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De Nederlanders van De Zeven Provinciën marcherend (collectie Hans Dankaart).

Mijn vader kwam uit een gezin met dertien kinderen,

van wie een aantal halfbroers en –zussen. Tijdens de cri-

sistijd in de jaren dertig hing hij wel eens rond in Am-

sterdamse cafés. Pa is altijd een vrije jongen geweest.

Daar is hij mogelijk in contact gekomen met ronselaars.

‘Joop was zomaar weg’, vertelde mijn oom op een keer.

Waarschijnlijk misten ze hem niet eens.

Joop was zomaar verdwenen

Hilversummer

Johannes Doornekamp 

vocht in de 

Spaanse Burgeroorlog

Jos De Ley
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Johan Doornekamp jr. reageert in eerste instantie ver-
baasd en enigszins terughoudend als ik hem op goed
geluk – puur op  naamsovereenkomst  – benader via Fa-
cebook. Ik weet alleen dat mijn vader in de Spaanse Burgeroor-
log heeft gevochten en daar een paar littekens aan over heeft
gehouden. Vervolgens is hij enige tijd stateloos geweest, omdat hij
aan een vreemde krijgsmacht had deelgenomen. Bij ons thuis werd
er niet over gesproken. Johan jr. is zichtbaar opgelucht als
blijkt dat ik geen onbekend familielid van hem ben. Onze
familie zit nogal ingewikkeld in elkaar. Ik dacht, wie komt er nu
uit de lucht vallen?
De naam van Johannes Doornekamp had ik gevonden op
de Kleine lijst van Nederlanders die onder andere in Spanje
hebben meegevochten en hun staatsburgerschap tussen
1945 en 1970 hebben herkregen1. Johannes Doornekamp
stond er, geboren 20 juni 1916 in Hilversum, wonende te Hil-
versum, ca. 1939 in Spaanse Krijgsdienst. Op zijn persoons-
kaart in het Hilversumse Bevolkingsregister2 wordt zijn
beroep vermeld: los werkman en zijn godsdienst: NH (Ne-
derlands Hervormd). Vanaf 4 december 1936 is Johannes
ofwel Joop ingeschreven op Bellstraat 27, het adres van
zijn vader Philippus Doornekamp, die stoker was bij de
gasfabriek. Hierna op het Slachthuisplein 11. Op de kaart
staat apart genoteerd dat hij geen nationaliteit had wegens
vreemde krijgsdienst en op 31 mei 1939 is hij weer inge-
schreven op het adres Marconistraat 166.

Groot gezin in crisistijd
Zoon Johan voegt het Edisonplein en de Kampstraat toe
aan het lijstje adressen. Kennelijk verhuisde het gezin van
Philippus regelmatig. Daar heeft Johan wel een verkla-
ring voor: Mijn oma nam kinderen mee uit een eerder huwelijk.
Het zal best een gedoe zijn geweest om dat grote gezin onder dak
te brengen.Hij vermoedt dat zijn vader rond 1937 werkloos
was, het was immers crisistijd. Dat hij toen geen werk had
heeft hij ook tegen mijn moeder gezegd, zijn tweede vrouw. Ook
zou hij hier in Nederland niet in militaire dienst gewild hebben.
Johan heeft onlangs nog met zijn jongste broer Philip en
zus over de mogelijke motieven van zijn vader gesproken,
maar ook zij tasten in het duister. Philip heeft begrepen dat
hij geronseld is in een Amsterdams café, maar mijn zus zegt dat hij
altijd wel linkse sympathieën heeft gehad. Ik heb daar nooit iets
van gemerkt. 
Werden de jongens die na het uitbreken van de Spaanse
Burgeroorlog in juli 1936 naar Spanje vertrokken geron-
seld? Uit de archieven van het Nederlandse ministerie van
justitie blijkt dat er ook destijds veel aandacht was voor
mogelijke ronselaars. Politie en inlichtingendiensten kre-
gen ook toen al opdracht de zaken goed in de gaten te
houden. Het verhaal over de ronselpraktijken wordt door
Yvonne Scholten genuanceerd in haar boek Fanny Schoon-
heyt, over de enige Nederlandse vrouw die vocht in de
Spaanse Burgeroorlog3. Volgens Scholten ging het me-

Johan Doornekamp, in de jaren vijftig, ongeveer 35 jaar oud.
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rendeel van de vrijwilligers uit overtuiging naar Spanje.
Natuurlijk waren er ook avonturiers die de spanning zoeken en
wanhopige werklozen die die in Spanje alleen maar werk hopen te
vinden, maar het overgrote deel van de 600-800 (inmiddels
staat de teller op 825, red.) Nederlanders die naar Spanje gaan
is overtuigd van het goede doel. Het zijn merendeels eenvoudige
jongens die vaak nauwelijks enige scholing hebben. 
Ook Hans Dankaart e.a. komen tot dezelfde conclusie in
hun boek De oorlog begon in Spanje4: Een aanzienlijke meer-
derheid onder de Nederlanders in de Internationale Brigades was
lid of sympathisant van de CPN of van organisaties die nauw met
deze partij verbonden waren. Vreemd was dit niet, stellen zij,
de andere politieke partijen stelden zich aanvankelijk veel
voorzichtiger op. De auteurs noemen de afkeer van het
opkomend fascisme als doorslaggevend motief. Boven-
dien stellen zij dat het ronselverhaal met name door de-
serteurs in Spanje werd opgehangen om via de
Nederlandse consul een vrijgeleide terug naar het vader-
land  te verkrijgen. Zij zouden geronseld zijn onder valse
voorwendsels, bijvoorbeeld een baan of werk in de oor-
logsindustrie achter het front. Dit alles was koren op de
molen van de rechtse pers, met name De Telegraaf, die veel

aandacht besteedde aan verklaringen van zwaar teleur-
gestelde deserteurs.

