw met een hersenbeschadiging:
‘Ik merkte een vrij grote concentratie bij mezelf op en dat verbaasde mij. Een stukje lezen in
de krant of tijdschrift lukt maar zelden. Dat is een fijne ontdekking!’
‘Veel leesplezier wenste je mij toe, en dat heb ik gehad’
‘Het boek is heel toegankelijk en leest makkelijk weg’
‘Dit is zo’n boek die mij geen moeite kost om het uit te lezen, de manier van schrijven leest erg
prettig, historisch gezien een boeiend onderwerp’

Referenties kan ik op verzoek toesturen.



De kosten
Lezing/gastles 1 uur € 50,00
Lezing/gastles 2 uur € 85,00
Reiskosten op basis openbaar vervoer vanaf mijn woonplaats Vries (10 KM  

boven Assen)

Lezingen en gastlessen zijn vrijgesteld van BTW.

Ik  hoop hiermee  jullie  voldoende  te  hebben geïnformeerd.  Neem bij  vragen of  suggesties
gerust even contact met me op.

Voor  meer  informatie  -  ik  hou  me  ook  met  andere  dingen  bezig  -  zie  mijn  website:
www.corfaber.nl

Met vriendelijke groeten,

Cor Faber


