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“Wij zullen er langs gaan!” 

Tilburgers in de Spaanse Burgeroorlog  

 

Sander van Bladel* 

 

“Wordt er in Tilburg wordt voor Spanje geronseld? Reeds vier 

jongemannen verdwenen” staat er eind januari 1938 in de krant. Sinds 

korte tijd zijn er namelijk twee minderjarige werklozen spoorloos 

waarvan wordt gevreesd dat zij zijn geronseld om in Spanje tegen 

Franco te gaan vechten. Tot het vermoeden dat er in Tilburg geronseld 

wordt bestaat eens te meer aanleiding omdat in november 1937 ook al 

twee personen zijn verdwenen die nog niet zijn teruggekeerd.  

 

Inleiding 

De politiek roerige jaren dertig 

maken deel uit van het collectieve 

geheugen, vooral vanwege de 

opkomst van het nationaalsocialisme 

in Duitsland en het fascisme in Italië. 

De Spaanse Burgeroorlog is echter 

grotendeels uit onze 

geschiedenisboeken verdwenen. 

Maar tachtig jaar geleden houdt dit 

conflict (1936-1939) Europa in haar 

greep. Ook in Spanje was het vanaf 

het begin van het decennium 

onrustig. In 1931 winnen 

republikeinen de 

gemeenteraadsverkiezingen 

overtuigend en eisen zij een 

republiek. Koning Alfons XIII vlucht 

vanwege de rellen die ontstaan. De 

spanningen groeien en vijf jaar later 

barst de bom. Na een nieuwe 

verkiezingswinst voor de 

republikeinen plegen nationalisten in 

juli 1936 een staatsgreep.  

Het nationalistische leger onder 
leiding van generaal Francisco Franco 
valt vanuit Noord-Afrika de 

republikeinse regering aan. De 
nationalisten krijgen vrijwel direct 

Duitse en Italiaanse steun in de vorm 
van vliegtuigen, wapens en troepen. 
Hitler en Mussolini zijn immers 

politieke geestverwanten. Er breekt 
een burgeroorlog uit. Als 

tegenreactie melden tienduizenden 
buitenlandse vrijwilligers zich bij de 
Spaanse republikeinen. Ook 

honderden Nederlanders trekken 
naar Spanje om het tegen de troepen 

van Franco op te nemen. Deze 
buitenlanders vormen Internationale 
Brigades. Bij een eerder onderzoek 

naar de Tilburgse soldaat en 
verzetsman Jan Beekmans bleek dat 

diens oudere broer ook dienst nam. 
Deze Tilburger was echter niet de 
enige uit de stad voor wie dat gold.  

In dit artikel worden biografische 

portretten van deze Spanjestrijders 
geschetst. Hun persoonlijk verhaal 

staat centraal. Zijdelings zullen 
diverse aspecten van de Spaanse 
Burgeroorlog ter sprake komen. Dit 

conflict kreeg veel buitenlandse 
aandacht, ook in Nederland. Het was 

de eerste oorlog waarvan beelden te 
zien waren in het polygoonjournaal in 
de bioscoop. Terwijl de meeste 

Nederlanders toen misschien nog 
dachten dat het niet zo’n vaart zou 
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lopen met het opkomende fascisme 

in het buitenland, dachten veel van 
de Spanjestrijders daar anders over. 

Achteraf is de Spaanse Burgeroorlog 
te zien als een ‘generale repetitie’ 
voor de Tweede Wereldoorlog. De 

Sovjet-Unie koos in de strijd al snel 
de zijde van de communistische 

republikeinen. Spanje was verdeeld 
in twee kampen. Aan beide zijden 
was er evenwel van weinig 

eensgezindheid sprake. In het 
gepolariseerde republikeinse kamp 

waren communistische hardliners het 

zelden eens met gematigder 
andersdenkenden. De 

beweegredenen van de Tilburgers om 
zich in het conflict te mengen en hun 
achtergrond zijn hoe dan ook een 

nadere beschouwing waard. Er was 
immers sprake van persoonlijke 

bevlogenheid en (internationale) 
solidariteit, maar ook van 
manipulatie, verraad en grote 

teleurstellingen.  

 

 

(Coll. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam) 
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Tilburgse Spanjestrijders 

Naam 

 

Geboortedatum Plaats Overlijdensdatum Plaats 

Basters, Joannes Petrus Antonius 

Franciscus 

 

18-05-1906 Tilburg 18-09-1938 Ebrofront, Spanje 

Beekmans, Lambertus Wouterus  

 

20-03-1911 Hedikhuizen juli 1937 Brunete, Spanje 

van Beurden, Joannes Adrianus 

 

25-07-1917 Tilburg 28-02-1997 Tilburg 

Broers, Martinus Wilhelmus 

Johannes 

 

17-07-1914 Tilburg 24-04-1945 Duitsland 

Bruyelle, Joseph Maria Johannes 

Antonius 

 

05-01-1906 Tilburg 31-03-1945 Landsberg am Lech, 

Duitsland 

Bijkerk, Roelof 

 

03-11-1907 Losser 11-01-1946 Losser 

Doedee, Josephus Maria 

 

30-03-1917 Tilburg 01-09-1942 Dachau, Duitsland 

van den Dries, Bernardus 

Alfonsus 
 

18-01-1916 Tilburg 28-12-1992 Tilburg 

van Erven, Josephus Johannes 
Adrianus 

 

05-07-1909 Goirle 04-12-1973 Tilburg 

van Esch, Adrianus 

 

31-10-1900 Vught 04-04-1987 Tilburg 

Horsten, Bastianus Caspar 

Cornelius Hendrik 

 

06-01-1905 Tilburg 08-05-1981 Tilburg 

van Kuik, Adrianus Wilhelmus 

 

22-03-1920 Tilburg 27-01-1949 Tilburg 

van Loon, Henricus Petrus 

 

10-10-1908 Tilburg >februari 1944 onbekend 

Smetsers, Lambertus Antonius 

 

02-12-1916 Tilburg >december 1938 onbekend 

Smits, Albertus Antonius 

Gerardus 

 

22-09-1917 Tilburg oktober 1938 Mataró, Spanje 

Verboven, Jacobus 

 

22-11-1915 Tilburg 11-02-2000 Tilburg 

Ijpelaar, Petrus Adrianus 

Josephus Gerardus 

 

26-08-1907 Tilburg 22-10-1980 Amsterdam 

 

 

 
 
(Bron: Internet) 

 

Bart Beekmans 
De op dat moment 21-jarige 
Lambertus Wouterus Beekmans 

meldt zich eind 1932 bij de 

commandant van een 

recruteringsbureau in Lille. 
Waarschijnlijk reist hij een paar 
dagen daarna af naar de thuisbasis 

van het vreemdelingenlegioen in 
Marseille, om daar de oversteek naar 

Algerije te wagen. In Sidi bel Abbes 
worden legionairs getraind en 
ondergaan aspirant-legionairs een 

uitgebreide keuring. Ergens tijdens 
de basisopleiding moet Bart 

Beekmans echter ziek zijn geworden 
of gewond zijn geraakt. Een 

commissie bepaalt in dit geval óf en 
indien ja voor hoeveel procent een 
rekruut wordt afgekeurd, dit in 

verband met een eventuele uitkering 
of pensioen. 'Reformé no.2' luidt 

aldus het uitgereikte certificat de 
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position militaire de conclusie. 

Definitief dienstnemen in het 
vreemdelingenlegioen doet hij dus 

niet, een kolonel verklaart dat Bart is 
afgekeurd. Dit hele proces gaat 
volgens strikte regels. Zo zal Bart 

Beekmans de opdracht hebben 
gekregen om zich weer bij zijn 

oorspronkelijke rekruteringsbureau in 
Lille af te melden, van waaruit hij 
dan een treinticket tot aan de grens 

met Nederland zal hebben 
gekregen. Desondanks heeft hij 

misschien geen haast om naar Lille 
terug te gaan, maar heeft hij dat 
uiteindelijk toch gedaan omdat hij bij 

controles door bijvoorbeeld de 
politie in de problemen zou kunnen 

komen. Pas na afmelding in Lille is 
zijn ontslagprocedure immers 

volledig afgerond. 
 

 
 
Ouderlijk huis van Bart Beekmans in de 
Diepenstraat. 
 

Een paar jaar eerder verlaat Bart 

voor het eerst het ouderlijk huis. Met 
de onderbreking van zijn verblijf in 

Frankrijk staat hij tot aan medio 
1936 ingeschreven in diverse 
plaatsen in Noord-Brabant. Soms 

keert hij tijdelijk terug naar Tilburg 
en ook woont hij kort in Middelburg. 

Begin februari 1937 meldt Bart 
Beekmans zich bij de 11de 
Internationale Brigade (1ste bataljon). 

Bart heeft amper tijd om bij te 
komen van de reis, want na minder 

dan twee weken wordt hij naar het 
front gedirigeerd. In het begin staat 

hij daar bekend als een goede en 

gedisciplineerde soldaat, maar in de 
Gustav-liste staat genoteerd dat hij 

vanaf april "zeer ongedisciplineerd en 
opstandig" is. Zijn aanwezigheid zou 
verstorend werken voor zijn 

kameraden en Bart kan het blijkbaar 
niet nalaten anderen op te roepen te 

deserteren. Zelf zou hij tot drie keer 
toe zijn gedeserteerd, maar telkens 
wordt hij weer in de kraag gegrepen. 

 

Gustav Szinda 

In Moskou worden in 1940 lijsten 
opgesteld van Spanjestrijders. Dit 

gebeurt op verzoek van het bureau 
buitenland van de Komintern en 
hoogstwaarschijnlijk ook van de 

Russische geheime dienst. Vooral 
Gustav Szinda, zelf ook oud-

Spanjestrijder, schrijft op welke 
namen hem bekend zijn of van wie 

hij over informatie beschikt. De 
hele administratie van de 
Internationale Brigades is naar 

Moskou overgebracht en Szinda 
voorziet talloze namen van een 

beoordeling. Die valt voor de 
Nederlanders in veel gevallen 
uitermate ongunstig uit. Szinda 

vlucht in 1935-1936 uit Duitsland 
naar Nederland en werkt daar voor 

de Duitse Communistische Partij 
(KPD). Hij vertrekt in oktober 1936 
vanuit Nederland naar Spanje. Na 

de burgeroorlog weet hij In 1939 
Rusland te bereiken. Na de Tweede 

Wereldoorlog bekleedt hij hoge 
functies binnen het staatsapparaat 
en de geheime dienst van de DDR. 

 

 
 
Vermelding van Bart ‘Lambert’ 
Beekmans in de ‘Gustav-liste’. (Coll. 
Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam) 
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In het voorjaar van 1937 is er de 
republikeinen alles aan gelegen om 

de nationalistische druk op Madrid te 
verlichten. Over een offensief ten 
westen van de hoofdstad wordt dan 

ook al maanden gesproken. Op 6 juli 
is het zover. Meer dan twee weken 

lang woedt er een hevige strijd 
waarbij de hitte beide kampen parten 
speelt. Met grote verliezen als gevolg 

boeken de republikeinen 
aanvankelijk enige successen. Maar 

uiteindelijk moet deze slag toch als 
verloren worden beschouwd. In de 
nasleep van de slag bij Brunete 

wordt het Bart Beekmans blijkbaar 
allemaal te veel. De Gustav-liste 

meldt dat Bart zelf zijn geweer 
onklaar maakt en andermaal 

deserteert van het front. Een 
provisionele communistische 
krijgsraad veroordeelt hem tot de 

dood. Wanneer en waar precies de 
standrechtelijke executie plaatsvindt 

is niet met zekerheid vast te stellen. 
 

 
 

Nog tijdens de Spaanse Burgeroorlog 

wordt er in New York een boek 
gepubliceerd met de titel From 

Spanish Trenches, recent letters from 
Spain. Redacteur van de bundel is 
Marcel Acier, een van de 

pseudoniemen van Hendrik Wiessing, 
zoon van de bekende Nederlandse 

journalist Henri Wiessing. Hendrik 
was op zijn zeventiende naar de 
Verenigde Staten vertrokken en trok 

in 1937 door Spanje. In 1939 
publiceerde Wiessing jr. Spanish 

Trenches. In het boek zijn ook een 
drietal (in het Engels vertaalde) 
brieven opgenomen van Bart 

Beekmans. Beekmans wordt 
gespiegeld aan Spanjestrijder én 

literator Jef Last; hun schrijfstijl 
verschilt enorm. Die van Last is 

filosofisch als van een ervaren 
geëngageerde schrijver verwacht 
mag worden. De stijl van de 

ongeschoolde Beekmans is veel 
directer. Uit de brieven komen we 

over Bart Beekmans te weten dat hij 
voordat hij naar Spanje vertrekt de 
kost verdient door als verkoper van 

huishoudelijke artikelen langs de 
deuren te gaan. Tijdens zijn tochten 

door Zuid-Nederland raakt Bart in 
Middelburg bevriend met degene aan 
wie de brieven zijn gericht. 