Geen enkele oorlogservaring
Hoe het ook zij, de meeste Nederlandse vrijwilligers ver-
trokken vanaf december 1936 tot de zomer van 1937 naar
Spanje. Het merendeel bestond uit al dan niet werkloze
arbeiders tussen de twintig en dertig jaar, afkomstig uit
de stedelijke gebieden in het westen van het land. De
meesten hadden geen enkele oorlogservaring. De 21-ja-
rige Johannes Doornekamp uit Hilversum behoorde bij
de laatste lichtingen. Hij moet eind juli, begin augustus
1937 zijn vertrokken. Er vandoor gegaan, zonder iemand
van zijn voornemen op de hoogte te stellen. Joop was zo-
maar weg, zei zijn broer later. 
Het eerste teken van zijn toekomstige deelname aan de
strijd is afkomstig uit een getypte registratielijst uit de
Collectie Komintern CPN/CPH, in het archief van het In-
ternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
in Amsterdam5. 
De lijst, die waarschijnlijk is opgesteld in het hoofd-
kwartier Albacete van de Internationale Brigades in

Albacete, stad in Castilië-La Mancha, hoofdkwartier van de Internationale Brigades.
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Spanje, vermeldt onder nr. 57: Joh. Doornekamp, 20.6.16,
17.8.37, Belstraat 27, Hilversum6. 
De heenreis naar Spanje verliep vanaf voorjaar 1937 in
kleine groepen, die per trein of bus werden vervoerd. Om
aan de aandacht van de marechaussee of politie te ont-
snappen, maar ook omdat een aantal mannen geen gel-
dig paspoorten had, werden ze via smokkelroutes - vaak
lopend - de grens overgebracht en naar een adres van de
Parijse wervingscentrale gedirigeerd. Van daaruit ging de
reis met een grotere  groep internationale deelnemers per
trein verder naar Zuid-Frankrijk, en vervolgens te voet
over de Pyreneeën. Het laatste traject was naar Albacete,
waar de vrijwilligers geregistreerd werden, een uniform
kregen en een korte militaire training moesten volgen7.
Ook Johannes Doornekamp zal min of meer dit traject
hebben afgelegd. Een andere getypte registratielijst uit
Albacete8, opgesteld door een Duitser, verschaft meer
duidelijkheid. Een zekere Dornekamp, Johann (oder Doren-

kamp), geb.: 20.6.1916, National.: Hollander, Beruf: Arbeiter,
Partei: ./. is  op  12.8.1937 bij de Internationale Brigaden
gearriveerd en heeft vanaf eind september 1937 in de XIe
Brigade deelgenomen aan de strijd9. In deze brigade
vormden Duitsers en Nederlanders de meerderheid. De
meeste Nederlanders kwamen terecht in het Ernst Thäl-
mann-bataljon of Edgar André-bataljon en binnen het
laatste bataljon werd in augustus 1937 de Hollandse
Compagnie gevormd10. Van de 83 Nederlanders in dit ba-
taljon zal Joop er een geweest zijn. Hij werd naar alle
waarschijnlijkheid ingezet aan het front van Aragón, waar
de Republikeinen op 24 augustus op acht plaatsen tege-
lijk een groot offensief tegen de nationalisten hadden in-
gezet11. 

Opgestapt en vastgezet
Er is echter nóg iets aangetekend achter de naam van
Joop: desert. verhaft. Dat duidt erop dat Joop gedeserteerd

Ebro-offensief, waarbij
Joop waarschijnlijk betrok-
ken raakte: republikeinse
aanvallen in 1937 op vele
fronten.(bron: Hugh Tho-
mas, De Spaanse Burger-
oorlog).

Brief van consul Dauban-
ton, die aan Buitenlandse
Zaken meldt dat Johannes
Doornekamp bij hem op
bezoek is geweest.
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is en daarna gearresteerd. Uit een bijgevoegd handge-
schreven lijstje van 1 december 1937, ditmaal van de hand
van een Fransman, blijkt dat hij met vier andere Hol-
landse soldaten van 28 november tot 5 december in voor-
arrest heeft gezeten in het Maison de Prévention des
Brigades Internationales in Albacete.
Wat er aan de hand was komen we te weten via de Lijst
Gustav, die eveneens in de collectie van het IISG is te vin-
den12. Gustav, een Komintern agent van Duitse afkomst
heeft in 1940 in Moskou, toen de Spaanse Burgeroorlog
lang en breed was afgelopen, uitgebreid verslag gedaan
over de Internationale Brigaden in Spanje. Daarin be-
spreekt hij ook 350 Hollandse deelnemers, onder wie
nummer 69: Johann Dorenkamp. Volgens Gustav was Joop
ein schlechter Soldat, die op 13 november 1937 met einer gan-
zen Gruppe zou zijn gedeserteerd. Daarna had hij contact

opgenomen met de Nederlandse consul, die hem in Bar-
celona onderdak had verschaft. Op 21 november zou hij
echter in een pension aldaar zijn gearresteerd en vervol-
gens een tijd in de gevangenis hebben vastgezeten. Uit
bijgevoegde namenlijst van ‘deserteurs, provocateurs’ en
andere volgens Gustav ‘demoraliserende’ types blijkt dat
Joop uiteindelijk naar de Strafcompagnie van de XIe Bri-
gade is overgeplaatst.
De vrijwilligers die Gustav de maat neemt, komen er lang
niet altijd goed vanaf. Yvonne Scholten schrijft daarover:
Gustav strooit  met termen als ‘laf’ en ‘politiek onbetrouwbaar’,
de Hollanders zijn vooral eigenwijs en ongedisciplineerd en er zijn
te veel gevallen van desertie. Voor de Hollanders van de Interna-
tionale Brigaden is het een geluk dat dit ijskoude, door en door
bureaucratische document pas uit de Moskouse archieven tevoor-
schijn is gekomen toen de meesten allang dood waren13. Dat Joop

Gewonde soldaat wordt afgevoerd van het front. (collectie Hans Dankaart).
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een slechte soldaat werd genoemd valt dan ook met een
korreltje zout te nemen. Dat hij geen lid was van de com-
munistische partij zal hem in de ogen van Gustav zeker
geen goed hebben gedaan.

