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Wanneer wij hieronder het programma van de Spaanse
Falanx de glorieuze schepping van de jonge Primo de Rivera
in een Nederlandse vertaling afdrukken, dan moge een
enkel woord aan die geformuleerde beginselen vooraf gaan.
De Spaanse Falanx is ontsproten aan den Spaanse geest en
beoogt de constructie en reconstructie van een rechtvaardig,
gelukkig Spanje.
Het is voor een ieder duidelijk, maar toch moet het hier
nogmaals benadrukt worden, dat in Nederland zich de
toestanden en verhoudingen anders opdoen en om andere
voorzieningen vragen. Denken wij alleen slechts aan een
enkel feit van onschatbaar gewicht, namelijk dat Spanje
slechts een enkele Godsdienst kent, terwijl in Nederland
verschillend geaarde christelijke godsdiensten naast elkaar
bestaan.
Arnold Meijer (1937)

Beginselprogramma van de Spaanse Falanx
HET LAND – DE EENHEID – HET IMPERIUM.
1. Wij geloven in de verheven werkelijkheid van Spanje. Alle
Spanjaarden hebben de dringende en gemeenschappelijke
plicht het Vaderland te versterken, grootser en mooier
te maken. En aan het verwerkelijken van deze taak, moeten
onverbiddelijk alle individuele en klassenbelangen
ondergeschikt worden gemaakt.
2. Spanje vormt een eenheid van bestemming in bet
universele. Elke samenzwering tegen deze eenheid is
verachtelijk, elk separatisme is een misdaad, die wij niet
zullen vergeven. Het huidige stelsel is een aanfluiting van
deze eenheid, omdat het onenigheid zaait. Vandaar
dat wij de verplettering van dat stelsel eisen.
3. Wij streven naar een Imperium. Wij verklaren dat het
Imperium de historische volrijpheid van Spanje betekent. Wij
eisen voor Spanje een vooraanstaande plaats in Europa. Elk
internationaal isolement of buitenlandse inmenging wijzen
wij met beslistheid af. Wat de Latijns-Amerikaanse landen
betreft: wij streven naar unificatie van cultuur, economisch
belang en macht. En Spanje, dat het geestelijk middelpunt
vormt van de hele Spaanssprekende wereld, maakt uit dien
hoofde aanspraak op de voornaamste plaats, waar er
sprake is van gemeenschappelijke ondernemingen.
4. Onze strijdkrachten, te land, ter zee en in de lucht,
moeten krachtig en talrijk genoeg zijn, om Spanje’s
onafhankelijkheid en zijn plaats in de hiërarchie der landen

te verzekeren. Wij zullen aan leger, vloot en luchtmacht de
publieke waardigheid terug schenken, die zij verdienen; in
overeenstemming daarmee, zullen wij zorg dragen, dat het
hele Spaanse bestaan wordt georiënteerd op het militair
gerichte leven van het individu.
5. Spanje zal wederom glorie en rijkdom veroveren langs de
wegen der zeeën. Spanje moet er naar streven een grote
maritieme mogendheid te worden, zowel met bet oog op de
landsverdediging als op de handel. Wij eisen voor ons
vaderland een zelfde hiërarchische plaats, op het gebied
van het vliegwezen.
DE STAAT – INDIVIDU – VRIJHEID.
6. Onze Staat zal zijn: een totalitair instrument ten dienste
van de vaderlandse integriteit. Alle Spanjaarden zullen
daarin deel hebben uit hoofde hunner familiale,
gemeentelijke en syndicale functie. En niemand zal zich
kunnen doen gelden door middel van politieke partijen. Er
zal onverbiddelijk een eind worden gemaakt aan bet
partijen-systeem , met als gevolgen daarvan anorganisch
kiesrecht, volksvertegenwoordiging door middel van elkaar
bevechtende klieken en een Parlement van het bekende
type.
7. De menselijke waardigheid, integriteit en vrijheid, zijn
eeuwige en onaantastbare waarden. Doch hij alleen is
waarachtig vrij, die deel uitmaakt van een krachtig en vrij
volk. Aan niemand zal het zijn geoorloofd, zijn vrijheid te
gebruiken om te ageren tegen de eenheid, de sterkte en de
vrijheid van het vaderland. Een strenge discipline zal iedere