 

 
 

https://spanjestrijders.nl/bio/last-jef
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De toon in de brief van 15 maart is, 
ondanks de oorlogshandelingen 

waarover wordt gerept, nog redelijk 
optimistisch van aard. De 
Nederlandse en Vlaamse kameraden 

hebben er vertrouwen in dat de strijd 
tegen de fascisten gewonnen gaat 

worden. Begin april blijken de kansen 
dan toch aan het keren te zijn. De 
strijd tegen de Duitse, Italiaanse en 

andere nationalistische troepen 
wordt zwaarder. Een toegestuurde 

krant wordt door Bart Beekmans 
dankbaar aanvaard, maar hij laat wel 
weten dat er aan het front een 

gebrek is aan rookwaren. Een paar 
dagen later zal hij in die 

omstandigheden zijn 26ste 
verjaardag vieren. Op 20 april meldt 

Beekmans dat er bij Guadelajara 
verliezen worden geleden. Maar als 
we het moeten geloven lijdt de 

solidariteit onder de internationale 
brigadisten hier niet onder. Een brief 

met die datum wordt door kameraad 
Beekmans afgesloten met de 

bekende strijdvaardige woorden "¡No 

pasarán. Nosotros pasaremos!” [Zij 
zullen er niet doorkomen. Wij zullen 

er langs gaan]. Een paar jaar later 
wordt dienstplichtig militair Jan 
Beekmans gemobiliseerd. Deze 

jongere broer van Bart zoekt na de 
Duitse inval in Nederland zijn 

toevlucht in Frankrijk en sluit zich 
daar aan bij een verzetsgroep. Hij 
sterft aan de gevolgen van 

tuberculose op 24 december 1945 in 
Toulouse.  

  

 
 
(Coll. auteur) 
 
 
Bart Beekmans in het 
Vreemdelingenlegioen.  

Jan Basters  

Joannes Petrus Antonius Franciscus 
Basters trouwt in 1929 in Rotterdam 

met Maria Johanna Bär (Breda, 
1907). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

Hij is eerst werkzaam als 
meubelmaker, later als slager. Woont 
in Reusel, Doetinchem, Boxtel, 

Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam. 
Sinds 1934 weer terug in Tilburg. 

Verhuist ook daar vaak, laatst 
bekende adres: Hoefakkerstraat 53-
55. Spanjestrijder Willem (Wim) de 

Jong vertelt in het boek De oorlog 
begon in Spanje over zijn ervaringen 

aan het front. De daarin beschreven 
"Jan Baste" zou heel goed mogelijk 
Jan Basters kunnen zijn.  
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"In juli 1938 werd ik als 

ziekenverzorger en soldaat-
infanterist ingedeeld bij de 2de 

compagnie, 11de brigade, 35e 
divisie. Deze legerafdeling bevond 
zich aan het Ebrofront in de voorste 

linies. Ik werd in hoofdzaak belast 
met het verzorgen en het 

overbrengen van gewonde militairen. 
Op 15 september werd bevel 
gegeven over te gaan tot een 

stormaanval, maar deze werd 
afgeslagen en wij moesten onder 

zwaar machinevuur terugtrekken in 
onze oude stellingen. Bij die 
terugtocht verleende ik de 

Nederlander Jan Baste bijstand 
omdat hij ernstig gewond was 

geraakt. Tegelijkertijd zag ik dat een 
ander dodelijk werd getroffen. 

Doordat ik Jan Baste vervoer, kon ik 
dat lijk niet meenemen. Het zware en 
scherpe vijandelijke vuur belette ons 

ook de lijken van vele andere 
gevallen manschappen te halen en te 

bergen. Jan Baste is drie dagen later 
gesneuveld." 

Jan Basters en Cas Horsten hebben 
samen in Tilburg een slagerij. Ze 

besluiten in juni 1938 ook samen 
naar Spanje af te reizen. Horsten 

komt wel terug, maar hij is -zoals we  

nog zullen zien- enorm 
gedesillusioneerd. Wellicht om dat hij 

het sterven van zijn kameraad van 
nabij heeft meegemaakt? 

 
Joep Bruyelle 

Joseph Maria Johannes Antonius 
Bruyelle is een telg uit een 

welvarende familie. Zijn grootvader 
is afkomstig uit de Franse stad 
Cambrai. Via Roermond, waar de 

vader van Joep wordt geboren, komt 
men in Tilburg terecht. Daar is 

François Antoine Bruyelle actief als 
graanhandelaar en meelfabrikant. 
Aan de Tilburgse Weg in Goirle laat 

Bruyelle senior villa 'De Boschkens' 
bouwen. Zijn zoon kiest radicaal voor 

een andere weg en is 

mecanicien/rijwielhersteller van 
beroep. Het gezin telt negen 

kinderen, Joep is het 7de kind (vierde 
van vijf zonen). 

Hij leidt een zwervend bestaan en 

neemt, net als Bart Beekmans, 
dienst in het vreemdelingenlegioen 
(dient daar tussen 1929 en mei 

1931). Voor deze periode ontvangt 
Joep een Frans staatspensioen van 

365 gulden per jaar. Keert van uit 
Algiers in november 1935 weer terug 
in Tilburg, daar woonachtig in de 

Lange Nieuwstraat (december 1938). 
Bruyelle verblijft eerder dat jaar in 

Spanje. Veel bijzonderheden over die 
periode zijn er echter niet bekend. 
Joep raakt daar gewond en wordt 

enige tijd verpleegd in een militair 
ziekenhuis (vermoedelijk in de 

Catalaanse plaats Vic). Na zijn 
verblijf in Spanje keert de vrijgezel 
Bruyelle terug naar Tilburg, hij woont 

in bij zijn zus op het adres 
Armhoefstraat 57. In augustus 1939 

is hij weer zwervend. Zijn wens is 
om, net als andere Spanjestrijders, 
naar Engeland te vertrekken. Maar 

hij slaagt daar waarschijnlijk niet in. 
In de Tweede Wereldoorlog maakt 

Joep Bruyelle deel uit van de groep 
van circa 45 communisten die in 
Tilburg een illegale krant wil 

uitgeven. Nog voor het eerste 
nummer verschijnt wordt een aantal 

groepsleden echter gearresteerd. 
Vrede-Vrijheid zal uiteindelijk toch 
verschijnen tussen november 1940 

en augustus 1943.  

Het communistisch verzet in Tilburg 
wordt een gevoelige slag toegebracht 

als oud-Spanjestrijder Sjef Doedee 
samen met enkele anderen op 25 

juni 1941 wordt gearresteerd. In 
oktober volgt de arrestatie van (de 
eveneens oud-Spanjestrijder) Martin 

Broers. Beide keren ontspringt Joep 
Bruyelle dan nog de dans, maar op 

12 december 1941 wordt ook hij 
gearresteerd. Na een internering in 
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de Scheveningse strafgevangenis en 

in de kampen in Amersfoort en 
(mogelijk) Vught gaat Bruyelle op 

transport. In achtereenvolgens de 
concentratiekampen Buchenwald, 
Dachau en Natzweiler wordt hij 

geregistreerd. In een buitenkamp in 
de omgeving van Landsberg am Lech 

wordt hij tewerkgesteld. In deze 
plaats zal Joep Bruyelle op 31 maart 
1945 overlijden.  

 
Jan van Beurden 
Joannes Adrianus is een zoon van 

wollenstoffenwever en wijnsteker 
Joannes Henricus van Beurden 

(Tilburg, 1886-1956) en Peternella 
Catharina Spijkers (Tilburg, 1886-
1970). Nadat Joannes sr. op latere 

leeftijd arbeidsongeschikt raakt werkt 
hij ook nog enige tijd als melkboer. 

In dit gezin worden negen kinderen 
geboren: zeven zonen en twee 
dochters. Jan is het vijfde kind en de 

vierde zoon. Men verhuist zeer 
regelmatig, zo’n beetje elke 

anderhalf jaar. Vanaf 1934 woont de 
familie op het adres Schaepmanplein 
5. Jan werkt in de Tilburgse 

textielindustrie en komt daar in 
aanraking met linkse politieke 

opvattingen. Dit geeft thuis 
overigens wel spanningen; zijn 
ouders doorzoeken zijn zakken op 

pamfletten. Jan van Beurden is zover 
bekend echter geen lid van een 

politieke partij geweest. Zonder het 
thuis of waar dan ook aan te 
kondigen houdt hij op een dag 

opeens op met werken en vertrekt. 

  

Paspoort van Jan van Beurden uit zijn 
Duitse periode. 

Volgens een schriftelijke verklaring 
van zijn ouders, afgegeven aan 

hoofdagent Raaphorst in oktober 
1938, is Jan in Spaanse krijgsdienst 
getreden. Mogelijk reist hij af in 

gezelschap van plaatsgenoot 
Albertus Smits en de jonge 

Amsterdammer Jan Zomer. Foto's 
van Zomer, en van Sjef Doedee, zal 
Van Beurden na hun overlijden 

blijven bewaren. Jan van Beurden 
dient als soldaat in de 11de 

Internationale Brigade (compagnie 
‘De Zeven Provinciën’) en vecht 
onder andere aan het Ebrofront. Ook 

is hij betrokken bij de gevechten 
rondom de stad Teruel. Hij raakt 

echter gewond aan de rechterarm en 
maag en wordt eind 1938 (met een 

grote groep onder leiding van Piet 
Laros) terug naar Nederland 
getransporteerd. In de Gustav-liste 

wordt hij een doorsnee soldaat 
genoemd die niet politiek 

geëngageerd is; “moralisch nicht 
eindwandfrei”. Hij is nogal 
onstandvastig en drinkt bovendien 

graag. Szinda meldt ook dat Van 
Beurden graag lid zou zijn geworden 

van de Spaanse communistische 
partij, maar daar laat men hem niet 
binnen. Nog lang blijft Jan last 

houden van reuma, een ziekte die 
hem in Spanje voor het eerst parten 

speelt.  

Na het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog duikt hij onder. Hij 
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werkt enige tijd in de 

Noordoostpolder en de 
Wieringermeer, en hoopt zich zo aan 

de Arbeitseinsatz te kunnen 
onttrekken. Na verraad wordt hij 
echter toch opgepakt en in het 

Ruhrgebied tewerkgesteld. Na 
verloop van tijd mag Van Beurden 

met verlof en op 11 april 1944 treedt 
hij in het huwelijk. Dit nadat hij met 
de laatste trein vanuit Wuppertal 

weer terug naar Nederland is 
gekomen. De politie staat echter op 

het station klaar om hem te 
ondervragen. Op een teruggekeerde 
dwangarbeider en oud-Spanjestrijder 

zit men in Tilburg blijkbaar niet te 
wachten. Maar om aan een verhoor 

te ontkomen springt Jan net voor 
aankomst uit de rijdende trein. 

Na de bevrijding gaat Jan bij de 

AaBee-fabriek aan de slag. Hier 
wordt hij ontslagen omdat hij door 
het verlies van zijn Nederlandse 

nationaliteit niet over een 
werkvergunning beschikt. Daarna 

werkt hij onder meer, net als zijn 
vader, als melkboer. Ook is hij een 
verdienstelijk judoleraar. Zonder veel 

wroeging kijkt Jan terug op zijn tijd 
in Spanje, er was ook tijd voor 

vertier en soms kon er wat 
gedronken worden. Zodra hij in de 
jaren '60 weer tot Nederlander wordt 

genaturaliseerd gaat Van Beurden 
met de auto als toerist naar Spanje. 

Ook bij herdenkingen in 1986 en 
1996 is Jan van Beurden erbij. Bij 
deze bezoeken, maar ook op andere 

momenten, worden herinneringen 
aan de burgeroorlog opgehaald. Zo 

zouden Jan en zijn kameraden eens 
een reprimande van Tito hebben 

gehad. De communist Josip Broz 
was, voordat hij later president van 
Joegoslavië zou worden, betrokken 

bij de strijd in Spanje. Vooral op het 
wervingsbureau van de Komintern in 

Parijs was hij actief. Niet lang na zijn 
laatste bezoek aan Spanje overlijdt 

Jan van Beurden op 27 maart 1997 

in zijn geboortestad. 

 
De Zeven Provinciën 

De meeste Nederlandse 
Spanjestrijders namen deel aan 

een van de bataljons van de 11de 
brigade. Toch was er een behoefte 
aan een eigen Nederlandse 

eenheid. Eind maart 1938 trad 
in de plaats Caspe voor het eerst 

officieel de Nederlandse compagnie 
onder de naam ‘De Zeven 

Provinciën' op als onderdeel van 
het Edgar André bataljon. Begin 
april waren ze meteen betrokken 

bij zware gevechten waar velen 
omkwamen of gevangen werden 

genomen. De eenheid had ook een 
eigen marslied. 