Oorlogsmoe
Naar de redenen van Joop om ervandoor te gaan valt
slechts te gissen. Deserteren deed je niet zomaar. Ook
Yvonne Scholten constateert dat uit de dossiers van de te-
ruggekeerde jongens vaak een verhaal naar voren komt
dat schril afsteekt bij het heroïsche beeld van de Interna-
tionale Brigades. Natuurlijk was er de kou in de winter, de hitte
in de zomer, het gebrek aan fatsoenlijke wapens en munitie maar
vooral ook bleek er een groot gebrek aan militaire scholing en mi-
litair inzicht. Dat leidde tot conflicten en in een aantal gevallen
tot desertie; de gedeserteerden werden zwaar gestraft, soms zelfs
doodgeschoten.14

Bekend is dat de Internationale Brigades door het Repu-
blikeinse leger werden ingezet als stoottroepen en dat bij
de zwaarste gevechten, die vanaf de tweede helft 1937
hebben plaatsgevonden, veel slachtoffers zijn gevallen.

Nadat in juli 1937 het Republikeinse offensief bij Brunete
was uitgelopen op een mislukking, kregen de nationalis-
ten (troepen van Franco) gesteund door de Duitsers
steeds meer overwicht in de lucht. In de herfst werden de
soldaten van de XIe Brigade, waarvan Joop deel uit-
maakte, dan ook regelmatig vanuit de lucht bestookt. Het
was niet zo vreemd dat soldaten oorlogsmoe raakten en
deserteerden, hoewel zij een ernstige straf riskeerden,
zoals dienst als geniesoldaten in strafcompagnie, front-
dienst of strafkamp Albacete15.

Pension in Barcelona
Wat Joop  is overkomen na zijn desertie op 13 november
1937 wordt onthuld in een bewaard gebleven brief van de
Nederlandse consul Ch. J. H. Daubanton in Barcelona16.
In de brief van 2 december 1937 gericht aan minister A.M.
Snouck Hurgonje van Buitenlandse Zaken meldt de con-
sul dat hij in de voorafgaande week bezoek heeft gehad
van vier mensen, onder wie Johannes Joseph Doornekamp.
Hij had hen ondergebracht in een pension, waar al een
gedeserteerde zat, met de bedoeling hen met een Fransche

Compagnie de Zeven Provinciën in actie. (collectie Hans Dankaart).
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boot naar Marseille te evacueeren. Tegen zijn uitdrukkelijk
bevel in waren twee van hen echter de straat opgegaan,
waarna zij door de politie werden aangehouden. Vervol-
gens was het hele stel gearresteerd en ter beschikking ge-
steld van de auditeur-militair. Daubanton geeft aan dat
hij pogingen zal doen om ze vrij te krijgen, maar sluit en-
kele weken hechtenis niet uit.
De namen van de vijf mannen die ondergedoken zaten in
het pension komen overeen met die door Gustav worden
genoemd in zijn lijst van deserteurs en andere ‘dwarslig-
gers’. Behalve om Joop ging het om vier mannen tussen
20 en 28 jaar, van wie één lid van de Communistische Par-
tij Nederland was en de anderen partijloos waren, af-
komstig uit Amsterdam, Wormerveer en Breda. Als
beroepen worden arbeider, matroos of chauffeur ver-
meld. Wat er na de voorlopige hechtenis met het vijftal is
gebeurd weten we uit een andere brief17. Daarin doet
waarnemend consul Cramwinckel in Parijs verslag aan
Buitenlandse Zaken van een bezoek op 14 mei 1938 van
de Amsterdamse matroos B., die met behulp van de Ne-
derlandse consul vanuit Marseille was doorgereisd naar
de Franse hoofdstad. B. had hem verteld dat hij en zijn
eveneens uit Amsterdam afkomstige vriend Van der K.18,
na frontdienst in Aragon, desertie en vele omzwervingen

in een cel in Barcelona waren beland. Door tussenkomst
van de consul waren zij in een Barcelonees pension on-
dergebracht. De matroos zou vervolgens hebben ver-
klaard dat enige aldaar verblijvende Nederlanders echter deze
schuilplaats aan de autoriteiten hadden verraden, zodat zij twee
dagen later des nachts van hun bed werden gelicht en wederom
naar de gevangenis te Barcelona werden overgebracht. Na eenigen
tijd aldaar verbleven te hebben, werden zij ingedeeld bij een zoge-
naamde strafcompagnie, alwaar zij onder het vuur van den vijand
in de eerste linie dagelijks 10 uur aan één stuk door loopgraven
moesten aanleggen.19

Greppels graven
De matroos heeft in zijn verklaring ook de locatie van de
strafcompagnie genoemd: de plaats Teruel die deel uit-
maakte van het Aragon-front. Daar moet Joop dus ook in
de winter van 1937-1938 hebben gezeten. Dag in dag uit
greppels gravend, barre kou en ellende trotserend, totdat
Teruel op 22 februari definitief in handen viel van de na-
tionalisten en Franco met zijn troepen kon doorstoten
naar de Middellandse Zee. Tijdens de chaotische terug-
tocht van de Republikeinen werden velen van hen door
de nationalisten gevangen genomen20. 
Wat er met Joop nadien is gebeurd blijft slechts gissen.

Met de spreuk ‘No pasarán’ (Ze komen er niet langs!) riep La Pasionara de strijders van de republiek op om geen
meter te wijken voor de Spaanse nationalisten.



