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David Huys vertelt over Spanje en zijn verborgen verleden dat gerelateerd is aan de burgeroorlog en de dictatuur. In een
postume bijdrage van Ger Harmsen lees je over de natuurbeleving van Jean-Jacques Rousseau.
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Stemmen uit het verleden. De doorbraak van de republikeinse herinnering in Spanje

David Huys, buitenpromovendus, Maastricht University

Dit artikel gaat in op de bewustwording van een verborgen verleden in het midden van de jaren 1990 dat gerelateerd is
aan de burgeroorlog en dictatuur in Spanje. Aan de hand van recente literatuur onderzoeken we welke factoren hieraan
ten grondslag lagen, welke reacties die uitlokten en wat de invloed ervan is op de Spaanse samenleving. Het blijkt
namelijk dat het ontstane debat een tweedeling teweeg heeft gebracht en dat er van een mogelijke consensus over dit
verleden op korte termijn nog geen sprake is.

Voices of the past. The breakthrough of the memory of the Second Republic in Spain

David Huys, external PhD candidate, Maastricht University

This article unravels the awakening of interest in Spainâ€™s hidden past in the mid-1990s, exploring the legacies of the Civil
War and Francoâ€™s dictatorship. Reviewing recent literature on this topic, we examine the underlying factors of this
awakening, the reactions they provoked and how they affect Spanish society. Clearly, the ensuing debate has resulted in
a divided society. Achieving some form of consensus on this issue in the short run proves to be impossible.

Voix du passÃ©. La percÃ©e de la mÃ©moire rÃ©publicaine en Espagne

David Huys, doctorant extÃ©rieur, Maastricht University

Cette contribution traite de la prise de conscience dâ€™un passÃ© enfoui au milieu des annÃ©es 1990, Ã mettre en rapport ave
la guerre civile et la dictature en Espagne. Nous appuyant sur la littÃ©rature rÃ©cente, nous analysons les facteurs qui en
formÃ¨rent le terreau, les rÃ©actions quâ€™elle suscita et lâ€™impact quâ€™elle eut sur la sociÃ©tÃ© civile espagnole. On

constate en effet que le dÃ©bat soulevÃ© a provoquÃ© une fracture telle quâ€™aucun consensus Ã propos de ce passÃ© ne p
Ãªtre envisagÃ© dans un avenir proche.Â
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De natuurbeleving van Jean-Jacques Rousseau

Ger Harmsen

Het artikel over de natuurbeleving van de Franse politieke filosoof en botanicus Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
komt uit de nalatenschap van de sociaal-politieke filosoof en sociaal-historicus Ger Harmsen (1922-2005), die met
Rousseau ook een passie voor mossen deelde. Het artikel maakt duidelijk dat natuurbeleving zelf een historisch
verschijnsel is. Terwijl de natuur in de romantiek gebruikt werd om gevoelens uit te drukken, waren Rousseaus
natuurobservaties zakelijk, net als bij Linnaeus. Dankzij Rousseau kwam Malthus tot botaniseren en met zijn aandacht
voor de metamorfose van planten ging Goethe als vertegenwoordiger van het opkomende evolutionair denken een stap
verder dan Rousseau.

The perception of nature of Jean-Jacques Rousseau

Ger Harmsen

The article on the perception of nature of the French political philosopher and botanist Jean-Jacques Rousseau (17121778) is part of the legacy of the social and political philosopher and social historian Ger Harmsen (1922-2005). He
developed a passionate interest in mosses, which he shared with Rousseau. The article explains that the perception of
nature itself is a historical phenomenon. While nature was used to express feelings in the Romantic period, Rousseauâ€™s
observations of nature were impersonal, as with Linnaeus. Malthus became interested in botany thanks to Rousseau.
Goethe, as an exponent of the emerging evolutionary thinking, took Rousseauâ€™s ideas a step further by focusing on the
metamorphosis of plants.
Prof. Dr Bob Reinalda wrote an introduction to the article.

Lâ€™expÃ©rience de la nature chez Jean-Jacques Rousseau

Ger Harmsen

Lâ€™article traitant de lâ€™expÃ©rience de la nature par le botaniste et philosophe politique franÃ§ais Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) est issu de lâ€™hÃ©ritage du philosophe sociopolitique et historien social Ger Harmsen (1922-2005), qui
partageait avec Rousseau cette mÃªme passion pour les mousses. Cette contribution met en Ã©vidence que lâ€™expÃ©rience
mÃªme de la nature relÃ¨ve dâ€™un phÃ©nomÃ¨ne historique. Alors quâ€™Ã lâ€™Ã©poque du romantisme, la nature servait
pour dÃ©peindre des sentiments, les observations de la nature par Rousseau Ã©taient elles, tout comme chez Linnaeus,
factuelles. Et, si Rousseau incita Malthus Ã sâ€™intÃ©resser Ã la botanique, câ€™est la curiositÃ© manifestÃ©e par Goethe
pour la mÃ©tamorphose des plantes qui conduisit ce dernier, en tant que reprÃ©sentant de la pensÃ©e Ã©volutionnaire
Ã©mergente, Ã â€˜dÃ©passerâ€™ Rousseau sur ce terrain.
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Cette contribution fait lâ€™objet dâ€™un prÃ©ambule rÃ©digÃ© par le Prof. Dr. Bob Reinalda.
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