Vrijheid beroving terreur 

onderdrukking, Bedreigde een volk 
dat zijn vrijheid bemint                                         

Bloedig fascisme sloeg met zijn 
klauwen weerloze vrouwen en 
proletariërs kind                                                  

Maar op ons had het niet 
gerekend, Onze kracht schuilt in 

hogere moraal                                                                
Wij gingen vrijwillig naar España, 
In de Brigade Internationaal 

(allemaal 2x) 

Wij zijn soldaten van de "Zeven", 

Willen onze kracht steeds geven 

Tegen het Fascisme, Zijn onze 
jongens steeds paraat Kameraad 

(2x) 

Zeven Provinciën je naam staat 

geschreven, In de historie der 
arbeidersstrijd                                                       
Want het gedrag van je dappere 

jongens, Heeft in Holland menig 
hart verblijd                                                       

Met vaste hand schoten onze 
geweren, En menig doel trof onze 
granaat                                                                

Voor de vrijmaking van España, 
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Zijn wij nog steeds paraat 
Kameraad (2x) 

Vele van ons zijn in Spanje 

gebleven, Deden hun plicht voor 
hun ideaal                                                                 

Gaven voor vrijheid en recht hun 
leven, Vielen naast ons door het 
fascistenstaal                                                  

Maar wij zweren wij zullen betalen, 
Met eigen bloed tot den laatsten 

man                                                                
Het hoofd omhoog voorwaarts ten 
zegen, Wij maken waarheid van No 

Pasaran (2x) 

 

Harry van Loon 

Hendrikus Petrus van Loon wordt 
geboren als kind van Johannes 

Marinus van Loon (Tilburg, 1869-
1950), van beroep schrobbelaar, en 

Elisabeth Mutsaers (Tilburg, 1868-
1937). Tot zijn veertiende volgt 
Harry van Loon lager onderwijs. 

Daarna volgt hij twee jaar op de 
ambachtsschool een opleiding tot 

metaalbewerker, maar uiteindelijk 
gaat hij aan de slag als wever. Harry 
trouwt op 28 augustus 1929 met 

Johanna Lucia Maria de Greef, samen 
krijgen ze vier kinderen (allen 

geboren te Tilburg). Laatste adres in 
Tilburg: Jan Scharpstraat (oktober 
1937).  

De schoonvader van Harry maakt in 

Nederland bij de autoriteiten melding 
van zijn vertrek naar Spanje. Hij 

komt daar relatief laat aan. Hij reist 
waarschijnlijk via een veel gebruikte 
route en arriveert, na zes dagen, op 

18 februari 1938. Op 2 april wordt hij 
gevangengenomen door de troepen 

van Franco. Uiteindelijk komt hij 
terecht in het concentratiekamp in 

Miranda de Ebro. Hier zitten in totaal 
24 Nederlandse interbrigadisten in 
krijgsgevangenschap, samen met 

een aantal Nederlanders die om 
andere redenen worden 

vastgehouden. Het leven in deze 

kampen is slecht. Er is weinig 

voedsel, de hygiëne laat veel te 
wensen over en er is nauwelijks 

medische zorg. 

Een klein jaar na zijn vertrek wordt 
(bij verstek) op 10 januari 1939 bij 

de rechtbank in Breda de scheiding 
gevonnist van het huwelijk tussen 
Harry van Loon en Johanna de Greef. 

De inschrijving hiervan vindt in 
Tilburg plaats op 9 mei van dat jaar. 

Opmerkelijk is echter dat in de 
tussenliggende periode de geboorte 
plaatsvindt van een kind waarvan 

Harry onmogelijk de biologische 
vader kan zijn. Desalniettemin draagt 

de op 27 februari geboren Wilhelmus 
Johannes de achternaam Van Loon. 
Op 6 maart 1940 trouwt Johanna de 

Greef opnieuw, dus wellicht is er 
later van een naamswijziging en/of 

erkenning sprake. Van de nieuwe 
man van Johanna, Aloysius Johannes 
Robbe, vermoedden de autoriteiten 

dat hij als ronselaar actief is 
geweest.  

In Spanje wordt Van Loon 

ondertussen ziek en ligt bijna 
anderhalf jaar, van 30 juli 1941 tot 

20 oktober 1942, in het Hospital 
Disciplinario in Pamplona. Wat hem 
precies mankeert is niet bekend. Op 

3 januari 1942 ontvangt de 
Nederlandse consul in Madrid een in 

vlekkeloos Frans gesteld briefje 
waarin wordt gemeld dat Harry van 
Loon in een ziekenhuis ligt en dat hij 

het daar uitermate beroerd heeft. 
Kan de consul niet iets voor hem 

doen? Voor vrijlating in het kamp zijn 
de Nederlanders afhankelijk van de 
inzet en bemiddeling van de 

Nederlandse regering en haar 
diplomatieke vertegenwoordiging in 

Spanje. Het resultaat daarvan laat te 
wensen over. Een eerste groep van 
vier personen kan al in december 

1939 vertrekken, maar vervolgens 
duurt het tot 1942 voor de volgende 

groep wordt vrijgelaten. De laatste 
Nederlandse Interbrigadisten komen 
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pas in 1943 vrij. Voor een deel heeft 

dit te maken met tegenwerking 
vanuit Spanje. Na afloop van de 

burgeroorlog werd het land 
gekenmerkt werd door ideologische 
tegenstellingen. In de rechtse pers 

werden de buitenlanders 
‘handlangers van de rooien’ en 

‘huurlingen die nonnen verkrachten 
en enkel op buit uit waren’ genoemd. 
Men wilde ze dus niet ongestraft 

laten gaan.  

 
Aan de andere kant was er binnen de 

Nederlandse regering niet altijd 
evenveel enthousiasme om zich in te 

zetten voor de ‘ex-Nederlanders’. Er 
werd weinig diplomatieke druk uit 
geoefend ten gunste van hun 

vrijlating. Na het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog veranderde dit 

omdat de inzet van de Nederlandse 
interbrigadisten in een ander daglicht 
kwam te staan en men positiever 

tegen hen aankeek. Het maakte de 
vrijlating er echter niet makkelijker 

op omdat Spanje door Duitsland 
onder druk werd gezet om 
krijgsgevangenen die zich na 

vrijlating mogelijk zouden kunnen 
aansluiten bij de geallieerde troepen 

tegen te houden. Op 4 augustus 
1943 wordt Harry van Loon 
vrijgelaten uit Miranda de Ebro. Op 

27 augustus vertrekt hij naar Praia 
das Macas in Portugal, de plek waar 

meer Nederlanders op doortocht zijn 
geweest. Op 6 februari 1944 is van 
Loon volgens het consulaat in 

Lissabon samen met twee anderen 
"per scheepsgelegenheid 

rechtstreeks naar Engeland 
vertrokken". Daar wordt hij op 27 

maart ingedeeld bij de Irene Brigade 
en gaat hij een vrijwillig 
dienstverband aan als dienstplichtige 

dat zal duren tot zes maanden na de 
beëindiging van de oorlog. Harry van 

Loon wordt van 26 april 1944 tot 22 
oktober 1945 gedetacheerd bij de 
R.A.F. Na deze detachering wordt hij 

overgeplaatst naar het Directoraat 

Luchtstrijdkrachten in Londen. In 
maart 1947 wordt hij bevorderd tot 

korporaal en op 8 maart 1948 eindigt 
zijn dienstverband. Of Van Loon dan 
nog steeds in Engeland verblijft is 

niet duidelijk. Op 5 mei 1945 treedt 
Harry in het huwelijk met de Engelse 

Ethel May Tozer. Mogelijk heeft hij 
zich definitief in Engeland gevestigd. 
Over zijn verdere leven is echter 

niets bekend.  

 
Jacob Verboven 

Jacobus Verboven komt uit het goed 
rooms-katholiek gezin van leerlooier 

Petrus Adrianus Verboven (Ginneken, 
1879 – Tilburg, 1943) en Petronella 
Maria Huijbregts (Tilburg, 1881-

1955). Er zijn acht kinderen (zes 
zoons, twee dochters), geboren 

tussen 1910 en 1925. Jacob heeft 
alleen de lagere school doorlopen en 
is op zijn 14de gaan werken in een 

textielfabriek. Na twee jaar stapt hij 
over naar een limonadefabriek om na 

een jaar weer in een textielfabriek te 
gaan werken. Door de berichtgeving 
in de bladen die thuis worden 

gelezen, wordt Jacob Verboven 
antifascistisch en besluit hij naar 

Spanje te gaan. Omdat hij gehoord 
heeft dat er in Parijs een 
wervingsbureau is vertrekt Jacob, 

samen met Sjef Doedee, op 17 
november 1937. Nadere gegevens 

zijn hem waarschijnlijk verstrekt 
door Janus van Esch. In tegenstelling 
tot wat hij later in een verhoor zal 

aangeven heeft hij dus niet lang naar 
het wervingsbureau hoeven te 

zoeken. 

Verboven blijft drie dagen in Parijs 
en vertrekt dan met ongeveer acht 

anderen naar Spanje, hij komt op 22 
november aan. Over zijn verblijf in 
Spanje is verder niets bekend tot het 

moment dat hij op 2 april 1938 bij de 
slag om de Ebro bij Cadina 

krijgsgevangen wordt gemaakt. Hij 
komt terecht in een 
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krijgsgevangenkamp in Belchite. 

Vervolgens wordt Verboven samen 
met een aantal anderen 

overgebracht naar San Pedro de 
Cardeña. Dit kamp is gevestigd in 
een oud klooster vlak bij de stad 

Burgos. Na de afloop van de 
burgeroorlog komt Jacob Verboven, 

net als Harry van Loon, uiteindelijk 
terecht in het concentratiekamp in 
Miranda de Ebro. In juli 1942 wordt 

Verboven samen met acht anderen 
vrijgelaten. Er heeft echter een 

naamsverwisseling plaatsgevonden, 
waardoor Verboven in plaats van 
Christiaan Verhoeve met het 

transport is meegegaan. Verhoeve is 
uiteindelijk pas in 1943 vrijgelaten 

uit Miranda. Deze vrijgelaten groep 
van totaal 50 man bestaat naast de 

interbrigadisten uit een aantal 
vluchtelingen. Men vertrekt per boot, 
de 'Cabo de Hornos', vanuit de 

Galicische stad Vigo naar het 
Caraïbisch gebied. Na een verblijf 

van twee maanden op Trinidad gaan 
ze naar Curaçao, en vandaar naar 
Canada.  

De mannen worden opgenomen in de 

net opgerichte Prinses Irene Brigade. 
Verboven krijgt daar de mogelijkheid 

aan te geven bij welk 
gevechtsonderdeel hij ondergebracht 
wil worden. Jacob geeft aan graag bij 

de Royal Air Force te willen om in 
een Spitfire te kunnen vliegen. Hij wil 

niet bij de infanterie. Verboven 
ontmoet in Canada ook prins 
Bernhard tegenover wie hij zijn wens 

wat dit betreft herhaalt. De prins zei 
hem dat hij net zo veel recht had om 

te kiezen als de Engelandvaarders. 
Uiteindelijk komt hij wel bij de Britse 

luchtmacht terecht, maar als 
grondwerktuigkundige. In april 1943 
gaat Jacob Verboven naar het kamp 

van de Prinses Irene Brigade in 
Wolverhampton, Engeland. Hier 

wordt een verhoor afgenomen waarin 
zijn politieke gezindheid en 
vaderlandsliefde wordt getoetst. 

Deze biografische schets is hier 

grotendeels op is gebaseerd. 
Verboven wordt, samen met bekende 

oud-Spanjestrijders als Jef Last en de 
in Kaatsheuvel geboren Piet Laros, 
weer tot Nederlander genaturaliseerd 

in september 1946. In 1947 treedt 
hij in Tilburg in het huwelijk met de 

zeven jaar jongere Petronella 
Gerarda Adriana Beerens. Jacob 
overlijdt op 11 februari 2000 in zijn 

geboorteplaats. 

 
Janus van Esch 

Adrianus van Esch is een kind uit het 
grote gezin van landbouwer 

Johannes van Esch (Sint-
Michielsgestel, 1848 – Vught, 1924) 
en Johanna Broeren (Den Dungen, 

1856 – Sint-Michielsgestel, 1926) . 
Er worden tussen 1879 en 1900 tien 

kinderen geboren (vier dochters, zes 
zonen), Janus is de jongste. Hij 
trouwt op 8 november 1922 met 

Wilhelmina Van Dalen, samen krijgen 
ze twee dochters. Wilhelmina 

overlijdt echter in december 1924. 
Op 27 september 1926 trouwt Janus 
met Maria Johanna Ginsheumer. Uit 

dit huwelijk twee zoons en nog (in 
1940) een dochter als nakomertje. 

