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Woord vooraf 

 

Dankwoorden en –lijstjes zijn ondankbaar om te schrijven. Meestal vergeet je meer mensen 

dan je lief is. Het niet schrijven zou echter onrecht doen aan al de personen die geholpen 

hebben om dit werk de naam „scriptie‟ waardig te laten zijn.  

 

Mijn dank gaat uit naar dr. Caestecker voor het begeleiden van dit werk, prof. dr. Art en 

kanunnik Collin voor hun tips die geleid hebben tot het deel over katholieke opvang. Ik 

bedank ook Manuel Mugica voor het ter beschikking stellen van het boek van Carballés. Ik 

vergeet ook de personen niet die werkzaam zijn op de archieven van de Zusters Kindsheid 

Jesu en het Aartsbisschoppelijk Archief. Verder mag ik niet nalaten om ook de meest 

aimabele archivaris van het land te bedanken: Louis – Philippe Arnhem van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Als laatste wil ik de personen danken die dit werk op taal- en stijlfouten 

nagelezen hebben. 

 

Verder hoop ik dat gebeurtenissen zoals in deze scriptie beschreven op een dag écht 

geschiedenis zullen zijn. 
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Inleiding 

„Hot items‟, ze bestaan ook in de geschiedenis. Vorig jaar, in 2007, was het 70 jaar geleden 

dat er in alle hoeken van ons land Spaanse kinderen werden opgevangen. Deze gebeurtenis 

werd „gevierd‟, of herdacht is hier een beter woord, met verschillende tentoonstellingen, 

verspreid over het land. In Gent, één van de plaatsen waar veel kinderen door socialistische 

gezinnen werden opgevangen, was er een rondgang tijdens de Gentse Feesten, in „Ons Huis‟ 

was er een tentoonstelling in samenwerking met het AMSAB en de overblijvende Spaanse 

kinderen, ondertussen reeds allemaal meer dan 80 jaar, hielden zelf ook verschillende 

bijeenkomsten. In het Nederlandstalige gedeelte van ons land verscheen een nieuw boek over 

deze gebeurtenis.
1
 De titel „Los Niños‟ verwijst naar de naam die deze kinderen 70 jaar 

geleden gekregen hebben: „Los Niños de la Guerra‟. Al deze gebeurtenissen trokken uiteraard 

mijn aandacht. Ook mijn grootvader is namelijk in 1937 als kleine jongen in België 

aangekomen. Een onderwerp was dus al vlug gevonden. 

Wat was er nu precies gebeurd? De Spaanse politiek in de jaren ‟30 van de vorige eeuw was 

een turbulente periode met een hevige machtsstrijd tussen de linkse en rechtse groeperingen. 

Hervormingen waren noodzakelijk maar werden door de traditionele machtshebbers 

tegengehouden. Toen in 1936 de verschillende linkse krachten zich bundelden in een 

Volksfront en zo de verkiezingen wonnen brak er een spiraal van geweld uit. Uiteindelijk zou 

in juli 1936 een korps van generaals een staatsgreep proberen plegen om het Volksfront af te 

zetten. Het arbeidersvolk en enkele trouwe militairen lieten dit echter niet gebeuren en de 

staatsgreep mondde uit in een burgeroorlog die van 1936 tot 1939 zou duren. Ondanks de 

maatregelen die de Westerse landen namen, met Groot – Brittannië en Frankrijk op kop, 

internationaliseerde de oorlog al vlug. Hitler zag het als een kans om zijn leger en de nieuwe 

militaire tactieken te testen, Mussolini wou invloed verwerven in het streven naar zijn „Mare 

Nostrum‟ droom en aan republikeinse kant stroomden duizenden vrijwilligers toe in de vorm 

van „Internationale Brigades‟. De bombardementen en het oorlogsgeweld zorgden ervoor dat 

de republikeinse regering, zowel in Spanje als buiten Spanje, geholpen door een brede waaier 

van hulporganisaties, verschillende oplossingen zocht voor het herbergen en helpen van de 

noodlijdende bevolking. Men had vooral aandacht voor de kinderen. In Spanje voorzag men 

kolonies om deze onfortuinlijke kinderen op te vangen. Deze kolonies bevonden zich in de 

                                                 
1
 PAUWELS, Hilde; Los Niños: Tien vluchtelingenkinderen uit de Spaanse burgeroorlog vertellen, Berchem, 

2007, 222 pg. 
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republikeinse gebieden en, naarmate de oorlog vorderde, vooral in Catalonië. Dit volstond 

niet. Bij de verovering en de val van Baskenland vond de eerste grote exodus plaats. 

Tienduizenden kinderen werden op boten naar Frankrijk gebracht.  

 

Verschillende landen boden aan om deze kinderen te helpen opvangen. Van zodra de 

burgeroorlog losbarstte was er ook in België een grondige mobilisatie van de bevolking. Het 

zou vooral de B.W.P. zijn die zeer actief zou zijn. De eerste maanden bleef het bij het 

inzamelen van financiële middelen en hulpgoederen voor de (socialistische – communistische 

– anarchistische) republikeinse regering. Maar zodra de eerste evacuatieberichten ons land 

bereikten ging men over tot het zoeken naar pleeggezinnen. De Baskische clerus zag deze 

socialistische opvang met lede ogen aan. Daarom riep men de Belgische katholieken op om 

evenzo kinderen op te vangen. Ook de communisten en andere organisaties vingen kinderen 

op. Alhoewel er onduidelijkheid is over de exacte cijfers zouden er meer dan 3 000 kinderen 

in 1937 naar België gekomen zijn. Het jaar daarop kwamen er enkele kleinere groepen 

kinderen maar een echt grote uittocht was er niet. Het was maar met de val van Catalonië dat 

er weer tussen de duizend en tweeduizend kinderen opvang vonden in ons land.  

 

Deze kinderexodus is zowel in België als daarbuiten reeds grondig bestudeerd. Zo zijn er, wat 

de opvang in Vlaanderen betreft, reeds 2 scripties gemaakt aan de universiteit van Gent. In de 

scriptie van Tania Eeckhout lag de focus op de hulp, zowel materieel, financieel en door 

middel van opvang, die de B.W.P. afdeling van Gent – Eeklo verleende aan de Spaanse 

regering.
2
 Sarah Eloy schetste enkele jaren geleden in haar scriptie de Spaanse migratie naar 

België in de vorige 2 eeuwen. Aangezien de Spaanse burgeroorlog hierin een grote rol speelde 

wordt dit onderwerp speciaal belicht.
3
 Zij baseert zich op verschillende bronnen maar één van 

de belangrijkste is toch wel het zeer uitgebreide werk van Alonso Carballés. Die schreef een 

doctoraatsstudie over de uittocht van de Spaanse kinderen naar Frankrijk en België in 1937. 

Dit is nog steeds het standaardwerk over dit onderwerp. Het is echter niet terug te vinden in 

de universiteitsbibliotheek en het is in het Spaans geschreven.
4
 In 1987 was er ter 

nagedachtenis van de 50
ste

 „verjaardag‟ van de kinderexodus een speciale uitgave van het 

                                                 
2 

EECKHOUT, Tania; De hulp aan Republikeins Spanje uitgaande van de BWP afdeling Gent – Eeklo, meer 

specifiek de opvang der Spaanse kinderen, Gent: RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1986, 324 pg. 
3
 ELOY, Sarah, De Spaanse migratie naar België gedurende de 19de en 20ste eeuw. “Los Niños de la Guerra”: 

Een casus., Gent: UGENT (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2005, 175 pg. 
4
 ALONSO – CARBALLÉS, Jesús J.; Los niños Vascos evacuados a Francia y Bélgica. Historia y memoria de 

un éxodo infantil, 1936 – 1940, Bilbao, 1998, 774 pg. 
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Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. In deze lijvige uitgave zijn verschillende 

artikels te vinden die een breed aspect van de Spaanse burgeroorlog belichten. Naast de rol 

van de linkse partijen in het conflict is er ook ruime aandacht voor de opvang van kinderen in 

België. Specifiek is het artikel van Dorothy Legaretta van groot nut.
5
 Daarnaast zijn er twee 

boeken verschenen die de historische achtergrond combineren met getuigenissen. Het eerder 

genoemde boek van Hilde Pauwels is vorig jaar verschenen maar het is vooral het iets oudere 

werk van Labajos – Perez dat veel informatie bundelt.
6
 Wat betreft de Spaanse burgeroorlog 

zelf zijn er verschillende toonaangevende werken verkrijgbaar. Deze zijn dikwijls in het 

Nederlands vertaald. De twee bekendste zijn zonder twijfel deze van Thomas en Beevor.
7
 

 

Al deze werken handelen echter over de grote Baskische uittocht van 1937. Enkel in het boek 

van Labajos – Perez wordt kort gesproken over opvang van kinderen in 1939. Het is dus 

duidelijk dat op dit gebied nog een grote leegte gaapt. Men kan echter wel stellen dat de 

opvang in 1939, wat betreft langs socialistische en communistische zijde, grotendeels 

hetzelfde verliep als deze in 1937. Langs katholieke zijde ontbreekt deze opvang. Zij vingen 

in 1939 geen kinderen meer op. Het SOMA heeft ook een archief omtrent opvang in 1939, de 

zogenoemde „Papiers Germaine Hannevart‟. Germaine Hannevart was de voorzitster van de 

Belgische afdeling van „L‟Office International pour l‟Enfance‟. Aan de hand van dit archief 

werk ik het derde deel van deze scriptie uit. Het doel van dit laatste deel is een profiel op te 

stellen van de kinderen die door dit comité opgevangen waren en een beeld te krijgen van de 

werking en organisatie van dit comité. De vraagstelling omtrent dit profiel wordt verder in 

deze inleiding uitgewerkt. 

 

Deze scriptie bestaat uit drie delen. Aangezien een grondige achtergrondkennis bij elke studie 

noodzakelijk is bespreek ik in het eerste deel de Spaanse burgeroorlog. De burgeroorlog 

kwam er niet van de ene op de andere dag. Het was een proces van eeuwen waar de 

progressieve en conservatieve krachten van het land steeds verder uit elkaar groeiden. 

Evenmin kon deze oorlog plaatsvinden indien er geen „goede context‟ was in Europa. 

Verschillende landen durfden niet ingrijpen om een Europese oorlog te voorkomen en andere 

landen zagen dit juist als een kans om de paraatheid van hun legers te testen. Na dit besproken 

                                                 
5
 LEGARETTA, Dorothy; Hospitality to the Basque refugee children in Belgium, in: Belgisch tijdschrift voor 

Nieuwste Geschiedenis, XVIII, 1987, 275 – 288 pg. 
6
 LABAJOZ – PEREZ, Emilia; VITORIA – GARCIA, Fernando; Los Niños. De kinderen van de Spaanse 

burgeroorlog in België (1936 – 1939), Gent, 1994, 155 pg. 
7
 THOMAS, Hugh; De Spaanse burgeroorlog, Amsterdam, 2006, 927 pg. en BEEVOR, Antony; De strijd om 

Spanje. De Spaanse burgeroorlog 1936 – 1939. Amsterdam, 2006, 524 pg. 
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te hebben schets ik kort het verloop van de oorlog tot aan de republikeinse overgave. Omdat 

dit de dag van vandaag de gemoederen nog steeds beroert heb ik het ook over de toestand, en 

deze verdeeldheid, nu, anno 2008. De opvang in 1939 kwam er na de val van Catalonië. Deze 

verovering was het gevolg van een offensief dat reeds lang door Franco en zijn regime 

gepland was. Het is dus evident dat op dit offensief wat dieper wordt ingegaan. Ik sluit dit 

eerste deel af met een deel getiteld „De vluchtelingenstroom‟. In 1939 was er reeds in een 

groot deel van Spanje een relatieve vrede. In theorie konden de meeste vluchtelingen en 

kinderen dus in deze zones terecht. Dit gebeurde echter niet. In dit laatste deeltje probeer ik 

aan te tonen waarom deze mensen vluchtten naar Frankrijk. Eveneens toon ik aan waarom 

men niet in Frankrijk kon blijven en daarom naar andere oplossingen moest zoeken. Dit deel 

is belangrijk omdat ik het gebruik om later mijn stelling omtrent de late repatriëringen te 

onderbouwen. 

 

In het tweede deel van mijn thesis beschrijf ik de opvang zoals deze in 1937 ontstond. Omdat 

dit deel, zoals hierboven reeds aangegeven, al zoveel besproken is besloot ik de focus niet op 

de socialistische bronnen te leggen maar de opvang in 1937 vanuit katholieke bronnen te 

bekijken. Beide opvangorganisaties werkten grotendeels op dezelfde manier en van beide is er 

evenveel materiaal aanwezig. Maar toch bespreken zowel Labajos – Perez als Eeckhout en 

Eloy uitvoerig de socialistische opvang om dan de katholieke opvang daarna vlug af te 

handelen. Ik wou dit andersom doen. Na het consulteren van het bisschoppelijk archief kwam 

ik tot de vaststelling dat er in dat archief niets aanwezig is omtrent deze periode. Ik kreeg de 

raad om ofwel naar het aartsbisschoppelijk archief te gaan of om eens na te vragen bij de 

familie Claeys – Bouüaert. Daar bevindt zich het archief van kanunnik Claeys – Bouüaert, de 

verantwoordelijke voor het bisdom Gent. Van deze familie kreeg ik echter geen antwoord. 

Daarop ging ik naar het aartsbisschoppelijk archief. Ondertussen had ik ook via de Unie van 

Religieuzen in Vlaanderen enkele adressen gekregen van kloosters waar er kinderen in groep 

verbleven hadden. Daar was het archief van de Zusters Kindsheid Jesu het best toegankelijk. 

Ik raadpleegde daar het archief van het klooster te Schoten. Hier was er geen specifieke 

vraagstelling. Ik heb gepoogd om de reeds bekende werking van deze opvangorganisaties 

vanuit een andere hoek, en vanuit andere bronnen, te bekijken. 

 

Het derde deel handelt over de opvang in 1939. Eerst toon ik aan dat de mensen nog niet 

apathisch stonden (tegenover de Spaanse burgeroorlog) na vier jaar lang propaganda over zich 

gekregen te hebben. Daarvoor gebruik ik voor de socialisten en communisten respectievelijk 
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de kranten „Vooruit‟ en „Het Vlaamsche Volk‟. Om dit in Wallonië aan te tonen heb ik 

gebruik gemaakt van het artikel van Musin – Flagothier.
8
 Ook heb ik mij laten inspireren door 

de scriptie van Jurgen Balbaert die een analyse maakt van de houding van de kranten na de 

oorlog.
9
 Na dit besproken te hebben richt ik mij op „la Section Belge de l‟Office International 

pour l‟Enfance‟. Het archief daarvan heeft dezelfde inhoud als het archief van het Baskisch 

Kinderwerk. Het bevat de identificatiepapieren van de verschillende kinderen. Daarnaast zijn 

er dossiers van de kinderen die door de ouders teruggevraagd werden en verschillende lijsten 

van en correspondentie met de Spaanse ambassade. Er zijn echter ook verschillende dossiers 

met financiële gegevens. Dit is interessant om een beeld te krijgen van de werking en 

organisatie van het comité. Het is tevens de enige bron die er over deze organisatie 

voorhanden is. Van l‟Office International pour l‟Enfance is namelijk weinig bekend. Alleen 

Labajos – Perez wijdt er enkele zinnen aan. Bijna per toeval stootte ik ook op enkele 

documenten uit het archief van Ione Rhodes, de stichtster van de internationale organisatie en 

vond ik ook een deel van haar memoires. Zij heeft deze deels neergeschreven en gepubliceerd 

via het blad „Migraciones y Exilios: Boletín de la Asociación para el Estudio de las 

Migraciones y los Exilios Ibéricos Contemporáneos‟ (zie www.aemic.org voor meer 

informatie omtrent deze organisatie). Aan de hand van deze gegevens kon ik een goed beeld 

scheppen van L‟O.I.E. . Zoals eerder gezegd probeer ik ook een profiel te schetsen van deze 

kinderen. Eerst kijk ik naar de situatie in hun thuisland. Hierbij stelde ik mezelf vragen 

omtrent hun geboortestreek, gezinssituatie,… . Eenmaal in België aangekomen is het 

interessant om te kijken naar hun leeftijd, welke kinderen er gerepatrieerd werden, welke de 

redenen waren om deze kinderen in België te houden en waarom men de kinderen juist niet in 

België hield,… . Ook heb ik gekeken of er verbanden waren tussen het later terugkeren naar 

België en het tijdstip van repatriëring. Om het profiel te vervolledigen is er ook gekeken naar 

het beroep van de natuurlijke vaders, de pleegouders,… 

 

Ik besteed ook veel aandacht aan de repatriëringen van deze kinderen. Met de beschikbare 

gegevens heb ik dit zo goed mogelijk proberen reconstrueren. Ik kan echter niet anders dan 

wijzen op de vele contradicties en de onvolledigheid van deze gegevens die het onderzoek 

hier ernstig bemoeilijken. Toch denk ik dat ik hier een aantal redelijke verklaringen gevonden 

                                                 
8
 MUSIN – FLAGOTHIER, L.; Le P.O.B. liégeois et la Guerre d‟Espagne, in: Belgisch tijdschrift voor 

Nieuwste geschiedenis, XVIII, 1987, pg. 315 – 343. 
9
 BALBAERT, Jurgen; De Vlaamse publieke opinie ten overstaan van een dictatuur aan de rand van Europa: de 

Gentse dagbladpers ten overstaan van de franquistische dictatuur in Spanje (1936 – 1975) van 1939 tot 1946, 

Gent: RUG: onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1994, 305 pg. 
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heb in verband met het tijdstip van de repatriëringen en het aantal teruggestuurde kinderen. 

Alhoewel ik ervoor gekozen heb om deze scriptie zo rechtlijnig mogelijk te schrijven heb ik 

in het derde deel een aantal „levensverhalen‟ beschreven om de nogal droge informatie te 

illustreren. Van deze masterscriptie kon een werk van 200 pagina‟s gemaakt worden. Ik heb 

dit niet gedaan en mij beperkt tot het weergeven van de nuttige informatie en leuke anekdotes 

zonder nodeloos uit te wijden. Bovendien is dit het eerste jaar dat een scriptie geschreven 

moet worden in een aantal maanden. Dit was en is geen sinecure. Ik kan alleen maar hopen 

dat ik na het schrijven van deze scriptie een relevant werk neergepend heb. 
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Deel I: De Spaanse burgeroorlog 

De Europese context 

 

De jaren ‟30 waren een turbulente periode in de wereldgeschiedenis. De Westerse wereld 

kende na Wereldoorlog I een periode van welvaart en vooruitgang. De „Roaring Twenties‟ 

zouden vooral in de VS, de nieuwe economische en militaire grootmacht, voor een 

ongebreideld optimisme zorgen en, nog belangrijker, voor een blind geloof in de economische 

vooruitgang. Op het Europese vasteland hadden de traditionele grootmachten Frankrijk en 

Groot – Brittannië het moeilijk om hun statuut te behouden. Daarnaast was de Europese kaart 

grondig herschikt door het einde van Oostenrijk – Hongarije en de val van het Ottomaanse 

Rijk. Duitsland ging gebukt onder het verdrag van Versailles en de vele herstelbetalingen die 

het moest vervullen.  

 

Politiek gezien is dit geen slechte periode. De meeste landen kenden een democratie met 

parlementaire verkiezingen. Ook het algemeen stemrecht was overal doorgedrongen, of bijna 

doorgedrongen. De kiemen voor het verval waren echter al zichtbaar. In Italië was de marxist 

Benito Mussolini na Wereldoorlog I langzaam veranderd in een nationalist en fascist. Hij 

verzamelde gedesillusioneerde socialisten, nationalisten, republikeinen en oud – strijders rond 

zich en vormde daaruit fascistische groepen. In 1922 ondernam deze fascistische horde een 

mars op Rome. Mussolini aanvaardde het premierschap en vormde Italië in de 

daaropvolgende jaren om tot een autoritaire, fascistische dictatuur. In de Verenigde Staten 

was het economisch leven op een hoogtepunt gekomen. De aandelen op de beurzen waren 

onrealistisch hoog en werden steeds verder opgedreven. In 1929 werd het de meeste bedrijven 

duidelijk dat dit niet kon blijven duren en ze krompen hun productie in. Ontslagen vielen en 

toen ook de beurzen extreem begonnen te dalen, op 24 oktober 1929, begonnen beleggers 

massaal aandelen te verkopen. Banken gingen failliet en de hele wereld kende een 

laagconjunctuur. Duitsland kende een hyperinflatie door de herstelbetalingen en net toen de 

economie begon te verbeteren werd die getroffen door de beurskrach. Dit maakte het pad vrij 

voor Adolf Hitler. De mensen in de verschillende landen van Europa zagen dat de 

parlementaire democratieën hen niet konden beschermen zoals protectionistische dictaturen. 

Men schreeuwde om een leider die de nationale economie beschermde, beslissingen nam, het 

volk kon leiden en de nationale trots herstelde.  
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De Grote Depressie rolde zo de loper uit voor dictators die alle problemen, economisch, 

politiek en internationaal, met oorlog zouden oplossen.
10

 Dit zullen enkele aanleidingen zijn 

voor het grootste conflict dat de wereld ooit gekend heeft: Wereldoorlog II. Maar hiervoor zal 

Europa al een prelude kennen: „de Spaanse burgeroorlog‟. 

De Spaanse burgeroorlog 

Inleiding 

 

De Spaanse burgeroorlog (1936 – 1939) is één van de meest bloedige en wrede 

burgeroorlogen uit de geschiedenis. Hij was belangrijk omwille van zijn intensiteit waarbij 

beide partijen elkaar met een ongeziene wreedheid bekampten, maar nog meer als de 

voorbode van de Tweede Wereldoorlog. Misnoegde generaals onder leiding van generaal 

Mola probeerden de ontstane onrusten en de oude orde te herstellen na jaren van chaos, 

hervormingen en vooral misnoegen over die hervormingen, zowel aan rechtse als aan linkse 

zijde. De opstand tegen de wettige republikeinse regering, een zogenoemde 

„pronunciamiento‟, werd na wat aarzelen gesteund door de jongste generaal die het Spaanse 

leger op dat moment kende: Francisco Franco Bahamonde. Die had de leiding over de Moorse 

regulares en het vreemdelingenlegioen, de zogenoemde „tercios‟. Dit waren met voorsprong 

de twee meest gevreesde en getrainde onderdelen van het Spaanse leger. Beide hadden in de 

mijnwerkersopstanden in Asturias hun „waarde‟ bewezen. De opstanden aldaar waren hard, 

vlug en met ongekende wreedheid neergeslagen.  

 

Herbert Matthews bespreekt in zijn boek „Half Spanje Stierf‟ deze nieuwe opstand, ditmaal 

niet van het volk maar van het leger, als één grote flop. De straat van Gibraltar werd 

geblokkeerd door de zeemacht die trouw gebleven was aan de regering. Daardoor kon Franco 

zijn divisies, die in Marokko gestationeerd waren, niet naar het Iberische schiereiland 

brengen. De enkele divisies die Mola tot zijn beschikking had hadden te weinig munitie en het 

Spaanse volk behield alle grote steden behalve Sevilla en Zaragoza. Franco en Mola zagen 

geen andere oplossing dan Duitsland en Italië om hulp te vragen.
11

 De waarheid is 

genuanceerder maar men kon niet ontkennen dat de opstand inderdaad niet liep zoals de 

generaals het voor ogen hadden. In plaats van een snelle pronunciamiento werd het één lange 
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bloedige strijd die uiteindelijk drie jaar zou duren en tussen de 500 000 en 800 000 doden zou 

kosten.  