poging smoren die is gericht op het vergiftigen van de geest
van individuen, het tweedracht zaaien onder de
Spanjaarden of hen te leiden in een richting, die strijdig is
met de bestemming van het Vaderland.
8. De nationaal-syndicalistische Staat zal de vrije loop
laten aan elk particulier initiatief, dat niet strijdig is met het
collectief belang, en zal zelfs alle nuttige ondernemingen
beschermen en bevorderen.
ECONOMISCH LEVEN – ARBEID KLASSENSTRIJD.
9. In economisch opzicht zien wij Spanje als een geweldig
syndicaat van producenten. Wij zullen heel de Spaanse
Gemeenschap organiseren op corporatieve grondslag, door
middel van een systeem, van verticale syndicaten, beroepsen bedrijfsgewijze, in dienst van de nationale economische
integriteit.
10. Wij verwerpen het kapitalistische systeem, dat
onverschillig is voor de noden van het volk, het privaatbezit
zijn menselijk karakter ontneemt, de arbeiders samendrijft
tot vormeloze massa’s, blootgesteld aan ellende en
vertwijfeling. Ons geestelijk en nationaal voelen doet ons
eveneens vijandig staan tegenover het Marxisme. De
stuwkracht van de arbeidersklasse, tot nu toe misleid door
het Marxisme, zullen wij opnieuw richten, in die zin, dat wij
voor de arbeiders directe deelname eisen aan de grote taak
van de Nationale Staat.

11. De nationaal-syndicalistische Staat zal niet wreed
neutraal staan tegenover de onderlinge economische strijd
der individuen, noch zal hij lijdeloos toezien, wanneer de
zwakken worden verdrukt door de economisch machtigen.
Ons staatsbestel zal de klassenstrijd radicaal onmogelijk
maken, doordat allen die meewerken aan de productie een
organisch geheel zullen vormen. Ten koste van alles zullen
wij paal en perk stellen aan het parasiteren van het ene
particuliere belang op het andere en aan de anarchie in het
arbeidssysteem.
12. Het eerste doel van de rijkdom is, volgens onze nieuwe
Staat: de bestaansvoorwaarden verbeteren, van allen, die
deel uitmaken van het volk. Het is ontoelaatbaar, dat grote
bevolkingsmassa’s in ellende leven, terwijl, anderzijds, een
kleine groep in weelde baadt.
13. De Staat erkent het privaatbezit als wettig middel ter
bereiking van de individuele, huisgezinnelijke en
maatschappelijke doeleinden en hij zal dit bezit beschermen
tegen de misbruiken van het grootkapitaal van speculanten
en geldschieters.
14. Wij beschermen zowel het streven naar nationalisatie
van het bankwezen, als dat van de nationalisatie van
openbare bedrijven, door middel van de corporaties.
15. Alle Spanjaarden hebben recht op arbeid. De openbare
instanties zullen verplicht zijn alle werkelozen landgenoten
bij te staan. En terwijl de nieuwe sociale opbouw voltrokken
wordt, zullen wij alle voordelen die de arbeider krachtens de
geldende wetten ten deel vallen, handhaven en nog
verbeteren.

16. Alle gezonde Spanjaarden zijn verplicht tot arbeid. De
nationaal-syndicalistische Staat zal niet de minste
consideratie hebben jegens iemand die geen taak vervult en
er op uit is te leven van de vruchten van andermans arbeid.
HET LAND.
17. Alle krachten moeten worden gericht op de verbetering
van de bestaansvoorwaarden van hen, die zich wijden aan
de landbouw, bron van Spanje’s welvaart. Daarom willen
wij de verplichting op ons nemen. zonder dralen de
sociaaleconomische hervorming van de landbouw ten
uitvoer te leggen.
18. Met de volgende middelen zullen wij de
landbouwproductie tot grotere rijkdom voeren:
a) Voor alle landbouwproducten zullen wij een lonende
minimumprijs bepalen.
b) Om het land van alle nodige welvaarts-elementen te
voorzien, eisen wij dat de staat grotendeels aan het land
terug schenkt, wat zij daaraan tot nu toe onttrok, als
beloning van haar intellectuele of commerciële diensten.
c) Wij zullen een waarachtig Nationaal Landbouw krediet in
het leven roepen, dat de landbouwer geld zal lenen tegen
lage rente, zonder gevaar voor zijn goederen, zijn oogsten,
hem op deze wijze verlossend uit de handen van woekeraars
en plattelandspotentaten.
d) Er zal uitbreiding worden gegeven aan het landbouw- en
veeteeltonderwijs.