De vergelijking duikt regelmatig op: die tussen de
huidige jihadisten die naar Syrië trekken en de
vrijwilligers die in de jaren ‘30 naar Spanje gingen om
daar mee te vechten in de burgeroorlog. Ook toen
bezorgde achterblijvers die zich bij de politie meldden
met verontrustend nieuws over familielieden. Zoals de
grootvader van de Zwolse broers Kraake nadat hij een
briefkaart in handen kreeg met de tekst: Kammeraden,
hier bij schrijf ik als dat we gisteren in Spanje zijn
aangekomen. En hebben een zware togt achter
ons.Directe aanleiding tot de Spaanse burgeroorlog was
de opstand van het leger, die begon op 17 juli 1936 in
Spaans-Marokko en hierna oversloeg naar het leger in
Spanje zelf. In de Spaanse enclave in Marokko, waar de
troepen onder bevel stonden van generaal Franco, was
het pleit snel beslist, maar op het Spaanse vasteland
niet. De opstand kreeg direct een internationaal karakter
toen de Spaans-Marokkaanse troepen met Duitse en
Italiaanse hulp werden overgevlogen naar het Spaanse
vasteland. Dit maakte al meteen duidelijk dat Hitler en
Mussolini vanaf het begin uit waren op de ondergang
van Spanjes Tweede Republiek. In de jaren die volgden
zouden die twee fascistische leiders de steeds
belangrijker wordende generaal Franco vrijwel alle
steun verlenen waar hij om vroeg.
Maar het meest bekend uit de geschiedenis bleven toch
de aan de zijde van de Tweede Republiek meevechtende
Internationale Brigades, vrijwilligersmilities. De
schatting over het aantal brigadisten loopt uiteen; over
het algemeen wordt aangenomen dat het er rond de
40.000 waren. Die Internationale Brigades bestonden
voor het merendeel uit communisten en anderen
werden al snel bijgeschoold door politieke
commissarissen. Veel brigadisten waren het fascistische
Duitsland, Italië en Oostenrijk ontvlucht, maar een
aanzienlijk deel kwam ook uit Frankrijk, Groot-
Brittannië en de Balkanlanden. De commandant van de
eerste Internationale Brigade was Joseph Brosz, die na de
oorlog als Tito het toen nog verenigde Joegoslavië zou
leiden.    
Gelet op dat getal 40.000 is het Nederlandse aandeel (ca.
800 vrijwilligers) niet erg groot. Waarom er niet meer
zijn gegaan blijft gissen, maar feit is dat vertrekken naar 

Spanje niet zo eenvoudig was. Het betekende allereerst
verlies van het Nederlanderschap, dus statenloosheid. 
Een zware maatregel, die bij de huidige Syrië-gangers 
weer uit de kast wordt gehaald. Ook leverde het een
registratie op bij de toenmalige Centrale
Inlichtingendienst. Dit betekende dat er van vrijwel
iedere betrokkene een dossier werd aangelegd en
dossiers van dit soort konden in het verdere leven wel
eens knap lastig uitpakken. Overigens was voor de
meeste van die vrijwilligers het bereiken van Spanje nog
niet zo eenvoudig. De Frans-Spaanse grens was
afgesloten en dit betekende vaak uitputtende
voettochten om ten slotte het trainingscentrum in het
Spaanse Albacete te bereiken. Op die briefkaart van de
broers Kraake gaat het zonder twijfel over zo’n voettocht.
Over de inzet van de Nederlanders verschillen de
berichten. In de communistische pers hier verschenen
juichende verslagen, maar die gingen dan vooral over de
Hollandse compagnie die sinds maart ‘37 actief werd
onder leiding van Piet Laros. Er zijn ook bronnen die
vermelden dat van die achthonderd vrijwilligers
minstens een derde al snel deserteerde. 
Het gros werd overigens na korte tijd al weer ingerekend
en ingezet voor frontdienst. Na de Tweede Wereldoorlog
werd er in het kader van de Koude Oorlogssfeer nog vaak
met wantrouwen naar die voormalige Spanjestrijders
gekeken. Zo van: eens fanatiek communist altijd
fanatiek communist. Geen wonder dat velen onder hen
tot hun dood toe nooit meer loskwamen van die Spaanse
tijd.
De afloop van die burgeroorlog is bekend. Uiteindelijk
verloor de republiek, ook omdat er geen hulp van
buitenaf kwam. Het laatste grote offensief vond medio
’38 plaats bij de Ebro, dat na een voorspoedig begin vrij
snel tot staan werd gebracht. Daarbij zouden 100 van de
130 leden van de Hollandse compagnie zijn gesneuveld
of gewond. De republiek kon het grote verlies aan
manschappen en materieel op dat moment niet meer
aanvullen. Op 1 april 1939 verklaarde Franco de oorlog
als beëindigd. Meer dan 300.000 Spanjaarden verlieten
het land via de Franse grens of op schepen.

Renso van Bergen

De Spaanse burgeroorlog: 
een wreed en tragisch conflict
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Zoon Johan: Tegen mijn moeder heeft hij gezegd dat ‘ze’ hem
flink hadden laten werken. Aan haar liet hij ook de verwondingen
op zijn borst zien. Wij kinderen zagen slechts zijn gehavende pols,
waar een hap uit was, maar we vroegen niks. Alleen tegen mijn
jongste broer heeft mijn vader wel eens gezegd dat hij in een rij
moest staan, in een kamp, en dat daar almaar vliegtuigen over-
vlogen, wat beangstigend was. Het is niet ondenkbaar dat
Joop is verpleegd in een verbandpost achter de linies of in
het ‘Hollandse hospitaal’ in Villanueva de la Jara ten
noorden van Albacete21.  Mogelijk heeft hij zich in het
voorjaar van 1938 bij de terugtrekkende Republikeinse
troepen aangesloten. 22

Geheim dossier
Ook in Nederland moet niet alleen de familie maar ook de
overheid in onzekerheid hebben verkeerd omtrent zijn
verblijf. Op internet is een met de hand geschreven lijst
van de Centrale Inlichtingen Dienst (CID) te vinden
waarop uit Spanje teruggekeerde personen werden bij-
gehouden. In de lijst waarop de laatste aantekening op