Janus is stukadoor van beroep en 
woont ook in Arnhem, Eindhoven en 
Berkel c.a. Alhoewel zijn vrouw 

overtuigd rooms-katholiek is en hij 
niet veel van het geloof wil weten 

staat dat een gelukkig huwelijk niet 
in de weg. De kinderen gaan wel 
naar de openbare school. Soms gaat 

het gezin met een tentje naar de 
Veluwe. Maria zal echter in 1950 

overlijden. Een jaar later trouwt 
Janus een derde keer, met Anna 

Margaretha van den Hurk. 

Eerst neigt hij naar de SDAP en de 
OSP (Onafhankelijke Socialistische 
Partij), de afgesplitste linkervleugel 

van de SDAP. Daarna wordt Janus lid 
van de CPN, in 1936 wordt hij 

secretaris van de plaatselijke 
afdeling. Van Esch vertrekt medio 
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september 1937 naar Spanje. Hij 

dient daar in de 11e Internationale 
Brigade (1ste bataljon). Gustav 

Szinda noemt hem een zeer goede, 
dappere soldaat die zich in de strijd 
goed staande weet te houden. Toch 

is Janus gewond geraakt, zijn naam 
komt voor op een niet gedateerde 

lijst van gewonden. Terwijl hij dient 
als scherpschutter aan het Ebrofront 
wordt Van Esch zelf in zijn hiel 

geschoten. Janus geldt als politiek 
zeer gedreven en weet de 

pessimisten onder zijn kameraden 
actief van repliek te dienen. Hij is 
uitermate betrouwbaar en daardoor 

erg geliefd. Janus van Esch wordt in 
1938 ook lid van de Spaanse 

communistische partij. Ook is hij 
blijkbaar als ronselaar actief. Want 

Sjef Doedee zal ten overstaan van de 
Nederlandse consul in Parijs 
verklaren dat hij er in oktober 1937 

door Janus van Esch op attent is 
gemaakt dat er daar een 

communistische ronselaarscentrale 
is.  

 

De door de CID (Centrale Inlichtingen 
Dienst) in 1939 opgestelde lijst met 
links-extremistische personen. 

Joop van Esch, de in 1931 geboren 
zoon van Janus, bevestigt dat zijn 

vader inderdaad erg actief was bij 
het werven van vrijwilligers. Als sinds 
1929 heeft hij kennis aan Piet Laros, 

die als een van de eerste 
Nederlanders al in september 1936 

naar Spanje gaat. Ook Joep Bruyelle, 
die als paradijsvogel bekend staat 

onder de Tilburgse communisten, is 

een bekende van Janus van Esch. 
Bruyelle is als een soort 'ordonnans' 

actief in de stad. Janus is voor én na 
zijn tijd in Spanje niet alleen 
(bestuurlijk) actief in de lokale en 

provinciale CPN, maar ook in de 
Internationale Rode Hulp en als 

vakbondsman. Joop werkt samen 
met zijn vader als stukadoor en deelt 
de politieke visie van zijn vader. Zijn 

oudere broer Henk heeft echter 
weinig op met het communisme. 

Vanwege de activiteiten van zijn 
vader wordt hem een aantal keren 
werk ontzegd. De tijd dat hun 

moeder ziek is, maar ook de periode 
na haar overlijden wordt door de 

beide jongens dan ook begrijpelijk 
anders beleefd.  

In het najaar van 1938 lijden de 

Republikeinen een aantal 
opeenvolgende zware verliezen. Kort 
daarna wordt de Internationale 

Brigade ontbonden. Onder leiding 
van een nog van zijn verwondingen 

herstellende Piet Laros keert een 
grote groep Spanjestrijders terug 
naar Nederland. In de gelederen zijn 

onder anderen de Tilburgers Jan van 
Beurden, Cas Horsten, Adrianus van 

Kuik, Lambert Smetsers, de uit 
Waalwijk afkomstige Jan van Delft én 
Janus van Esch. Op 5 december 1938 

komt de groep van meer dan 100 
mannen met de trein aan in 

Roosendaal.  

Van Esch komt voor op de in 1939 
door de CID samengestelde lijst van 

links-extremistische personen. Aan 
het begin van de oorlog wordt hij 
gearresteerd. Janus brengt flinke tijd 

door in de kampen Schoorl en 
Amersfoort. Daar ontmoet hij Jan 

van de Mortel jr., zoon van de 
burgemeester. Het regime in Kamp 
Amersfoort is erg zwaar. De 

gevangenen worden regelmatig 
mishandeld en vernederd, onder 

andere door de daar werkzame 
'moffenhoeren'. Maar uiteindelijk is 
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het wel een van deze vrouwen die 

Janus helpt te ontsnappen. We weten 
dat Janus van Esch weer tot 

Nederlander wordt genaturaliseerd in 
1948. Op latere leeftijd zal hij een 
derde keer trouwen. In 1960 zal hij, 

al jaren arbeidsongeschikt, voor het 
eerst een uitkering ontvangen. Dit 

gebeurt op voorspraak van mevrouw 
Van de Mortel-Houben, echtgenote 
van de oud-burgemeester. Tot aan 

zijn dood in 1987 zal Janus bij de 
CPN betrokken blijven. Op campagne 

in Zuid-Nederland is de landelijke 
partijleider Paul de Groot regelmatig 
bij hem thuis te gast. 

 
Sjef Doedee 
Josephus Maria Doedee wordt 

geboren uit het in 1903 gesloten 
huwelijk van zuivelbewerker 

Wilhelmus Martinus Doedee 
(Vorstenbosch/Nistelrode, 1877 – 
Tilburg, 1968) en Anna Cornelia van 

Ierland (Tilburg, 1880-1926). In dit 
gezin worden tussen 1905 en 1923 

tien kinderen geboren: acht zonen en 
twee dochters. Sjef is het achtste 
kind en de zesde zoon. Zijn ouders 

wonen in 1936 op het adres Superior 
de Beerstraat 18. Net als zovelen 

gaat Sjef werken in de Tilburgse 
textielindustrie. In het 
bevolkingsregister staat bij een 

oudere broer aangetekend dat hij 
vermoedelijk in Spaanse krijgsdienst 

zou zijn getreden. Hier lijkt echter 
van een vergissing sprake of zouden 
er daadwerkelijk twee zonen van het 

echtpaar Doedee naar Spanje zijn 
gegaan? 

 

 

 

Overlijdensakte uit Dachau van Sjef 

Doedee. 

Op 12 mei 1938 laat de Nederlandse 
consul in Parijs aan de minister van 

Buitenlandse Zaken in Den Haag 
weten dat een paar dagen daarvoor 

twee landgenoten een verklaring bij 
hem hebben afgelegd. Sjef Doedee 
verklaart dat hij in april met twee 

anderen van Albacete naar Barcelona 
is gevlucht. Vervolgens bereikt hij, 

zich schuilhoudend in een 
goederentrein, grensplaats Portbou. 
Te voet door de Pyreneeën weten de 

mannen daarna op Frans 
grondgebied te komen. Doedee heeft 

voor zijn vertrek uit Tilburg, in 
oktober 1937, van Janus van Esch 
gehoord dat hij zich in Parijs kon 

melden bij het wervingsbureau van 
de Internationale Brigade. Samen 

met Jacob Verboven, maar "op eigen 
initiatief en met eigen middelen", is 
hij daarna naar de Franse hoofdstad 

vertrokken. Deze formulering van de 
consul betekent dat de diplomaat in 
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ieder geval heeft geprobeerd te 

achterhalen of Doedee hulp en geld 
heeft gekregen voor zijn reis naar 

Spanje. 

Sjef Doedee komt 22 november in 
Albacete aan waar hij naar eigen 

zeggen weigert in militaire dienst te 
treden. Doedee verklaart dat hij 
tewerk wordt gesteld in een 

timmermanswerkplaats in 
Madrigueras. Na enige tijd zou hij 

zijn overgeplaatst naar een 
“automobielwerkplaats” in Albacete. 
Doedee verklaart ook dat zijn 

vluchtpoging niet de eerste was. 
Begin 1938 werd hij echter al 

vluchtend in de Pyreneeën door 
militieleden staande gehouden. Hij 
komt terecht in een gevangenis in 

Figueres en vandaar wordt Sjef na 
een tijdje weer teruggebracht naar 

Albacete. Doedee herhaalt tegen de 
consul dat hij in Spanje nooit soldaat 
is geweest. Gustav Szinda beweert 

het tegendeel over de “doorsnee 
soldaat” Doedee en meldt dat hij 

gedeserteerd is. Na zijn geslaagde 
vluchtpoging krijgt Doedee van de 
prefect van het departement 

Pyrénées-Orientales een paspoort-
“sanitaire” uitgereikt waar hij mee 

naar Marseille kan afreizen. Daar 
stuurt de consul hem door naar zijn 
ambtgenoot in Parijs. Omdat de 

Parijse consul niet zeker weet of 
Doedee in vreemde krijgsdienst is 

geweest, en dus zijn 
Nederlanderschap zou hebben 
verloren, rest er niets anders dan 

Doedee te repatriëren. Doedee krijgt 
een laisser-passer en 150 francs 

mee; 130 voor een treinticket naar 
Tilburg en 20 voor de noodzakelijke 

kosten van levensonderhoud tijdens 
de reis.  

Overigens is Doedee natuurlijk wel 
degelijk zijn Nederlandse nationaliteit 

verloren. Hetgeen ook blijkt uit een 
verklaring gedaan bij de Tilburgse 

gemeentepolitie op 21 december 
1939. Daar verklaren Joep Bruyelle 

en Lambert Smetsers dat zij met 

Doedee in het Spaanse republikeinse 
leger hebben gediend. Bij hun 

gezamenlijke vlucht zou Smetsers 
zijn gepakt terwijl Doedee wist te 
ontkomen. Volgens Smetsers en 

Bruyelle zou Doedee bij verstek 
wegens desertie tot 20 jaar 

dwangarbeid zijn veroordeeld. Sjef 
Doedee gaat na zijn verblijf in Spanje 
weer in Tilburg wonen. Daar maakt 

hij deel uit van de groep van circa 45 
communisten die na de Duitse inval 

besluit om een illegale krant uit te 
gaan geven. Nog voor het eerste 
nummer verschijnt wordt een aantal 

groepsleden gearresteerd. Vrede-
Vrijheid zal uiteindelijk, als een van 

de eerste illegale periodieken in 
Nederland, verschijnen tussen 

november 1940 en augustus 1943. 
Daarna zal de krant opgaan in de 
landelijke De Waarheid. 

 

 

Groep republikeinse soldaten in een 

schuur net over de Franse grens in Le 

Perthus, 31 januari 1939. (Coll. 
Rijksmuseum, Amsterdam) 

Het communistisch verzet wordt een 
gevoelige slag toegebracht als 
Doedee samen met enkele anderen, 

waaronder zijn oudste broer Frans 
(Franciscus Adrianus Wilhelmus), in 

de vroege ochtend van 25 juni 1941 
wordt gearresteerd. De mannen 

worden naar de ‘aussenstelle’ van de 
sicherheitspolizei in ’s-Hertogenbosch 
(aan de Wolvenhoek) gebracht. Na 
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enkele maanden wordt een aantal 

mannen vrijgelaten. Sjef Doedee 
wordt echter overgebracht naar 

kamp Schoorl. Daarna wordt hij op 
transport gesteld, via Amersfoort 
gaat hij naar Dachau. Op 1 augustus 

1942 komt Doedee in Dachau aan. 
Een maand later wordt hij met hoge 

koorts de ziekenbarak 
binnengebracht. Hij heeft last van 
exsudatie en zijn toestand 

verslechtert snel. Nog diezelfde dag 
(1 september) zal hij aan 

borstvliesontsteking overlijden. Oud-
Spanjestrijders Martin Broers en Joep 
Bruyelle ontspringen eerst nog de 

dans, maar later zullen ook zij 
worden gearresteerd en in een 

concentratiekamp om het leven 
komen. Op 10 september bereikt het 

overlijdensbericht de familie van Sjef 
in Tilburg.  

In een rapport van de afdeling 
recherche van de Tilburgse 

gemeentepolitie uit september 1946 
wordt gezegd dat er geen bewijs is 

dat Doedee, in tegenstelling tot zijn 
broer Frans, lid is geweest van de 
CPN. Merkwaardig genoeg zegt men 

dat het ook niet bekend is of Sjef in 
de oorlog bij het verzet betrokken is 

geweest. Maar dat dat wel degelijk 
voor hem en verschillende van zijn 
broers geldt mag duidelijk zijn. Ook 

zijn broer Toon (Antonius Josephus 
Maria heeft namelijk aan Vrede-

Vrijheid meegewerkt. Broer Frans 
Doedee wordt na zijn gevangenschap 
in 's-Hertogenbosch overgebracht 

naar de politie- en 
onderzoekgevangenis in Haaren, 

waar hij echter weet te ontsnappen. 
In 1952 zal Frans, wellicht als gevolg 

van wat hij in de oorlog heeft 
meegemaakt, zelfmoord plegen. 