e) De bestemming van gronden zal geschieden in
overeenstemming met hunne gesteldheid en de
afzetmogelijkheden van producten.
f) Onze douane-politiek zal gericht zijn op de bescherming
van land bouw en veeteelt.
g) Wij zullen de uitvoering bespoedigen van hydraulische
werken.
h) Door rationalisatie inzake de te bebouwen
grondoppervlakten, zal een eind worden gemaakt aan het
bestaan van verwaarloosde grootgrondbezittingen, alsmede
aan dat van kleine bezittingen, die door hun povere
opbrengsten niet-economisch werken.
19. De sociale organisatie van den Landbouw zal geschieden
als volgt:
a) De bouwgronden zullen opnieuw worden verdeeld, ter
vestiging van het gezinseigendom en tevens om de syndicale
omvorming van de boerenstand krachtdadig te bevorderen.
b) De talloze mensen, die tot nu verplicht waren hun
lichaam uit te putten door het rampzalig geploeter op
onvruchtbare stukken grond, zullen uit hun ellende worden
verlost en overgebracht naar de nieuwe en vruchtbare
gronden.
20. Wij zullen onvermoeid streven naar de uitbreiding van
de veestapel en die van de bosbouw, zware straffen
opleggend aan degenen, die dit werk zouden saboteren en
wij zullen tevens onze toevlucht nemen tot de tijdelijke
gedwongen mobilisatie van alle jonge Spanjaarden, die
zullen werken aan de historische taak van het herstel van de
nationale rijkdom.

21. De Staat zal, zonder enige schadeloosstelling, kunnen
overgaan tot onteigening van gronden waarvan het
eigendom hetzij onwettig is verkregen hetzij op onwettige
wijze wordt benut.
22. De nationaal-syndicalistische Staat zal een bijzondere
voorliefde tonen voor het herstel van de gemeentelijke
erfgoederen.
NATIONALE OPVOEDING – GODSDIENST.
23. De speciale zending van de Staat bestaat hierin, dat hij,
door middel van een straffe discipline inzake de opvoeding,
een sterke en eensgezinde nationale geest kweekt en in de
ziel van de komende geslachten een gesteldheid plant,
welke mensen vormt, die zich verheugen in de grootheid van
hun land, en er trots op zijn. Alle jonge Spanjaarden zullen
een premilitaire opleiding ontvangen die hen voorbereidt op
de eer opgenomen te worden in het nationale volksleger
van Spanje.
24. Wat het onderwijs aangaat, wij zullen zorgen, dat geen
enkel talent tot vruchteloosheid wordt gedoemd, wegens
gebrek aan financiële middelen. Allen, die dat verdienen,
zullen gemakkelijk toegang vinden tot de verschillende
onderwijsinrichtingen ook tot die van Hoger Onderwijs.
25. Onze beweging zal de katholieke geest – van zo’n
glansrijke traditie en zo invloedrijk in Spanje – in de
nationale heropbouw belichamen. Kerk en Staat zullen
harmonisch samenwerken, zonder dat echter ooit enige
activiteit of inmenging zal worden toegelaten die de

waardigheid van de Staat of de nationale integriteit schade
doet.
NATIONALE OMWENTELING.
26. De Spaanse Falanx van de J.O.N.S. streeft naar de
nieuwe orde, omschreven in bovenstaande punten. Om deze
orde te grondvesten is zij in strijd gewikkeld met het huidige
stelsel en beoogt zij de nationale omwenteling. De Geest
van de Falanx is gericht op het rechtstreeks, het hevig, het
strijdend handelen. Het leven betekent strijd en het moet
worden geleefd in een brandende geest van dienen en
offeren.
27. Wij wensen in deze strijd te overwinnen alleen met de
krachten die onderworpen zijn aan onze discipline. Wij
zullen weinig vergelijken treffen. En alleen bij de laatste
krachtsinspanning om de verovering van de Staat zal de
Leiding de nodige samenwerking organiseren, met dien
verstande echter, dat ons overwicht gewaarborgd blijft.