 

Langs de ene kant stonden communisten, socialisten, anarchisten en in een latere fase ook de 

Internationale Brigades, vrijwilligers vanuit verschillende landen, tegenover monarchisten, 

katholieken en falangisten, gesteund door Duitsland, Italië, Portugal en nog wat beperktere 

hulp van andere landen. Onder impuls van Groot – Brittannië en Frankrijk ontstond er een 

non – interventiepact waar 27 landen, of zowat alle Westerse belangrijke landen, zich bij 

aansloten. De bedoeling hiervan was dat de opstand, die ondertussen een burgeroorlog 

geworden was, een louter Spaans conflict zou blijven. Het waren voorwaar de hoogdagen van 

de Britse appeasementpolitiek en het daarbij opgeven van een prille democratie kon toen nog 

door de beugel. Deze politiek werd nog doorgevoerd en zou uiteindelijk ook Hitler nog van 

pas komen. Ook Frankrijk, met zijn Volksfrontregering, sloot zich daar dus bij aan. Dit alles 

om buitenlandse inmenging te voorkomen. Desondanks zouden er maar liefst 17 000 Duitse 

soldaten, waaronder het getrainde en gevreesde Condorlegioen, 75 000 Italiaanse soldaten en 

nog eens 75 000 soldaten uit andere landen meevechten aan de kant van de opstandelingen. 

De republiek werd gesteund door een 2 000 tot 3 000 Russische instructeurs, 35 000 

vrijwilligers van de Internationale Brigades en nog een 5 000 vrijwilligers en soldaten uit 

andere landen. De opstandelingen ontvingen massale steun van hun bondgenoten, de 

republikeinse regering had de Spaanse goudschat in Moskou ondergebracht en met dit als 

onderpand kon men Russisch en Mexicaans oorlogsmateriaal kopen, materiaal dat weliswaar 

aan de Franse grens tegengehouden werd.
12

 Kortom, alles leek erop te wijzen dat de republiek 

onmogelijk stand kon houden. 

‘Las dos Españas’ en de overwinning van ‘links’ 

 

Als men achteraf alles in beschouwing neemt kan men stellen dat de burgeroorlog er wel 

moest komen. Spanje was en is nog steeds een land van grote tegenstellingen. Na de Spaanse 

Successieoorlog (1701 – 1713) kwamen de Bourbons aan de macht in Spanje. Gewoon 

geraakt aan de ideeën van de Verlichting in Frankrijk probeerden zij ook enkele 

vernieuwingen door te voeren. Dit stuitte op hevige weerstand van de heersende standen die 

nog grotendeels in de Middeleeuwen leefden. Als gevolg daarvan ontstond een schisma dat de 
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samenleving de volgende eeuwen zou tekenen en dat bekend staat als „Las dos Españas‟, met 

langs de ene zijde de reactionairen tegenover de „Afrancesados‟, de liberale of progressieve 

groepen. In de negentiende eeuw verloor het koningshuis zijn prestige en als gevolg daarvan 

namen de militairen de macht over. Tal van staatsgrepen en twee burgeroorlogen later kwam 

er tenslotte politieke rust met de Restauración (1875 – 1902).
13

 April 1931 werd een 

feestmaand voor de republikeinse krachten. Ze wonnen de verkiezingen en het leger weigerde 

koning Alfonso XIII nog te steunen. De Tweede Republiek kon van start gaan.  

 

Het lijstje met gewenste hervormingen was indrukwekkend en zou Spanje transformeren naar 

een sociaaldemocratische en moderne staat: scheiding van kerk en staat, inperken van de 

macht van het leger, onderwijs uit handen van de clerus, zelfbestuur voor Catalonië en 

Baskenland, emancipatie van vrouwen, hervormingen in industrie en landbouw,… .
14

 Het zou 

echter niet baten, de regering zou haar beloftes omtrent onder andere de sociale hervormingen 

niet kunnen waarmaken. Een antwoord van het misnoegde volk liet niet lang op zich wachten. 

Het aantal stakingen, opstanden en grondbezettingen nam overal toe, zelfs tot in de kleinste 

dorpjes van het land. Deze ongeregeldheden werden bloedig onderdrukt. In het dorpje Casas 

Viejas wouden de bewoners plaatselijk zelfbestuur waarbij iedereen gelijk behandeld zou 

worden. De Guardia Civil sloeg ongenadig toe, 22 mensen werden vermoord. Als reactie op 

deze wandaden nam het aantal proteststakingen toe.
15

 Casas Viejas zorgde voor een 

revolutionair klimaat en dwong de regering tot aftreden.
16

 De republikeinse regering had het 

vertrouwen van de linkse kiezers verloren. Bovendien had de regering op andere gebieden dan 

weer niet naar compromissen gezocht: er werd nauwelijks opgetreden door het in brand 

steken van kerken en kloosters. Daarmee schrokken ze ook de gematigde Spanjaarden af.  
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Nieuwe verkiezingen en de overwinning van ‘rechts’ 

 

De verkiezingen van 19 november 1933 konden dan ook niet anders dan slecht aflopen voor 

de linkse groeperingen. Er was sterke concurrentie van een nieuwe klerikale partij, de 

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Een partij die aanvankelijk een 

christen – democratische beweging in Spanje wou opstarten. Gesteund door het stemadvies 

van priesters en geestelijken zou die al vlug uitgroeien tot een belangrijke speler. De 

verkiezingen van 1933 waren dus een ramp voor republikeins links. De rechtse partijen 

wonnen tussen de 185 tot 190 zetels, centrumpartijen behaalden een resultaat tussen 150 à 160 

zetels en de linkse partijen moesten tevreden zijn met minder dan 100 zetels. Het CEDA werd 

de machtigste partij: ze behaalde op haar eentje meer zetels dan de volledige linkerflank. 

Maar toch kregen ze de macht niet. President Zamora gaf de voorkeur aan een 

minderheidsregering onder leiding van Lerroux. Die voerde een radicale hervorming door 

waar alle verwezenlijkingen van de vorige regering ongedaan werden gemaakt. Kerk en adel 

werden schadeloos gesteld, de scheiding tussen kerk en staat werd ongedaan gemaakt, 

echtscheiding en burgerlijk huwelijk werden afgevoerd, de militairen die verdacht werden van 

anti – republikeinse gevoelens werden terug in rang en functie hersteld,… Deze periode, het 

Zwarte Biennium, de Zwarte Jaren, geheten, was er één van corruptie, de klok terugdraaien en 

frustraties bij veel andere politieke partijen.
17

  

 

In 1934, tijdens de regering van Lerroux werd er opgeroepen tot een grote algemene staking 

en dit om te voorkomen dat het CEDA de zwalpende regering van Lerroux zou steunen. Als 

dit niet zou gebeuren zou de kans op nieuwe verkiezingen groter worden en daarmee ook de 

kans voor links om terug de politieke leiding op zich te kunnen nemen. De oproep werd op 5 

oktober gedaan. Wat volgde was een reeks van mislukte stakingen en een soort afscheuring 

van Catalonië tot een „Republiek van Catalonië‟ maar uiteindelijk zouden alleen de 

mijnwerkers van Asturië voorbereid blijken te zijn. De stad Oviedo werd vlug bezet en al 

even spoedig werd duidelijk dat de dienstplichtigen uit de regio niet tegen hun eigen arbeiders 

zouden vechten. Men vroeg dan maar aan de generaals Franco en Goded om in te grijpen. Zij 

stelden voor om voor de eerste maal in de geschiedenis het Vreemdelingenlegioen en de 

Moorse troepen naar Asturië te sturen, iets wat in de burgeroorlog ook beslissend zou blijken 

te zijn. De woorden van één van hun kolonels, Juan de Yagüe, dat „terreur een weldadige 
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uitwerking had‟ namen zij ter harte en de opstand werd ongenadig hard neergeslagen. De 

burgerwachten en de politie folterden erop los. De regering maakte van de opstand gebruik 

om overal te lande linkse topfiguren op te pakken. Tussen de 30 à 40 000 mensen werden 

gevangen gezet. Dit dreef de verschillende linkse politieke krachten samen in een Volksfront. 

Deze terreur, de vele crises van de regering Lerroux en het terugdraaien van alle broodnodige 

hervormingen zorgden ervoor dat links zijn politieke kracht teruggewonnen had.  

Naar een Volksfront en toegenomen spanningen 

 

Toen de regering Lerroux verkiezingen aankondigde voor de 16
de

 februari 1936 waren de 

linkse partijen: socialisten, communisten, Catalaanse links – separatisten, links – 

republikeinen en de Republikeinse Unie verenigd in een Volksfront. Ook de rechtse partijen 

hadden hun krachten gebundeld in een Nationaal Front.
18

 Hoewel de precieze cijfers niet 

bekend zijn
19

 is de overwinning van het Volksfront, zoals te zien in onderstaande tabel, 

overduidelijk. 

 

Tabel 1: de verkiezingsuitslag volgens verschillende bronnen 

Bron: Volksfront Nationaal Front Centrum 

Hugh Thomas 278 134 55 

E. Allison Peers 256 165 52 

New York Times 269 122 72 

Stanley Payne 271 137 40 

Esenwein 
20

 326 147  

Gerald Brenan 256 156  

Bron: Matthews Herbert
21

 

 

Ze halen, afhankelijk van de gebruikte cijfers, een honderdtal zetels meer dan het Nationaal 

Front. Wat nog meer opvalt aan de verkiezingsuitslag is de teloorgang van het centrum. De 

centrumpartijen behalen slechts een fractie van de zetels. Het volk had of links of rechts 

gestemd. De overwinning in de grote stedelijke en industriële centra, in arbeiderswijken, 

onder arme boeren en in de kustprovincies was voor het Volksfront. De rechtse partijen 
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wonnen in Navarra, Léon, Castilië en een stuk van Aragon.
22

 Na de overwinning werd de 

gematigde president Zamora de laan uitgestuurd en stelde Azaña, de leider van de Links – 

Republikeinen, zich kandidaat voor het presidentschap. Hij zou het blijven tot februari 1939. 

Die overstap verzwakte het al zo wankele Volksfront, de regering had alle moeite om het 

steeds verder oplaaiende straatgeweld in de hand te houden. Dit geweld werd langs links en 

rechts bedreven. Zo zou Gil Robles, de leider van de CEDA, erop wijzen dat er op 4 maanden 

tijd honderden stakingen uitgebroken waren en reeds 250 gebouwen in brand gestoken, 

waaronder 170 kerken.  

 

Dit was maar een voorsmaakje: in Catalonië zou, tijdens de burgeroorlog, bij de ommekeer 

naar een linkse republiek veertig procent van de clerus vermoord worden. Na de 

bekendmaking van de verkiezingsuitslag was het inderdaad of de linkse milities verlost waren 

van hun terughoudendheid. Er werd volop wraak genomen voor de loonsverlagingen, de 

honger onder regering Lerroux en voor de repressie van de mijnwerkersopstand te Asturië.
23

 

De linkse voorvechters wezen erop dat de Falange Española, in 1933 opgericht door José 

Antonio Primo de Rivera als de stoottroepen van rechts, „pistoleros‟ gebruikte en zo moorden 

pleegde om de Tweede Republiek te ondermijnen. Zo werden vooral de „Casas del Pueblos‟, 

het Spaanse equivalent van de Volkshuizen geviseerd. Bij deze broeierige cocktail van geweld 

moet men nog de separatistische neigingen van Catalaanse en Baskische nationalisten tellen. 

Gil Robles probeerde de rechtse krachten te mobiliseren om daartegen in het verweer te 

komen. Maar de CEDA had bij de verkiezingen een zwak resultaat behaald. Bovendien waren 

de meeste rechtse groeperingen teleurgesteld dat men bij de CEDA alles op een, relatief, 

rustige manier wenste op te lossen. Men keerde zich naar de nieuwe sterke man van de 

monarchisten: José Calvo Sotelo. Ook de Falange zou nu zijn bloeiperiode kennen en het 

geweld tussen hen en linkse activisten was nu dagelijkse kost.  

 

Het leger maakte ondertussen afspraken voor een machtsovername. In die context wenste 

premier Prieto een vervroegde en versnelde ronde van hervormingen door te voeren. De 

macht van de politie en burgerwacht moest ingeperkt worden, niet – loyale officieren werden 

ontslaan, fascistische groepen moesten hun wapens inleveren. De voortekenen van een op 

hande zijnde coup werden steeds duidelijker. De regering had al verschillende aanwijzingen 

gekregen van geheime bijeenkomsten van hoge officieren, maar had die aanwijzingen 
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allemaal van de hand gewezen. Het aanleggen van privé – wapenvoorraden door verschillende 

legeronderdelen werd door de regering afgedaan als gevaarlijke beschuldigingen. Officieren 

die bijeenkomsten hielden werd alleen gevraagd of ze trouw waren aan de republiek, bij een 

positief antwoord werden ze met rust gelaten. De overplaatsing van enkele hoge officieren 

naar minder gevaarlijke gebieden, zoals Franco naar de Canarische eilanden, Goded naar de 

Balearen,… bemoeilijkte de opstand wel maar die stappen werden dan weer weggeveegd 

doordat Mola, als één van de belangrijkste opstandelingen, in Navarra werd gestationeerd, een 

gebied dat een bolwerk was van opstandelingen en Carlisten. Ondanks de vele bijeenkomsten, 

de vurige wens van vele generaals om te starten, de voorbereidingen,… waren er nog vele, 

waaronder Franco en diens broodnodige koloniale troepen, die twijfelden. De vlam sloeg pas 

echt in de pan toen falangisten José del Castillo, links officier van de republikeinse 

oproerpolitie, doodschoten.  

 

De woede van links Spanje was enorm. De volgende dag trokken ze erop uit om een 

vooraanstaande rechtse politicus te vermoorden als vergelding. Toen Robles, sterke man van 

de CEDA, onvindbaar bleek, richten ze hun blik op Calvo Sotelo, het nieuwe boegbeeld van 

de rechtse groeperingen. Calvo Sotelo werd doodgeschoten en voor iedereen werd het 

duidelijk dat het leger nu ging ingrijpen. Deze moord was een streep door de plannen van de 

opstandelingen. Sotelo zou, in de originele plannen, de politieke kant van de zaak leiden en 

Sanjurjo het militaire opperbevel.
24

 De eerste was echter al dood voor de opstand begon, de 

tweede zou hem na een na een weekje volgen, na een dubieus vliegtuigongeluk – er waren 

zodanig veel valiezen met uniformen en eretekens dat het vliegtuig, volgens de officiële 

versie, overladen was. De twijfelaars in het leger waren echter door de moord over de streep 

getrokken. De verontwaardiging was enorm en Prieto, als minister van defensie, vroeg de 

toelating, die geweigerd werd, om wapens aan de arbeiders uit te delen.
25

 Prieto schatte de 

situatie juist in. Na enkele maanden voorbereiding kon men de coup tegen eind mei bijna 

uitvoeren. Alleen enkele twijfelachtige generaals, waaronder Franco, moesten nog overtuigd 

worden.  
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De opstand van de generaals 

 

 

 

Het oorspronkelijke plan van Mola, een snelle staatsgreep: de verschillende commandanten 

die hun steun aan de opstandelingen hadden toegezegd zouden vanuit hun bases naar Madrid 

optrekken. 

 

Nauwelijks enkele dagen na de moord op Sotelo stuurde Mola, de tweede in rang onder 

Sanjurjo, volgende boodschap rond: „Op de vijftiende jongstleden, om vier uur in de 

namiddag, heeft Helen het leven geschonken aan een prachtig kind.‟. Dit betekende dat de 

opstand de 18
de

 juli zou losbarsten in de Marokkaanse gebieden en een dag later op het 

Spaanse vasteland. In de nacht van 16 op 17 juli werden de samenzweerders te Melilla 

gestoord in hun voorbereidingen en brak de feitelijk opstand een dag vroeger uit dan 

verwacht. De dag erna bereikten de geruchten Madrid maar de situatie werd volledig verkeerd 

beoordeeld. Men dacht dat de coup, net zoals in 1932, een fiasco zou worden. Zodoende 

weigerde de regering wapens uit te delen aan de bevolking of verdachte officieren op het 

vasteland in de gaten te laten houden. Na enkele dagen weifelen werden er uiteindelijk 

geweren uitgedeeld aan de leden van de verschillende vakbonden, de geweren hadden wel 
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geen grendels zodat ze uiteindelijk nutteloos bleken te zijn.
26

 De publieke opinie in de 

Westerse wereld keerde zich in de eerste maanden van de oorlog „en masse‟ tegen de 

republikeinse regering. De opstandelingen, gesteund door onder andere het Vaticaan, 

gebruikten een doeltreffende propaganda waarbij de republikeinen afgeschilderd werden als 

priestermoordenaars, waar ze - door henzelf – verminkte lijken toonden en nog andere 

overtuigende bewijsstukken aanvoerden om de barbaarsheid te tonen van de republikeinse 

troepen.
27

 Dit was zo overtuigend dat Churchill in Groot – Brittannië de hand weigerde te 

schudden van een republikeinse afgevaardigde. Dit zorgde voor een negatieve sfeer in de 

Britse diplomatieke kringen en pers. Ook Frankrijk, onder leiding van de Franse 

Volksfrontregering, was reeds op zijn hoede door de Duitse herbewapening van het Rijnland 

en zou onder druk van Groot – Brittannië en de eigen publieke opinie alle hulp weigeren aan 

beide partijen. Dit zou leiden tot het non – interventiepact dat door de beide democratische 

regeringen in september 1936 afgesproken werd en navolging kreeg van 25 andere landen.  

 

Italië en Duitsland stoorden zich echter geenszins aan dit pact en stuurden enorme 

hoeveelheden materiaal en troepen naar de opstandelingen. Ondertussen kreeg de republiek de 

schuchtere steun van de Sovjet – Unie. De steun van Duitsland zou resulteren in het sturen 

van het Condorlegioen. Die zouden naam verwerven door in april 1937 Baskenland, en 

Guernica in het bijzonder, genadeloos te bombarderen. Dit feit zou de publieke opinie in een 

pro – republikeinse stemming brengen maar men bleef vasthouden aan het non – 

interventiepact. Wat de westerse landen echter niet konden tegenhouden was de vorming en 

het actief zijn van de internationale brigades. De eerste kwam er in november 1936 en zou 

voor Hitler, en eigenlijk ook voor Groot – Brittannië, een bewijs zijn van de communistische 

invloed in Europa. Dit zou leiden tot een verdere internationalisering van de Spaanse 

burgeroorlog.
28

 In totaal zouden er tijdens de burgeroorlog ongeveer 35 000 mensen in de 

internationale brigades aan de zijde van de republikeinen vechten. Maar dit zou in een latere 

fase gebeuren.  
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Een week na de opstand bleek dat de republikeinse regering nog vele troeven had om de 

revolte de kop in te drukken.
29

 De regering had bijna dubbel zoveel soldaten als de 

opstandelingen maar ze waren slechter getraind. Bij een louter Spaanse strijd zou de 

republikeinse regering, met de steun van de honderdduizenden arbeiders, anarchisten, 

communisten,… de strijd gewonnen hebben. Maar, zoals hierboven reeds gezegd, dat zou het 

geval niet zijn. In die eerste weken hadden de nationalisten in Andalusië Sevilla, Cordoba en 

Cadiz kunnen innemen maar verder waren ze niet geraakt. De muiterijen en opstanden werden 

in de eerste fase niet door geweld of gevechten beslecht. Indien het volk gewapend was en 

naar de kazernes en barakken optrok, volstond dit meestal voor het aanwezige garnizoen om 

de kant van de republiek te kiezen. Langs de andere kant, indien de officieren zich voor de 

opstand uitspraken volgde het leger meestal ook, de vloot was hierbij een uitzondering. 

Generaal Queipo de Llano verkreeg Sevilla puur door list en intimidatie. Toen het volk 

toestroomde om de stad terug in handen te krijgen had het aanwezige garnizoen al de kant van 

de generaal gekozen. Met de uitspraak dat „het gepeupel bij enige vorm van verzet als honden 

neergeschoten zou worden‟ was de stad veroverd.
30

  

 

In het noorden waren Castilië en Galicië bijna volledig in hun handen gevallen. Ook Navarra 

sloot zich zeer enthousiast bij de opstand aan. De kuststreken daar, Baskenland, Catalonië en 

Centraal - en Zuid – Spanje bleven in de handen van de regering. Mola installeerde een 

militaire junta te Burgos. Er kwamen nu 3 belangrijke pionnen op de voorgrond: Mola zelf, 

Franco met zijn gevreesde en broodnodige vreemdelingenlegioen en Moorse troepen en 

Queipo de Llano, die in Andalusië enkele successen had behaald. Die laatste had niet de 

nodige competenties, noch de relaties, noch het aanzien om het tot opperbevelhebber te 

schoppen. 
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Franco (links) en Mola (rechts), 2 van de grote protagonisten aan nationalistische zijde 

 

 

 

De 2 belangrijkste vertegenwoordigers van de wettige, democratisch verkozen macht: Azaña 

(links), president van de republiek en Negrín (rechts), premier van de republikeinse regering. 
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Franco komt op de voorgrond 

 

Toen Mola in 1937, bij een bijna even dubieus vliegtuigongeval als Sanjurjo, omkwam was 

het duidelijk wie de nieuwe bevelhebber zou zijn: Franco. Die had zich al in januari 1937 naar 

het premierschap van de tegenregering weten te knokken. Een aantal maanden voor het in 

werking stellen van die tegenregering, in oktober 1936, konden de noordelijke rebellenlegers 

contact maken met de legers in Andalusië. Men kon nu oprukken richting Granada en Málaga. 

Ook Madrid werd geviseerd maar daar bood de bevolking, gesteund door de internationale 

brigades, heftig weerstand. Op 26 juli 1936 begonnen Duitsland en Italië opstandelingen te 

steunen, deze steun verhoogde nog nadat ze op 18 november 1936 nationalistisch Spanje 

erkenden. Deze steun was zeer welkom voor Franco. Dankzij de Duitse en Italiaanse troepen 

slaagde die erin om begin 1937 Baskenland volledig te veroveren. Dit zou, op initiatief van de 

Baskische autonome regering, de eerste golf vluchtelingen veroorzaken.  

 

Tussen oktober 1937 en mei 1938 zou men enkel een wig kunnen drijven tussen het centrum 

van het land, dat nog in handen was van de republiek met Madrid als voornaamste stad, en 

Catalonië. De republikeinse regering zag dit probleem en probeerde in de slag om de Ebro, 

die plaatsvond gedurende het najaar van 1938, hun gebieden terug te verbinden met elkaar. 

Dit mislukte, putte de weinige reserves van de republikeinen verder uit en was vooral 

schadelijk voor het moraal van de troepen. Men was blijven hopen op een tussenkomst van 

Frankrijk en Groot – Brittannië ten voordele van de republikeinen maar moest die hoop 

opbergen nadat beide landen Hitler, ongestraft, Tsjechoslowakije lieten annexeren. Franco 

zou zijn blik nu richten op Barcelona en quasi zonder strijd, zonder middelen en compleet 

gedemoraliseerd moest men dit gebied opgeven. Er ontstond een grote vluchtelingenstroom 

richting Frankrijk.  

 

Met alleen het centrum en Madrid nog in hun bezit werd het de regering, en de entourage rond 

hen, duidelijk dat men de oorlog niet meer kon rekken. Azaña besloot af te treden op 28 

februari 1939, dit nadat hij gehoord had dat de Europese grootmachten Frankrijk en Groot – 

Brittannië nationalistisch Spanje erkend hadden. Tevens vroeg hij aan Negrín om een 

vredesregeling uit te werken. Franco had reeds op 15 februari zijn voorwaarden duidelijk 

gemaakt. De republiek was overwonnen en moest zich ook zo gedragen. De overgave moest 

onvoorwaardelijk zijn. Er zou eventueel een pardon komen voor de personen die zich verblind 

door leugens in de strijd hadden begeven Nog een aantal andere vage beloftes omtrent 
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openbare functies en amnestie, die bij de eigenlijk overgave totaal genegeerd werden, werden 

publiek gemaakt. Voor Negrín werd het onderhand duidelijk dat zijn gedemoraliseerde en 

quasi wapenloze leger de strijd niet lang meer kon trekken tegen de superieure 

nationalistische troepen. Dit werd nog duidelijker toen de Franse regering de nationalistische 

Spaanse regering erkende en zodoende de Spaanse wapens, die voor de republikeinen bedoeld 

waren en niet doorgelaten waren, aan de nationalisten liet overdragen.
31

  

 

Samen met deze vele problemen was er ondertussen een coup bezig binnen de republikeinse 

regering. Casado, de bevelhebber van het republikeinse leger in het centrum, was benaderd 

door nationalisten om de overgave te bewerkstelligen. Of het verraad was of pure naïviteit en 

een geloof in de vergevingsgezindheid van Franco was niet echt duidelijk, maar nadat Negrín 

een legerhervorming had doorgevoerd om te redden wat er nog te redden was brak er muiterij 

uit in verschillende garnizoenen. Op 5 maart 1939 werd door Casado en Julián Besteiro via de 

radio omgeroepen dat de regering – Negrín zijn legitimiteit verloren had. Negrín vertrok, 

samen met zijn medestanders. Casado herriep alle besluiten van Negrín, de communisten 

werden verwijderd van alle commandoposten, de vrede leek, in de ogen van Casado, 

dichterbij gekomen. Ijdele hoop, Franco eiste en kreeg de onvoorwaardelijke overgave toen 

zijn troepen op 31 maart 1939 de laatste doelwitten bereikten. De burgeroorlog was voorbij. 