 
Lambert Smetsers 

Lambertus Antonius wordt geboren 
uit het in 1902 gesloten huwelijk 

tussen fabrieksarbeider Adrianus 
Smetsers (Oirschot, 1859 – Tilburg, 

1925) en de, ruim 20 jaar jongere, 

uit Duitsland afkomstige Selma 
Monheimius. Lambert groeit op in 

wat we tegenwoordig een 
samengesteld gezin zouden noemen. 
Zijn vader is eerder gehuwd geweest 

en heeft uit dat huwelijk meerdere 
kinderen. Zijn moeder krijgt eerder 

ongehuwd een zoon. Deze Heinrich 
sluit zich in 1917 als vluchteling aan 
bij zijn moeder en stiefvader in 

Tilburg. Samen krijgen zijn ouders, 
naast Lambert, nog drie andere 

kinderen. Selma Monheimius 
hertrouwt na het overlijden van 
Adrianus Smetsers.  

Lambert Smetsers vertrekt in maart 
1937 naar Spanje. Hij dient in de 
11de Internationale Brigade (1ste 

bataljon). Ook Smetsers wordt door 
Gustav Szinda een doorsnee soldaat 

genoemd. Eenmaal deserteert 
Lambert waarop hij weer naar zijn 
eenheid wordt teruggebracht, 

blijkbaar omdat men over zijn 
kwaliteiten als militair toch tevreden 

(genoeg) is. Smetsers onderneemt 
deze poging in april 1938 samen met 
Sjef Doedee, zo zal hij dat immers in 

december 1939 samen met Joep 
Bruyelle verklaren bij de Tilburgse 

gemeentepolitie. Waar Lambert 
Smetsers in de kraag wordt 
gegrepen is de vlucht van Doedee, zo 

hebben we kunnen lezen, wel 
succesvol. Voor politieke zaken toont 

Lambert geen belangstelling, hij is 
dan ook niet als zodanig actief. 
Szinda beoordeelt Smetsers als 

weinig standvastig, hij laat zich te 
veel door de omstandigheden 

beïnvloeden.  

Lambert behoort tot de groep 
Spanjestrijders die in december 

1938, na de ontbinding van de 
Internationale Brigade, per trein 
teruggaat naar Nederland. Dit 

gebeurt onder officiële begeleiding 
van de Nederlandse overheid. Op 5 

december komt de groep aan in 
Roosendaal, waar de mannen te 
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horen krijgen dat ze hun 

Nederlandse nationaliteit hebben 
verloren. Wat er in en na afloop van 

de oorlog van Smetsers is geworden 
is niet bekend. 

Cas Horsten 

Bastianus Caspar Cornelius Hendrik 
wordt op 6 januari 1905 in Tilburg 
geboren uit het huwelijk van 

timmerman en wagenmaker Adrianus 
Martinus Horsten (’s-Hertogenbosch, 

1871 - Tilburg, 1946) en Elisabeth 
Kornelis Conradi (Boxtel, 1870 – 
Tilburg, 1944). In dit niet 

onbemiddelde gezin worden 10 
kinderen geboren in de periode 

1899-1916: 5 dochters en 5 zonen. 
Cas is zesde kind en de vierde zoon. 
Hij is slager van beroep en woont 

ook in Utrecht, ’s-Hertogenbosch en 
Eindhoven. Cas Horsten heeft samen 

met Jan Basters in Tilburg een 
slagerij. Ze besluiten, relatief laat, in 
juni 1938 ook samen naar Spanje af 

te reizen.  

Horsten dient in de 11de 
Internationale Brigade (1ste bataljon). 

Tijdens het Ebro-offensief was hij 
zeer dapper en houdt hij zich goed 

staande. Horsten wordt echter ziek 
en moet noodgedwongen de strijd 
staken. In politiek is hij weliswaar, 

aldus de Gustav-liste, niet 
geïnteresseerd maar hij heeft een 

sterk karakter en is erg 
gedisciplineerd. Kortom een 
"voorbeeldige antifascist". Ook 

Horsten behoort tot de groep 
Spanjestrijders die na de ontbinding 

van de Internationale Brigade per 
trein teruggaat naar Nederland. Maar 
Cas Horsten is enorm ontredderd en 

gedesillusioneerd. Wellicht om dat hij 
het sterven van zijn kameraad van 

nabij heeft meegemaakt? In 1950 
trouwt Horsten met de acht jaar 
jongere gescheiden Jentje Jansje 

Schmidt. Tussen 1954 en 1978 
woont het echtpaar in Amsterdam. 

Op 8 mei 1981 zal Horsten in zijn 

geboorteplaats overlijden. 
Bart van den Dries 

Bernardus Alfonsus wordt geboren 
uit het in 1908 gesloten huwelijk van 
wollenstoffenwever Adrianus 

Josephus Joannes van den Dries 
(Tilburg, 1888 – Hilvarenbeek, 1954) 

en Joanna Cornelia Pistorius (Tilburg, 
1885-1968). In dit gezin worden 
negen kinderen geboren tussen 1908 

en 1928: vijf dochters en vier zonen. 
Bart is het vijfde kind en de eerste 

zoon. Over (de duur van) zijn verblijf 
in Spanje is niet veel bekend. Hij is 
in februari 1938 in Albacete, het 

hoofdkwartier van de Internationale 
Brigade. Vanaf 13 maart maakt Bart 

deel uit van het versterkingsbataljon 
van de 11de Internationale Brigade 

(1ste bataljon). Hij is enige tijd in het 
Catalaanse Cambrils en blijft in ieder 
geval in Spanje tot eind 1938, als de 

Internationale Brigade wordt 
ontbonden. Bart heeft dus zeer 

waarschijnlijk de zware eindstrijd van 
het republikeinse leger aan de Ebro 
meegemaakt en mag van geluk 

spreken dat hij daar niet gewond is 
geraakt.  

De uiteindelijke ontbinding van de 

Internationale Brigade in november 
wacht hij niet af. Samen met een 
kameraad weet hij te voet de 

Pyreneeën te bereiken. Ze houden er 
zich een aantal dagen schuil in een 

vervallen boerderij. Bart van den 
Dries wil eigenlijk op een andere plek 
de grens oversteken, maar toch 

wagen ze het erop. Vlak voordat hij 
in Frankrijk is wordt Bart gepakt. 

Ondervoed en vervuild worden de 
deserteurs teruggebracht. Gelukkig is 

er echter inmiddels een eind aan de 
burgeroorlog gekomen. Van den 
Dries reist samen met mede-

Tilburgers Horsten, Van Kuik, 
Smetsers en Van Esch in december 

1938 onder officiële begeleiding van 
de Nederlandse overheid terug naar 
Nederland. De groep komt op 5 
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december 1938 in Roosendaal aan. 

Ze worden nog wel op een warme 
maaltijd getrakteerd, maar krijgen 

vervolgens te horen dat zij de 
Nederlandse nationaliteit hebben 
verloren.  

 

Bart van den Dries (1908-1992). 

Bart trouwt in februari 1941 met 
Anna Martina Cornelia de Beer 

(1914-1998), eerder gehuwd maar 
gescheiden van Cornelius Franciscus 

Michielsen. Bart van den Dries is 
textielarbeider van beroep en krijgt 
samen met zijn vrouw drie kinderen 

(twee dochters en een zoon). Bij het 
uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog maakt Bart als 
dienstplichtig militair deel uit van een 
infanterieonderdeel dat is gelegerd in 

de nabijheid van de Grebbeberg. Hij 
wordt weer tot Nederlander 

genaturaliseerd in 1955. Bart van 
den Dries werkt enige tijd als visboer 
en is de laatste jaren voor zijn 

pensioen als opperman in de bouw 

actief. In 1952 wil Van den Dries 
naar Australië of Nieuw-Zeeland 

emigreren, maar omdat hij nog geen 
Nederlands paspoort heeft moet hij 
die plannen staken. Vanaf begin 

jaren '60 maakt hij wel weer verre 
reizen. Ook Spanje wordt met zijn 

vrouw en kinderen een groot aantal 
keren aangedaan. Net als Jan van 
Beurden kijkt Bart ook zonder veel 

wroeging terug op zijn tijd in Spanje, 
leuke en minder leuke verhalen 

vertelt hij graag. Al hebben zijn 
gezinsleden wel de indruk dat hij 
over zijn belevenissen daar niet altijd 

het achterste van zijn tong laat zien. 
Bart van den Dries overlijdt op 28 

december 1992. 

 
Adrianus van Kuik 

Adrianus wordt geboren uit het in 
1901 gesloten huwelijk tussen 
vleezer Isidorus van Kuik (Drunen, 

1871 – Tilburg, 1936) en Johanna 
Maria Adriana Brands (Loon op Zand, 

1877 – Tilburg, 1922). Dit echtpaar 
krijgt maar liefst twaalf kinderen, 
waarvan er echter wel twee 

levenloos ter wereld komen. Een 
aantal andere kinderen sterft op 

(zeer) jonge leeftijd. Johanna sterft 
in het kraambed, samen met haar 
twaalfde kind. Adrianus is dan amper 

twee jaar oud en zal dus altijd de 
jongste in het gezin blijven. Het 

noodlot slaat andermaal toe als 
veertien jaar later ook vader Isidorus 
overlijdt. 

Veel Spanjevrijwilligers waren nog 
heel jong toen ze naar Spanje gingen 
maar Adrianus van Kuik is onder zijn 

Tilburgse kameraden wel de 
allerjongste. Hij is zeventien als hij in 

de zomer van 1937 afreist, in juli 
komt hij in Spanje aan. Adrianus 
wordt ondergebracht in het 

"instruktionslager Mont Blanc" van de 
11de Internationale Brigade. Volgens 

de Gustav-liste is geen lid van een 
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politieke partij en ook niet in politiek 

geïnteresseerd. Adrianus wordt een 
slechte en ongedisciplineerde soldaat 

genoemd, "unkameradschaftlich" 
bovendien. Naar het front hoeft hij 
aldus Szinda niet. Dit lijkt echter niet 

zo waarschijnlijk gezien het feit dat 
Adrianus tot eind 1938, als de 

Internationale Brigade wordt 
opgeheven, in Spanje blijft. Voor 
zover bekend werden alle toen nog in 

Spanje verblijvende vrijwilligers 
ingezet bij de zware strijd aan het 

Ebrofront, de laatste poging om het 
leger van Franco terug te slaan. Van 
Kuik komt 5 december 1938, met het 

konvooi Nederlanders, per trein terug 
naar Nederland. Adrianus is enige 

tijd 'koolwerker' van beroep. Maar 
het is verder niet bekend wat hij, ook 

in de oorlogsjaren, doet. In 1949 
sterft Adrianus van Kuik in zijn 
geboortestad, nog geen 29 jaar oud. 

 
Joseph van Erven 
Josephus Johannes Adrianus wordt in 

juli 1909 geboren uit het in januari 
van datzelfde jaar gesloten huwelijk 
tussen timmerman Hendrikus van 

Erven (Goirle, 1885-1915) en 
Adriana Gerardina Luijten (Goirle, 

1884). Na Joseph krijgen Adriana en 
Hendrikus nog twee zonen. Adriana 
hertrouwt in 1930 met weduwnaar 

Petrus Aarts. Joseph van Erven 
woont na het overlijden van zijn 

vader in Cadier en Keer, Hasselt 
(België) en Eindhoven. Hij is 
fabrieksarbeider, metaalbewerker en 

bouwvakarbeider van beroep. Joseph 
trouwt in 1932 met Johanna Maria 

Josephina Pijnenburg (Tilburg, 1911 
- 2005). Er worden vijf zonen 

geboren: in 1932, 1933, 1937, 1943 
én 1950. Nakomertje Josephus 
Antonius Michael overlijdt echter al 

na twee maanden.  
Van Erven is lid van de CPN. Voor 

zijn vertrek naar Spanje woont hij in 
de Atelierstraat, na zijn terugkomst 
in de Kuijperstraat. Joseph meldt 

zich bij de 11de Internationale 

Brigade op 18 februari 1938. Na een 
paar weken vindt hij het wel weer 

genoeg geweest. Maar hij wordt op 
de vlucht in Girona gearresteerd en 
naar een gevangenis overgebracht. 

Hier zal hij tot aan het einde van de 
burgeroorlog blijven. Ook deze 

informatie uit de Gustav-liste lijkt 
echter niet erg waarschijnlijk, want 
zoals we bij Adrianus van Kuik 

hebben kunnen lezen worden tijdens 
het laatste Ebro-offensief in de 

zomer van 1938 zoveel mogelijk 
mannen ingezet. De naam van Van 
Erven staat op de lijst die consul 

Schlosser eind november 1938 
opstelt met de mannen die in 

aanmerking komen voor repatriëring. 
Joseph gaat met Laros en consorten 

terug naar Nederland. Hij overlijdt op 
4 december 1973 in Tilburg. Een 
paar jaar daarvoor is hij in januari 

1970, veel later dus dan andere 
Tilburgers, weer tot Nederlander 

genaturaliseerd. 

