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‘Z ie ginds komt 
de stoomboot, 
uit Spanje weer 
aan…’ Als de 
trein gevuld met 
Spanjestrijders 
bij Roosendaal 
de grens over
steekt, worden 
raampjes naar 

beneden gedraaid en hoofden naar buiten ge
stoken. Het is 5 december 1938 en de terug
gekeerde vrijwilligers zingen luidkeels sinter
klaasliedjes. Hun stemmen galmen over het 
 station, dat er verlaten bij ligt. 

De politie heeft het perron leeggeveegd. Zelfs 
journalisten worden bij de trein weggehouden. 
De marechaussee sommeert het gezelschap om 
Spaanse onderscheidingen in te leveren en 
 gedurende de treinreis naar Amsterdam geen 
politieke liederen meer te zingen. Ook moeten 
ze hun paspoort inleveren.

Hollander Piet
Bij elk station op de route gaan de deuren van de 
coupés op slot. Om te zorgen dat alle geboden 
worden gerespecteerd, roept de rijksrecherche 
de hulp in van Piet Laros, of ‘Hollander Piet’. 
 Deze arbeider uit Kaatsheuvel is een Spanje
strijder van het eerste uur. Direct na het nieuws 
over de staatsgreep in Spanje, juli 1936, fietste 
hij naar Parijs om zich te melden bij het hoofd
kantoor van de Internationale Brigades. Hij 

Heldenontvangst 
voor de stateloze 
Spanjestrijders
Ongeveer zevenhonderd Nederlanders vochten mee in  
de Spaanse burgeroorlog. Op 5 december 1938 keerden  
118 Spanjestrijders per trein terug in Nederland. Hoewel ze  
op grensstation roosendaal stateloos werden verklaard, 
haalde amsterdam ze feestelijk binnen op het centraal Station.

1938 Terugkeer uit burgeroorlog mocht geen feest worden



vrij  57
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De geschiedenispagina’s worden 
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schopte het tot commandant van de over
wegend Nederlandse compagnie Zeven Provin
ciën en raakte liefst drie keer gewond. 

De meeste Spanjestrijders in de trein hebben 
onder Laros gediend. Hun ‘kapitein’ neemt op 
station Roosendaal geëmotioneerd afscheid 
van zijn nu stateloze manschappen: “We zijn in 
het geheel gedemobiliseerd, maar als kameraad 
zal ik blijven tot de dood. Daar hebben we te veel 
voor meegemaakt.” 

Hoe lastig Laros zijn belofte aan de politie kan 
inlossen om de orde te handhaven, blijkt als de 
trein het Centraal Station van Amsterdam bin
nenrijdt. Honderden mensen staan de trein op 
te wachten. Zij hebben slim de stilgelegde ver
koop van perronkaartjes weten te omzeilen met 
een goedkoop enkeltje Weesp of Zaandam. De 
sfeer is feestelijk, maar ook gespannen. Ook hier 
is veel politie op de been.

Internationale Brigades
Agenten moeten voorkomen dat de aankomst 
uitloopt op een communistische betoging. 
 Onder de Spanjestrijders bevinden zich veel 
linksgeoriënteerde arbeiders. In de Spaanse 
Burgeroorlog vochten zij voor de Internationale 
Brigades, een overwegend communistisch vrij
willigersleger. De Nederlandse regering vreest 
dat deze mannen hun revolutionaire idealen uit 
de loopgraven meenemen naar Nederland. Het 
is daarom zaak dat hun terugkeer zo geluidloos 
mogelijk verloopt en vooral geen politieke 
 manifestatie wordt.

In Amsterdam ontvangt men de Spanjestrijders 
dus met gemengde gevoelens. Sommige Neder
landers zien de terugkerende soldaten als 

 → Aankomst op het 
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De mensen op het perron 
hebben hen soms al twee 
jaar niet gezien; niemand 
wil nog langer wachten

De regering in Den Haag 
vreest dat deze mannen 
hun revolutionaire idealen 
meenemen naar huis

Honderden mensen staan de trein op te wachten. De sfeer is 
 feestelijk, maar ook gespannen: de politie wil voorkomen dat de 

aankomst uitloopt op een communistische betoging
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Zoekplaatje  
Hoe goed kent u de stad?

A msterdam zit vol verbor
gen schatten. We komen 
er dagelijks langs. Maar 
hoe goed kennen we de 

stad? Vorige week stonden we op het 
Aldebaranplein in Noord bij het 
beeld van Arie Keppler (18761941), 
die als directeur van de Gemeentelij
ke Woningdienst 11.000 gemeente
woningen en 20.700 verenigingswo
ningen liet bouwen. Winnaar van het 
jaarabonnement op Ons Amsterdam 
is K. van der Schaaff. Welke histori
sche plek zoeken we deze week? In
zendingen voor maandag 12.00 uur 
naar: zoekplaatje@parool.nl.

Wilhelmina Gasthuis. De politie 
houdt rekening met brandstichting 

in het café, mogelijk door twee 
gevluchte vechtersbazen. 

PvdAwethouder Louis 
Kuijpers begint een 
 onderzoek naar de 
 gemeentelijke loge
mentsverordening: 
“Het rotte is dat er 

eerst altijd iets ergs 
moet gebeuren voordat 

de koppen bij elkaar 
 worden gestoken.”