De burgeroorlog leeft voort 

 

Of toch niet? Voorbij misschien wel in het huidige Spanje, maar verwerkt nog steeds niet, laat 

staan vergeten. Na decennia van „transición‟, de overgang naar de democratie waarbij zedig 

over het conflict werd gezwegen, is het debat volop losgebarsten. Huidig premier Zapatero 

lanceerde, onder andere onder invloed van de „Asociadión para la Recuperación de la 

Memoria Historicá‟ (ARMH), een reeks voorstellen die zouden uitmonden in de wet op het 

historisch geheugen. Franco zorgde ervoor dat de republikeinse periode geschrapt werd uit het 

Spaanse collectieve geheugen: begraafplaatsen van republikeinse soldaten werden opgeblazen 

en gebruikt als vuilnisbelt, de franquistische concentratiekampen waar honderdduizenden 

werden vastgehouden werden vernietigd, elke zweem naar regionalisme en socialisme werd 

onderdrukt,… .  
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Dit werd aangeklaagd door de ARMH die na de machtsovername door de PSOE eindelijk met 

zijn wensenpakket bij de regering kon aankloppen. Dat wensenpakket bevatte onder meer het 

veranderen van de „Valle de los Caìdos‟, Franco‟s megalomane grafmonument, in een 

monument voor alle slachtoffers van de burgeroorlog, het in werking treden van een 

waarheidscommissie die de „ultieme‟ waarheid over de burgeroorlog moest vastleggen en 

laten goedkeuren door het parlement, het herzien van politieke vonnissen die uitgevoerd 

waren door de Franco – administratie,… .
32

 Bij het aantreden van de nieuwe regering werden 

deze wensen verwerkt in wat uiteindelijk de Ley de Memoria Histórica, de „Wet op het 

Historisch Geheugen‟, zou worden.
33

 Deze wet zou de eendracht moeten bevorderen en het 

verwerkingsproces moeten afronden. Het draaide echter anders uit; de Partido Popular, 

opgericht door één van de ministers van Franco, reageerde furieus tegen de plannen om oude 

wonden weer open te rijten, de regionale en linkse partijen vonden de wet niet ver genoeg 

gaan. De belangrijkste punten die uiteindelijk in de wet terechtgekomen zijn, zijn het 

veroordelen van het Francoregime, gemeenten moeten het onderzoek naar massagraven 

financieren en het onwettig maken van de executies gedaan door de militaire rechtbanken, 

maar ook de slachtoffers van de republikeinse excessen worden niet vergeten.
34

  

 

De socialistische regering was ondertussen volop bezig met de standbeelden, gedenktekens en 

symbolen van Franco uit het straatbeeld te halen, iets wat alweer voor een politieke rel 

zorgde. Maar belangrijker dan deze politieke relletjes is dat de tweestrijd nog steeds leeft bij 

de bevolking zelf. In „El Paìs‟, het grootste linkse dagblad van Spanje, werd op 17 juli 2006 

een grote overlijdensadvertentie afgedrukt ter ere van de republikeinse commandant van 

Melilla die door franquisten geëxecuteerd was. Het antwoord liet niet lang op zich wachten en 

werd via de rechtse kranten „Abc‟ en „El Mundo‟ afgedrukt: „Vimente asesinados por las 

hordas rojas!‟ (op laaghartige wijze vermoord door de marxistische hordes); „Dieron su vida 

por Dios y por España‟ (ze gaven hun leven voor God en voor Spanje). De replieken van El 

País waren even striemend: „Asesinados por las fuerzas de ocupación franquistas‟ (vermoord 

door de franquistische bezettingsmacht) en „Abatidos por las balas asesinas de la represión 
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franquista‟ (afgeslacht door de moordenaarskogels van de franquistische repressie).
35

 De 

burgeroorlog was weer heel even terug.  

 

 

 

Madrid, republikeinse vlag op een gevel in de universiteitswijk, 7 juni 2007 
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Van naderbij bekeken: het offensief van 1939 

 

36
 

Inleiding 

 

Het offensief kwam er na lang treuzelen. Er bestond tot dan nog steeds een mogelijkheid dat 

de Europese grootmachten uiteindelijk hun non-interventiepact zouden laten vallen en 

ingrijpen in het Spaanse conflict. De internationale toestand in 1939 toonde echter duidelijk 

aan dat Frankrijk en vooral Groot – Brittannië niet van plan waren een oorlog te ontketenen of 

zich te mengen in een reeds bestaande oorlog. Op 30 september 1938 sloten beide landen het 

Verdrag van Munchen met Nazi – Duitsland. Dit hoog staaltje appeasement – politiek waarbij 

Tsjechoslowakije opgeofferd werd om toch maar geen Europese oorlog te doen ontstaan, 

sterkte zowel Hitler als Franco in hun uitbreidingsplannen.
37

 Hitler kon zijn blik richten op 

Oostenrijk. Franco wist dat zowel Frankrijk als Groot – Brittannië niet zouden ingrijpen in 

Spanje om zo Hitler een kans te geven ook in te grijpen.  
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Interne strijd bij de Catalaanse republikeinen 

 

Franco mobiliseerde een gigantisch leger: 350 000 manschappen over de gehele Catalaanse 

linie, de beste Spaanse divisies, Italiaanse en Duitse tanks en vliegtuigen, artillerie,… De 

republikeinen hadden, om deze aanval te counteren, een bestelling geplaatst in Rusland met 

als omvang 250 vliegtuigen, evenveel tanks, duizenden machinegeweren en 650 stuks 

artillerie. Dit zou de kansen om Catalonië te behouden groter, zoniet zeker, gemaakt hebben. 

De bestelling werd door de Fransen echter aan de grens tegengehouden. De republiek had nu 

zelfs niet genoeg wapens voor hun 100 000 soldaten, opperbevelhebber Azaña sprak over  

17 000 geweren voor gans Catalonië.
38

 Ondanks de vraag van de Katholieke Kerk om niet 

tijdens de kerstperiode aan te vallen lanceerde Franco op 23 december zijn offensief. Bij de 

eerste oversteken werden de republikeinse troepen al in de steek gelaten door hun officieren. 

Het einde van de republiek was duidelijk in zicht. Men bleef echter aarzelend doorvechten, in 

de hoop dat Frankrijk toch zou interveniëren. De Italiaanse ambassadeurs in Londen en 

Berlijn hadden echter duidelijk gemaakt dat bij een interventie Italië de oorlog zou verklaren 

met geregelde divisies.
39

  

 

Ondertussen liet de Franse regering het bestelde republikeinse oorlogsmaterieel met 

mondjesmaat naar Spanje vertrekken. Dit was schandelijk te laat. Het meeste materiaal was 

reeds in september in Frankrijk aangekomen. Daladier, en bij uitbreiding de volledige Franse 

regering, weigerde echter de broodnodige vliegtuigen en torpedoboten door te laten.
40

 De 

opstandelingen trokken Catalonië dus door zonder enige vorm van tegenstand. Soldaten en 

burgers dachten alleen nog maar aan vluchten via de haven, richting Frankrijk. Hun boten 

werden voortdurend gebombardeerd. De overheid functioneerde bijna niet meer, het enige 

waar ze zich nog mee bezig hielden was de evacuatie van de kinderen.
41

 Barcelona had 

verdedigd kunnen worden, maar de mensen waren de oorlog moe. De stad was zonder 

versterkingen, gedemoraliseerd, met een miljoen vluchtelingen die al maanden op de vlucht 

waren. Barcelona zou geen 2
de

 Madrid worden. Daarvoor was de stad al murw geslagen voor 
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er ook maar één schot op gelost werd.
42

 Voor en tijdens het Catalaanse offensief was er 

namelijk een burgeroorlog in de burgeroorlog uitgebroken. Socialisten, communisten en 

anarchisten bevochten elkaar om de macht van een machteloze republiek te verkrijgen. De, 

door communisten gedomineerde, geheime politie, de zogenaamde Servicio de Investigación 

Militar, arresteerde en folterde alle verdachte personen. Daarbij concentreerden ze zich meer 

op Trotskisten, anarchisten, republikeins – socialisten,… dan op de nationalisten en 

franquisten. Het trieste hoogtepunt was de moord op Andrés Nin, één van de leidende figuren 

van de POUM, die organisatie was buiten de wet gesteld en Nin was door zijn contacten met 

Trotski en zijn banden met de Russische oppositie een doorn in het oog van de Sovjet – 

Unie.
43

 De vele republikeinse strijders die dit alles zagen gebeuren waren de politiek meer dan 

beu. Terwijl de nationalisten Catalonië binnentrokken waren de republikeinse leiders elkaar 

aan het uitmoorden. Zo gedemoraliseerd gaf Barcelona zich op 26 januari 1939 zonder slag of 

stoot over.
44

 Een half miljoen mensen vertrok, alweer op de vlucht.  

De verovering van Barcelona en de vlucht naar Frankrijk 

 

De repressie liet niet lang op zich wachten. Falangisten mochten straffeloos hun gang gaan, de 

Italiaanse bevelhebber meldde aan Ciano dat Franco een drastische zuiveringsoperatie was 

begonnen. Mussolini liet het allemaal koud: „Laat ze hen maar doodschieten, doden praten 

niet.‟. Barcelona zou een „goede‟ Spaanse stad worden. Alle republikeinse symbolen moesten 

verdwijnen. Catalaans mocht niet meer gesproken worden, net zomin als Catalaanse namen 

gebruikt mochten worden.
45

 De republikeinse regering zou daar weinig aan kunnen 

verhinderen. De weg naar Frankrijk zat bomvol auto‟s, vrachtwagens, fietsen,… Iedereen leek 

op de vlucht naar de Franse grens. De Fransen weigerden in eerste instantie om de 

vluchtelingen op Frans grondgebied te laten. Daar is veel rond te doen geweest en de 

onmenselijke houding van de Franse regering, soldaten, volk,… wordt nu nog steeds 

aangehaald als wanvoorbeeld ten opzichte van de andere landen, zoals de USA onder 

Roosevelt en het Engelse volk dat voor driekwart achter de republiek stond, die wel hun steun 

verleenden aan de republiek.  
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Die onmenselijke situatie werd nog versterkt door de, weliswaar waargebeurde, verhalen die 

de ronde deden. Zo waren er republikeinse burgers die wat grond van hun geboortedorp 

meenamen op hun vlucht. Eenmaal over de Franse grens trokken de „gardes mobiles‟ met 

geweld de vuisten met aarde open en dwongen de vluchtelingen om die in een greppel te 

smijten.
46

 Ook werden families van elkaar gescheiden, werden de vluchtelingen in open 

ruimtes, afgebakend met prikkeldraad, gedropt en werd er in de eerste 10 dagen van de 

opvang geen water of voedsel naar die kampen gebracht. Als men echter naar de feiten kijkt 

kan men alleen maar vaststellen dat de Franse regering gedurende de burgeroorlog al 88 

miljoen frank voor hulp aan vluchtelingen uitgegeven had. Begin februari 1939 kwam daar 

nog eens 30 miljoen frank bij. Ondertussen had men 10 000 gewonden (die 4 maal zoveel 

kosten als gewone vluchtelingen), 170 000 vrouwen en kinderen, 60 000 mannelijke burgers 

en 220 000 soldaten opgevangen.
47

 Dit was enorm veel. De Franse regering vroeg dan ook, 

terecht en logisch, hulp aan buitenlandse regering. De Mexicaanse regering bood zich, als 

enige land zonder voorwaarden aan, om zoveel mogelijk Spaanse republikeinen te redden van 

de interneringskampen.
48

 Het was in die fase, in die context, dat ook de Belgische regering 

toestemming gaf om 2 000 tot 3 000 kinderen op te vangen in België. 
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De vluchtelingenstroom 

Inleiding 

 

Direct na de val van de grensplaats Badajoz, in de eerste weken van de burgeroorlog, werden 

in totaal zo‟n vierduizend republikeinse, communistische en socialistische militieleden door 

Franco‟s troepen afgemaakt, enkel omdat ze hun republiek verdedigd hadden tegen de 

staatsgreep van de generaals en de grondeigenaars. Vlak buiten de stad, aan de grens, 

stuurde de Portugese politie ondertussen honderden republikeinse vluchtelingen terug, recht 

in de armen van de nationalistische vuurpelotons. Jay Allen, verslaggever van The Chicago 

Tribune, zag rijen mannen de plaatselijke arena binnenlopen, de armen omhoog, „jong, 

meestal boeren in een blauw overhemd‟. ‟s Ochtends vroeg werden ze de stierenring 

binnengedreven, daar wachtten de machinegeweren. Na de eerste nacht stond, naar men zegt, 

het bloed aan de verste zijde handdiep. Achttienhonderd mannen – er waren ook enkele 

vrouwen bij – werden in één etmaal neergemaaid.
49

 

 

Elke oorlog genereert een groot aantal vluchtelingen. Mensen proberen het oorlogsgeweld te 

ontlopen, bang als ze zijn voor bombardementen, gevechten in de straten,… Bij een 

burgeroorlog ligt dit nog moeilijker. Er is geen vreemde mogendheid die de controle over je 

land wil verwerven. Het zijn mensen met eenzelfde nationaliteit die tegen je gedachtegoed 

zijn. Het werd al vroeg in de burgeroorlog duidelijk dat de republikeinse strijders niet op 

genade hoefden te rekenen. Elk veroverd dorpje, elke veroverde plaats, stad, provincie,… 

werd genadeloos gezuiverd door de franquistische troepen.
50

 Van de ongeveer 210 000 

personen die de nationalistische troepen, in de eerste twee jaar gevangen genomen hadden, 

hadden ze er bijna 80 000 gedood of in de gevangenis gezet.
51

 Franco had tegen een 

Amerikaans correspondent verteld dat hij een lijst had van mensen die aan republikeinse kant 

schuldig waren aan misdaden (een bediende op een stadhuis was ook schuldig in Franco‟s 

ogen). Het ging om 1 miljoen mensen.
52
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Deze terreur was weloverdacht. El Caudillo was van mening dat er zoveel mogelijk 

republikeinen gedood moesten worden. Hij stelde zich ten doel om het republikeinse gebied 

geleidelijk en volledig te bezetten, dit in tegenstelling tot zijn Duitse en Italiaanse 

bondgenoten die de voorkeur gaven aan een snelle capitulatie van de republiek. Op 4 april 

1937 deed Franco, tegenover de Italiaanse ambassadeur, zijn beruchte uitspraak: „dat wij de 

onvermijdelijk tijdrovende taak van bevrijding en pacificatie moeten uitvoeren, zonder welke 

de militaire bezetting grotendeels zinloos zal zijn. Het zal lang duren en veel moeite kosten 

voordat de morele bevrijding van de bezette zones een feit is omdat het anarchisme in Spanje 

oud en diepgeworteld is.‟. De precieze morele bevrijding die hij in gedachten had was 

duidelijk te zien in de bloedbaden van Badajoz en Malaga.
53

 Die volgehouden en extreme 

moordpartij zou ervoor zorgen dat de linkse beweging voor jaren onder de knoet kon worden 

gehouden. Als er geen opposanten zijn is er geen oppositie. Bovendien zorgden de 

moordpartijen ervoor dat de uitvoerders ervan, Carlisten / Falange / …, aan Franco zouden 

vasthouden, bang uit wraak voor represailles van hun slachtoffers.
54

  

Slachtoffers en repressie 

 

Na langdurig onderzoek schat men tegenwoordig het aantal slachtoffers in de jaren 1936 – 

1945, ten gevolge van „gerechtelijke executies‟, rond de 130 000 personen. Er zijn nog 

minstens 50 000 mensen vermoord zonder proces. Dit maakt een totaal van 180 000 personen 

tijdens de burgeroorlog. In de republikeinse zones zijn als gevolg van teugelloos geweld of 

politieke repressie ongeveer 50 000 personen terechtgesteld.
55

 Dit was een immens cijfer. 

Negrín besefte dit maar al te goed en deed een voorstel aan de nationalisten om gedurende een 

maand alle executies langs beide kanten op te schorten.
56

 Franco weigerde echter, zijn 

plannen om rust te brengen in het achterhoofd. De vrouwen en weduwen van republikeinse 

soldaten of gevangenen werden vaak verkracht en gedwongen om in totale armoede te leven. 

In sommige gebieden werden ze gedwongen om zich in de prostitutie te begeven. Dit vormde 

voor franquistische manschappen nog een extra stimulans om te bewijzen dat „rode‟ vrouwen 
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een bron van smerigheid waren.
57

 Terugkeren na de burgeroorlog was voor velen ook geen 

optie. Na Wereldoorlog II gaf Franco regelmatig toe dat er nog minstens 26 000 politieke 

gevangenen waren in Spanje, een cijfer dat hij normaal en acceptabel vond. Toen een vijftal 

jaar daarvoor Himmler, die qua repressie toch één en ander gewoon was, Spanje bezocht was 

die geschokt over de genadeloze repressie en vooral over de schaalgrootte dat die 

plaatsvond.
58

 Er waren in totaal meer dan 190 gevangenkampen waar tussen de 367 000 en 

500 000 mensen verbleven.  

 

Na de burgeroorlog werden een aantal gevangenen vrijgelaten en daalde het cijfer verder door 

executies, zelfmoorden en ontsnappingen. 90 000 gevangenen werden ingedeeld in 

werkbataljons, duizenden anderen moesten kwik of steenkool delven of nationalistische 

symbolen en prestigeprojecten oprichten. De overige 270 000 gevangenen werden verspreid 

over de Spaanse gevangenissen, die een capaciteit hadden van 20 000 personen. Bij de vele 

executies, die elk persoonlijk door Franco moesten bevestigd worden, waren de speciale 

gevallen die gewurgd moesten worden en volop persaandacht kregen. Gevangenen die het 

geluk hadden te ontkomen aan een executie werden genadeloos gefolterd.
59

 Dit was het 

Spanje van Franco, dit was de genade waar Casado zo op hoopte na het wegwerken van de 

communisten in de republikeinse regering. 

 

Deze enorme repressie, het oorlogsgeweld dat geen vrouwen of kinderen ontzag en de honger 

en grote armoede die er waren brachten uiteraard een enorme vluchtelingengolf teweeg. Sinds 

1920, na de afronding van de Russische revolutie, waren de eerste vluchtelingenorganisaties 

ontstaan en sinds 1933 was er een beperkte internationale rechtsbescherming uitgebouwd. De 

internationale gemeenschap wierp zich op als pleegouder voor vluchtelingen die de 

bescherming van een natiestaat moesten ontberen.
60

 Dit was ten zeerste nodig. De toestand in 

Spanje was zeer nijpend. In Madrid leefden een half miljoen mensen in de winter van 1938 – 

1939 op een dagelijks rantsoen van 60 gram linzen. In Barcelona waren er toen, naast de 

gewone bevolking, een miljoen vluchtelingen aanwezig. Een internationale organisatie voor 

hulp aan kindervluchtelingen, opgericht door de Quakers, kon slechts 40 000 van de 600 000 
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kinderen helpen, hoewel ze van 17 verschillende regeringen geld kreeg. Het kostte bijna 150 

000 pond om 1 op de 3 kinderen de hele winter lang één maaltijd te geven.
61

  

 

Dit kon de republiek zich niet lang meer veroorloven. Na het nationalistische offensief in 

Catalonië en de val van Barcelona zouden maar liefst 450 000 tot 500 000 van hen naar 

Frankrijk trekken waar ze volledig aan hun lot werden overgelaten.
62

 De vluchtelingen 

werden in Frankrijk opgedeeld in twee groepen, volwassen mannen aan de ene kant, vrouwen, 

kinderen, bejaarden aan de andere kant. Daarbij werd geen rekening gehouden met de 

gezinssituatie. De groep met de vrouwen werden naar verschillende kampen (Le Boulu, 

Bourg – Madame,…) geplaatst. De groep met mannen werd in geïmproviseerde kampen 

geplaatst, meestal aan stranden.  

Op Frans grondgebied 

 

De Franse regering was absoluut niet voorbereid op deze vluchtelingenstroom. De 

vluchtelingen werden behandeld als gevangenen en kwamen terecht in kampen omgeven met 

prikkeldraad en bewaakt door Senegalese soldaten. Voedsel werd maar schaars uitgedeeld en 

water was er de eerste weken niet, men dronk zeewater. Het grootste kamp was Saint – 

Cyprien. Men vind de naam van dit kamp veelal terug in de archieven van onder andere 

l‟Office International pour l‟Enfance. Er was plaats voor ongeveer 90 000 mannen. Het werd 

omgeven door de Middellandse Zee langs de ene kant en een moeras langs de andere kant. De 

ingang werd bewaakt door machinegeweren, het zand was koud en nat. Per dag stierven er 

een honderdtal mannen.
63

 Men kon de kinderen onmogelijk naar deze kampen sturen. Men zat 

dus met meer dan een half miljoen Spanjaarden op Franse bodem. De regering Daladier kreeg 

veel kritiek van de rechtse pers omtrent deze linkse mensenmassa, bovendien waren de 

kosten, zoals eerder gezegd, zeer hoog en zorgde het voor hoge voedselprijzen voor de Franse 

bevolking. Daladier kon dit probleem niet laten aanslepen en moedigde de vluchtelingen aan 

om terug te keren naar Spanje. Andere mogelijkheden waren emigreren naar Latijns- en 

Midden - Amerika of zich aanmelden in arbeidsbataljons of het Franse vreemdelingenlegioen, 

deze laatste optie was er enkel voor mannen. Het was maar tegen het eind van 1939 dat de 
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meeste van de vluchtelingen uit deze kampen vertrokken. Eenmaal terug in Spanje of in een 

ander land (waar we dan vooral de Latijns – Amerikaanse landen bedoelen), konden zij hun 

kinderen terug vragen. Soms opteerde men ervoor om zelf naar België te komen.  

Na de burgeroorlog 

 

Uiteindelijk zou de verdeling er als volgt uitzien: 140 000 tot 180 000 republikeinen kozen 

ervoor om terug te keren naar Spanje. Uiteindelijk zullen er daarvan enkele tienduizenden 

geëxecuteerd worden. Ongeveer 300 000 zullen kiezen voor ballingschap. De Mexicaanse 

regering had tijdens de burgeroorlog reeds kinderen opgevangen. Zij zou nu even enthousiast 

duizenden vluchtelingen opvangen. Ook verschillende andere landen in Latijns- en Midden - 

Amerika waren bereid grote groepen op te vangen. Een voordeel was hier de taal en de 

gemeenschappelijke Spaanse cultuur. Zo vingen Chili met een Volksfrontregering, de 

Dominicaanse republiek en Cuba ongelimiteerd vluchtelingen op. Argentinië liet 2 500 

Spanjaarden toe. In Europa waren er weinig landen bereid. België nam 5 000 personen op, 

Engeland enkele honderden. De Sovjet – Unie verkoos enkel Spaanse hogere communisten op 

te nemen, een 3 000 in totaal.
64

 De meesten, tussen de vijftig en zestigduizend verkozen 

ervoor om in Frankrijk te blijven, dicht bij de Spaanse grens. Daar hoopten ze zich te 

hergroeperen en opnieuw te kunnen bewapenen om daarna terug de strijd te kunnen aangaan.  

 

Hen zal echter ongeveer hetzelfde lot wachten als de teruggekeerde Spanjaarden. Tijdens 

Wereldoorlog II zouden Hitler en Franco verschillende, weliswaar vage, afspraken maken. 