 
Albert Smits 
Albertus Antonius Gerardus wordt 

geboren uit het in 1911 gesloten 
huwelijk tussen 'poetser bij de 

spoorwegen' Gerardus Smits 
(Drunen, 1884) en Anna Maria 
Josephina Spanninks (Tilburg, 1887-

1950). In dit gezin worden tussen 
1912 en 1923 zes kinderen geboren: 

vijf zonen en een dochter. De eerste 
twee zoontjes (een tweeling) 
overlijden al na een paar weken. 

Albert is de jongste zoon. De familie 
Smits woont in de Noord-

Besterdstraat. Albert Smits is 
wollenstoffenwever van beroep en 

vertrekt begin 1938 uit Tilburg.  

Op 25 januari komt Albert in Spanje 
aan. Twee dagen later reist hij door 
naar Albacete. Maakt vanaf 13 maart 

deel uit van het versterkingsbataljon 
van de 11de Internationale Brigade 

(1ste bataljon). Mogelijk heeft Albert 
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Smits geprobeerd te deserteren. Zijn 

naam komt immers voor op een 
ongedateerd document uit de 

militaire strafgevangenis van 
Castelldefels (net ten zuiden van 
Barcelona). Deze gevangenis had 

een bijzonder slechte naam. Volgens 
een rapport van een 

onderzoekscommissie van de 
Internationale Brigades (augustus 
1938) worden gevangenen er slecht 

behandeld; er is weinig te eten en de 
hygiëne is uitermate belabberd. De 

hele directie van dit “casa 
prevención” wordt in september 
gearresteerd. We weten niet precies 

hoe lang Smits in Castelldefels heeft 
gezeten. Op een gegeven moment 

wordt hij vrijgelaten. Een groepje 
gevangenen van verschillende 

nationaliteiten wordt ‘onder escorte’ 
teruggebracht naar de 35ste divisie.  

In gevangenschap moet Albert echter 
ziek zijn geworden. Hij komt terecht 

in een ziekenhuis in Mataró, ten 
noorden van Barcelona. In juni 1939 

schrijft zijn vader in Nederland een 
briefje naar de Spaanse consul, 
inmiddels vertegenwoordiger van het 

Franco-regime. Smits sr. heeft het 
ongeluk gehad dat een van zijn 

zoons “door toedoen van een slechte 
kameraad en door valse 
voorspiegelingen dienst heeft gedaan 

in de gelederen uwer tegenstanders”. 
Na de ‘repatriëring’ is Albert Smits 

niet naar huis geraakt. Zijn vader 
veronderstelt dus ook dat hij is 
gesneuveld. In zijn schrijven aan de 

consul in Rotterdam laat hij daarover 
zijn droevenis blijken. Gerardus 

Smits en zijn vrouw willen graag 
zekerheid. Maar consul Perez Muñoz 

in Rotterdam antwoordt kil en zegt 
verder niets te kunnen doen gezien 
het feit dat Albert in de “roode 

gelederen” heeft gevochten. 

 

Pierre IJpelaar 
Petrus Adrianus Josephus Gerardus 
wordt geboren uit het in 1894 

gesloten huwelijk tussen 
schoenmaker Gerardus Cornelis 
IJpelaar (Loon op Zand, 1868 – 

Tilburg 1929) en 
schoenenstikster/winkelierster Maria 

Anna Kraan (Oirschot, 1871 – Breda, 
1954). De kinderen in dit gezin 
worden geboren tussen 1894 en 

1908, er zijn vijf dochters en vijf 
zonen. Maar liefst zes kinderen 

sterven echter zeer jong, twee 
jongens en twee meisjes groeien wel 
op. Pierre is daarvan de jongste. Op 

jonge leeftijd is Pierre IJpelaar 
bakkersleerling/-knecht en slager 

van beroep. Hij woont enige tijd in 
Sittard, Nijmegen, Breda, Eindhoven 

en (na het overlijden van zijn vader, 
alleen met zijn moeder) Gilze-Rijen. 
Pierre woont ook nog kort in 

Amsterdam en vestigt zich na 
terugkomst in Tilburg op het adres 

Spoorlaan 10.  

Pierre moet rusteloos zijn gebleven, 
want in het bevolkingsregister wordt 
genoteerd dat hij in april 1938 

vertrekt met onbekende bestemming 
(VOW = vertrokken onbekend 

waarheen). In augustus komt hij in 
Spanje aan. In oktober 1938 wordt 
Pierre genoemd in een in het Frans 

gestelde beoordeling van de 
Internationale Brigades. De 

‘handelsreiziger’ Pierre IJpelaar zou 
als sinds 1935 lid zijn van een 
communistische partij. In Spanje 

werkt hij echter in een ziekenhuis. 
Met interesse volgt Pierre het 

nieuws, en op een goede manier 
mengt hij zich in discussies over 

politiek. Kortom een 
“gedisciplineerde activist” met een 
uitstekende moraal. Na zijn 

terugkeer in Nederland woont Pierre 
bijna 30 jaar lang in Rotterdam. In 

1942 trouwt hij daar met de zeven 
jaar jongere Catharina Bakker, er 
worden (in 1943 en 1947) twee 
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zoons geboren. We weten dat 

IJpelaar in maart 1951 weer tot 
Nederlander wordt genaturaliseerd. 

In de memorie van toelichting bij dit 
besluit lezen we dat Pierre in Spanje 
gewond is geraakt. Waarschijnlijk is 

dit de reden van zijn vroegtijdige 
vertrek. Zijn “Nederlandse 

gezindheid” wordt echter niet in 
twijfel getrokken en men besluit dan 
ook om IJpelaar kosteloos zijn 

nationaliteit terug te geven. Hij 
verdient immers ook keurig zijn 

brood als kok. Het huwelijk van 
Pierre en Catharina eindigt door een 
scheiding in februari 1959. Nog 

datzelfde jaar trouwt Pierre een 
tweede keer, ditmaal met Johanna 

Wilhelmina Holewijn met wie hij een 
aantal jaren later in Amsterdam gaat 

wonen. In oktober 1980 overlijdt hij 
aldaar op 73-jarige leeftijd.  

 
Martin Broers 

Martinus Wilhelmus Johannes Broers 
wordt geboren uit het in juni 1908 

gesloten huwelijk tussen wever 
Franciscus Cornelius Broers (Tilburg, 
1887-1969) en Maria Adriana 

Spijkers (Tilburg, 1889-1969). In 
januari 1909 wordt hun eerste zoon 

geboren, in december van datzelfde 
jaar hun eerste dochter. Daarna tot 
aan 1928 nog acht andere kinderen 

(vier zonen, vier dochters), twee 
kinderen sterven op jonge leeftijd. 

Martin is net als zijn vader wever van 
beroep. Hij woont ook even in Loon 
op Zand en zijn laatste adres voor 

vertrek naar Spanje is 
Hobbemastraat 41. In het 

bevolkingsregister staat dat Broers in 
februari 1937 uit Tilburg vertrekt, 

een Spaans document meldt dat hij 
op 4 augustus 1937 in Spanje 
aankomt. Zelf verklaart Broers eind 

juli 1938 dat hij "van oktober 1936 
tot enkele weken eerder" in Spanje is 

geweest. Zijn verblijf aldaar is dus 
met de nodige onduidelijkheid 
omgeven.  

De naam van Broers wordt genoemd 
in een op 23 november 1937 door 
Nicolaas Wouter Roubos, agent-

inspecteur bij de politie in 
Amsterdam, opgemaakt proces-
verbaal. Broers wordt daar overigens 

steeds “Broere” genoemd. De 
Amsterdammer Jan Homma verklaart 

dan dat hij uit Spanje is gevlucht, 
samen met “een zekere Martin 
Broere uit Tilburg”. Samen reizen ze 

tot aan Marseille. Broers "stroopte 
daarna in Frankrijk de Spaansche 

consulaten af om geld, onder het 
voorwendsel dat hij naar Spanje 
wilde". Dit tot tegenzin van Homma 

die zonder Martin Broers verder gaat. 
Maar Broers zoekt Homma daarna op 

in Amsterdam. 

“… en vroeg hem of hij, daar hij geen 
weg wist in Amsterdam, met hem 

meeging naar het Spaansche 
consulaat aan de Noorder 
Amstellaan, alhier, wat hij deed. 

Broere was zonder middelen van 
bestaan, wilde ondersteuning 

hebben; hij bezat een Spaansch 
paspoort en kon aantonen dat hij in 
Spanje was geweest; teevens wilde 

hij middelen hebben om naar Spanje 
te kunnen terugkeren”. 

Een consulair medewerker laat weten 
dat ze zich beter tot de CPN kunnen 
wenden. Op het Amsterdamse 

districtskantoor van de CPN aan het 
Frederiksplein krijgt Broers daarna 
twee gulden voor onderdak en eten. 

De Gustav-liste meldt dat Broers uit 
het republikeinse leger is 

gedeserteerd met behulp van een 
Nederlandse diplomaat. Terug in 
Nederland zou Broers (blijven) 

ageren tegen de Spaanse 
volksrepubliek en de Internationale 

Brigades. Martin Broers zou volgens 
Gustav zelfs spreken op fascistische 
bijeenkomsten. Szinda noemt hem 

daarom een provocateur en een 
“vollständig konterrevolutionäres 

Element”. De informatie uit de 
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Gustav-liste is bijna zonder 

uitzondering erg onbetrouwbaar, 
maar we weten wel waarop deze 

typering van Broers is gebaseerd. In 
maart 1938 bericht het Nieuws van 
de Dag voor Nederlands-Indië voor 

het eerst over Broers, en in juni en 
juli 1938 is Martin Broers’ verhaal 

over Spanje in o.a. de Nieuwe 
Tilburgsche Courant en de Nieuwe 
Venlosche Courant te vinden. Deze 

beide berichten zijn ontleend aan 
verslaggeving, kort daarvoor, in De 

Telegraaf.  

We kunnen lezen dat het ronselen 
niet meer zo’n omvang heeft als 

voorheen, en dat de bedragen die 
betaald worden ook aanzienlijk lager 
zijn, maar dat er nog iedere week 

Nederlanders zouden vertrekken. 
Van naïviteit kan echter geen sprake 

meer zijn, het mag voor iedereen 
duidelijk zijn dat deze mannen niet 
(meer) naar Spanje gaan om te 

werken. De zogenaamde 
‘aanwervers’ handelen meestal 

namens de CPN of de Internationale 
Rode Hulp. De “24-jarige jongeman 
M.W.J. Broers” is het, aldus de krant, 

na verschillende vergeefse pogingen 
gelukt de 11de Internationale Brigade 

te ontvluchten. Hij verklaart dat hij 
ruim anderhalf jaar in het Spaanse 
republikeinse leger heeft gediend. 

Broers zegt dat de meeste 
brigadisten gedwongen worden te 

blijven, want “desertie wordt met de 
kogel bestraft”. Met geschokte 
zenuwen zou Martin Broers zijn 

teruggekeerd naar zijn geboorteland, 
vooral ook omdat hij zijn 

Nederlandse nationaliteit heeft 
verloren. 

Vertrekken naar Spanje is volgens 
Broers gemakkelijk genoeg. Er zijn in 
Noord-Brabant wervingsbureaus in 
’s-Hertogenbosch, Breda en Tilburg. 

Vooral onder werklozen wordt 
geronseld. Zo is het ook bij Broers 

gegaan. Bij het stempellokaal is hij 

aangesproken door een Tilburgse 

communist die enkel wordt 
aangeduid als “F.S.S.”. Deze S. was 

volgens Broers een van de leiders 
van de Tilburgse textielstaking in 
1935. Hij geeft Broers reisgeld naar 

Amsterdam. Daar moet Martin Broers 
zich melden bij de CPN aan het 

Frederiksplein. Bij het Volkskoffiehuis 
elders in de stad krijgt hij twee 
dagen gratis onderdak. Weer een 

paar dagen later krijgt Broers in dit 
etablissement van de Tilburger “Sm.” 

een derdeklas treinkaartje naar Parijs 
en een bedrag van fl. 25,-. Hij moet 
zich melden in hotel Neuville aan de 

Boulevard Lafayette. Broers treft in 
het hotel een commissaris van de 

Franse communistische partij die 
hem weer doorverwijst naar het 

gebouw van de Internationale Rode 
Hulp. Daar houdt een 
vertegenwoordiger van de Spaanse 

communistische partij een toespraak 
voor z’n 150 personen. Alle 

aanwezigen krijgen een nummer en 
worden vervolgens gekeurd door 
twee Franse artsen. Van degenen die 

goedgekeurd worden wordt een lijst 
met gegevens ingevuld, ze 

ontvangen ook 500 francs handgeld.  