20 april 1938 is gedaan, staat achter J.J. Doornekamp ‘neen’
bij de rubriek Uit Sp. teruggekeerd en een vraagteken bij de
rubriek In Vreemde krijgsdienst geweest23. Joop werd dus wel
degelijk in de gaten gehouden, want  –  zo staat genoteerd
– vanaf 11 december 1937 is er een geheim dossier over
hem aangelegd. Daarvan is echter niets teruggevonden.
Vast staat dat Joop het hele jaar 1938 in Spanje is gebleven
en op 1 november van dat jaar in het ineenstortende re-
publikeinse bolwerk Barcelona de afscheidsparade van
de Internationale Brigadisten heeft meegemaakt24. Dat is
dan meteen een van de schaarse mededelingen die hij in
zijn latere leven over zijn Spaanse avontuur heeft gedaan.
Aan zijn jongste zoon Philip vertelde hij dat hij in Barce-
lona de afscheidsrede van La Pasionara had bijgewoond.
Dolores Ibarruri, een van de leidende figuren van de
Spaanse communistische partij PCE, hield destijds een
meeslepende toespraak voor meer dan 200.000 mensen
die zich hadden verzameld om de Internationale Briga-
disten toe te juichen. We zullen jullie niet vergeten, sprak zij,
en als de olijfboom van de vrede weer bladeren krijgt, verstrengeld

Omslag boek Vanter (Ge-
rard van het Reve sr.) over
Piet Laros, commandant
van de Hollandse compag-
nie De zeven Provinciën.
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met de lauweren van de overwinning van de Spaanse Republiek –
kom dan terug.
Een simpele potloodaantekening op de buitenzijde van
Joops dossier in het Nationaal Archief  blijkt een belang-
rijk aanknopingspunt. Op 5-12-’38 terug staat er. Dat be-
tekent zo goed als zeker dat het hem uiteindelijk is gelukt
om samen met het laatste konvooi van zo’n honderd Ne-
derlandse vrijwilligers terug te keren naar Nederland,
waarover Yvonne Scholten in Fanny Schoonheyt uitgebreid
bericht 25. 

Hulp van consul Schlosser
Nadat de nationalistische troepen onder leiding van ge-
neraal Franco waren doorgestoten naar de Middellandse
Zee, raakte Catalonië afgescheiden van de rest van Repu-
blikeins Spanje. Francisco Schlosser verhuisde eind 1938
van Madrid naar Barcelona en begon zich te bemoeien
met de Nederlandse Brigadisten. De Duitser, als hono-

rair consul verbonden aan de Nederlandse ambassade,
was een humaan mens en had zich al eerder ingezet voor
Nederlanders in nood. In zijn correspondentie met Bui-
tenlandse Zaken veroorloofde hij zich opmerkingen waar
ze in Den Haag niet altijd op zaten te wachten. Zo vroeg
hij zich af of het wel een juiste beslissing was om de Ne-
derlandse Spanjestrijders bij de terugkeer in eigen land
zonder pardon hun nationaliteit te ontnemen.
Intussen vergde de organisatie van het vervoer per trein
door Frankrijk veel voorbereiding. Er waren onduidelijk-
heden over de begeleiding van de mannen (politie of mi-
litairen?) en verantwoordelijkheden (Frankrijk of
Nederland?). Gezant Schlosser berichtte op 28 novem-
ber dat hij in Calella was geweest, zestig kilometer ten
noorden van Barcelona, waar de Nederlanders waren sa-
mengebracht: De mannen maken in het algemeen geen slechte
indruk. Er zijn er maar weinig met verbeten revolutionairstrek-
ken, wel veel open en betrouwbare jongensgezichten. Ik had een

De film For whom the
bell tolls (met Gary
Cooper en Ingrid
Bergman) naar het ge-
lijknamige boek van
Ernest Hemingway
emotioneerde Joop
Doornekamp toen hij
hem op tv zag.
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paar pakjes sigaretten en Hollandse sigaren meegenomen en die
werden met bijna kinderlijke vreugde in ontvangst genomen. Uit
betrouwbare bron is mij verzekerd dat het voor 80 procent brave
borsten en goede kameraden zijn; 20 procent kan gerangschikt
worden als avonturiers en lompenproletariaat. Zogenaamde in-
tellectuelen, die onder de Duitse vrijwilligers in de meerderheid
zijn, schijnen onder de Nederlanders maar in geringe mate aan-
wezig te zijn. Als Capitan fungeert ene Petrus Laros, Piet genaamd,
die op mij geen slechte indruk heeft gemaakt.

Terugreis: geen gebalde vuisten
Uiteindelijk werd besloten dat de Nederlandse consul uit 
Nice met de eerste groep van ruim honderd man zou
meereizen. Schlosser ontfermde zich over de achterblij-
vers, veelal gewonden. De consul meldde aan Buiten-
landse Zaken dat de mannen zich steeds ‘behoorlijk’
hadden gedragen, niet met gebalde vuisten uit de ramen
hingen of De Internationale zongen. Wel was hem opge-
vallen dat de jongens ondervoed waren. Aangezien het trans-
port eerst om 14 uur 42 in Roosendaal zou aankomen, heb ik te

Parijs gevraagd dat te Brussel (aankomst 12 uur 16) brood en kof-
fie aanwezig zou zijn. Onderweg stelde hij de mannen op de
hoogte van een telegram van Buitenlandse Zaken waarin
stond dat ‘deelneming aan of bevordering van demon-
straties’ streng verboden waren: te Roosendaal hebben zij zich
strikt daaraan gehouden en een St. Nicolaaslied gezongen. Dat
lied dat bij aankomst op 5 december 1938 werd gezon-
gen was Zie ginds komt de stoomboot, aldus het dagblad De
Telegraaf.
De Spanjestrijders kregen op het station in Roosendaal
te horen dat ze stateloos waren geworden. Ze werden ge-
fouilleerd en hun in Spanje verkregen militaire onder-
scheidingen werden in beslag genomen. Wel kregen ze
een warme maaltijd aangeboden, waarover achteraf in de
Tweede Kamer nog vragen werden gesteld of het diner
niet te duur was geweest. Bij navraag bleek het om zuur-
koolstamppot met een varkenslap van ongeveer een half
pond te gaan.
In Amsterdam wachtte de kameraden een grootse ont-
vangst in de hal van het Centraal Station. De menigte