Sommige zouden gaan over de terugkeer van Spaanse kinderen in de door Duitsers bezette 

gebieden, andere zullen gaan over de politieke vluchtelingen. Op 3 jaar tijd zouden ongeveer 

30 000 Spanjaarden vanuit Frankrijk naar Duitse concentratiekampen gedeporteerd worden, 

omwille van hun communistische en anti – fascistische ingesteldheid.
65

 Het bekendste kamp 

was Mauthausen waar al spoedig meer dan 7 200 Spanjaarden terecht kwamen. 5 000 

kwamen daar om het leven.
66

 Andere bronnen spreken van 23 400 gevangen in Mauthausen 

en de verschillende bijkampen, waarvan er meer dan 16 000 gestorven zijn
67

 of 25 000 doden 
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gedurende de volledige Tweede Wereldoorlog, waarvan er 10 000 in het concentratiekamp te 

Mauthausen gestorven zijn.
68
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Deel II: Opvang vanaf 1937 

België als toevluchtsoord 

Het begin van de evacuaties 

Inleiding 

België was een actief opvangland. Het had reeds een traditie opgebouwd door Hongaarse 

kinderen op te vangen in de jaren ‟20. Zo had onder andere de katholieke gemeenschap een 

ruim netwerk van opvangadressen opgebouwd in die periode.
69

 Het zou die lijn doortrekken 

tijdens de Spaanse burgeroorlog. De opvang in België kenmerkte zich door de grote 

verscheidenheid aan politieke tinten. België nam trouwens, als één van de weinige landen, 

zowel kinderen op van nationalisten, deze kinderen werden ook opgevangen door Nederland, 

Portugal, Italië en Duitsland, als van republikeinen. Bij de eerste evacuatiegolf kwamen er 

vanuit Baskenland kinderen van verschillende politieke strekkingen naar België. De overheid 

wou de officiële neutrale houding van België niet in gevaar brengen, in die context verbood 

men ook het gebruik van deze kinderen in politieke manifestaties. Om ook het neutrale 

karakter van de humanitaire actie te verzekeren besloot men om samen met het Rode Kruis 

kinderen uit beide kampen op te vangen.
70

  

 

In het najaar van 1936, bij de eerste fase van de slag om Madrid vluchtten zo een 5 000 

Spanjaarden naar de verschillende ambassades. Het waren vooral gegoede personen, allen 

Franco – aanhangers. Een levensgevaarlijke situatie was één van de voorwaarden voor opvang 

in de Nederlandse ambassade, daar kon men in het Madrid van die dagen wel over spreken. 

De toegang weigeren zou zeker leiden tot de dood van die personen. Daardoor kon men ook 

bij de Belgische ambassade niet weigeren. Uiteindelijk zouden er in de 140 personen door de 

Nederlandse en 250 personen uit de Belgische ambassade, allen Franco – aanhangers, met 

medewerking van de republikeinse regering, naar Marseille, Parijs en Brussel gerepatrieerd 

worden.
71

 Ook kinderen van nationalisten werden opgevangen in ons land. Maar men zal 

België steeds herinneren  en herdenken als één van de grote opvanglanden van republikeinse 

kinderen. Elke golf kinderen die in België kwam valt samen met een franquistische 
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verovering. De eerste golf kunnen we situeren in 1937, bij de val van Baskenland . De tweede 

golf zou plaatsvinden met de bezetting van Catalonië in 1939.
72

 

Verantwoordelijke organisaties 

In België ging het om een breed spectrum van organisaties die zich uitstrekten over de 

verschillende politieke zuilen. Een blik op de lijst met onthaalverenigingen kan al een licht 

werpen op de verscheidenheid aan opvang die voorzien was
73

: 

 

 Office International de l‟enfance 

 Association des enseignants (enkel in Luik) 

 Association des Femmes Universitaires ULB 

 Les étudiants libéraux ULB 

 Association des Tramwaymen 

 Vlaamse Volkshulp 

 De Syndicaten 

 La Famille Prévoyante 

 De Rode Hulp 

 De Belgische Werkliedenpartij 

 De Communistische Partij 

 Het Werk van Kardinaal Van Roey 

 Het Nationaal Comité voor Huisvesting van de Spaanse kinderen 

 

Naast deze opvangorganisaties was er nog een enorme verscheidenheid aan organisaties die 

op één of andere manier, financieel of met materiaal, één van beide kampen steunde. Zo 

waren er ook speciale organisaties, alhoewel in de minderheid, die zich bezighielden met 

steun te zoeken voor nationalistisch Spanje. Een overzicht wordt geboden door Tania 

Eeckhout en is terug te vinden in bijlage.
74

 Om de hulp aan republikeins Spanje niet teveel te 

versnipperen richt men het „Belgisch Comité voor Coördinatie en Informatie voor hulp aan 
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Republikeins Spanje‟ op. Dit comité werd opgericht op 28 juli 1937 en groepeerde een waaier 

aan organisaties.
75

 

 

Als men terug kijkt naar de hoeveelheid organisaties die kinderen hebben opgevangen dient 

men daarbij op te merken dat niet elke organisatie evenveel kinderen opgevangen heeft en dat 

niet elke organisatie gedurende die 3 jaar actief was. De Belgische Werkliedenpartij was de 

meest bedrijvige. Nog voor de eigenlijke evacuatie naar België verzamelde men al geld en 

materiaal voor de Spaanse vluchtelingen. Met het oog op die evacuatie werd, onder impuls 

van de Socialistisch Vooruitziende Vrouwen en met steun van het Rode Kruis, het Nationaal 

Comité voor Huisvesting der Spaanse kinderen opgericht. In 1937 konden gezinnen 

aanvragen indienen. Het betrof hier dus, in de beginfase, vooral Baskische kinderen, alhoewel 

er ook kleinere groepen kinderen waren uit Cantabria en omliggende provincies die tijdens de 

oorlog naar Baskenland gevlucht waren. Die eerste uittocht vond plaats in de maanden april 

tot juli 1937, net voor de val van Baskenland. De tweede grote golf zou plaatsvinden in 1939, 

bij de val van Catalonië.
76

 

Aantal geëvacueerde kinderen: een moeilijke schatting 

Het aantal kinderen dat opgevangen werd in België verschilt van bron tot bron. Tania 

Eeckhout spreekt over 4 000 kinderen, vermoedelijk heeft ze het hier alleen over de kinderen 

die in de eerste fase van de burgeroorlog opgevangen zijn en vermeldt ze dus niet de kinderen 

die in 1939 in België aangekomen zijn. De 2 grote organisaties waren de B.W.P. die ongeveer 

1160 kinderen opving en het Baskisch Kinderwerk, die 1 292 kinderen onderdak gaven. De 

overige kinderen waren verdeeld onder het neutrale Internationale Rode Kruis en de 

Communistische Internationale Rode Hulp.
77

 Dorothy Legaretta heeft het over 7 landen die 

gehoor gaven aan de oproep, om Baskische kinderen te redden van het offensief in 1937, van 

de Baskische autonome regering: Frankrijk, Groot – Brittannië, België, de USSR, 

Zwitserland, Denemarken en Mexico. In totaal 20 000 kinderen, tussen 2 en 14 jaar, werden 

geëvacueerd. Frankrijk nam er 15 000 op, waarvan er 6 000 naar België, de USSR en 

Zwitserland werden doorgestuurd. Dus in totaal ongeveer 9 000 in Frankrijk zelf. Daarnaast 

zou de USSR er nog eens 2 500 opvangen en Groot – Brittannië 4 000 (of een totaal van  
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21 500).
78

 Specifiek over België wordt het cijfer van 3 100 Basken genoemd.
79

 Arrien 

gebruikt bijna dezelfde cijfers; België: 3 201 Basken, Groot – Brittannië: 3 956, Zwitserland: 

245, Denemarken: 105 en Frankrijk: 22 234.
80

 Hij spreekt niet over de USSR, misschien 

zitten die cijfers in het Franse totaal, gezien het nogal hoge cijfer daar.  

De opvang aan socialistische zijde 

Inleiding 

Veelal wordt de focus gelegd op de opvang door socialistische organisaties terwijl men de 

katholieke zijde onderbelicht laat. Labajos – Perez geeft daar een drietal redenen voor:  

 

 Het gebrek aan getuigenissen 

 De moeilijke toegankelijkheid van de geschreven bronnen, specifiek deze in het 

archief van het aartsbisdom Mechelen 

 Veel aspecten van katholieke opvang en opvang door socialistische organisaties zijn 

hetzelfde. Vandaar dat men, bovenstaande redenen in acht genomen, het louter houdt 

bij socialistische opvang.
81

 

 

Feit is dat het katholieke opvangwerk alleen actief was in 1937 en zich voornamelijk gefocust 

heeft op Baskische kinderen, dit in tegenstelling tot de andere opvangorganisaties die 

gedurende de volledige burgeroorlog actief waren en ook kinderen uit andere landsdelen 

opvingen. Dit wil niet zeggen dat men minder kinderen opgevangen heeft. Integendeel, het 

katholieke netwerk nam uiteindelijk ongeveer één vierde van alle kinderen op. Maar, door de 

druk van de pauselijke nuntius is men veel vlugger tot repatriëringen overgegaan. Daardoor is 

men geneigd te denken dat er veel minder kinderen in België gebleven zijn dan bij andere 

netwerken. Men mag echter niet vergeten dat de meeste kinderen toch een twee tot drie jaar in 

België gebleven zijn. Echt onderzoek naar de terugkeer van die kinderen is, een halfslachtige 

en zeer onnauwkeurige studie van Cassauwers en Jenne
82

 niet in acht genomen, nog niet 
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gebeurd. Behalve dan rudimentair door Carballès
83

, waar de moeilijkheid is dat dit werk enkel 

in het Spaans beschikbaar is. 

 

Het argument dat de schriftelijke bronnen moeilijk toegankelijk zijn gaat ook niet op. Het 

archief te Mechelen is na een eenvoudige afspraak per telefoon of e – mail, al dan niet door de 

archivaris begeleid, te consulteren. Wel moet men opmerken dat, net als bij de archieven van 

de andere organisaties, dit archief niet gecentraliseerd is. Wat men in Mechelen vindt zijn 

vooral archieven met betrekking tot de repatriëring en namenlijsten van de kinderen. Indien 

men goed zoekt vindt men echter de plaatsen waar die kinderen in groep opgevangen zijn. Het 

gaat om een zeventigtal plaatsen verspreid over het land. De moeilijkheid is om die archieven, 

die zich dikwijls in de archiefruimte van de orde of congregatie die verantwoordelijk was 

bevinden, te vinden. Ik heb dit voor één plaats opgezocht: het Koningshof te Schoten, 

waarvan ik het memorieboek opgezocht heb. 

Wat betreft de vele aspecten die aan beide zijdes gelijk zijn, kan ik dit alleen maar beamen. 

Bij beide organisaties werd het initiatief vooral aan plaatselijke comités gelaten en was de 

overkoepelende organisatie vooral verantwoordelijk voor het verzamelen en opvolgen van de 

repatriëringen. Ook het soort activiteiten en het verloop van hun verblijf hier waren 

grotendeels identiek.  

 

De feiten en de getuigenissen omtrent socialistische opvang zijn al uitvoerig besproken door 

Eeckhout
84

, Labajos – Perez
85

 en Pauwels
86

 en bovendien zal men zich in de speciale uitgave 

over de Spaanse burgeroorlog van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis ook 

vooral focussen op deze zijde.
87

 Voor die redenen zal ik iets dieper ingaan op de katholieke 

opvang dan in de meeste publicaties gebeurt. 

 

Zoals eerder reeds gezegd probeerde het socialistische opvangcomité de bevolking te 

stimuleren om een kind te onderhouden, een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van een 

Spaanse jongen of om geld te storten om een Spaans kind in een home te plaatsen. De 
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opvangouders kregen een lijst met instructies waaraan ze zich moesten houden. De 

voornaamste zijn: 

 

 De kinderen niet onttrekken aan een regelmatig geneeskundig onderzoek; 

 De kinderen aan niemand anders toevertrouwen die niet verbonden is met het 

socialistische comité; 

 De kinderen alleen laten repatriëren als het comité daarom verzoekt. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat het comité alleen inging op oproepen uitgaande van de 

republikeinse regering; 

 Indien de opvanggezinnen geen steun ontvangen van de Spaanse ouders kan men een 

aanvraag voor een vergoeding indienen bij de compensatiekas voor 

gezinsvergoedingen.
88

 

 

Deze opvang werd georganiseerd onder de hoede van „Nationaal Comité voor de opvang van 

Spaanse Kinderen in België‟. Het was een nationale organisatie die te Brussel gevestigd was 

en onder het patronaat van de B.W.P. stond. De leiding was in handen van August De Block, 

secretaris van de B.W.P., Isabelle Blume en Sirène Blieck. Net als bij het katholieke 

opvangwerk was dit Comité verdeeld in gewestelijke afdelingen. Vanaf december 1936 kon 

men aanvragen indienen om een kind op te vangen.
89

 Omdat de kinderen nog niet ingeënt 

waren werden deze een tijdje, meestal een drietal weken tot een maand, in een home 

opgevangen alvorens ze naar gastgezinnen gebracht werden.  
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Spreiding en aantal kinderen 

Sarah Eloy bespreekt in haar scriptie uitgebreid de verschillende aankomsten van deze 

kinderen. Ik zal het houden bij een kort overzicht. 

 

Tabel 2: Aankomst van de kinderen door socialisten opgevangen 

Datum Aantal kinderen Home Huisvesting 

22 april 1937 200 Oostduinkerke --- 

20 mei 1937 230 Nieuwpoort, Groenendijk Gent, Antwerpen, Verviers 

25 mei 1937 205 Oostduinkerke Gent en Luik 

30 juni 1937 230 --- Henegouwen 

6 juli 1937 350 Kuststreek --- 

November 1937 180 Oostduinkerke --- 

December 1937 51 Oostduinkerke --- 

Bron: Samenvatting van de cijfers uit „De Spaanse migratie‟
90

 

 

Deze evacuaties werden betaald door de republikeinse regering. De kosten voor de opvang in 

België werden door de verschillende comités en door de pleeggezinnen gedragen. Verspreid 

over de 3 jaren dat men in opvang voorzag, van 1937 tot 1939, zal het socialistische comité 

ongeveer 2 300 kinderen opvangen. Deze kinderen werden grotendeels door gezinnen 

opgevangen. De socialistische opvangouders kozen er veelal voor om een kind voor 

onbeperkte duur op te nemen maar hun voorkeur ging uit naar wezen of naar jonge meisjes.
91

  

Sarah Eloy wijst erop dat de screening van de pleeggezinnen en het opvolgen van deze 

kinderen vrij grondig gebeurde.
92

 Waarschijnlijk probeerde men dit wel maar, zoals men ook 

zal zien bij L‟O.I.E., bleek dit in de praktijk moeilijk te verlopen.  
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De opvang aan katholieke zijde 

Inleiding 

Het Baskisch Kinderwerk van Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey – Oeuvre d‟assistance 

des Enfants basques du Cardinal van Roey, of kortweg het Baskisch Kinderwerk genoemd is 

de naam van de katholieke organisatie. Het werd opgericht op vraag van de Baskische 

bisschop van Vitoria, Monseigneur Mugica. In deze brief wees de bisschop erop dat de 

opvang voor de Spaanse kinderen te socialistisch was. De opvang door niet – katholieke 

organisaties of personen zou de katholieke inborst van de kinderen teveel schaden. Om het 

met de woorden van de bisschop te zeggen: „dat bijna allen, tot hiertoe, gastvrijheid vonden 

in Colleges en familiën waaruit ze voorzeker geen liefde zullen meekrijgen voor Jezus 

Christus en zijn Kerk, doch schade aan hun geloof.‟. Vanuit deze angst kwam dan ook de 

vraag „mogen deze kinderen … een onthaal vinden in middens en familiën waar hun geloof 

aan geen gevaar staat blootgesteld. Ik weet dat deze groeperingen die de Kerk vijandig gezind 

zijn, van de gelegenheid trachten gebruik te maken om aan deze reine zielen het gift van 

goddelooze beginselen in te enten‟.
93

  

 

Helemaal ongelijk had de Baskische bisschop niet. Ondanks dat de opvang bij socialisten en 

communisten, uiteraard, liefdevol en grotendeels belangeloos was merkte men toch dat deze 

kinderen politiek gebruikt werden. Indien dit waargenomen werd tikte de 

vreemdelingenpolitie de verantwoordelijke organisaties op de vingers en, bij de zwaarste 

misbruiken, werd het kind bij een ander pleeggezin ondergebracht.
94

 Los van het politiek 

misbruik van deze kinderen was er ook nog de druk van hogerhand om de kinderen, die 

tenslotte uit een socialistische republiek kwamen, een „goede‟ opvoeding te geven. Zo werd er 

in Gent volop propaganda gevoerd om de kinderen niet naar vrije scholen te sturen maar te 

kiezen voor stadsscholen. Alleen daar konden de kinderen in volle gewetensvrijheid zich 

ontwikkelen.
95

 Men was in katholieke kringen niet gekant tegen socialistische opvang maar 

wel werd er opgeroepen om die kinderen naar katholieke scholen te laten gaan.
96

 Daar dit niet 

gebeurde, tesamen met vele andere „schendingen van katholieke waarden‟, leek het er dus op 
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dat zo‟n oproep, in de ogen van de Spaanse bisschop, meer dan gerechtvaardigd was. 

Kardinaal Van Roey voldeed met groot enthousiasme aan deze oproep. Er werden wel drie 

voorwaarden aan vastgekoppeld: 

 

 het project moest autonoom zijn, zonder enige officiële tussenkomst van de Baskische 

regering; 

 er moest een groep aangeduid worden die verantwoordelijk was voor het overbrengen 

van de kinderen; 

 ieder kind moest een bewijs van goede gezondheid hebben.
97

 

 

De voorwaarden werden goedgekeurd door de Baskische regering. Zij zouden zich 

verantwoordelijk stellen voor de kosten van de reis, voor de organisatie ter plekke en voor de 

begeleiders naar Frankrijk en later naar België. Eenmaal de kinderen in België waren, werden 

ze onder de verantwoordelijkheid van de kardinaal geplaatst.
98

 Na het regelen van deze details 

werd de organisatie „Baskisch Kinderwerk – l‟Oeuvre des Enfants Basques‟ gesticht met als 

dagelijks verantwoordelijke de vicaris van Mechelen, monseigneur Jansen, bijgestaan door 

kanunnik Leclef, en als eindverantwoordelijke de kardinaal. Die lanceerde zijn oproep zowel 

op diocesaan als op nationaal vlak. Het bestuur van het Baskisch Kinderwerk, bestaande uit 

een afgevaardigde van elk bisdom, zou de stichting van plaatselijke comités ondersteunen. 

Deze comités waren in Brabant en Antwerpen het best vertegenwoordigd. Zo heeft men voor 

Brussel mgr. Marinis als verantwoordelijke, met een onderverdeling voor Schaarbeek, 

Molenbeek, Ukkel, Sint – Gillis,… Met daarbij een verwijzing of de verantwoordelijke de 

kinderen in het Frans of het  Nederlands kan opvangen.
99

 Die comités moesten op hun beurt 

katholieke gezinnen, ordes en congregaties aanspreken om kinderen op te vangen.  

 

In Mechelen zou dit zeer effectief blijken te zijn (Mechelen was, en is, dan ook niet voor niets 

een stad met een zeer katholieke inslag, dankzij onder andere de aartsbisschop). Het netwerk 

vormde zich rond priester Ceuppens, Ivo Cornelis (die 3 weeshuizen beheerde) en de zusters 

Franciscanessen. Zij zorgden op eigen houtje, met een minieme inmenging van het Baskisch 

Kinderwerk voor verschillende kinderen en spraken ook mensen aan om kinderen op te 
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vangen.
100

 Die situatie, dit soort opvang, een beetje improviserend, kan men gerust 

extrapoleren op de verschillende bisdommen.  

Opvang door katholieke instellingen 

Verspreid over gans België, zonder noemenswaardig onderscheid tussen Vlaanderen en 

Wallonië, vindt men instellingen (colleges, weeshuizen, kloosters,…) bereid om enkele tot 

enkele tientallen kinderen op te vangen. Men kan wel opmerken dat de grootste concentratie 

toch plaatsvond in de provincies Antwerpen en Brabant. Naast de particuliere opvang treft 

men zo opvangplaatsen aan te Duffel, Mechelen, Brussel, Schoten, Berchem, Hoogstraten, 

Herentals,… Veelal vrouwelijk ordes en congregaties zouden die zorg op zich nemen. Zo 

waren er te Herentals, Mechelen en Sleidinge de Franciscanen en, vooral dan, de eerder 

genoemde congregaties van Sint – Vincentius.
101

 In Oost – Vlaanderen waren het vooral 

kleinere congregaties zoals de Zusters van het Heilig Hart Maria te Nederbrakel, de Zusters 

van Barmhartigheid te Ronse, de Zusters van Onze Lieve Vrouw Presentatie te Sint Niklaas 

en de Zusters van de Heilige Kindsheid te Gent die enkele kinderen opvingen. Onder andere 

de conferenties van Sint – Vincentius à Paulo, waarvan er zovele werden gesticht in de 19
de

 

eeuw, gaven gehoor aan die oproep. Zo ving de conferentie van „Les Filles de la Charité de 

Saint – Vincent‟, met hoofdhuis te Ans, verspreid over hun 15 bijhuizen in totaal 87 kinderen 

op, grotendeels meisjes.
102

  

 

Eén van de bekendere en ook best gedocumenteerde opvanghuizen was het „Koningshof‟ te 

Schoten. Op vraag van de coördinator van het Baskisch Kinderwerk, mgr. Janssens, werden er 

op 29 juni 1937 32 Baskische kinderen opgevangen. Ze kwamen uit Cabreton, Frankrijk, waar 

ze in groepen van 200 kinderen zaten. Samen met de kinderen kwamen er ook 2 priesters 

mee. Mateo de Voriante en Mañuel Iriondo, de oud onderpastoor van Santander. Zij zorgden, 

door de kennis van het Frans van Mañuel, voor de link tussen de kinderen en de zusters. Later 

zouden er nog zo‟n tiental kinderen bijkomen. Volgens de zusters werden de kinderen, die 

verwaarloosd waren, er liefdevol opgevangen, zoals dat in de meeste katholieke instellingen 

gebeurde. Zij zagen deze opvang minstens evenwaardig als de opvang in gezinnen. Leuk 

detail, de kinderen zijn later wel dankbaar voor de opvang maar herinneren er ons ook aan dat 
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het niet steeds zo‟n lachertje was in de streng katholieke instellingen.
103

 Op 28 december 1938 

zouden de laatste 2 kinderen vertrekken richting Wolstraat, Mechelen.
104

  

 

Ook de lekenorde van de Belgische Vincentianen werd door de kardinaal aangesproken en 

aangespoord om „iets‟ te doen. Zij hadden zich al verdienstelijk gemaakt bij de opvang van 

Hongaarse kindvluchtelingen in de jaren ‟30. De actie voor de Spaanse kinderen zou niet 

dezelfde omvang hebben maar men verzamelde toch fondsen, die overgedragen werden aan 

het aartsbisdom, om de kosten van de repatriëring te dekken.
105

 Te Mechelen heeft recent 

onderzoek uitgewezen dat er daar een, relatief groot, netwerk bestond. Dit netwerk toont aan 

hoe de opvang georganiseerd werd, en kan als voorbeeld genomen worden hoe men dit over 

het volledige Belgische grondgebied organiseerde.  

Spreiding en aantal kinderen 

Legaretta toont aan dat de katholieke opvangplaatsen gestimuleerd werden om zoveel 

mogelijk kinderen in groep op te vangen, of tenminste broers en zussen niet te scheiden: 134 

families namen 2 kinderen op, enkele families namen zelfs 3 kinderen op. Meer dan een derde 

van de opvanggezinnen nam meer dan 1 kind op, zo proberend om broers en zussen samen te 

houden.
106

 De katholieke opvang zou net als alle andere opvangorganisaties geconfronteerd 

worden met een onevenwichtige aanvraag wat betreft het aantal kinderen. Zoals hieronder 

besproken zal dit zich uiten in de spreiding over het land maar het is ook frappant om te zien 

dat men veel liever meisjes opneemt dan jongens. Voor de provincie Antwerpen (men kon 

kinderen aanvragen in Antwerpen, Mechelen, Hoogstraten, Westerlo en Turnhout) kreeg men 

aanvankelijk 401 aanvragen voor meisjes binnen en slechts 88 aanvragen voor jongens. Voor 

de provincie Brabant, waarbij men het Nederlandstalige gedeelte nam zonder Brussel, kon 

men aanvragen indienen in 17 verschillende gemeentes. Ook daar zal het duidelijk wezen 

waar de voorkeur naar uitgaat: 483 meisjes werden aangevraagd tegenover 100 jongens.  