Amsterdammer 1970
Onderzoek naar gastpensions

De Amsterdamse politie 
krijgt op 4 december 1970  
melding van een 
vechtpartij in 

 Café Johnny. Als agenten 
pal voor middernacht 
in de Amstelstraat 
 arriveren, slaan er 
vlammen uit het 
 bovenliggende pen
sion voor gastarbei
ders. Bewoners hangen 
gillend uit de ramen, in 
afwachting van het spring
zeil en de ladderwagen van de 
brandweer. In het hokkerige pen sion 
vallen negen doden: acht 
 Marokkanen en een Tanzaniaan. 
Drie bewoners worden met ernstige 
brandwonden opgenomen in het 

 → PvdA-wethouder Louis Kuijpers, 
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aan opvolging, de toegenomen snel
heid in de modebranche en het auto
vrij worden van de Leidsestraat. “Meer 
dan 50 procent van mijn clientèle 
komt van buiten de stad. En dat zijn 
niet de mensen die de bus  nemen om 
te gaan winkelen.” Buitenlandse 
 modeketens toonden geen interesse 
in overname. Koper van het winkel
pand blijkt de Poolse luchtvaartmaat
schappij LOT, die de concurrentie 
volgt in de trek naar de Leidsestraat.

Vaer wel 1971
Herenmodezaak DIK

Het was een van de Amster
damse tempels van de 
 herenmode, volgens Het 
 Parool. Dus betreurde de 

krant op 6 december 1971 het door 
 eigenaar A.E. Speyer aangekondigde 
vertrek van herenmodezaak DIK uit 
de Leidsestraat. Het sluiten van de 
zaak uit 1893 was een zware beslis
sing, bekent Speyer: “Ik weet goed 
dat een zaak als deze een instituut is.” 
Hij heeft echter geen keuze bij gebrek 
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 helden die de democratische republiek Spanje 
hebben verdedigd tegen de opstand van de 
 fascistische generaal Francisco Franco. Ande
ren beschouwen de Spanjestrijders als commu
nistische landverraders, die dienst hebben 
 genomen in een vreemd leger. Dit is ook de 
 mening van het kabinet Colijn, dat de Spanje
strijders zelfs hun Nederlanderschap ontneemt 
wegens het vechten voor een buitenlandse 
 mogendheid.

De mensen op het perron hebben hun vaders, 
broers en zonen soms al twee jaar niet gezien; 
niemand wil nog een seconde langer wachten. 
Een cordon gearmde agenten heeft moeite om 
te voorkomen dat de menigte de trein bestormt. 
Dan opent Laros de wagondeur en steekt zijn 
hoofd naar buiten. “Amsterdammers!” roept hij. 
“Nou zie je Hollander Piet. Ik heb jullie veel 
dank te brengen, maar vraag nu alleen maar: 
willen jullie je een beetje terugtrekken?”

Feest Krasnapolsky
Een gloedvolle toespraak is het niet, maar er 
wordt naar hem geluisterd. De mensen op het 
perron doen een stapje naar achteren en de 
Spanjestrijders kunnen uitstappen. Dat wil zeg
gen: 43 van hen. Alleen Amsterdammers mogen 
de trein verlaten. De rijksrecherche weet dat de 
communisten een feestelijke ontvangst hebben 
voorbereid in Krasnapolsky en ziet het liefst zo 
min mogelijk Spanjestrijders daarnaartoe gaan.

Hollander Piet heeft de situatie nu helemaal 
onder controle. Hij stelt zijn mannen op in rijen 
van twee en laat hen, met de koffers op de schou
der, richting Krasnapolsky marcheren. In een 
‘triomfantelijken optocht’ trekken ze over het 
Damrak. Als de soldaten passeren, drukken 
 omstanders hun vuist tegen het voorhoofd, de 
groet van de Internationale Brigades. Her en der 
klinkt de Internationale. 

Op het stationsplein breekt de bereden politie 
ondertussen een communistische betoging op. 
Ondanks alle maatregelen slaagt de rijksrecher
che er niet in de aankomst van de Spanje
strijders snel en geluidloos te laten verlopen. 

Eer van de natie
De verslaggever van De Telegraaf vindt de hele 
ontvangst een aanfluiting. Hij schrijft: ‘De state
lozen zijn op een wijze binnengehaald, die toch 
werkelijk eigenaardig aandoet. Het was een 
complete roodfrontdemonstratie en het leek 
meer of er menschen binnengehaald werden, 
die voor Nederland iets hadden gepresteerd.’

Het linksgeoriënteerde Volksdagblad slaat 
vanzelfsprekend een heel andere toon aan. De 
krant bedankt de hoofdstad voor haar betrok
kenheid, want: ‘Door deze ontvangst heeft de 
Amsterdamse bevolking getoond, afkerig te zijn 
van de politiek van Den Haag, van het optreden 
van de regering tegen de vrijwilligers! De 
 Amsterdamse bevolking, zij heeft de eer van de 
natie gered door de vrijwilligers te ontvangen 
zoals ze dat verdienden, zoals hen waardig was.’
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