Monument Spaanse Burgeroorlog in Amsterdam van Eddy Roos (1986).



zong de Internationale, aldus De Leeuwarder Courant, en er
ontstond gedrang. Het was vanzelfsprekend dikwijlsch roe-
rend het weerzien tusschen moeder en zoon te zien. Vrouwen lie-
pen met gebalde vuist naar voren; de vuist zakte als zoon of man
of verloofde niet bij de teruggekeerden waren. Dan barstten zij in
snikken uit en waren soms niet meer tot bedaren te brengen.
Een ander geluid klonk die dagen in de rechtse pers. De
Haagse Residentiebode vroeg zich eind oktober 1938 al af
of men er wel goed aan deed om zonder meer een paar
honderd communistische woelwaters, specialisten in burgeroorlog
aangelegenheden, bedreven in het hanteren van de modernste ver-
dedigingsmiddelen en sinds jaar en dag gewoon hun andersden-
kende medemensen zonder vorm van proces naar de andere wereld
te helpen over Nederland los te laten. Nederland zou zich mis-
schien beter kunnen afvragen of zich hier geen geschikte ge-
legenheid voordoet om zich op elegante wijze van een stel
gevaarlijke individuen te ontdoen.

Stateloos
Dat ook Joop het Nederlanderschap is ontnomen weten
we uit bewaard gebleven correspondentie tussen de Hil-
versumse politiecommissaris G.D.J. Vrijdag met de in-
specteur van de Koninklijke Marechaussee, afdeling
Grensbewaking en Rijks-Vreemdelingendienst26. In een
brief van 7 december 1938, dus twee dagen na Joops aan-
komst, staat dat de bescheiden van de Oud-Nederlander Jo-
hannes Doornekamp die in Spaanschen krijgsdienst heeft
gestreden zijn ingehouden. Joop had beweerd dat hem ver-
zekerd was dat hij zijn bewijs van Nederlanderschap na
controle bij thuiskomst zou terugkrijgen. De commis-
saris achtte dit echter ongewenst en in een brief van 20
februari 1939 inzake J. Doornekamp vroeg hij nogmaals
met klem of erop kon worden toegezien dat al of niet in
opdracht van den Minister van Justitie, [dat] degenen, die door
in Spaanschen dienst te treden het Nederlanderschap verloren,
niet in bezit komen of blijven van de Nederlandsche nationali-
teitsbewijzen.
Commissaris Vrijdag handelde niet op eigen houtje,
maar overeenkomstig de Wet op het Nederlanderschap
uit 1937, die het werven van vrijwilligers voor Spanje en
het in vreemde krijgsdienst treden strafbaar stelde. Het
afnemen van het staatsburgerschap werd overigens door
de neutrale Nederlandse regering niet als straf gezien
maar als maatregel. Toch zal het op de meeste betrok-
kenen wel als straf zijn overgekomen. Zij moesten zich
regelmatig melden bij de vreemdelingenpolitie om hun
verblijfsvergunning te laten verlengen. Verder hadden zij
geen paspoort, dus buitenlandse reizen zaten er niet in.
Ook konden zij geen overheidsfuncties vervullen, alleen
werken met een werkvergunning, hadden ze geen stem-
recht en werden ze over het algemeen gezien als twee-

Andere Hilversumse  deelnemers

Tijdens de zoektocht naar het verleden van Joop Door-

nekamp doken nog vier namen van Hilversumse oud-

Spanjestrijders op: Steef Grose, Anton Backer, Gerbert

Bakker, Joop de Groot. Maar van alle vier zijn voorals-

nog weinig gegevens voorhanden. 

Grose zou een intellectueel geweest zijn. Hij werd in

1910 in Amsterdam geboren, ging in 1929 in militaire

dienst en gaf in 1937 geen gehoor aan een oproep.31

Anton Backer heeft ook in Spanje gevochten en is met

150 peseta’s op zak teruggekeerd naar Neuweg 120 in

Hilversum.32

De communist Gerbert Bakker werd op 27 november

1912 geboren en keerde reeds op 4 februari 1937,

waarschijnlijk gewond, terug naar Nederland. Adres:

Boekstraat 93, Hilversum.33

Oorlogscorrespondent Joop de Groot komt eveneens

voor op een lijst van gerepatrieerde kameraden. De no-

titie achter zijn naam luidt: ‘faible, jamais actif, conduite

militaire mediocre’ (zwak, nooit actief, middelmatig mi-

litair optreden). Hij ging later als oorlogscorrespondent

naar Indonesië.34

En dan is er ook nog: Piet Maliepaard. Deze oud-Span-

jestrijder en verzetsman was begin jaren zeventig de

drijvende kracht achter de Acción Fuego ten bate van

politieke gevangenen in het Spanje van Franco. Destijds

woonde hij in de Jan van Galenstraat op nummer 56.35

Tenslotte Arie van den Brink. Over hem schreef zijn

zoon Wulfert een boekje getiteld Vaderliefde (2006).