Uiteindelijk zal er na een eerste maal polsen volgende lijst ontstaan:  
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Tabel 3: Aanvragen kinderen door katholieke opvanggezinnen en instellingen 

Provincie: Meisjes  Jongens 

Antwerpen 401 88 

Brabant 728 189 

Oost – Vlaanderen (Gent) 117 30 

West – Vlaanderen (Brugge) 83 16 

Luik 166 52 

Henegouwen 25 4 

Luxemburg 90 21 

Namen 110 13 

Limburg 149 20 

Totaal 1 869 433 

Algemeen totaal  2302 

Bron: Baskisch Kinderwerk
107

 

 

 

 

Oproepen als deze verschenen voortdurend in de kranten. De vraag naar jongens was vele 

malen kleiner dan het aanbod.
108

 Het idee leefde namelijk dat jongens veel moeilijker op te 

voeden waren dan meisjes.  
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Baskische kinderen in het Centraat Station van Antwerpen, opgevangen te Schoten.
109

 

 

De opvang van katholieke kinderen begon op 29 juni 1937. Toen kwam en eerste groep van 

kinderen aan in het Koningshof te Schoten.
110

 Sara Eloy vermeldt aan de hand van Carballés 

volgende aankomsten:  

 

Tabel 4: Kinderen opgevangen door het Baskisch Kinderwerk 

Datum Aantal kinderen opgevangen door 

katholieken 

Hoofdzakelijk waar 

geplaatst 

30/6/1937 385 Brabant en Antwerpen 

10/7/1939 352 --- 

14/7/1937 381 Limburg en Wallonië 

12/8/1937 145 Brabant en Antwerpen 

Totaal 1 292  

Bron: De Spaanse migratie
111

 

 

Ook hier merkt men dus het euvel op dat de vertreklijsten niet overeenkomen met de 

werkelijke cijfers. Het was zeer moeilijk om alle kinderen op te volgen. Dat dit bijna perfect 

nauwkeurig gebeurde is al een huzarenstukje. Men zal merken dat de lijst van teruggekeerde 

kinderen die Carballés achteraan in zijn boek publiceerde niet overeenkomt met de gegevens 

die men terugvindt in de archieven van l‟Office International pour l‟Enfance, en men kan dus 
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stellen dat dit waarschijnlijk ook niet perfect zal overeenkomen met die van andere 

organisaties.  

 

Uiteindelijk zou de verdeling van de kinderen er als volgt uitzien: 

 

Tabel 5: Geplaatste kinderen door Baskisch Kinderwerk
112

 

Gemeente / provincie Aantal kinderen geplaatst Aantal kinderen aangevraagd 

Luik 131 218 

Oost – Vlaanderen (Gent) 60 147 

Namen 67 123 

Henegouwen 58 29 

Limburg 27 169 

West – Vlaanderen (Brugge) 46 99 

Brussel (Brabant)
113

 378 917 

Mechelen (Brabant) 154 Zie hierboven 

Antwerpen (Antwerpen) 251 489 

Turnhout (Antwerpen) 42 Zie hierboven 

Herentals (Antwerpen) 25 Zie hierboven 

Noorderwijk (Antwerpen) 6 Zie hierboven 

Westerlo (Antwerpen) 13 Zie hierboven  

Totaal 1 258 2 302 

Bron: Baskisch Kinderwerk
114

 

 

Zoals hierboven reeds vermeld waren er in totaal 2 301 aanvragen binnengekomen om ofwel 

een kindje op te nemen of om één financieel te ondersteunen. Uiteindelijk zullen er dus  

1 258 kinderen opgevangen worden.  
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Wat vooral opvalt is het grote overwicht van de provincie Brabant – Antwerpen. Sommige 

gebieden die een sterk socialistische opvang kenden zijn dan weer minder vertegenwoordigd. 

Onder andere Gent (Oost – Vlaanderen) en Henegouwen hebben een zeer laag aantal 

kinderen, door het Baskisch Kinderwerk uitgezonden, opgevangen. Luik daarentegen, die ook 

veel socialistische en communistische kinderen hebben opgevangen kennen ook een relatief 

sterke katholieke opvang. Door en door katholieke provincies zoals Limburg en West – 

Vlaanderen zijn merkwaardig genoeg relatief ondervertegenwoordigd. Uiteindelijk kan men 

stellen dat het Baskisch Kinderwerk vooral een zaak was van Antwerpen en Brussel.
115

  

 

De terugkeer van de kinderen nam aanvang vanaf de val van Baskenland. De Belgische 

regering weigerde er zich mee te moeien en liet de organisatie over aan de verschillende 

opvangorganisaties. Het organiseren en het begin van de repatriëring van de katholieke 

kinderen kwam er na een oproep van paus Pius XI die eiste dat de kinderen terug naar hun 

land moesten keren. Door frauduleuze aanvragen en grote druk van de nationalistische 

administratie kreeg de katholieke repatriëringscommissie een slechte naam. Zo was er de lijst 

die de apostolische nuntius van Spanje, mgr. Antoniutti, aan mgr. Jansen gaf. Deze lijst bleek 

vol met onnauwkeurigheden te staan, bovendien stonden er namen op van mensen die 

onmogelijk hun kinderen konden teruggevraagd hebben. Na dit voorval werden er harde 

bewijzen geëist voor men overging tot een eventuele repatriëring.
116

  

 

De eerste kinderen werden reeds in september 1937 teruggezonden, eerst met mondjesmaat, 

vanaf oktober met tientallen. In het boek van Labajos – Perez vindt men een lijst met het 

aantal gerepatrieerde kinderen.
117

 Deze lijst verschilt licht met diegene die men in het 

aartsbisschoppelijk archief vindt. De grootste terugkeer vond plaats in 1939. Het Baskisch 

Kinderwerk droeg de verantwoordelijk voor de repatriëring, maar dit slechts voor een 

bepaalde periode. Zo stuurde het bestuur op 24 oktober 1939 een brief rond waarin men het 

betreurt dat men de mogelijkheid niet heeft om de Spaanse kinderen wiens ouders in Frankrijk 

verblijven naar daar te sturen.
118

 Ook de kinderen die naar Spanje moesten terugkeren en het 

grote transport van 10 oktober 1939 gemist hadden kregen een laatste kans op 7 november. 
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Indien ze dit transport ook misten viel dit niet meer onder de verantwoordelijkheid van het 

Baskisch Kinderwerk: „Na het vertrek van 7 november, zal ons Komiteit geen 

verantwoordelijkheid meer dragen, noch onderstand
119

 kunnen verleenen voor die kinderen 

die hun verblijf in België zouden verlengen.‟. Met dit transport wou men ook alle 

weeskinderen terugsturen. Zij zouden in Spanje overgedragen worden aan weeshuizen en 

liefdadige instellingen.
120

 

Gelijkenissen en verschillen tussen de 2 organisaties 

 

Labajos – Perez stelt duidelijk dat beide organisaties een gelijkaardige werking hadden: 

„Tenslotte zijn vele aspecten van de katholieke opvang en de opvang door links dezelfde of 

bijna, zodat het geen zin heeft ze te herhalen […] Zowel bij de katholieken als bij de linkse 

bewegingen zien we inderdaad dat, op enkele details na, alle aspecten […] dezelfde zijn. Het 

feit dat we eerst het onthaal van de linkse bewegingen beschreven hebben en daar meer 

details gegeven hebben, wil op geen enkele manier zeggen dat dit beter of efficiënter was dan 

dat van de katholieken.‟
121

 

 

Desondanks deze uitspraak zijn er toch enkele verschillen.  

 

Omdat de katholieke opvang een reactie was op de socialistische opvang, en dat op vraag van 

de Baskische bisschop, Mgr. Mugica, vingen zij enkel in 1937 kinderen op. De socialisten 

daarentegen bleven ook in de 2 volgende jaren kinderen opvangen.  

 

Reeds van bij de aankomst merkt men dat beide organisaties er een andere aankomstpatroon 

op nahielden. Zoals hierboven besproken werden de kinderen die door de socialisten 

opgevangen werden eerst naar een home gestuurd. Daar verbleven ze minstens een drietal 

weken alvorens naar gastgezinnen gestuurd te worden. Deze weken werden in groep 

doorgebracht. De kinderen konden hun opgelopen ervaringen dus verwerken. Ze konden in 

deze homes ook terug op krachten komen. De hoofdreden was echter dat deze kinderen nog 

niet ingeënt waren. De kinderen die door katholieken opgevangen werden waren reeds in 

Spanje ingeënt. Zij konden bij aankomst dus direct naar hun pleegouders gebracht worden.  
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Ook het type opvang verschilt. Er is reeds aangetoond dat de bevolking er veel meer voor 

voelde om meisjes op te vangen dan jongens. Meisjes hadden de naam gemakkelijk op te 

voeden te zijn. Een goede campagne zorgde ervoor dat men uiteindelijk ook jongens begon op 

te nemen. Maar toch bleven er steeds kinderen over die geen onderdak vonden. Daar konden 

de katholieken gebruik maken van hun netwerk van congregaties, ordes, colleges,… om 

groepen kinderen (soms slechts enkele personen) op te nemen. In totaal zullen een zeventigtal 

katholieke instellingen hun medewerking verlenen. 

 

In theorie kon het Baskisch Kinderwerk al eind 1937, enkele maanden na de val van 

Baskenland, met de repatriëringen beginnen. In de praktijk gebeurde dit echter bijna 

gelijktijdig met de andere organisaties in 1939. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

verschillende organisaties samenwerkten om deze repatriëringen tot een goed einde te 

brengen. De katholieke organisatie regelde echter zijn eigen repatriëringen. 

 

Er waren, zoals gezegd, echter ook vele gelijkenissen. Labajos – Perez noemt er verscheidene 

in haar boek. Deze hebben betrekking op het evacueren naar België, het aanvragen van een 

kind, het onderhoud,… . Maar ze maakt geen vergelijking tussen de gebieden waar men het 

meest geëngageerd was. Als men kijkt naar de verspreiding van de Baskische kinderen, zowel 

socialistische als katholieke opvang, die Carballés aangeeft, merkt men op dat de provincies 

Brabant, Antwerpen en Luik meer dan 500 kinderen herbergen. De provincies Henegouwen 

en Oost – Vlaanderen vangen tussen de 250 en 500 kinderen op. De provincies Namen en 

West – Vlaanderen namen tussen de 100 en 250 kinderen op terwijl de provincies Limburg en 

Luxemburg elk minder dan 100 kinderen opnamen.
122

 Deze ongelijke spreiding kan men ook 

opmerken aan de socialistische zijde. Indien men de inschrijvingslijsten bekijkt, waarlangs de 

plaatselijke afdelingen van de B.W.P. – P.O.B. geld konden storten merkt, men op dat, per 

inwoner gerekend, de afdelingen van Luik, Charleroi, Bergen, Brussel… het meest geven. 

Antwerpen, Gent en Mechelen bengelen in de middenmoot. Maar helemaal onderaan merken 

we de arrondissementen Brugge, Roeselare – Tielt en Limburg.
123

 Deze gebieden waren dus 

niet alleen aan katholieke maar ook aan socialistische zijde het zwakke broertje. Men kan als 

eventuele reden stellen dat dit, in die periode, de armste gebieden van België waren. Daar 

waar er veel werkgelegenheid was in de Waalse steenkoolbekkens en de Waalse ijzerindustrie 
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was het op het West – Vlaamse en Limburgse platteland vaak armoe troef en waren deze 

gebieden onderontwikkeld. 

Kleinere opvangorganisaties 

 

Zoals te zien is in bijlage 4, en in het overzicht van de opvangorganisaties hierboven, is er een 

zodanige verscheidenheid aan steun- en opvangorganisaties dat het bijna onmogelijk is om die 

allen te bespreken. De twee voornaamste waren echter de socialistische en de katholieke 

werking. In 1939 zal l‟Office Internationale de l‟Enfance ook meer dan 600 kinderen 

opvangen en daarmee ook één van de grotere organisaties zijn. Maar dit doet niets af aan de 

hulp die kleinere organisaties boden. Hieronder staan er enkele van deze kleinere 

groeperingen met hun aandeel. 

De opvang door de Communistische Internationale Rode Hulp 

Dit was één van de kleinere opvangorganisaties. Communistische Spaanse ouders verkozen 

liever de Sovjet – Unie als toevluchtsoord. Toch heeft de Rode Hulp ook enkele honderden 

kinderen opgevangen. Carballés houdt het op 329 kinderen. Met als volgende verdeling en 

aankomst: 

 

Tabel 6: Aantal kinderen opgevangen door communisten 

Datum  Aantal kinderen 

10 juli 1937 150 

29 juli 1937 154 

Augustus 1937 25 

Totaal 329 

Bron: Los niños Vascos
124

 

Le Groupe de Défense de la République Espagnole et d’ Accueil d’Enfants 

Deze groep ving een even groot aantal kinderen op als de Internationale Rode Hulp. De 

financiering werd in grote mate gedaan door de republikeinse regering. Het betrof hier zowel 

kinderen, het grootste deel, als volwassenen. In totaal ging het om 312 personen. Het betrof 

één groot konvooi van 100 kinderen. De andere personen kwamen verspreid aan.
125
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Home Belgo - Basque 

Dit kasteel te Marchin werd voor zijn opvang gefinancierd door de Baskische regering. Het 

ving verschillende volwassenen en kinderen op die met de massale exodus van juni 1937 in 

België aangekomen waren. Door de grote ruimtes konden er ook families en vriendengroepen 

tesamen verblijven. In 1938 verbleven er nog zo een 120 Spaanse vluchtelingen. Met het 

einde van de Spaanse republiek verviel ook de steun en werd dit kasteel als opvangcentrum 

gesloten.
126
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Deel III: La Section Belge de l’Office International pour 
l’Enfance (L’O.I.E.) 

Mobiliseren van de Belgische bevolking 

Blijvende mobilisatie door de B.W.P – P.O.B. 

Inleiding 

Nadat in 1937 een eerste grote golf vluchtelingen in België aankwam was het in 1938, na de 

capitulatie van Baskenland in augustus 1937, relatief rustig.
127

 Alhoewel ook in dat jaar de 

B.W.P. – P.O.B. niet stilzat en hun leden bleven mobiliseren. In augustus 1938 werden er, 

omwille van de voortdurende strijd, terug inschrijvingslijsten geopend. Dit was echter zonder 

grote gevolgen. Er was geen massale evacuatie in dat jaar.
128

 

 

Het was dus pas in 1939 dat zowel de opvangorganisaties als de propagandamachines terug 

op volle toeren begonnen te draaien. Nadat men zijn afschuw had geuit over het Catalaanse 

offensief in de kerstperiode berichtten verschillende kranten dagelijks over de vorderingen. 

De Vooruit wijst al op 1 januari 1939 over de erbarmelijke toestand van de kinderen in 

Barcelona: “de kinderen van de Barrio Chino leven op straat of in de schuilplaatsen en lopen 

iedere dag gevaar te worden gedood. … Ze zien er armzalig uit, met een glazen of te 

schitterenden blik, gekleed met een te korte of te versleten ouden rommel. En mager! Zoo 

mager dat men zich afvraagt hoe ze nog leven!”. Eindigen gebeurt met de woorden: “In 

Barcelona leven reeds meer dan 30 000 straatkinderen”.  

 

Men doet ook een oproep om een Spaans gezin aan te nemen, zoals men nu ongeveer Plan 

Ouders en vroeger Foster Parents heeft. In dit systeem kon men een Spaans gezin financieel 

helpen zonder dat men het laat overkomen naar België. Daarvoor kon men lijsten op het 

Spaanse consulaat te Antwerpen bekijken.
129

 Daarnaast hielden de verschillende organisaties 

van Belgische Werklieden Partij al, gedurende de volledige burgeroorlog, een zegelactie. Via 
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kaarten en zegels werd er geld ingezameld om in Spanje hulp te verstrekken aan republikeinse 

slachtoffers.
130

  

 

De centrale organisatie van België zamelde in de 2 voorbije oorlogsjaren reeds 5 187 000 

frank in. Los daarvan werden er door de afdelingen van Charleroi, Luik, Borinage, 

Antwerpen,… nog aanzienlijke sommen overgemaakt.
131

 Dit comité was niet louter Belgisch, 

het was internationaal georganiseerd door de verschillende socialistische, de zogenaamde 

Internationale en het Internationaal Vakverbond, en aanverwante strekkingen, en droeg dan 

ook de naam „Internationaal Solidariteitsfonds‟. Deze organisatie zetelde te Parijs en had 

wereldwijd al een 50 tot 60 miljoen frank ingezameld. Vooruit rekende erop dat men met hun 

zegelactie weer 400 000 frank per maand kon ophalen.
132

  

 

De B.W.P. ving op dat moment reeds 1000 tot 1100 kinderen op.
133

 Het onderhoud van één 

zo‟n kind kost een gastgezin per maand 300 frank.
134

 De meeste kinderen waren hier al tussen 

de 16 en 22 maanden en voor het onderhoud kreeg men alleen een bijdrage voor medische 

hulp (zonder die hulp liepen de kosten op tot ongeveer 400 frank in de maand
135

). Vooruit 

besloot met de herinnering dat er, met het nieuwe offensief, reeds 200 000 hulpbehoevende 

kinderen in Barcelona waren. De overheid kon zich niet bekommeren om hen, daar het front 

dichterbij kwam en zodoende veel belangrijker was. Nadat de speciale correspondent 

berichtte dat een republikeinse overwinning in Catalonië, volgens alle objectieve bronnen en 

informatie, dichtbij was
136

 komt de terugslag. De rebellen waren de provincie Barcelona 

binnengedrongen en volgens de meeste militaire waarnemers zou Barcelona niet lang meer 

standhouden. Men deed een oproep voor een menslievende actie voor de Spaanse 

republikeinen.
137

 Hoe dit precies te doen werd er niet bij vermeld, maar men wou duidelijk het 

publiek warm maken om ondanks de dreigende oorlogsdreiging in België, Europa stevent af 
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op Wereldoorlog II, toch extra inspanningen te doen en indien nodig nog een extra kindje op 

te vangen.  

Opvanghuis te Sète 

De Belgische regering richtte ondertussen via discrete steun een opvangtehuis in te Sète in 

Frankrijk. Daar konden 500 kinderen opgevangen worden.
138

 Het huis kwam er onder impuls, 

en ook onder hun organisatie, van het Belgische Rode Kruis en stond onder toezicht van de 

Belgische consul van Sète. Alhoewel de Belgische overheid de kosten van het huis op zich 

nam zou er toch via de prefecten van l‟Herault en les Pyrénées Orientales steun van de Franse 

overheid komen. Ook de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, de burgemeester van Sète 

en vele plaatselijke organisaties gaven hun steun. Het opvanghuis sloot op 11 mei 1939.
139

  

 

Dit stond echter los van de socialistische campagne. Vanaf midden januari begon men in 

Vooruit dagelijks oproepen te plaatsen, eerst wees men nog op vrouwen en kinderen die 

honger leden, daarna, nadat rond eind januari delegaties van de Spaanse ambassade te Brussel 

aan verschillende organisaties gevraagd hadden om terug kinderen naar België te halen
140

, 

riep men op tot actie om dan de 26
ste

 januari de oproep te lanceren dat men zich kon melden 

als opvanggezin.
141

 Deze oproep bleek alweer een succes te zijn, maar men merkte dat het 

vooral aanvragen voor kleine meisjes waren. Men plaatst daarom een oproep om ook de 

mannelijke Spanjaardjes niet te vergeten.
142

 Een euvel dat men ook reeds gemerkt had in 

1937.
143

 Men had de keuze tussen verschillende soorten opvang, gaande van een vastgelegde 

periode tot een ongelimiteerde duur, of men kon deels tot de volledige kosten van een kindje 

in een opvanghome op zich nemen.  

F.G.S. 

Met verschillende artikels onder de noemer “S.O.S. Enfants Espagnols” lanceerde de 

Fédération Générale des Syndicats de Liège een oproep om veel meer kinderen op te vangen. 

                                                 
138

 Vooruit, 10/2/1939, pg. 3, Het Spaansche drama. 
139

 LABAJOS – PEREZ, Emilia; VITORIA – GARCIA, Fernando; Los Niños, pg. 70 – 71, o.c. 
140

 MUSIN – FLAGOTHIER, L.; Le P.O.B. liégeois et la Guerre d‟Espagne, in: Belgisch Tijdschrift voor 

Nieuwste geschiedenis, XVIII, pg. 335. Bovendien werd duidelijk dat de kinderkolonies te Catalonië werden 

gebombardeerd door nationalistische vliegtuigen. Zie: Vooruit 24/2/1939, pg. 3, Duitsch – Italiaanse luchtmacht 

bombardeert kinderen. 
141

 Vooruit, 26/1/1939, pg. 1, De uitwijking der kinderen voor de fascistische beschaving. 
142

 Vooruit, 3/2/1939, pg. 3, Helpt ook de kleine Spaansche jongetjes! 
143

 MUSIN – FLAGOTHIER, L.; Le P.O.B. liégeois et la Guerre d‟Espagne, in: Belgisch Tijdschrift voor 

Nieuwste geschiedenis, XVIII, pg. 331 en La Wallonie, 14/5/1937, pg. 1, Pitié pour les garçons espagnols. 



  59 

De nood was groter dan het aantal aanvragen, 450 plaatsen waren reeds opgegeven en na 

screening (werklozen of te grote gezinnen kwamen normaal niet in aanmerking) goedgekeurd. 

Er waren echter nog 300 kinderen voor wie de F.G.S opvang zocht. Op 2 februari kwamen de 

eerste kinderen toe.
144

 Ook de communistische kranten spreken over deze eerste groep. Het 

betrof Catalaanse kinderen die te Luik aankwamen. Daar werden ze door het Internationaal 

Solidariteitsfonds overgedragen aan de federatie van vakbonden van Luik. Enkele dagen later 

werden er terug 50 kinderen verwacht, ditmaal te Brussel.
145

 

 

In Vlaanderen vond deze aankomst geen weerklank in de pers, dit was anders op 10 februari. 

Toen kwamen er bijna 500 kinderen aan te Moeskroen.
146

 Deze kinderen hadden in Frankrijk 

reeds verschillenden inentingen gekregen zodat ze na een korte gezondheidscontrole, gedaan 

door het Rode Kruis, naar opvanghomes konden, na enkele weken werden ze daar dan 

opgehaald of van daaruit verder verspreid naar opvanggezinnen. Van de 475 kinderen gingen 

er 200 naar Oostduinkerke, 155 naar Koksijde en een 120tal naar Brussel.
147

 Ondertussen had 

op 19 februari ook de F.G.S. weer een contingent van 274 kinderen opgevangen. 

 

Het is niet gemakkelijk om een exact beeld te scheppen van het aantal kinderen die bij deze 

laatste evacuatiegolf in België beland zijn. Als men op de verschillende meldingen in de 

socialistische kranten afgaat komt men op iets meer dan 1 000 kinderen. Zoals hierboven 

reeds gezegd ving de B.W.P. – P.O.B. reeds 1 100 kinderen op. Dit zou een totaal maken van 

2 100 kinderen. Dit komt in de buurt van het getal van 2 300 dat Sarah Eloy vermeldt.
148

 De 

kinderen komen echter ook toe op 10, 19 en 24 februari. Dit zijn ook de data waarop de 

kinderen die door andere organisaties opgevangen worden toekomen. Indien men 

bijvoorbeeld stelt dat er op 19 februari 274 kinderen toekomen, is het niet duidelijk of al deze 

kinderen door louter socialisten opgevangen werden. 