Broers en de anderen moeten zich de 
volgende avond weer melden. 
Iedereen ontvangt een treinkaartje 

naar Perpignan en opnieuw een 
bedrag van 300 francs. In die Zuid-

Franse plaats wordt de groep 
ondergebracht in een voormalig 
militair ziekenhuis dat nu door de 

Internationale Rode Hulp in gebruik 
is. Met bussen gaat het de volgende 

dag naar Figueres. In een fort in de 
bergen krijgen de mannen daar 

gedurende vier dagen militair 
onderricht. Daarna gaan de rekruten 
naar een kazerne in Barcelona waar 

hen een uniform wordt uitgereikt. 
Vervolgens door naar Albacete waar 

ze deel gaan uitmaken van het Ernst 
Thälmann-bataljon. Van hier is het 
nog maar een kleine stap naar het 
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Jamara-front. Daar speelt het gebrek 

aan militaire ervaring de mannen al 
gauw parten; de verliezen zijn dan 

ook groot. De laatste periode voor 
zijn desertie was Martin Broers 
ingedeeld bij een afdeling 

volautomatisch luchtafweergeschut, 
een legeronderdeel dat, althans 

volgens deze krantenberichten, bijna 
volledig uit Nederlanders bestaat. 

Het is volgens Broers wel moeilijk om 

uit Spanje te ontsnappen. Niet alleen 
omdat men voortdurend onder 
controle staat, maar vooral omdat de 

Nederlandse consulaire ambtenaren 
daarbij geen medewerking verlenen. 

Zowel in Sète als in Marseille wordt 
Broers reisgeld voor Nederland 
geweigerd. In Marseille weet hij van 

de politieprefect nog wel een 
treinkaartje naar Parijs los te 

peuteren. Van daaruit bereikt Martin 
Broers, naar eigen zeggen deels 
lopend deels liftend, Nederland. Een 

week na het "relaas van de jonge 
Tilburgenaar" Broers in de Nieuwe 

Tilburgse Courant staat in het Nieuws 
van den Dag voor Nederlandsch- 
Indië een vergelijkbaar verslag. Deze 

krant zet het echter met de kop “Ik 
ben aan Spaansche Hel Ontsnapt” 

nog zwaarder aan. Wat volgt wordt 
“het ware verhaal van de lotgevallen 
van een werklooze textielarbeider” 

genoemd. Over de manier waarop 
men moed aankweekt zegt Broers 

dat de wijn er bij stromen vloeit. Kort 
na een hevig gevecht met 
nationalistische troepen wordt Martin 

Broers slachtoffer van een 
bomaanval. Hij is lichamelijk 

weliswaar ongedeerd, maar moet 
met een zenuwschok wel naar een 

ziekenhuis in Madrid worden 
overgebracht.  

Na zijn herstel krijgt Broers orders 
om zich weer bij zijn commandant in 

Albacete te melden. Hij ziet echter 
zijn kans schoon en gaat richting 

Valencia om daar de Nederlandse 

consul op te zoeken. Tevergeefs, 

want Broers wordt gepakt en naar 
eigen zeggen wegens desertie tot 

twee maanden cel veroordeeld. Na 
zijn gevangenisstraf wordt hij naar 
het front van Teruel gestuurd. Door 

een misverstand in het heetst van de 
strijd moet Broers het daar drie 

dagen zonder eten en drinken 
stellen. Bovendien krijgt hij ook nog 
eens een kogel in zijn voet en duurt 

het daarna dagen voordat een 
ambulance hem oppikt. En alsof het 

allemaal niet nog ellendiger kan zou 
Broers er in augustus 1937 getuige 
van zijn geweest welke 

verwoestingen er in Brunete zijn 
aangericht. Na tal van omzwervingen 

komt de luchtafweergeschuteenheid 
waarvan hij, inmiddels opgeklommen 

tot onderofficier, nog steeds deel 
uitmaakt in december terecht in 
Noord-Spanje. Een incident doet zich 

daar voor als Broers vier vliegtuigen 
naar beneden haalt die bij nader 

inzien splinternieuwe (Russische) 
toestellen voor het regeringsleger 
blijken te zijn. Afwachten tot men 

hem hiervoor voor het vuurpeloton 
zal brengen doet hij niet. In Valencia 

ziet hij kans tijdens een 
luchtbombardement aan boord te 
komen van een Engels schip. 

Geholpen door een Nederlandse 
matroos wordt Martin Broers tussen 
de kolen verborgen gehouden. In 

Sète gaat hij aan wal, om vervolgens 
door te reizen naar Marseille. Terug 
in Nederland gaat hij meteen naar 

het Amsterdamse CPN-kantoor. 
Anders dan Jan Homma voor de 

politie zal verklaren zegt Broers dat 
hem resoluut de deur wordt 

gewezen. Het is erg lastig na te gaan 
aan welke weergave van zaken we 
de meeste waarde moeten hechten. 

Al lijkt het wel duidelijk dat Martin 
Broers (veel) minder lang in Spanje 

is geweest dan hij in de pers stelt. 
Wel zou het kunnen dat, zoals 
Homma meedeelt aan agent Roubos, 



24 
 

Broers in het bezit is van een Spaans 

paspoort. Maar gezien de 
krantenberichten zal het niet zo zijn 

dat, wat Homma ook beweert, hij 
naar Spanje terug wil keren. 
Duidelijk is bovenal dat Martin Broers 

over een behoorlijk rijke fantasie 
moet hebben beschikt. De 

berichtgeving over zijn “gruwelijk 
oorlogsjournaal” is uitermate 
kleurrijk en Broers is na afloop “een 

ervaring rijker en een illusie armer”. 

Wat Martin Broers precies doet in de 
tweede helft van 1938 is niet zeker. 

Maar wel weten we dat hij tussen 
begin 1939 en 15 juli van dat jaar 

wordt geïnterneerd in Veenhuizen. 
Hij trouwt na terugkomst in Tilburg 
op 13 september 1939 met Hendrika 

Elisabeth Lelieveld (Alphen aan de 
Rijn, 1917 – Amsterdam, 1994), 

dienstbode van beroep. Ze wonen op 
het adres Pelikaanstraat 9. Ondanks 
de negatieve berichtgeving in de 

kranten is het niet duidelijk in 
hoeverre Broers zijn communistische 

overtuiging verloochent. In het 
eerste jaar van hun huwelijk wonen 
Martin en zijn vrouw ook kort in 

Maastricht, Leiden en Geldrop. 
Omdat Martin gaat werken in een 

textielfabriek in Mönchengladbach 
vertrekt het echtpaar Broers in het 
najaar van 1940 echter naar 

Duitsland. In juli 1941 zijn ze weer 
terug in Tilburg. Martin is daarna ook 

kort in diverse plaatsen in Gelderland 
en Overijssel, waar hij contact legt 
met plaatselijke CPN-leden. Maar 

omdat hij vreest te worden opgepakt 
duikt hij onder in de buurt van 

Waalwijk. Een uiterst dubieuze rol 
speelt Broers, vanwege zijn 

haarkleur vaak 'De Rooie' genoemd, 
tijdens zijn omzwervingen wel. Want 
hij heeft ook contact met W.G. 

Becker, een uit Essen afkomstige 
Duitser die werkzaam is bij de 

Sichterheitspolizei (SIPO). Hij noemt 
Becker enkele namen van personen 
waarvan hij weet dat ze betrokken 

zijn bij De Vonk, de Limburgse editie 

van De Waarheid. Ook op andere 
plaatsen is Martin er volgens zijn 

CABR-dossier verantwoordelijk voor 
dat er CPN-leden worden 
gearresteerd.  

Waarschijnlijk maakt Martin Broers in 
Tilburg ook deel uit van de Vrede-
Vrijheid-groep. Het communistisch 

verzet in Tilburg wordt zoals we 
hebben gezien een gevoelige slag 

toegebracht als Sjef Doedee samen 
met enkele anderen op 25 juni 1941 
wordt gearresteerd. In oktober volgt 

de arrestatie van Broers. Hij wordt 
geïnterneerd in de gevangenissen in 

Scheveningen en Arnhem, en in de 
kampen in Amersfoort en Vught. In 
september 1944 gaat Martin op 

transport.  

Hij komt terecht in het 
concentratiekamp Sachsenhausen. 

Mogelijk wordt Broers tewerkgesteld 
in de vlakbij de stad Oranienburg 
gelegen, door de nazi’s 

geconfisqueerde, Heinkel-fabrieken. 
Maar ook de kampen Sandbostel en 

Neuengamme, in de omgeving van 
Hamburg, staan in zijn 

detentiegeschiedenis genoemd. 
Bovendien kan worden vastgesteld 
dat Martin Broers gevangen heeft 

gezeten in Bullenhuser Damm-school 
in het Hamburgse stadsdeel 

Rothenburgsort. Dit ‘buitenkamp’ van 
Neuengamme wordt op 11 april 1945 
geëvacueerd. Op 24 april zal Broers 

overlijden, maar waar precies is niet 
bekend. Zijn overlijden wordt pas in 

1952 in Nederland geregistreerd. Dit 
nadat een bericht van de minister 
van Justitie de ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand in Tilburg bereikt. 

 
Roelof Bijkerk 

Nadat de eerste vrouw van 
fabrieksarbeider Albert Bijkerk 
(Steenwijkerwold, 1876) op 21-jarige 

leeftijd overlijdt trouwt hij in 1899 
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met Willemina ten Brinke 

(Hardenberg, 1879). Uit dit huwelijk 
worden tussen 1899 en 1909 zeven 

kinderen geboren: vier dochters en 
drie zoons. Een kindje komt 
levenloos ter wereld, twee kinderen 

overlijden als zuigeling. Roelof is het 
6de kind en de jongste zoon. Na het 

overlijden van Albert hertrouwt 
Willemina. Roelof woont daarna met 
zijn moeder en stiefvader ook in Ede 

en Veenendaal. Maar als zijn oudere 
zus Hendrika Johanna op 17-jarige 

leeftijd trouwt met een Tilburger gaat 
Roelof bij zijn zus en zwager in 
Tilburg wonen. Enige tijd is hij 

'koopman' van beroep, en in 1926 
staat Roelof in de Franse stad 

Roubaix geregistreerd. Zijn moeder 
en siefvader wonen dan ook in 

Tilburg, zij zijn blijkbaar hun dochter 
(en zoon) achterna gereisd. 

Over het verblijf van Bijkerk in 
Spanje weten we het een en ander 

omdat hij zich in oktober 1937 meldt 
bij het Nederlandse consulaat in 

Parijs en daar gehoord wordt door de 
consul. Bijkerk verklaart dat hij in 
Nederland geruime tijd zonder werk 

was en daarom in januari via 
Frankrijk naar Spanje is vertrokken. 

Naar eigen zeggen is hij te voet naar 
de Franse hoofdstad gegaan om zich 
daar aan te melden voor het Spaanse 

regeringsleger. Bij het kantoor van 
de communistische krant L'Humanité 

wordt hij doorverwezen naar een 
wervingsbureau. Daar zorgt men 
voor eten en onderdak. Na een paar 

dagen Parijs is Roelof met de trein 
naar Perpignan vervoerd. Met de bus 

gaat het verder naar Figueres en 
weer een paar dagen later komt hij 

in Albacete aan. Bijkerk doet met de 
rang van luitenant dienst als 
"hospitaalsoldaat". Hij is werkzaam 

aan verschillende fronten, onder 
andere bij Madrid en Teruel.  

Volgens de Gustav-liste komt Roelof 
Bijkerk (pas) in mei 1937 in Spanje 

aan. Hij wordt een "trotskistische 

propagandist" genoemd. Na te zijn 
gedeserteerd duikt hij in Nederland 

op. Ook daar kan hij het aldus Szinda 
niet nalaten te ageren tegen de 
Spaanse volksrepubliek en de 

Internationale Brigades. In Aragon 
raakt Roelof gewond en dat moet de 

reden zijn dat hij zich eind 
september meldt bij de consul in 
Barcelona. Hij doet het verzoek 

gerepatrieerd te worden en via 
Marseille belandt Roelof in Parijs. De 

Parijse consul heeft grote twijfels bij 
het verhaal van Bijkerk. Op enige 
ondersteuning hoeft deze als het aan 

hem ligt dan ook niet te rekenen. Het 
laissez-passer ("beplakt met allerlei 

zegels van diverse Nederlandsche 
communistische verenigingen") dat 

Roelof in Barcelona is verstrekt mag 
hij houden.  

De Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken stuurt de consuls 

in Barcelona en Parijs een week later 
een brief. Dit om nog maar eens 

duidelijk te maken dat als bekend is 
dat men in vreemde krijgsdienst 
actief is geweest, dat er dan 

inderdaad niet tot ondersteuning of 
repatriëring dient te worden 

overgegaan. Op 13 oktober bereikt 
Bijkerk desondanks Nederland. Ook 
hij komt in 1939 voor op de CID-lijst 

met links-extremistische personen. 
Daar wordt Bijkerk een actief 

communist en een recidiverende 
inbreker genoemd. Roelof zit in 1939 
enige tijd in de gevangenis in 

Arnhem. Hij werkt als 
wever/textielarbeider en gaat (weer) 

in Enschede wonen. Terug in zijn 
geboortestreek kiest Roelof Bijkerk 

na de Duitse inval, net als sommige 
van de oud-Spanjestrijders in 
Tilburg, voor een rol in de illegaliteit. 

In juni 1941 worden ook in Twente 
een aantal CPN-leden gearresteerd. 

De actie is zo goed voorbereid dat 
slechts twee communisten 
ontkomen. Roelof is een van hen en 
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wordt sindsdien als voortvluchtig 

geregistreerd. Hij duikt onder bij een 
familie in de buurt. De dochter des 

huizes raakt zwanger van Bijkerk en 
zal bevallen van een dochter. Lang 
kunnen Roelof en zijn vriendin niet in 

vrijheid van het gezinsleven 
genieten. Bijkerk heeft TBC 

opgelopen en zal amper een half jaar 
na het einde van de oorlog zal in zijn 
geboorteplaats Losser overlijden op 

38-jarige leeftijd. 

 

Omslag brochure Henk Sneevliet 
‘Tilburgse staking’, 1935. (Coll. 
Regionaal Archief Tilburg) 

Epiloog 
Al vroeg in de jaren dertig werden er 
bij Tilburgse arbeiders thuis door 

communisten van buiten de stad 
lezingen gehouden. Ook werd er in 

de privésfeer vergaderd. Het was 
namelijk niet makkelijk om in 
openbare gelegenheden bijeen te 

komen. Na de machtsovername van 
Hitler was er ook soms contact met, 

en werd er hulp geboden aan, Duitse 
politieke vluchtelingen van 

communistische signatuur. Later 
werden cafés als Schuurmans 
(Spoorlaan) en De Fijnproever 

(Bredaseweg) het trefpunt van linkse 
Tilburgse arbeiders. Ook al voor het 

uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog vond een deel van de 
communistische activiteiten dus in 

het (semi-)illegale circuit plaats. 

Gaandeweg het interbellum was de 
Tilburgse samenleving veranderd. 

Met de crisis als voornaamste 
oorzaak kwamen er barsten in dit 
voorheen zo homogeen rooms-

katholieke bolwerk. De positie van de 
kerk én de wereldlijke gezagsdragers 

kwam ter discussie te staan, zeker 
bij delen van de stedelijke 
arbeidersklasse. De 

wollenstoffennijverheid kwam als 
gevolg van mondiale ontwikkelingen 

in het gedrang. Dit resulteerde in het 
grootste sociale conflict in de 
Tilburgse geschiedenis.  

 

(Coll. Regionaal Archief Tilburg) 

 
In 1935 legden duizenden 

textielarbeiders de fabrieken in de 
stad wekenlang stil. Er werd gestaakt 

tegen een door de vakbonden en 
fabrikantenbond overeengekomen 
loonsverlaging. Niet alleen onder de 

werkenden maar ook onder de 
werklozen bestond veel 
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ontevredenheid. Hun uitkering was 

immers gekoppeld aan de lonen. Het 
bestaande gevoel van onvrede 

creëerde een sfeer waarin 
communistische arbeiders een ‘wilde’ 
staking wisten op te zetten. Ondanks 

de duur van het conflict was het 
resultaat gering. Tegen de afspraken 

in werden na afloop ook diverse 
stakingsleiders ontslagen. Tilburg 
was ontegenzeggelijk een stad met 

een industrieel karakter, maar in 
vergelijking met andere 

industriesteden was er van een 
relatief grote mate van sociale rust 
sprake. Toch heeft de textielstaking 

in de zomer van 1935 de 
socialistische en communistische 

minderheid in de kaart gespeeld. Met 
deze voedingsbodem is het natuurlijk 

ook niet moeilijk te verklaren dat 
sommige Tilburgse jongemannen na 
het uitbreken van de Spaanse 

Burgeroorlog ervoor kozen zich bij de 
Internationale Brigades aan te 

sluiten. Teruggekeerde 
Spanjestrijders hebben met hun 
verhalen het al aanwezige 

antifascistische verzet ongetwijfeld 
verder geënthousiasmeerd. 

 

 
Hollander Piet 

Al in 1939 wordt het boekje 
Nederlanders onder commando van 
Hollander Piet in Spanje 

gepubliceerd. De auteur is de 
bekende Amsterdamse communist 

Gerard Vanter, pseudoniem van 
Gerard Reve sr.  Hoofdpersoon is 
de in 1901 in Kaatsheuvel geboren 

Piet Laros. De CPN is nog niet aan 
het rekruteren als Laros zijn vrouw 

en drie kinderen vaarwel kust. Hij 
springt op de fiets en gaat naar 
Parijs. “Ga maar, ik kan je toch 

niet houden” zegt zijn vrouw. Als 
Piet aan het Jamara-front de dood 

in de ogen kijkt denkt hij aan zijn 
kinderen thuis, spelend in de 

zandbak. Oostenrijkse kameraden 

weten hem in veiligheid te brengen 
en hij gaat terug naar Nederland 
om aan te sterken. Begin 1938 

staat Laros weer op het slagveld, 
nu als kapitein van de Nederlandse 

compagnie De Zeven Provinciën.  
 

Net als andere Spanjestrijders zet 

hij in de Tweede Wereldoorlog de 
strijd tegen het fascisme voort. Na 

een arrestatie door de Gestapo zit 
hij drieënhalf jaar in 
concentratiekamp Buchenwald. Na 

de oorlog is hij medeoprichter van 
‘Acción Fuego’, een organisatie van 

zich bekommert om het lot van de 
politieke gevangenen in Spanje. 
Tot decennia na het einde van de 

Spaanse Burgeroorlog blijft Piet 
Laros protesteren voor het 

teruggeven van de Nederlandse 
nationaliteit aan de oud-

Spanjestrijders. Op Nieuwjaarsdag 
1997 overlijdt kapitein Hollander 
Piet op 95-jarige leeftijd. 

 

 

Met Piet Laros als protagonist is de 

rol van andere Spanjestrijders uit 
Midden-Brabant lange tijd 

onderbelicht gebleven. Tachtig jaar 
na het begin van het uitbreken van 
de Spaanse Burgeroorlog is echter 

meer aandacht gekomen voor 
verschillende deelaspecten van dit 

voorheen onderbelichte Europese 
conflict. Het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) 

probeert die leemte te vullen door 
een website met een biografisch 

woordenboek van de circa 700 
Nederlanders die deelnamen aan de 
strijd. De biografische schetsen van 

de Tilburgse Spanjestrijders dienden 
als basis voor dit artikel. De groep 

als geheel beschouwend zien we dat 
er parallellen zijn. De route die ze 
aflegden was voor velen hetzelfde. 

Zo reisden Doedee, Bijkerk en Broers 
op vrijwel identieke wijze via Parijs 

naar het front in Spanje. Sommige 
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(de meesten?) kenden elkaar ook al 

voordat ze vertrokken. En de 
Spanjestrijders die de burgeroorlog 

én de Tweede Wereldoorlog 
overleefden bleven voor een deel 
contact houden met elkaar. Nog lang 

kwam Piet Laros vanuit Utrecht, waar 
hij lang heeft gewoond, bij 

verschillende van zijn Tilburgse 
kameraden over de vloer. Een aantal 
bleef idealistisch tot het bittere eind, 

anderen waren meer 
gedesillusioneerd omdat Spanje voor 

Stalin misschien wel niet meer was 
dan een pion in zijn buitenlandse 
politiek. 

Al snel na de Duitse inval in mei 
1940 komt een groep van tussen de 
40 en 50 communistische arbeiders 

bij elkaar. Pas later is er contact met, 
en krijgt men steun van, de CPN-

leiding in Amsterdam. Er was een 
‘harde kern’ van zo’n tien mensen, 
waartoe ook enkele oud-

Spanjestrijders behoorden. Maar ook 
niet communisten/CPN-leden, en de 

uit Sprang-Capelle afkomstige 
verzetsman Jan de Rooy, werkten 
mee aan Vrede-Vrijheid. Al voor het 

uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog was een latere NSB-

sympathisant en Landwachter in de 
groep geïnfiltreerd. Onder andere 
door zijn verraad volgden tussen 

eind 1940 en 1942 een aantal 
arrestaties. Ook tal van niet oud-

Spanjestrijders onder de 
communisten werd later in de 
concentratiekampen vermoord. 

Overigens is het niet zo dat de er 
alleen arbeiders waren te vinden 

onder de Tilburgse communisten. 
Ook artsen als Jean Franssen 

(huisarts in de Koestraat), Frans van 
Buchem (directeur Sint 
Elisabethziekenhuis) en de 

Surinaams-Nederlandse R.J.M. 
Lichtveld hadden sympathie voor de 

CPN, of waren in dezelfde mate 
antifascistisch. 

Met het schetsen van het relaas van 

de Tilburgse Spanjestrijders zijn veel 
vragen beantwoord. Helaas is de 

enigszins onbevredigende conclusie 
dat er ook nieuwe vragen zijn 
opgeworpen. Want waarom doet Sjef 

Doedee tegen de consul in Parijs ook 
een boekje open over de andere 

Nederlanders die hij in Spanje heeft 
ontmoet? Waarom geven Lambert 
Smetsers en Joep Bruyelle de 

Tilburgse gemeentepolitie in 
december 1939 een verklaring 

aangaande de gezamenlijke 
ontsnappingspoging van Smetsers en 
Doedee? In welke mate zag men 

deze ‘uitleg’ als een noodzakelijk 
kwaad en zijn deze verklaringen van 

invloed geweest op het trieste lot dat 
Bruyelle en Doedee trof met hun 

arrestatie? En de rol van Broers aan 
het begin van de Tweede 
Wereldoorlog in Maastricht, was die 

echt goed fout? 

Van de Tilburgse Spanjestrijders zijn 
er vier niet in Tilburg geboren. Maar 

Beekmans, Van Erven en Van Esch 
zijn alle drie wel op jonge leeftijd al 
in de stad komen wonen en worden 

dus als Tilburger beschouwd. Ook 
voor de uit Twente afkomstige 

Bijkerk geldt dit. Hij is immers 
ongeveer vijftien jaar in Tilburg 
woonachtig geweest en van uit daar 

naar Spanje vertrokken. Uit de 
andere steden in Noord-Brabant zijn 

(veel) minder mannen naar Spanje 
afgereisd. Dus met een aantal van 
minimaal zeventien Spanjestrijders 

steekt Tilburg andere plaatsen naar 
de kroon. Zeventien mannen met 

ieder hun eigen verhaal. Een verhaal 
dat soms redelijk compleet te 

schetsen was, maar dat soms ook 
helaas tot niet veel meer dan een 
paar zinnen beperkt blijft. In een 

enkel geval is het biografisch portret 
tot stand gekomen omdat 

familieleden graag bereid waren 
informatie te delen. Maar soms lag 
dit voor nabestaanden blijkbaar, ook 
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na zo'n lange tijd, toch nog te 

gevoelig. Op zich niet onbegrijpelijk, 
want bijna zonder uitzondering 

verloren ook de vrouwen van de 
Spanjestrijders hun Nederlandse 
nationaliteit. Met alle sociale en 

economische gevolgen van dien, was 
dat zelfs voor de kinderen uit deze 

gezinnen vaak het geval.  

---------------------------------------  

Met dank aan: M. van Beurden, Ad 
van den Dries, Gerrie van den Dries, 

Nico van Erven, Joop van Esch, 
Heemkundekring Onsenoort, 
Heemkundige Kring Goirle, 

Historische Kring Losser, Frans 
Janssen, Rende van de Kamp, Gerrit 

Kobes (+), Ad van den Oord, Eddy 
van de Pluym (Kamp Amersfoort), 
Yvonne Scholten (Internationaal 

Instituut voor Sociale Geschiedenis), 
Nel Spiljard-Doedee, Rik Vuurmans 

en Barbara Wiessing. 

---------------------------------------  

*  Sander van Bladel (1970), studeerde 

geschiedenis in Tilburg en Utrecht. Hij is 

redacteur van dit tijdschrift en werkt bij 

het Regionaal Archief Dordrecht. 

-------------------------------------------  

 

Een verkorte versie van dit artikel is 

gepubliceerd in Erfgoed Magazine 

Tilburg, jrg. 40, 2022, nr. 1. 
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Eenheid van actie betekent de triomf van 

de vrijheid, 1937. (Coll. NIOD, 
Amsterdam) 
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