Van den Brink vertrok in 1938 naar Spanje om zich aan

te sluiten bij de Internationale Brigades. Hij maakte

mee hoe zijn beste vriend dodelijk werd getroffen door

een kogel en keerde gedesillusioneerd terug naar Ne-

derland. Als verstekeling aan boord van een Engelse ko-

lenboot bereikte hij Hull en daar vandaan nam hij de

boot naar Rotterdam. Zo wist hij te voorkomen dat hem

het Nederlanderschap werd ontnomen, maar zijn leven

stond vanaf dat moment in het teken van wantrouwen

jegens de BVD.



derangs burgers. Ten slotte had de stateloosheid een
stigmatiserend effect. Doorgaans werd de oud-Span-
jestrijder beschouwd als een persoon met opvattin-
gen die in de jaren vijftig niet bepaald aanbevelens-
waard waren27

Over Joops leven na zijn terugkomst uit Spanje is wei-
nig bekend. Hij ging weer bij zijn vader wonen in de
Marconistraat en is daarna getrouwd. Zijn jonge jaren
hebben zich voltrokken ver buiten de horizon van zijn
zoon Johan, die pas in 1956 werd geboren en boven-
dien uit het tweede huwelijk van zijn vader stamt. Voor
zover ik weet is mijn vader altijd los werkman gebleven. Hij
werkte veel in de bouw, als opperman of betonvlechter. Altijd
zwaar werk. Hij was een sterke kerel, een vrijgevochten type
ook. In zijn jonge jaren deed hij aan boksen. In die tijd
trouwde Joop voor de eerste keer en uit dat huwelijk
kwam een zoon voort, een halfbroer van Johan. Veel
weet hij er niet van, contact met de oudere garde was
er nauwelijks. Er werd bij ons thuis eenvoudigweg niet over
vroeger gesproken.
Voor een flink aantal oud-Spanjegangers was het on-
dergrondse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
een logisch vervolg op hun antifascistische strijd in
Spanje. Maar van eventuele verzetsactiviteiten door
Joop in de jaren ’40-’45 is binnen de familie niets be-
kend. Hij was zeker anti-Duits, dat wel. Verder heeft hij zich
stil gehouden. Hij hoefde kennelijk niet in dienst en het is hem
gelukt om aan de arbeidsdienst in Duitsland te ontkomen.
Waarschijnlijk heeft hij gedacht dat hij zijn portie oorlogsge-
weld wel had gehad.

Naturalisatie
Direct na de Tweede Wereldoorlog leek het tij gunstig
voor de naturalisatie van oud-Spanjestrijders die hun
Nederlanderschap hadden verloren. De betrokkenen
hoefden toen bij het indienen van een verzoek slechts
aan twee voorwaarden voldoen: ze moesten het zelf op
prijs stellen én zich tijdens de bezetting goed hebben ge-
dragen.28Joop heeft in ieder geval van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt. En zo zijn we weer terug bij de op internet
aangetroffen Kleine lijst van Nederlanders die hun staats-
burgerschap hebben herkregen. Stukken van de Tweede
en Eerste Kamer29 bewijzen dat Johannes Doornekamp
samen met negentien anderen officieel zijn Nederlands
staatsburgerschap heeft herwonnen. Hij is al met al
negen jaar stateloos geweest.
In 1955 is Joop hertrouwd. Hij was toen al 38 jaar en beide
echtelieden hadden een huwelijk achter de rug. Johan:
Mijn vader had al een zoon, zijn tweede vrouw die weduwe was
bracht drie kinderen mee. Samen kregen ze er nog vier. Opnieuw
een samengesteld gezin dus! Er ging veel in om. Joops tweede

echtgenote, Johans moeder, was bepaald niet geïnteres-
seerd in het oorlogsverleden van haar man. In tegendeel
zelfs, ze moest er als zovelen in die tijd niets van hebben.
Mijn moeder was van gereformeerde huize en vond stateloosheid
een schande. En Joop bleef zwijgen. Hij kon zijn verhaal
niet kwijt en wellicht wilde hij het ook niet kwijt, was hij
gedesillusioneerd of schaamde ook hij zich over het ver-
lies van zijn staatsburgerschap.

Ruwe bolster, blanke pit
Johannes Josephus Doornekamp overleed in 2007 op 91-
jarige leeftijd. Johan jr., die niet echt vertrouwelijk met
hem was, bewaart toch goede herinneringen aan zijn
vader. Je moest hem kennen. Pa was geen gemakkelijk mens, hij
kon opvliegerig zijn, meer het type ruwe bolster blanke pit. Hij
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had een bruine kop door het vele buitenwerk. Ook was hij altijd
met iets in de weer en verhuizen deed hij zélf, gewoon met de bak-
fiets. Af en toe ging-ie naar de kroeg, zijn vaste stek was een café
aan de Koninginneweg. Als jochie mocht ik wel eens met hem mee
en dan kreeg ik chocolademelk. Zoiets vergeet je niet.
Pas in zijn latere jaren liet Joop iets doorschemeren van
z’n Spaanse verleden. Johan herinnert zich bijvoorbeeld
dat zijn vader trots was toen in Amsterdam in 1986 het
monument voor de gevallenen in de Spaanse Burgeroor-
log werd onthuld. Dat vond hij wel wat. Maar ik heb nooit
doorgevraagd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er toen ook niet
zo’n belangstelling voor had. Wel weet ik dat Pa ooit is gevraagd
om Spaans te tolken. Of hij het ook gedaan heeft herinner ik me
niet. Hij zal wel een aardig mondje Spaans hebben gesproken,
denk ik zo.

De enige die op latere leeftijd wel een beetje doorvroeg
was zoon Philip. Hij had al enige tijd weet van zijn vaders
verleden. Dat kwam tot uiting toen ik bij de politie solliciteerde.
Pa vreesde dat ik niet aangenomen zou worden omdat hij in
vreemde krijgsdienst was geweest. Dat zat hem behoorlijk dwars.
Hij heeft mij toen het een en ander over vroeger verteld. Onder an-
dere over het optreden van La Pasionara in Barcelona, van wie hij
bepaald onder de indruk was. 
Slechts één keer is Joop uit zijn rol gevallen. Dat was toen
hij zich in het bijzijn van Philip zichtbaar ontroerd
toonde. Ooit hebben we samen de film van Hemingway (For
whom the bell tolls30, red.) gezien op televisie. Hierbij zag ik
pa bijna opspringen.
Het woordje ‘bijna’ in die laatste zin spreekt boekdelen.