Weerklank in katholieke kranten 

Ondertussen was het in de katholieke bladen en van de katholieke opvangzijde muisstil. Zij 

zouden in 1939 geen kinderen opvangen. Er verschenen wel berichten over de burgeroorlog 
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en over vrouwen en kinderen die vluchtten maar de steun ging toch grotendeels uit naar de 

nationalistische legers. De nieuwe actie kreeg ook bitter weinig aandacht in de kranten De 

Standaard, het Volk, Het Laatste Nieuws en de Gentenaar. De eerste drie kranten negeerden 

de aankomst van kinderen grotendeels. Alleen de Gentenaar berichtte kort op 7 februari dat 

Isabelle Blume in Perpignan aangekomen was. Daar zou ze samen met de Franse overheden 

maatregelen nemen om 1 000 Catalaanse kinderen naar België te brengen. Op 10 februari 

volgde dan het bericht dat er 500 kinderen zouden aankomen in Moeskroen die door 

particuliere organisaties opgevangen zouden worden.
149

 Op 24 februari volgt dan het bericht 

dat er nog eens 300 kinderen in de late avond zullen aankomen.
150

 Het nieuws werd rond de 

10
de

 februari verder compleet overschaduwd door de dood van de paus. Dit kreeg grote 

aandacht in de kranten waardoor de Spaanse burgeroorlog en zeker de socialistische 

opvangactie naar de achtergrond verdween, of zelfs compleet niet werd besproken.  

 

Na deze evacuatiegolf maakte ook het Baskisch Kinderwerk nog eens een schatting van het 

aantal kinderen dat nu uiteindelijke opgevangen is. Ze kwamen aan volgende cijfers: 
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Tabel 7: Opvangcijfers volgens het Baskisch Kinderwerk 

Organisatie Aantal kinderen 

Parti Ouvrier Belge 1 400 

Fédération générale des syndicats 

(socialistisch) 

400 

Secours populaire de Belgique 

(communistisch) 

500 

Centrale du personnel des transports en 

commun du Brabant (socialistisch) 

20 

Croix – Rouge de Belgique (Comité Belge 

d‟Assistance aux Enfants d‟Espagne) 

200 

Groupe de Défense et d‟Accueil d‟enfants 

espagnols (affilié à l‟Ambassade de 

l‟Espagne Républicaine) 

20 

Office International de l‟Enfance 600 

Archevêche de Malines (Comité d‟accueil 

des enfants basques) 

1 300 

Totaal: 4 400 

Bron: Baskisch Kinderwerk
151

 

 

Dus een totaal van 1 820 kinderen aan socialistische zijde, 820 aan neutrale zijde en 1 300 aan 

katholieke zijde. Deze cijfers zijn duidelijk aan de voorzichtige kant, om, niet te zeggen 

ondergewaardeerd, behalve dan aan katholieke zijde, waar ze naar boven afgerond hebben.  
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De oproep van de socialistische organisatie om opnieuw kinderen op te vangen. Deze oproep 

kwam er na een maandenlange campagne.
152
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Blijvende mobilisatie door de Belgische Communisten153 

Inleiding 

De communisten waren indertijd in een bittere strijd met Spaak verwikkeld. Ze verweten hem 

een nationaal – socialist te zijn en de B.W.P. in een rechts parcours mee te trekken. Hun pers 

stond dan ook opvallend vijandig tegenover de, volgens hen, rechtse vleugel van de B.W.P.. 

Ook daarnaast had men het niet gemakkelijk. De communisten in Spanje hadden het moeilijk 

door de opdringerige houding en invloed van de Sovjet – Unie. Het zou niet lang duren eer de 

eerste berichten van een strijd tussen anarchisten, communisten, sociaal – democraten en 

trotskisten de pers zouden beheersen. In Vlaanderen moest de communistische partij, via zijn 

partijblad „Het Vlaamsche Volk‟ uiteraard de verdediging van de Sovjet – Unie en van de 

Spaanse communistische partij op zich nemen. Men zou in de pers pas echt alle zeilen moeten 

bijzetten na het niet – aanvalspact tussen de Sovjet – Unie en Nazi – Duitsland. Daardoor zou 

de berichtgeving over de Spaanse burgeroorlog fel verminderen.  

 

De bijdrage die de communisten leverden wordt steeds wat vergeten in het verhaal over de 

hulp aan republikeins Spanje. Carballès vermeldt in zijn boek de communisten eens zijdelings 

en dan nog louter het aantal kinderen dat ze in 1937 opgevangen hebben.
154

 Sarah Eloy neemt 

het deel van Carballès over. De communistische hulp was georganiseerd door de 

„Communistische Internationale Rode Hulp‟. Het is niet geweten hoeveel kinderen er na de 

val van Catalonië opgevangen zijn.
155

 

Kerstactie als begin van de campagne 

Het bekijken van het weekblad van de communistische partij, „Het Vlaamsche Volk‟ geeft 

een beter beeld op de communistische hulp. Men begint in december 1938 reeds volop te 

mobiliseren. De hulp was in het najaar van 1938 wat verslapt, maar met een nieuwe winter in 

het vooruitzicht werd die met de nodige citaten terug aangescherpt. Men wees daarbij vooral 

op de slechte situatie van de kinderen: “Honderdduizenden kinderen van republikeins Spanje 

lopen deze winter gevaar de hongerdood te sterven. Ongeveer een half miljoen kinderen 

tussen twee en vier jaar kunnen geen druppel melk meer krijgen. Ze zijn te „groot‟ en de 

zuigelingen gaan voor.”. Op hetzelfde moment lanceerden verschillende verenigingen in 
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Spanje een oproep die ook door „Het Vlaamsche Volk‟ overgenomen werd: “Moeders en 

vrouwen van de gansche wereld, herinnert u dat deze oorlog ons is opgedrongen, dat wij hem 

niet hebben ontketend […] en herinnert u vooral dat onze kinderen aan dit alles onschuldig 

zijn.”.
156

  

 

Daarom organiseerde de Vlaamsche Volkshulp een solidariteitsweek van 18 tot 25 december 

over gans Vlaanderen. Militanten droegen enveloppen met oproepen tot steun rond in de 

verschillende regio‟s. Ook waren er kaarten in tweekleurendruk en zegels, naar analogie met 

de socialistische zegelactie, verkrijgbaar. Om van deze actie een zo groot mogelijk succes te 

maken lanceerden de communisten een oproep aan alle democratische organisaties, aan de 

B.W.U., de Communistische Partij, de Vrouwenbond voor Vrede, de Liberale Kringen, 

Volkerenvrede,… om in de campagne meet te stappen. Aan de verschillende 

coördinatiecomités werd om steun gevraagd in de gemeentes waar de Vlaamsche Volkshulp 

niet aanwezig was. Men kon er de kerstpakketten verdelen.
157

 De eerste resultaten bleken op 

een succes te wijzen. Vooral Gent en Antwerpen vielen daarbij op. Men wees er nog eens op 

dat deze campagne onder de hoede stond van vele vooraanstaande personen uit verschillende 

levensbeschouwingen. Zo steunde socialistisch senator August Vermeylen, Vlaams – 

nationalist Leo Augusteyns, Jeanne De Groodt van de Socialistisch Vooruitziende Vrouwen 

en de katholiek Fernand Lefèbvre deze actie.
158

  

Het begin van de evacuaties uit Catalonië 

In december begonnen ook de eerste evacuaties. Zo maakte men melding dat eind december 

de eerste kinderen door de Sovjet – Unie opgevangen werden. Het motto wordt: „Alle 

democraten hebben de plicht zich in te zetten voor de hulp aan de Spaanse kinderen.‟.
159

 De 

kerstactie van de Vlaamsche Volkshulp liep nog steeds verder. Zo hadden de federaties Aalst, 

Borgerhout en Brugge elk meer dan 2 000 frank opgehaald. Alle opbrengsten werden aan de 

„Internationale Dienst voor de Spaanse Kinderen‟ overgemaakt.
160

 Iets later zouden ook 

verschillende andere federaties rond de 1 000 frank schenken. Dit is echter ruim onvoldoende 

om de ergste noden te verzachten. Men berekende dat om de republikeinse bevolking van 16 

miljoen inwoners te voeden er maandelijks 200 miljoen frank nodig was. Vooral aan melk is 

                                                 
156

 Het Vlaamsche Volk: Weekblad der Kommunistische Partij., 10/12/1938, pg. 1, De Vlaamsche Volkshulp 

organiseert. 
157

 Ib., pg. 3, De Vlaamsche Volkshulp organiseert. 
158

 Het Vlaamsche Volk, 17/12/1938, pg. 3, Vlaanderen in het offensief voor hulp aan Spanje. 
159

 Het Vlaamsche Volk, 24/12/1938, pg. 1, Aankomst der Spaansche kinderen. 
160

 Ib., pg. 3, De Vlaamsche Volkshulp roept op voor de Kerstnacht.  



  65 

er een grote en dringende behoefte. Ook fulmineert men in het artikel tegen de B.W.P. die 

weigerde mee te stappen in de campagne, zelfs nu die onder de koepel van het 

„Coördinatiecomité voor Hulp aan het Spaanse Volk‟ plaatsvond.
161

 De B.W.P. had echter, 

zoals hierboven reeds besproken, zijn eigen zegelactie.  

 

Na afloop bleek de kerstcampagne een succes geweest te zijn. Door de verschillende 

federaties was er tot dan een totaal van bijna 16 500 frank opgehaald. In Gent werd er voor 20 

000 frank en goederen, geld en geneesmiddelen verzameld. Ondertussen riep de secretaris van 

het Hulpcomité voor het Spaanse Volk, communist Jules Vanderlinden, roept op tot een 

nieuwe, grote campagne tussen 22/1/1939 en 5/2/1939.
162

 Uiteindelijk zou dan ook de oproep 

tot opvang komen. Onder de titel „S.O.S. Vlamingen, biedt u aan als pleegouders voor een 

nieuwe karavaan uitwijkende Katalaansche kinderen‟ maakt men melding dat de Spaanse 

republikeinse regering 50 000 kinderen in het buitenland wil onderbrengen. De oproep werd 

in België door de socialisten en communisten ter harte genomen en „Het Vlaamsche Volk‟ 

melde dan ook: „op hetzelfde ogenblik dat gij deze oproep leest moet ieder militant „er op uit 

trekken om pleegouders te vinden voor de kinderen van Katalonië. […] Beweeg u familie; 

kennissen en alle mensen die je bereiken kunt tot het nemen van een kindje.‟. De adressen van 

de pleegouders moesten doorgegeven worden aan het kantoor van de Vlaamsche Volkshulp te 

Antwerpen. Daar werd deze opvang, net als de kerstcampagne, door Fons Bosmans 

gecoördineerd.
163

  

 

Deze oproep tot opvang werd zowel in Vlaanderen als Wallonië gehouden. Jeanne Cornand 

ziet het ruimer. Alle vrouwen werden opgeroepen om kinderen op te vangen, tienduizenden 

waren aan het wachten om te vluchten van de hongersnood en de bombardementen. De taak 

van de vrouwen in België was tweeledig. Zij moesten een plaats zoeken voor de Spaanse 

kinderen maar daarnaast moesten zij ook de fascistische goederen uit Japan, Duitsland, Italië 

en nationalistisch Spanje boycotten.
164

 In dezelfde editie ziet men ook de eerste aankomst van 

kinderen in België. Bovendien had het „Studentencomité voor Steun aan Spanje‟ maatregelen 

genomen om de financiële hulp voor het onderhoud van Spaanse kinderen door studenten te 
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vergroten. Er werden namelijk enkele dagen later terug 50 kinderen verwacht, ditmaal te 

Brussel.
165

 

 

 

 

“Zooals de Vlamingen van 1914 voor de Duitsche overweldigers moesten vluchten, moeten nu 

de Katalanen vluchten voor de barbaarsheid der Franco – troepen in dienst van Hitler en 

Mussolini.”
166

 

 

In de maand februari gingen de geldinzamelacties onverminderd door. Er werd in de eerste 

week van februari door verschillende federaties een gezamenlijke som 7 000 frank verzameld. 

Tevens was er ook nood aan meer middelen en meer opvangadressen. Men hoopt dat op 12 

februari, de dag van de Internationale Solidariteit, het aantal adressen aanzienlijk te verhogen. 
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Er werden in de komende week tot weken namelijk nog eens duizend kinderen verwacht in 

België (dit gaat hier vermoedelijk om de kinderen die op 10, 18 en 24 februari in België 

aangekomen zijn). Ondertussen werden overal in België meetings en betogingen gehouden 

tegen de zwakke houding van de Belgische regering in dit dossier.
167

 In de Kamer hield 

communistisch parlementslid Lahaut een rede waar hij opriep om de grenzen op te stellen 

voor alle republikeinse Spanjaarden. De opvang van 500 kinderen te Sète wordt afgedaan als 

nutteloos en belachelijk klein. Daarna diende hij een motie in waarin onder andere actieve 

interventie en opvang van Spanjaarden bepleit wordt.
168

 Alhoewel linkse organisaties er 

steeds op hamerden dat ze nooit enige overheidssteun ontvingen keurde de provincieraad van 

Henegouwen een krediet van 10 000 frank goed. Ook de gemeenteraad van Seraing ging over 

tot een subsidie van 2 500 frank. Dit was voor de communisten om overal in België elke 

democraat, socialist, communist,… op te roepen om druk uit te oefenen opdat gemeente- en 

provincieraden dit voorbeeld zouden navolgen. Ook de acties door de partijleden gingen door. 

Het grootste succes werd bereikt in Gent, Antwerpen en Luik.
169

  

Einde van de mobilisatie 

De berichtgeving kende tegen eind februari een rustpunt. De aandacht ligt nu volledig bij de 

strijd tussen anarchisten, communisten, trotskisten,… Na de val van republikeins Spanje bleef 

men oproepen lanceren om de vluchtelingen in Frankrijk te steunen. Het bleef opmerkelijk stil 

rond de Spaanse kinderen in België tot eind mei. Blijkbaar werd er een rondvraag gedaan om 

de kinderen terug naar Spanje te sturen. De communisten stonden daar echter weigerachtig 

tegenover: “Waarom kinderen opvangen? Deze houding is er één van gewonen menselijkheid 

maar het is onmenselijk om de kinderen terug te sturen als de ouders zelf met moeite kunnen 

overleven. Een kameraad te Bilbao werd overspoeld door uitgehongerde kinderen.”. 

Bovendien weigerden de communisten kinderen terug te zenden naar gezinnen waarvan de 

vader vermoord was en de moeder in een gevangenkamp zat. Ook indien men vroeg om de 

kinderen naar kampen in Frankrijk te sturen vond de partij het niet menselijk om dit te doen. 

Er waren, volgens hen, bewijzen gevonden dat de kinderen bij aankomst in Spanje met 

honderden tegelijk in heropvoedingskampen terecht kwamen. Alle pleegouders werd 

aangeraden om alleen kinderen af te staan indien men volledige waarborgen had. Het 
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Beschermingscomité der Spaanse Kinderen zal van zijn kant een grondig onderzoek voeren 

naar elke aanvraag, iets wat het Rode Kruis ook beter zou doen, hekelde men.
170

  

 

Op 14 juli vond er dan te Parijs een grote conferentie plaats met vertegenwoordigers uit 

Europa en Latijns- en Midden – Amerika. Deze conferentie stond onder voorzitterschap van 

Victor Basch, de voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. Basch was in het begin van 

de burgeroorlog ook betrokken bij de stichting van het Committee of Coordination for the 

Assistance to Republican Spain. Voor België bestond de vertegenwoordiging onder andere uit 

Isabelle Blume en Emile Vandervelde. Ook de communisten hadden hun vertegenwoordigers, 

de kameraden Cachin, Marty en Duclos volgden de besprekingen in verschillende 

werkgroepen. Men besprak de reeds gedane inspanningen. Zo had het Internationaal 

Coördinatiecomité reeds 800 miljoen frank verzameld. Daarna ging men over tot het eigenlijk 

doel van deze conferentie. Men wou materiële steun voor de vluchtelingen in Frankrijk 

organiseren zodat zij niet in concentratiekampen moesten blijven. Daarbij was ook hereniging 

van de gezinnen van groot belang. Nadat dit gebeurt was moest men een „Internationale 

Beweging van Verdeling van Spaanse Vluchtelingen‟ opstarten. Deze organisatie zou de 

Spaanse vluchtelingen in Frankrijk moeten verdelen over alle democratische landen en zou 

ook steun moeten verwerven voor de vluchtelingen in Frankrijk.
171

 In de volgende edities 

werd daar echter niet meer over gesproken. Stalin had een niet – aanvalspact met Duitsland 

gesloten en de communistische partij kreeg het meer dan moeilijk in verschillende landen, zo 

ook in België. 
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La Section Belge de l’Office International pour l’Enfance (L’O.I.E.) 

 

 

 

Ione Rhodes (2
de

 van rechts), stichtster van L‟O.I.E., aan het front te Madrid. 

 

L’Office International pour l’Enfance  

Stichting en achtergrond van de internationale organisatie 

In augustus 1936 vestigde er zich een jong koppel te Parijs: Peter en Ione Rhodes. Peter was 

journalist bij „The Herald Tribune‟ en Ione, afgestudeerd te Brussel, was een lerares. Beiden 

waren zeer verontrust door de opkomst van het fascisme. Na het uitbreken van de 

burgeroorlog stortte een groot deel van de Parijse intellectuele wereld zich in allerhande 

hulpcomités. Zo werd, in augustus 1936, op een Europese conferentie te Parijs het 

„Committee of Coordination for the Assistance to Republican Spain‟ opgericht onder 

voorzitterschap van Victor Basch. Peter en Ione waren enthousiaste supporters van de 

verschillende hulpcomités. Op één van deze bijeenkomsten kwam de verscheidenheid aan 

initiatieven aan bod. Ook Ione wenste een organisatie op te zetten om de kinderen in Spanje 

onder andere medisch te steunen. Madeleine Braun, de secretaresse van het Committee of 

Coordination for the Assistance to Republican Spain, wees op reeds verschillende belangrijke 
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initiatieven in de democratische landen. Men was in het comité bezig om deze initiatieven te 

coördineren. 

 

Ondertussen wou de republikeinse regering de kinderen in Spanje, en zij die op de vlucht 

waren, helpen. Toen Ione en Peter dit hoorden wendden ze zich tot Victor Basch. Die gaf de 

raad om de situatie ter plekke te bekijken en daarover een rapport te schrijven. Bij de 

terugkomst in Parijs zou men dan aan de hand van dat rapport verdere stappen ondernemen. 

In de winter van 1936 – 1937 vertrokken ze naar Barcelona, Valencia en Madrid. In deze 

gebieden zag men de nood om veilige zones en plekken te creëren in Spanje en andere 

democratische landen. Ook was het nodig om een aantal goederen zoals melk en suiker op 

regelmatige basis naar Spanje te brengen. Om dit zo goed mogelijk te organiseren was er 

nood aan een organisatie die de geschonken steun zo efficiënt mogelijk van de donorlanden 

tot in de republikeinse zone bracht. Eénmaal terug in Parijs gaf Ione haar werk als lerares op 

en stortte zich, samen met Victor Basch, volledig op de creatie van dat coördinatie comité. In 

november 1937 werd dan officieel het „Office International pour l‟Enfance‟ boven de 

doopvont gehouden. Henri Wallon werd, als man van aanzien in Frankrijk, voorzitter van de 

nieuwe organisatie.
172

  

Situering in het politieke spectrum 

Er is nog maar weinig verschenen over L‟O.I.E.. Zodoende is het niet echt duidelijk in welke 

politieke strekking men de organisatie moet situeren. Tania Eeckhout bespreekt de situering 

van L‟O.I.E. section Belge in eerder vage bewoordingen. Er werd eerder in deze scriptie al 

gesproken over „het Belgisch Comité voor de Coördinatie en Informatie voor hulp aan 

Republikeins Spanje‟. Dit comité was deel van het eerder genoemde „Comité International de 

coordination et d‟Information pour l‟Aide à l‟Espagne Républicaine‟ dat 600 

vertegenwoordigers uit 28 landen telde. In elk land werd er dan een nationale sectie opgericht 

waar lokale organisaties in gegroepeerd werden. In dat comité werd op 17 januari 1937 de 

„Internationale Sanitaire Centrale‟ opgericht. Vanaf november 1937 zou L‟O.I.E. onder deze 

centrale ressorteren. Daarna zal L‟O.I.E. onder de hoede van „Het Internationaal Comité voor 

Bevoorrading van de Civiele Bevolking van Republikeins Spanje‟ zijn werking verder 
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zetten.
173

 „Het Belgisch Comité voor de Coördinatie en Informatie voor hulp aan Republikeins 

Spanje‟ groepeerde verschillende linkse organisaties en was de plaats waar socialisten en 

communisten elkaar konden ontmoeten en hun werking op elkaar afstemmen. Ook de goede 

samenwerking tussen L‟O.I.E. en het „Nationaal Comité voor de opvang van Spaanse 

Kinderen in België‟ zou erop kunnen wijzen dat men L‟O.I.E. in een linkse hoek zou moeten 

situeren. Maar men zal zien dat aan de financiering kan aangenomen worden dat dit een 

neutrale organisatie was. Eeckhout stelt ook dat L‟O.I.E. geen pro – republikeinse noch een 

pro – nationalistische organisatie was.
174

 Als men echter naar de ontstaansgeschiedenis kijkt 

moet men dit tegenspreken. L‟O.I.E. is ontstaan als een steunorganisatie voor republikeins 

Spanje en moet zodanig zeker in pro – republikeinse hoek gesitueerd worden. Alles wijst er 

wel op dat men ze neutraal kan verklaren indien men de organisatie in een 

levensbeschouwelijke zuil wil plaatsen. 

Werking van de internationale organisatie 

Het eerste werk bestond eruit de organisatie administratief op poten te zetten. Spaanse 

delegaties werden ontvangen om de grootste noden het hoofd te kunnen bieden. Diverse 

documenten in het Frans en het Engels moesten vertaald worden voor de verschillende 

afdelingen die men in gedachte had. De nationale comités die er stilaan kwamen moesten 

regelmatig geïnformeerd worden. Daarnaast moesten vanuit Parijs de verschillende goederen 

op schepen richting Spanje gebracht worden, en dit liefst maandelijks. Om dit alles in goede 

banen te leiden moest op korte tijd moest er een voltallig team samengesteld worden. 

Daarvoor kon men beroep doen op Renée Haultecoeur als secretaresse die, samen met twee 

assistentes, een Bulgaarse en een Duitse die het fascisme ontvlucht waren, deze zaken 

regelde. Ondertussen had men ook een boekhouder gevonden, Alice Sportisse.  

 

Achteraf bekeken leek het moeilijk te geloven dat dit team, vlug samengesteld, uit vrouwen, 

in die mannenwereld zich overeind kon houden. Toch waren de resultaten indrukwekkend. 

Het hoofdbureau groepeerde 17 verschillende nationale comités, die hun hulp naar Parijs 

doorstuurden. De maandelijkse leveringen lukten bijna altijd en tegen het eind van de oorlog 

werd duidelijk hoeveel werk er verricht was. Op 2 jaar tijd was er 20 miljoen liter melk naar 

52 verdeelcentra en kantines, daarnaast waren er 400 000 blikken voeding en bijna 1,9 
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miljoen kilo peulvruchten, bacon, suiker,… naar de kampen, dorpen in de frontlinie en 

kinderen van fabrieksarbeiders gebracht. Na berekeningen bleek dat deze zendingen 

waarschijnlijk meer dan 120 000 kinderen van de hongersdood gered hadden. Daarnaast 

zorgde L‟O.I.E. ook voor de medische verzorging van vele kinderen. Daarvoor werd de 

„Centrale Sanitaire Internationale‟ opgericht in januari 1937. Na 2 jaar werking waren er 194 

ambulances, 4 mobiele apotheken, mobiele opereercentra,… naar republikeins Spanje 

gestuurd. Meer dan 450 dokters en verpleegsters werkten hieraan mee.
175

 

 

De Belgische afdeling van L‟O.I.E. ving voor zover we weten enkel kinderen op in 1939. 

Volgens Géraldine Berger werden er 642 kinderen opgevangen (na een telling van de 

signalementskaarten blijken dat er 645 zijn. Een aantal kinderen had namelijk geen specifiek 

inschrijvingsnummer gekregen 
176

). Nochtans was er in het „Comité International de 

coordination et d‟Information pour l‟Aide à l‟Espagne Républicaine‟, een „Commission des 

enfants‟ opgericht, wat dan in een latere fase L‟O.I.E. zou worden, opgericht, en deze 

commissie hield zich bezig met het plaatsen, maar vooral het onderhouden en huisvesten, van 

kinderen in het buitenland.
177

 Deze commissie bespreekt de toestand van haar werking tot dan 

toe. Sinds het najaar van 1937 waren er maar 2 landen bereid nog kinderen op te nemen, 

zijnde de Sovjet – Unie en Mexico. In 1939 zou ook de Belgische regering terug toestemming 

geven om kinderen op te vangen. In Spanje was de toestand echter beter. Men beschikte 

eindelijk over voldoende opvanghuizen en voldoende vrijwilligers. Niettemin riep men op om 

in de verschillende landen een oproep te doen om ofwel een groep kinderen op te nemen of 

om een home te financieren.
178

 De kosten voor een kind, via het L‟O.I.E., in Spanje te 

onderhouden worden geschat op 3,5 pesetas of 0,15 dollar. Een home met 80 kinderen en 12 

man personeel kost de organisatie iets meer dan 1 400 dollar installatiekosten en een extra 

maandelijkse kost van 415 dollar. De middelen voor deze homes mochten naar Ione 

Boulenger (Rhodes) gestuurd worden, die ze verder zou beheren. 
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L’Office International pour l’Enfance, Section Belge 

Germaine Hannevart als motor van de Belgische afdeling 

Het Office International pour l‟Enfance, Section Belge, werd gecoördineerd door Germaine 

Hannevart. Deze dame was zeer bekend in het Brusselse. Als doctor in de biologie, gelieerd 

aan de ULB, gaf ze les aan verschillende Brusselse scholen. Van 1921 tot 1952 zou ze actief 

zijn in de „Fédération belge des femmes universitaires‟, daarnaast was ze ook participant in de 

„International federation of university women‟. Naast deze actieve strijd voor de vrouwen in 

het universitair leven was ze meer dan begaan met fascisme en de opkomst van nazi – 

Duitsland. Via l‟Office en vanuit haar functie van het „Comité mondial des femmes contre la 

guerre et le fascisme‟ mobiliseerde ze de mensen om te zorgen voor, onder andere de opvang 

van, republikeinse kinderen. Iets waarin ze wonderwel geslaagd is. Labajos – Perez vermeldt 

in haar boek: „we moeten hier de voortdurende en efficiënte inzet onderstrepen van Germaine 

Hannevart. Zij nam de zware taak op zich…‟.
179

 Tijdens de bezetting zou ze haar engagement 

doortrekken in het Belgische Verzet en na Wereldoorlog II zette ze zich in in het 

„Rassemblement des femmes pour la paix‟.
180

  

Financiële werking en het budget van L’Office International pour l’Enfance, Section 

Belge 

Soms bleven deze kinderen, gedurende hun opvangperiode, in één van de opvanghuizen. Dit 

was vooral het geval voor jongens en oudere meisjes. Indien men een leeftijd bereikte dat men 

eventueel kon werken, meestal rond de 17 jaar, werd er voor deze kinderen werk gezocht. Zo 

konden meisjes vanaf 17 jaar dikwijls ergens terecht als huishoudhulp. De jongens 

daarentegen, verbleven dikwijls tot hun repatriëring in het home. Eén van deze homes was dat 

te Limelette. Dit opvanghuis zou actief geweest zijn van 22 februari tot 28 oktober 1939. Dit 

lijkt echter vreemd omdat de kinderen reeds op 10 februari te Limelette aangekomen zijn. Het 

financieel verslag van dit centrum het enige verslag van een opvangcentrum, bewaard in de 

papiers Germaine Hannevart. Een eerste blik leert ons wat de grootste uitgaven en 

ontvangsten zijn. Hierbij dient men rekening te houden met het feit dat de meeste kinderen 

maar een drietal weken in Limelette verbleven hebben alvorens ze naar hun pleeggezinnen 

vertrokken.
181
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 LABAJOS – PEREZ Emilia en VITORIA – GARCIA Fernando, Los niños, pg. 72, o.c. 
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 Archiefbeschrijving en korte biografie door Amazone database (vereniging voor vrouwen en hun archieven). 
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 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14, nr. 17 Alle bedragen zijn in toenmalige Belgische frank. 
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Uitgaven: 

Tabel 8: Uitgaven van het home te Limelette 

Kosten  Bedrag in BEF 

Installatiekosten Aankoop materiaal 6 018,70 

 Onderhoud 4 799,50 

Totaal  10 881,20 

Lopende kosten Voedsel 53 253,94 

 Verwarming - verlichting 9 421,85 

 Onderhoud kleren 6 053,45 

 Lonen personeel 23 366,75 

 Medicijnen 4 655,75 

Totaal  96 750,99 

Administratiekosten Personeelsbehandeling 16 500 

 Algemene kosten 2 829,45 

Totaal  19 329,45 

Algemeen totaal  126 961,45 

Bron: Papiers Germaine Hannevart
182

 

 

Bij de installatiekosten wordt gewezen op de aankoop van onder andere een 

verwarmingsketel. Het lokaal en de gebouwen moesten aangepast worden aan de opvang van 

een groep mensen. De lopende kosten omvatten verschillende posten. Hierbij zien we dat 

voedsel de grootste hap uit het budget neemt. Nochtans vermeldt men dat verschillende 

producten, waaronder brood en kruiden, zo goed als mogelijk door de Openbare Onderstand 

betaald werden. Vlees, boerderijproducten
183

,… werden met dit geld ter plekke gekocht. De 

lonen van het personeel werden gedurende 8 maanden uitbetaald aan 2 tot 5 personen. De 

grootste bezetting, 5 man personeel, kan men situeren in de eerste 2 maanden van de opvang. 

De 2 personen waren waarschijnlijk de overige maanden verantwoordelijk voor de, weinige, 

kinderen die nog te Limelette verbleven. Lonen van de directrice, verpleegster, boekhouder 

werden onder personeelsbehandeling gerekend.
184
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 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14 
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 Waarschijnlijk worden hier eieren, melk,…, en andere zaken die rechtstreeks bij een boer gekocht werden, 

bedoeld 
184

 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14, nr. 18 



  75 

Inkomsten zijn dan weer beperkter:
185

 

 

Tabel 9: Inkomsten van het home te Limelette 

Inkomsten  Bedrag in BEF 

Diverse schenkingen Verenigingen 5 950 

 Lyceum Emile Jacqmain 11 247,80 

 Ecole Functionale 400 

 Particulieren 4 345 

Totaal  21 942,80 

Tussenkomst van de Belg. sectie van l’O.I.E.  105 018,84 

Algemeen totaal  126 961,45 

Bron: Papiers Germaine Hannevart
186

 

 

Zoals ze zelf stellen leverde de Belgische sectie, aangezien het home onder hun 

verantwoordelijkheid stond, dus meer dan 88% van alle financiële middelen. Met dit geld 

heeft men in totaal 9 420 verblijfsdagen betaald, louter voor kinderen.
187

 De kosten voor 1 

kind bedroegen dus 13,48 frank per dag. Als men terugkijkt naar de bedragen om een kind 

één maand in een pleeggezin op te vangen, die eerder in deze scriptie gebruikt zijn
188

, zijnde 

tussen de 300 à 400 frank, ziet men dus dat de opvang in een home ongeveer even duur was. 

Daarbij wel opmerkend dat er in een home andere bijkomende kosten zijn, meer specifiek 

onder andere personeelskosten. Zelf had men berekend dat het bedrag van 13,48 BEF als 

volgt dient te verdelen: 10,27 BEF levensonderhoud, 1,18 BEF installatiekosten en 2,03 BEF 

administratiekosten.
189

 

 

Het deel van de Belgische sectie is dus zeer groot. L‟ O.I.E. moest over behoorlijke financiële 

middelen beschikken om dit te kunnen betalen. Zoals ik ook bij het deel over de 
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 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14, nr. 19, schenkingen in natura werden door hen niet meegeteld in de 

eindafrekening. 
186

 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14 
187

 Deze cijfers tellen dus alleen voor het home te Limelette. Het betreft hier kinderen die hier eerst kwamen en 

daarna doorgestuurd werden naar een pleeggezin, net als kinderen die hier na een bepaalde tijd terug opgevangen 

werden. Jammer genoeg is het verslag van deze cijfers, in de documenten „Rapport de Madame Thérésa Andrès‟ 

genoemd, niet terug te vinden in het archief. Indien men, hypothetisch, drie weken verblijf per kind als standaard 

neemt komt men aan 488 opgevangen kinderen. Er zijn echter maar 55 kinderen bij aankomst in het home te 

Limelette opgevangen. Maar, in Limelette verbleven er dus ook kinderen die nergens anders terecht konden. Ook 

zijn er kinderen opgevangen die terug van hun pleegouders kwamen.  
188

 Deze cijfers werden ook gebruikt door de krant Vooruit in hun artikels. Ik bespreek dit in het deel 

„Mobilisatie door de B.W.P.‟. 
189

 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14, nr. 19: statistiqeus 
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repatriëringen zal aantonen, werd het onderhoud van deze homes naarmate de tijd vorderde 

voor alle opvangorganisaties onmogelijk. Het is dus interessant om eens te kijken naar de 

inkomsten van L‟ O.I.E. en het aandeel van zo‟n home daarin. Bovendien leert deze kijk op 

de financiën ons meer over de werking en organisatie van L‟O.I.E.. 

 

Tabel 10: inkomsten L’O.I.E. 

Inkomsten   Bedrag in BEF 

Diverse stortingen en 

collectes 

  59 097,85 

Bijdragen Particulieren  63 629,50 

 Groepen (waarvan):  46 772 

 Besturen
190

 23 100  

 Université du travail 10 847  

 Femmes Universitaires 3 000  

 Scholen 6 525  

 Groep van professoren 3 300  

Totaal bijdragen   110 401,50 

Intekeningen   11 956,80 

Diverse inkomsten Verkoop materiaal  4 460,50 

 Inkomsten uit lezingen  10 494,95 

 Diversen  4 482,35 

Totaal diverse inkomsten   19 437,80 

Totaal directe inkomsten   200 893,95 

Subsidies Buitenlandse zaken  205 360 

 Franse instanties  58 875 

 Belgische instanties  164 577,50 

Totaal subsidies   428 821,50 

    

Algemeen totaal   629 706,45 

Bron: Papiers Germaine Hannevart
191
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 Waarschijnlijk gemeenteraden, provinciebesturen. 
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 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14, nr. 22 e.v., deze gegevens komen uit het financiële verslag van 

L‟O.I.E. 
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L‟O.I.E. was dus een neutrale organisatie. Dit kan men ook zien aan de inkomsten. Eén derde 

van het budget komt door de inspanningen van de eigen leden of sympathisanten.
192

 Bijna één 

derde heeft men verkregen door de Belgische overheid en het laatste derde deel komen van 

verschillende instanties uit België en Frankrijk. Hierbij dient men op te merken dat men de 

subsidie van Buitenlandse Zaken verkreeg na contacten tussen de Belgische regering en de 

organisatie. Normaal hielp de Belgische regering niet mee met de evacuatie van de Spaanse 

kinderen. Zij was gebonden aan het non – interventiepact. De regering kende echter wel 

kleine financiële tussenkomsten toe in 1937. Zo mocht het Rode Kruis rekenen op steun om 

de coördinatie van de andere opvangorganisaties te verzekeren. In 1939 uitte de 

regeringssteun zich in de oprichting van een home in het Zuiden van Frankrijk, meer bepaald 

te Sète. Ook dit was gelieerd met het Rode Kruis, aangezien deze organisatie instond voor de 

praktische werking ervan. De regering verklaarde ook in februari 1939 dat er voor de nieuwe 

opvang geen financiële steun kon voorzien worden. Men prefereerde het te houden bij de 

oprichting van het home te Sète. Doordat men de kinderen zo vlug mogelijk wenste te 

repatriëren, Wereldoorlog II kwam dichterbij en ook de druk van de Franco – administratie 

nam toe, besloot men tot slot om ook daar bij te springen. Zo werd van onder andere het 

Baskisch Kinderwerk in 1939 een deel van de repatriëring betaald. De linkse organisaties 

beweerden nooit enige overheidssteun ontvangen te hebben.
193

  

 

Toch zien we hier dat de Belgische regering ruim één derde van de werking van L‟O.I.E. op 

zich nam. Dit budget werd niet specifiek gebruikt voor de repatriëring van kinderen maar, 

gezien de grootte die deze 2 posten in het budget innemen, grotendeels voor de steun aan 

enkele homes in Catalonië en voor de steun aan de Belgische homes. Het is dus niet echt 

duidelijk hoe deze steun door de regering geïnterpreteerd moet worden. Het lijkt hier 

aannemelijk dat men de neutrale, internationale organisatie, die geen financiële middelen bij 

leden kon werven, een handje wou helpen. 

 

De subsidies of bijdragen van de Franse instanties echter zijn verkregen door tussenkomst van 

Isabelle Blume. Er wordt bij vermeld dat ze dit deed in haar functie van parlementslid.
194

 Bij 

de Belgische instanties ziet men een verscheidenheid aan bedrijven en scholen die bijleggen, 
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 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14, nr. 27 
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 ELOY, Sarah, De Spaanse migratie, pg. 114 – 115, o.c. 
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 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14, nr. 23. Letterlijk staat er: „A l‟intervention de Madame Blume, 

membre du Parlement, nous avons reçu de ses mains, de la part d‟un organisme français, des subsides pour un 

montant de frs. 58 875‟. 
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waaronder ook de U.L.B..
195

 Het budget is, in vergelijking met dat van de B.W.P. ook eerder 

beperkt.
196

 Men kon dus voor de werking en alle kosten beschikken over een totaal van 629 

706,45 toenmalige Belgische frank. Hierbij zijn de schenkingen aan de homes of aan 

plaatselijke groepen niet meegerekend. Het home te Limelette nam dus één zesde van het 

totale budget in. Dit was echter niet het enige home dat gesteund werd. In totaal zou de steun 

aan de diverse opvangplaatsen alleen al meer dan de helft van het totale budget nemen. Om 

dit te verduidelijken zie je hieronder waar het budget naartoe ging. 

 

Tabel 11: Uitgaven van L’O.I.E. 

Directe hulp Aankoop melk 39 292,45 

 Diverse transfers 84 807,50 

Totaal  124 099,45 

Onderbrengen van de kinderen Hulp aan de homes 347 698,04 

 Diversen 27 635 

Totaal  375 333,04 

Kosten propaganda  11 483,40 

Kosten administratie  35 560,96 

Verschillende uitgaven Aankoop materiaal 4 273,90 

 Kosten lezingen 6 467,20 

 Diversen 2 271,05 

Totaal  13 012,15 

   

Algemeen totaal  559 489,50 

Bron: Papiers Germaine Hannevart
197

 

 

De verschillende homes slokten dus meer dan de helft van het budget op. Het andere grote 

deel van het budget werd ook aan homes besteed. De direct hulp was bestemd voor 

verschillende homes, in Frankrijk en Catalonië. Er werd vooral melk(poeder) gestuurd. Er 

dient opgemerkt te worden dat het home te Limelette wel de grootste hap uit het budget nam 
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 Een klein overzicht (waarbij niet altijd duidelijk is wat men met de afkortingen bedoelt): CVIA: 46 200 BEF, 

Combat.: 36 100 BEF, CMF: 24 620 BEF, Decroly Uccle: 21 900 BEF, U.L.B.: 15 300 BEF, Secours Populaire: 

12 000 BEF, Home Ferrer: 5 200 BEF, I.G.S. 2 000 BEF en diverse stortingen ter waarde van 1 257,50 BEF. 
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 Vooruit, 8/1/1939, pg. 3, De Spaansche kinderen lijden honger. Waarbij men melding maakt dat men in de 

eerste 2 oorlogsjaren meer dan 5 187 000 frank had verzameld. 
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 Papiers Germaine Hannevart, AA733_14 
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(met een totaal van 105 018,84 BEF). Andere homes kregen veel minder middelen van 

L‟O.I.E., misschien wegens minder nood. De homes van Ukkel, Marcinelle, en Marchienne 

kregen elk nog rond de 40 000 frank. De andere homes Cul des Sarts, Glons, Rixensart, 

Tihange, Oostende en Lustin kregen elk tussen de 10 000 en 15 000 frank. Verviers, 

Antwerpen, Luik en Kortenberg moesten het met minder dan 10 000 frank stellen. Een andere 

opvallende post is deze van de propaganda. Dit valt gemakkelijk te verklaren. Organisaties 

zoals de B.W.P. konden beroep doen op een resem kranten, zowel in Vlaanderen als 

Wallonië, met respectievelijk Vooruit en Le Peuple, om naambekendheid en het doel van hun 

actie duidelijk te maken. Ook het Baskisch Kinderwerk kon rekenen op een uitgebreid 

netwerk. Vanop preekstoelen en in door en door katholieke kranten zoals de Standaard, het 

Volk en de Gazet van Antwerpen werd de boodschap van kardinaal Van Roey verspreid. Een 

organisatie zoals L‟O.I.E., die niet over die kanalen beschikte, moest op één of andere manier 

toch naambekendheid verwerven. Het lijkt logisch, aan de bijdragen te zien, dat er een 

netwerk bestond van „leden‟ en sympathisanten. Maar zo‟n netwerk van een kleine organisatie 

kon niet volstaan. Bij de detailbespreking van de verschillende posten kan men zien dat er 

onder andere geld was gebruikt voor een propagandafilm. Het lijkt erop dat men de mensen 

warm maakte via lezingen, waar men ook nog eens geld ophaalde zoals men in de inkomsten 

kan zien, en via de film, die waarschijnlijk in bioscopen vertoond werd. 

 

Men heeft 559 489,50 frank van het beschikbare budget van 629 706,45 frank gebruikt. In het 

totaal besteedde men dus 60% van het budget aan het herbergen van de kinderen. De direct 

hulp aan kinderen en homes in Frankrijk en Catalonië nam nog eens 20% in beslag. Na aftrek 

van andere kosten was er dus eind december 1939 een overschot van 70 216,95 frank, of 11% 

van het budget. Dit budget verdeelde men gedeeltelijk over de Openbare Onderstand van 

Brussel en Marcinelle die daarmee hulp kon geven aan Spaanse kinderen die nog in België 

verbleven. Men rekent op 10 frank per dag per kind en voorziet voor respectievelijk Brussel 

en Marcinelle nog 2 000 en 1 800 dagen opvang. Er wordt nog 7 000 frank voorzien voor 

diverse aankopen. Met het budget dat dan nog over is voorziet men nog de werking voor het 

eerste trimester van 1940. Daarna wil men de werking van L‟O.I.E. in verband met de 

Spaanse kinderen beëindigen. 
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Opvang van kinderen: profiel 

Inleiding 

Het verhaal van die kinderen is er één van een voortdurende vlucht: in Spanje van streek naar 

streek, van opvangkolonie naar kolonie, tot uiteindelijk naar het buitenland. Het zijn 

uitsluitend kinderen van republikeinse ouders. Eén van die kinderen, alhoewel niet 

opgevangen door L‟O.I.E. maar door de socialisten, is Emilia Labajos – Perez. Haar verhaal 

kan als voorbeeld genomen worden van de weg die deze kinderen reeds afgelegd hadden. 

Haar vader had dienst genomen in het republikeinse leger, hoopvol om Madrid te kunnen 

beschermen tegen de franquistische troepen (dit in 1936). Burgers werden aangespoord om de 

stad te verlaten. Via Valencia en Catalonië zou Labajos – Perez uiteindelijk in Frankrijk 

terecht komen (begin 1939). Dit na langdurige verblijven in verschillende kolonies: La 

Garriga, Granollers, Premio de Mar,… In Frankrijk, net over de grens, bracht men een aantal 

dagen tot weken door in kampen. Vandaar werd men naar Parijs gestuurd alwaar men de 

groepen vormde. Die verschillende groepen werden naar de opvanglanden gebracht. Zo zou 

Labajos - Perez uiteindelijk midden februari in Moeskroen aankomen. Ook het verdere 

verhaal zou typerend zijn voor deze kinderen: de vader gestorven in één van de vele 

veldslagen, de moeder die het moeilijk had dat haar kinderen door andere mensen werden 

opgevoed.
198

  

Aankomst in 1937: spreiding over het land 

De kinderen werden via 14 verschillende opvangcentra verder verdeeld over het land. Wat 

opvalt is dat de konvooien naar België allen in februari plaatsvonden. Men kan gerust zeggen 

dat de grote pieken 19 en 24 februari zijn. Dit is een kleine maand na de verovering van 

Catalonië: Barcelona is bijvoorbeeld gevallen op 26 januari. Verder ziet men ook dat alle 

kinderen in één zo‟n opvanghome aankwamen op dezelfde dag (mits hier en daar een paar 

uitzonderingen).  
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 LABAJOS – PEREZ Emilia en VITORIA – GARCIA Fernando, Los niños, pg. 106 – 107. 
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Tabel 12: Spreiding van de kinderen over het land 

Gemeente: Aantal kinderen: Aangekomen: 

Antwerpen 29 24/2/1939 

Barvaux 23 10/2/1939 

Kortenberg 21 24/2/1939 

Cul des Sarts
199

 70 19/2/1939 en 

24/2/1939 

Limelette 55 10/2/1939 

Lustin 39 19/2/1939 

Marchin
200

 79 19/2/1939 

Nil Saint Vincent 18 24/2/1939 

Oostende 60 24/2/1939 

Rixensart 39 19/2/1939 en 

enkele 24/2/1939 

Seraing 37 24/2/1939 

Simonon / Luik 61 10/2/1939 

Tihange 68 18/2/1939 

Verviers 42 19/2/1939 

Zonder specifiek 

inschrijvingsnummer 

4 Verspreid 

Totaal: 645  

Bron: Papiers Germaine Hannevart
201

 

 

Het opvangpatroon was steeds hetzelfde. De kinderen kwamen aan in verschillende 

konvooien. Daarna werden ze naar de verschillende homes gebracht. Deze homes, soms 

betrof het gewoon ingerichte lokalen van één of andere vakbond of een vakantiekolonie die 

gehuurd werd, werden gedeeld door verschillende opvangorganisaties. Zowel te Tihange als 

in Cul –des – Sarts zijn ook kinderen die door socialistische organisaties werden opgevangen 
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 Dit is de streek tussen Samber en Maas. 
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 LEGARETTA, Dorothy, Hospitality to the Basque refugee children in Belgium, in: Belgisch tijdschrift voor 

nieuwste geschiedenis, XVIII, pg. 280. Te Marchin werden de kinderen in 1937 opgevangen in een Baskisch 

vluchtelingenhuis. Tussen de 150 à 200 kinderen konden hier terecht. Ook in 1939 werd dit huis dus nog 

gebruikt.  
201

 Na een telling van de identiteitskaartjes kwam ik tot deze cijfers. 
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aangekomen.
202

 Uit de verschillende dossiers van vreemdelingenzaken kan men concluderen 

dat de meeste kinderen ongeveer een maandje tot 6 weken verbleven in één van deze 

instellingen alvorens ze naar hun pleegouders werden doorgestuurd.
203

 

Steekproef 

De steekproef is samengesteld uit zestig kinderen die voor mei 1940 teruggekeerd zijn naar 

Spanje en zestig kinderen die na mei 1940 nog in België waren. Deze dossiers werden, op 

naam en geboorteplaats, aangevraagd bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Uiteindelijk 

kon ik over 116 dossiers beschikken.
204

 Daar bleek echter al vlug dat de gegevens in deze 

dossiers allerminst volledig waren. Evenzo bleek dat de cijfers van L‟O.I.E. ook niet klopten. 

Een aantal kinderen die volgens de archieven van L‟O.I.E. België verlaten hadden bleken 

volgens DVZ nog in België te zijn. Zo kwam ik uiteindelijk aan een verdeling van 48 

kinderen die België verlaten hadden voor mei 1940 en 68 kinderen die nog in België waren na 

mei 1940. Alle voornamen van de toenmalige kinderen zijn omwille van de privacy afgekort. 