Afscheidsrede van La Pasionara in Barcelona op 1 november 1938.
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NOTEN

1 www.vreemdekrijgsdienst.nl.
2 Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek, Hilversum.
3 Yvonne Scholten, Fanny Schoonheyt, Amsterdam 2011,
hoofdstuk ‘Fanny gewond’. De tellingen zijn van het Di-
gitaal Platform Spanjestrijders.
4 Hans Dankaart, Jaap-Jan Flinterman e.a., De oorlog begon
in Spanje, Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939,
Amsterdam 1986, pp. 47-56.
5 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG), Collectie Komintern CPN/CPH, rol 45: Collectie
Nederlandse deelnemers aan de Internationale Brigades
in de Spaanse Burgeroorlog 
6 Deze lijst kan ook zijn opgesteld door iemand die werk-

zaam was bij de wervingscentrale in Parijs. Hij is duide-
lijk gemaakt door een Nederlander en bij de Parijse cen-
trale waren Nederlanders betrokken. Achter de namen
staat een codering die wellicht het partijlidmaatschap be-
treft, bij Doornekamp staat i.t.t. het merendeel op de lijst
geen vermelding.
7 Dankaart,  Flinterman e.a, p 43-47.
8 Berustende in het archief van de Abraham Lincoln Bri-
gade in New York van de Amerikaanse vrijwillige strijders
in de Spaanse Burgeroorlog, mij ter hand gesteld door
Yvonne Scholten.
9 Dat is vijf dagen eerder dan vermeld in de andere regi-
stratielijst. Ietwat verwarrend, maar het kan een vergis-
sing zijn. De opsteller maakt meer kleine verschrijvingen
in de lijst.
10 Dankaart, Flinterman e.a, De oorlog begon in Spanje, p.

De Zeven Provinciën wadend door de Ebro. (collectie Hans Dankaart).
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Aankomst vrijwilligers op Centraal Station Amsterdam, 5 december 1938. (fotograaf onbekend).

73-75. In maart 1938 werd de naam van het Edgar André-
bataljon omgedoopt tot De Zeven Provinciën. Deze kwam
onder leiding te staan van de legendarische kapitein Piet
Laros.
11 Hugh Thomas, De Spaanse Burgeroorlog, Amsterdam
2006, p. 520 e.v.
12 Zie noot 5.
13 Zie noot 3.
14 Idem.
15 Dankaart, Flinterman, e.a., p. 79-94.
16 Nationaal Archief in Den Haag, nr. 2.09.99, inv.nr. 48,
Ministerie van Justitie, Oud Spanjestrijders. Dossier
Rijksvreemdelingendienst, Ronselarij, 17-3-1941, Door-
nekamp, Johannes Josephus uit Hilversum.
17 Idem. Brief 20 mei 1938
18 Van der K. werd ook genoemd in de brief van consul
Daubanton als een van de vijf onderduikers in het Barce-
lonese pension.
19 De vijf namen die door matroos B. werden genoemd,
komen overeen met die in de brief van consul Daubanton
én de Lijst Gustav.
20 Dankaart, Flinterman e.a., p. 135-136.
21 Idem, p. 126.
22 Een Spaans document van onbekende origine Relación
de combatientes hechos prisonieros schept niet meer duide-
lijkheid. De lijst die enigszins verdwaald lijkt in het ar-

chief van het IISG, vermeldt dat Doornecap J., Soldado, ge-
boren 20-6-1916 in Hilversum omstreeks maart/april
1938 gevangen zou zijn genomen in het district Aragón.
Van de twintig Nederlandse soldaten op deze lijst staat
genoteerd waar ze gevangen genomen zijn (bijv. Aragón,
Ebro of Brunete) en waar ze zich op dat moment bevin-
den: desaparecido, verdwenen dus, allemaal. Ook staan er
adressen bij. Bij Doornecap J. staat alleen Hilversu. 
23 Lijst CID ca. april 1938. Rapporten CID-resources.huy-
gens.knaw.nl.
24 Dankaart, Flinterman e.a., p. 133.
25 Yvonne Scholten, hoofdstuk Fanny gewond.
26 Zie noot  16.
27 Dankaart, Flinterman e.a., p. 150-156, 162-163
28 Idem, p. 156-158 Vanaf 1947 ging de politieke gezind-
heid van oud-Spanjestrijders steeds meer een rol spelen
en werd het Nederlandse staatsburgerschap niet zonder
meer herkregen. Zo werden communisten lange tijd van
naturalisatie uitgesloten.
29 Bron Staten Generaal Digitaal, bijlage 269 1-2, Natura-
lisatie Cornelis Gerardus van den Berg en 19 anderen,
Tweede Kamer, 4 september 1946 en Handelingen Eerste
Kamer, 9 januari 1947.
30 Ernest Hemingway was oorlogsverslaggever en publi-
ceerde in 1940 de roman For whom the bell tolls over zijn
eigen belevenissen op de Spaanse slagvelden.
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31 Gegevens interview met oud-Spanjestrijder Arie van
Poelgeest (IISG, Coll. Komintern CPN/CPH en www.mi-
litieregisters.nl.
32 Gegevens Base de las Brigadas Internacionales in Albacete,
cartotheek Albacete, zie noot 5.
33 Lijst van Gerepatrieerde kameraden, cartotheek van Al-
bacete, zie noot 5.
34 Gegevens Sjors Rijlaarsdam. Tevens Appreciations sur
les camarades repatries, cartotheek Albacete, zie noot 5.
35 Het Vrije Volk, 27-7-1971, pag. 4, rubriek Linkerhoek.

Johan Doornekamp op latere leeftijd.