Verdeling jongens – meisjes 

Grafiek 1: verdeling jongens – meisjes van de groep kinderen die tot de steekproef behoren (n 

= 116) 

 

Geslacht Aantal kinderen 

Jongens 69 

Meisjes 47 
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 LABAJOS – PEREZ Emilia en VITORIA – GARCIA Fernando, Los Niños, pg. 35. 
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Als men kijkt naar de dossiers van de dienst Vreemdelingenzaken valt op dat men als laatste verblijfplaats in 

het buitenland veelal Spanje, en dan specifiek Catalonië, aangeeft in plaats van Frankrijk. Daaruit zou men 

kunnen concluderen dat men rechtstreeks van Spanje naar België is gekomen. Dit is echter zo goed als 

onmogelijk. Alle kinderen die in België opgevangen zijn kwamen via Frankrijk, en dat na daar een korte tijd 

verbleven te hebben. Men ziet ook dat deze kinderen, die door L‟O.I.E. opgevangen werden, hier aangekomen 

zijn met kinderen die door de B.W.P. opgevangen zijn. Het betrof dezelfde konvooien. Nu weten we dat Isabelle 

Blume zelf verschillende keren naar Frankrijk gereisd is om daar met de autoriteiten de reis van de kinderen te 

bespreken. Deze kinderen verbleven dus enkele weken in Frankrijk alvorens in België aan te komen. 
204

 Enkele dossiers werden niet teruggevonden. 
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Verdeling jongens - meisjes

Jongens 

Meisjes

 

Leeftijd kinderen die tot de steekproef behoren 

Grafiek 2: leeftijd: = 116 

 

Categorie Aantal kinderen van steekproef Percentage 

1-5 jaar 18 15,5% 

6-10 jaar 45 38,8% 

11-15 jaar 44 38% 

16-20 jaar 9 7,7% 

 

Leeftijd kinderen bij aankomst

1-5 jaar

6-10 jaar

11-15 jaar

16-20 jaar
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Geboorteplaats kinderen die tot de steekproef behoren 

Hierbij moet rekening gehouden worden met de vertekening die de grote gezinnen geven. 

Soms zijn er 5 broertjes en zusjes die een overwicht van bepaalde gebieden kunnen geven. 

Maar er zijn duidelijk enkele conclusies te trekken. Zo is Catalonië en omgeving duidelijk het 

gebied waar de meeste kinderen van komen. Het noorden van Spanje volgt daarop, 

waarschijnlijk zijn deze kinderen tijdens de verovering van noord – Spanje en Baskenland in 

1937 in veiligheid gebracht in de kinderkolonies in Catalonië. Ook uit de zone Madrid – 

Valencia komen er een groot aantal kinderen. 

 

Grafiek 3: Geboorteregio van de kinderen die in 1939 in België aangekomen zijn (n = 116) 

 

Plaats Aantal kinderen Percentage 

Catalonië en grensprovincies (Huesca, Tarragona, 

Zaragoza) 

57 49% 

Madrid – Valencia (centrale zone Republikeinen) 19 16,5% 

Kustprovincies in het Noorden (Galicia, Asturias, 

Cantabria) 

18 15,5% 

Baskenland 6 5% 

Eilanden, zuiden, Castilla y Leòn,… 6 5% 

Buitenland 2 2% 

Onbekend
205

 8 7% 

 

                                                 
205

 Bij „onbekend‟ zijn bijvoorbeeld ook plaatsen als Pueblo Nuevo, waarvan er tientallen in Spanje zijn. Het is 

dus niet duidelijk van welke regio deze kinderen afkomstig waren. Verder wist men van enkele kinderen de 

geboorteplaats niet. Deze werden niet ingevuld en zijn in deze grafiek ook bij onbekend geplaatst. 
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Aan de geboorteplaats van de kinderen kan men zien dat ongeveer de helft van de kinderen uit 

Catalonië kwamen. Veelal zijn het plaatsen als Lerida, Barcelona, Tarragona, Balaguer, 

Figueras,… die allen in Catalonië (of de grensstreek) liggen. De andere helft zijn plaatsen die 

reeds door nationalisten veroverd zijn of de regio van Madrid, waar gedurende de 

burgeroorlog ook hevig gevochten werd. Het feit dat deze kinderen van verschillende door 

nationalisten veroverde plaatsen naar Catalonië vluchtten wijst erop dat de ouders 

waarschijnlijk naar republikeinse zones gevlucht waren. 

 

Uit het feit dat men de kinderen evacueerde kan men stellen dat men zelf ook van plan was 

achteraf te vluchten. De kinderen werden namelijk geëvacueerd in de maand februari (of eind 

januari), in deze maand was Catalonië, Barcelona viel op 26 januari 1939, al voor een groot 

deel veroverd. Men kan dus veronderstellen dat de ouders, vooral de vaders dan, actief waren 

in het republikeins leger, of op een andere manier betrokken waren bij de republiek. Indien dit 

niet zo was lijkt het aannemelijk dat men na de verovering van een provincie
206

, en dus na de 

bombardementen van de nationalisten, het dagelijks leven terug opnam. De republikeinen 

hadden de kracht en de middelen niet om grote tegenaanvallen in te zetten, dus waren deze 

gebieden relatief veilig. Gezien de grote vluchtelingenstroom naar Frankrijk na de verovering 

                                                 
206

 Catalonië bestond en bestaat uit 4 provincies: Barcelona, Gerona, Lerida en Tarragona. Tarragona en Lerida 

grenzen aan Spanje (meer bepaald: provincies die door nationalisten veroverd waren) en werden al vlug 

veroverd. Eind januari viel dan de provincie Barcelona gevolgd door de provincie Gerona die in het uiterste 

noordoostelijke puntje van Spanje grenst aan Frankrijk. 
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van Catalonië lijkt het dus logisch dat de ouders of verwanten van de kinderen daar ook bij 

waren. 

Politieke strekking ouders 

Allen waren geëvacueerd uit de Catalaanse gebieden. Dit toont aan dat hun ouders overtuigde 

republikeinen waren. Voor nationalisten was het, in die fase van de oorlog, in het grootste 

gedeelte van de nationalistische zone, ondertussen veilig. Kinderen van nationalistische 

ouders konden dus naar daar gebracht worden. Iets dat waarschijnlijk wel gebeurde of 

daarvoor al gebeurd was gezien Catalonië bekend stond als een republikeins bolwerk. De 

kinderen die geëvacueerd werden hadden dus republikeinse ouders.  

Beroep natuurlijke vader 

Het feit dat de ouders van deze kinderen waarschijnlijk republikeins waren kan men ook deels 

aflezen uit de beroepen die de vaders beoefenden. Het zijn veelal arbeiders (met een zeer 

groot aantal houtbewerkers en metsers). Ook boeren en bedienden (spoorwegbedienden) zijn 

vertegenwoordigd. 

 

Grafiek 4: beroep natuurlijke ouders (n = 51)
207

 

 

 

                                                 
207

 Er zijn slechts cijfers beschikbaar van 51 vaders. 

Beroep  Aantal 

Arbeider 29 

Boer 10 

Vrij beroep / bediende 9 

Overheid 2 

Werkloos 1 
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Gezinssituatie 

Door de vele verschillende mogelijkheden is het niet mogelijk om hier de gegevens in een 

overzichtelijke grafiek weer te geven. De verschillende mogelijkheden zijn: moeder of vader 

(of beiden) zitten in een kamp in Frankrijk, moeder of vader (of beiden) zitten in een kamp in 

een ander land, moeder of vader (of beiden) zitten in een gevangenis of kamp in Spanje, 

moeder of vader (of beiden) zijn vermist of dood. Daar komt bij dat men alleen van de 

kinderen die hier gedurende langere tijd waren heeft bijgehouden wat de situatie van de 

ouders was. Uit deze gegevens blijkt dat één derde van deze kinderen 1 of 2 ouders verloren 

heeft. Van een aantal ouders is de situatie niet geweten. De overige ouders zitten in kampen of 

gevangenissen. Maar van geen enkel kind is de gezinssituatie normaal. 

 

Gezien het belang van deze informatie (met betrekking op het vervoegen van de ouders, of 

familie, in een latere fase) poog ik toch deze informatie in een grafiek weer te geven. Ik heb 

een bepaalde volgorde gerespecteerd. Indien één van de ouders in Spanje verbleef heeft dit 

deze vermelding gekregen (ook al was de partner dood of gevangen genomen). Indien één van 

de ouders dood (of vermist of gevangen) was en de partner verbleef in Frankrijk is dit ook bij 

de categorie „Niet in Spanje‟ gerekend. Deze ouders konden hun kinderen namelijk ook laten 

repatriëren. De categorie „onbekend‟ kan wijzen op verschillende zaken: ofwel wist men niet 

waar de ouders waren, ofwel waren de ouders gewoon in Spanje en vulde men de informatie 
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daarom niet aan, ofwel waren de ouders in België en moest het kind niet gerepatrieerd 

worden.
208

 

 

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat men alleen van de kinderen die na mei 1940 nog 

in België waren deze informatie bijhield. Waarschijnlijk heeft men dus deze informatie 

opgezocht nadat een oproep, van de ouders of de familie, om het kind te repatriëren niet 

kwam.
209

 

 

Grafiek 5: gezinssituatie (n = 68) 
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208

 Deze zaken zijn veronderstellingen of mogelijke verklaringen. De gegevens werden niet ingevuld en ik heb 

dus geprobeerd om een aantal verklaringen te zoeken. 
209

 Van deze hypothese ga ik uit nadat ik een aantal verklaringen gevonden heb die melden dat de ouders sinds 

eind 1939 terug in Spanje waren. Deze informatie is dus eind 1939, begin 1940 opgezocht. 

Gezinstoestand Aantal kinderen 

Dood 22 

Beide niet in Spanje 12 

Eén van de ouders in Spanje 12 

Gevangenis / vermist 7 

Onbekend 15 
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Profiel pleeggezinnen
210

 

Veelal wordt vermeld dat de opvang van kinderen vooral gebeurde door arbeidersgezinnen. 

Zoals eerder in deze scriptie aangegeven werden werklozen grotendeels geweigerd. Niet alle 

opvanggezinnen hebben een beroep aangegeven maar als men kijkt naar de wel gekende 

beroepen merkt men niet echt een overwegende groep op. Zowel arbeiders als hogere kaders 

zijn aanwezig. Zo ziet men naast schepenen, dokters, tandartsen ook timmermannen, 

monteurs, mijnwerkers,… . Er is wel een opvallende aanwezigheid van zelfstandige beroepen. 

Daaronder verstaan we bakkers, beenhouwers, winkeliers,… In Antwerpen en omgeving 

(Hoboken, Berchem,…) zijn er, relatief gezien, veel dokwerkers die een kind opgenomen 

hebben. In Oostende, even opvallend, hoteleigenaars, herbergiers en koffiehuishouders. De 

spreiding van de kinderen is hierboven reeds aangetoond.
211

 Men merkt dat deze opvang 

vooral een Waalse zaak was. Er waren maar twee plaatsen in Vlaanderen, Brussel niet 

meegerekend, waar de kinderen in een home opgevangen konden worden: Antwerpen en 

Oostende. De provincie Luik heeft opvallend veel kinderen opgevangen. 

 

Grafiek 6: beroep pleegvader (n = 78)
212

 

 

Beroepsklasse Aantal 

Arbeider / landbouwer / gepensioneerde 37 

Middenklasse / zelfstandige 31 

Hogere klasse / vrije beroepen 10 

 

                                                 
210

 Zie bijlage 5 voor een tabel met alle bekende beroepen en de woonplaatsen van de pleegouders. 
211

 Zie deel „Spreiding over het land‟. 
212

 Van niet alle pleegouders is het beroep bekend. Deze grafiek is zeker niet exact, dit dient om een indicatie te 

geven. Het is onduidelijk of men een beroep zoals timmerman als arbeider of zelfstandige uitoefende.  



  90 

Beroepsklasse pleegouders

Arbeider / landbouwer /

gepensioneerde

Middenklasse /

zelfstandige

Hogere klasse / vrije

beroepen

 



  91 

Het repatriëren van de kinderen 

Leeftijd kinderen 

Grafiek 7 en 8: het aantal kinderen dat niet en wel gerepatrieerd is na mei 1940 (n = 116) 

 

Categorie Aantal niet - gerepatrieerde kinderen Aantal gerepatrieerde kinderen 

1-5 jaar 15 3 

6-10 jaar 28 16 

11-15 jaar 14 31 

16-20 jaar 5 4 

 

Leeftijd kinderen die in België bleven na mei 1940

1-5 jaar

6-10 jaar

11-15 jaar

16-20 jaar

 

 

Leeftijd kinderen die België verlaten hebben na 

mei 1940

1-5 jaar

6-10 jaar

11-15 jaar

16-20 jaar
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Mogelijke conclusies die je hieruit kunt trekken:
213

 

 

 De grootste categorieën zijn overduidelijk 6-10 en 11-15 jaar. Beiden zijn ongeveer 

even groot. 

 De groep 11-15 jaar is duidelijker vertegenwoordigd bij de gerepatrieerde kinderen. 

 Jonge kinderen, tussen 1 en 5 jaar, werden minder gerepatrieerd. 

 De niet – gerepatrieerde kinderen / jongvolwassenen van de categorie 16-20 jaar 

bleven voornamelijk hier omdat ze ofwel werk gevonden hadden ofwel omdat ze hier 

studeerden. 

Een moeilijke terugkeer 

Zoals reeds beschreven hadden bijna alle kinderen 1 of beide ouders verloren. Het gebrek aan 

een goede gezinssituatie of het gebrek aan toekomstvooruitzichten deed veel ouders besluiten 

dat het beter was indien hun kinderen in België opgroeiden. Daar komt nog bij dat men in 

Spanje geobsedeerd was door „psiquismo del fanatismo marxista‟. Een „syndroom‟, waarvoor 

men speciale klinieken liet inrichten, waardoor mensen zich aangetrokken voelden tot het 

communisme en marxisme. De professor die hiervoor verantwoordelijk was, Antonio Vallejo 

Nagera, kwam tot de conclusie dat men alleen door de kinderen te scheiden van de ouders dit 

syndroom kon stoppen. Zo waren er in 1943 reeds meer dan 12 000 kinderen weggehaald bij 

hun ouders om hen te scholen in nationalistische waarden.
214

 Sommige kinderen werden 

geadopteerd door nationalistische ouders en van de gerepatrieerde kinderen kwamen er vele 

terecht in de weeshuizen van de falangistische Auxilio Social, alwaar ze gedwongen werden 

Franco te vereren. In die context is het niet verwonderlijk dat veel ouders er voor kozen om 

hun kinderen in het buitenland te laten opgroeien. Het verschil met de kinderen die reeds in 

1937 in België aangekomen zijn is uiteraard die 2 jaren minder. In welke mate kan een 

verblijf van enkele maanden, van ongeveer februari 1939 tot oktober of november 1939, een 

kind beïnvloeden? Toch redelijk, aangezien er heel wat kinderen langer gebleven zijn dan een 

tiental maanden. Na de repatriëringen waren er veel kinderen met heimwee naar België, zij 

wensten terug te keren naar hun 2
de

 vaderland  

                                                 
213

 Rekening houdend met het feit dat maar één vijfde van de kinderen vertegenwoordigd is. 
214

 BEEVOR, Antony; De Strijd om Spanje, pg. 417, o.c. 
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De redenen waren divers: 

 

 In Spanje zag men ze als vreemden en verraders. Men kon niet meer opnieuw aarden 

in Spanje, men miste de warmte van het opvanggezin. Bovendien waren de meeste 

kinderen in een cruciale fase opgegroeid zonder ouders. Men zou kunnen stellen dat 

de niños een essentieel deel van hun identiteit en cultuur verloren waren. 

 Er waren affectieve banden gegroeid tussen het kind en het opvanggezin, ten koste van 

de natuurlijke ouders.
215

 

 De kinderen kwamen van een welstellend leven in België in de diepe armoede terecht. 

 Dikwijls wachtte bij de aankomst in Spanje één van de franquistische weeshuizen of 

heropvoedingskampen. 

 

Wat betreft de ouders: 

 

  Hun ouders konden door hun republikeinse achtergrond niet of moeilijk aan werk 

geraken. Indien ze werk hadden was het onderbetaald werk. Evenzo door hun 

achtergrond werden deze mensen voortdurend gecontroleerd. De Guardia Civil hield 

hen constant in het oog en men leefde in een klimaat van voortdurende kleine 

pesterijen. 

 Dikwijls was één van de of beide ouders dood of zat de vader vast in een 

gevangenkamp. Men kwam niet terecht in een gezinssituatie. 

Repatriëringen door de grote organisaties 

De repatriëringen van de kinderen gebeurde niet door de overheid maar door de organisaties 

apart. Het Baskisch Kinderwerk deed dit op oproep van het Vaticaan. Zoals eerder gesteld 

werden er na enige frauduleuze aanvragen harde bewijzen gevraagd. De andere organisaties 

zoals de B.W.P. en L‟O.I.E. kozen ervoor om hun repatriëringen volledig door het Rode Kruis 

te laten gebeuren.
216

 De B.W.P. weigerde zelfs, onder andere om ideologische redenen, 

gesprekken aan te knopen met de nieuwe nationalistische regering. De Belgische regering 

richtte daarom een neutrale commissie op. Deze commissie bestond uit leden van het Spaanse 

                                                 
215

 CAESTECKER, Frank, ELOY, Sarah; De opvang van Spaanse minderjarige oorlogsvluchtelingen in België, 

in: PAUWELS, Hilde; Los Niños, pg. 220, o.c. 
216

 In dit deel worden socialistische repatriëringen en repatriëringen door neutrale organisaties door elkaar 

besproken. Tenslotte werden de kinderen die onder hun hoede stonden met dezelfde konvooien terug naar Spanje 

gestuurd. 
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consulaat, het Rode Kruis en het Nationaal Comité voor hulp aan de Spaanse Kinderen. De 

praktische organisatie werd voornamelijk gedaan door het Rode Kruis.
217

 Deze commissie 

was grosso modo verantwoordelijk voor alle kinderen behalve diegene die door het Baskisch 

Kinderwerk waren opgevangen. Normaal bracht men de kinderen tot aan de Spaanse grens 

waar ze door onder andere het Spaanse Rode Kruis werden opgevangen. De Baskische 

kinderen die door de B.W.P. terug naar Baskenland gestuurd werden kregen wel begeleiders 

mee tot aan Bilbao waar de Belgische consul ze verder opving.
218

 Ondanks het tijdelijke 

karakter van de opvang was een tweede scheiding van een gezin voor die kinderen hard te 

verduren. De ellende in Spanje was nog steeds groot en de wonden van de burgeroorlog 

waren nog niet geheeld. Een oproep door de ouders, ook al was het onder zware 

franquistische druk kon men echter niet negeren. Bovendien kwam Wereldoorlog II eraan
219

 

en was ook het onderhoud in homes financieel niet meer te dragen. 

 

De B.W.P. begon in april kinderen te repatriëren. De eerste groep vertrok op 25 april 1939 en 

telde 480 kinderen. Een maand later, op 23 mei 1939, vertrok er weer een groep, ditmaal 

waren ze met 400. Nadien waren de konvooien gemengd. Het Rode Kruis had in totaal een 

zestal treinen tot hun beschikking om de kinderen naar Spanje te brengen. De volgende groep 

vertrok op 19 juli, samen met kinderen van L‟O.I.E., zoals in de tabel hieronder duidelijk te 

zien is. Ook Eeckhout vermeldt in haar werk deze repatriëringen. Ze stelt dat de 450 kinderen 

allen van de B.W.P. komen. Dit blijkt niet zo te zijn. Ook het konvooi van 10 oktober schrijft 

ze toe aan de B.W.P.: „op 10 oktober 1939 vertrekt de volgende trein met kinderen, doch het 

aantal is hier onbekend‟.
 220

 Dit konvooi was inderdaad vertrokken maar het had geen 

kinderen van socialistische organisaties in hun rangen. Tania Eeckhout slaat de bal hier dus 

mis. Ook met de konvooien van 7 november en 5 december werden er nog kinderen 

teruggestuurd. Daarna begon het socialistische comité de verantwoordelijkheid af te schuiven. 

Indien de pleegouders een kind wilden houden, bijvoorbeeld omdat de Spaanse ouders dat 

vroegen, werd de verantwoordelijk officieel overgedragen. 

                                                 
217

 LABAJOS – PEREZ Emilia en VITORIA – GARCIA Fernando, Los Niños, pg. 73, o.c. 
218

 EECKHOUT, Tania; De hulp aan Republikeins Spanje uitgaande van de BWP afdeling Gent – Eeklo, in: 

Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, XVIII, 1986, 215 pg, o.c. 
219

 Dit is niet herinterpreteren. Met de militarisering van het Rijnland en het voortdurende machtsvertoon van 

Duitsland voelde men een oorlog aankomen. 
220

 Ib. pg. 216, o.c. 
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Repatriëringen door L’O.I.E. 

De repatriëringen van L‟O.I.E. begonnen na juli 1939 ook in samenwerking met het Rode 

Kruis. Tussen 19 juli 1939 en 22 februari 1940 zou men zo 461 kinderen naar Spanje 

repatriëren. De piek lag, zoals onderstaande tabel laat zien, in de wintermaanden van 1939. 

 

Tabel 13: Repatriëringen 

Datum konvooi: Aantal kinderen opgevangen 

door L’O.I.E.: 

Totaal aantal kinderen 

(verschillende 

organisaties)  

Konvooi van 19 juli 1939 32 kinderen 450 kinderen 

Konvooi van 10 oktober 1939 146 kinderen 146 kinderen 

Konvooi van 7 november 1939 106 kinderen 680 kinderen 

Konvooi van 5 december 1939 103 kinderen 500 kinderen 

Konvooi van 10 januari 1940 52 kinderen 52 kinderen 

Konvooi van 22 februari 1940 15 kinderen 15 kinderen 

Buiten de konvooien 7 kinderen  

Totaal: 461 kinderen  

Bron: Labajos – Perez en Papiers Germaine Hannevart
221

 

 

Men dient hierbij op te merken dat deze repatriëringen gedaan werden in het kader van de 

Neutrale Repatriëringscommissie. Die commissie begon in april 1939 met de repatriëring van 

de kinderen van de niet – katholieke organisaties.
222

 Verschillende organisaties organiseerden 

samen een konvooi. Het aantal kinderen van L‟O.I.E. staat in de 2
de

 kolom. Het totale aantal 

kinderen in het konvooi staat in de 3
de

 kolom. Er zijn nog konvooien na februari 1940 

georganiseerd (april, mei, september 1940, januari en juni 1941), maar daar zijn geen precieze 

aantallen van terug te vinden.
223

 De reis naar Spanje duurde meestal een dag of twee met een 

korte tussenstop in Parijs.  

 

Uit verzamelde gegevens blijkt dat de kinderen in Spanje niet door een voltallig gezin 

opgevangen werden.
224

 Na 3 jaar burgeroorlog waren van de meeste kinderen één of beide 

                                                 
221

 LABAJOS – PEREZ Emilia en VITORIA – GARCIA Fernando, Los Niños, pg. 78 
222

 Ib., pg. 77, o.c. 
223

 Ib., pg. 78, o.c. 
224

 Zie „profiel kinderen‟ 
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ouders verloren, zaten de ouders in een gevangenis of verbleven die in Frankrijk of in een 

ander land in ballingschap. De data waarop de kinderen gerepatrieerd zijn lijken wat laat. Na 

de val van Catalonië was de burgeroorlog zo goed als voorbij. Alleen in het centrum en de 

regio van Madrid, de gebieden die nog in handen van de republikeinen waren, werd er nog 

sporadisch gevochten. De burgeroorlog eindigde officieel enkele dagen na de val van Madrid 

op 1 april 1939. Zoals we in bovenstaande tabel kunnen zien werden de meeste kinderen 

gerepatrieerd in de maanden oktober, november en december. Een eenvoudige verklaring kan 

men vinden in het profiel van deze kinderen. Zoals eerder gesteld kwamen deze kinderen uit 

de Catalaanse zone. Hun ouders waren allen overtuigde republikeinen die naar daar waren 

gevlucht of hun kinderen in één van de daar aanwezige kolonies hadden ondergebracht en ook 

in deze of in de centrale republikeinse zone verbleven. Na de val van Catalonië zijn er rond de 

400 000 tot 500 000 mensen richting Frankrijk gevlucht. De toestanden in 

vluchtelingenkampen waren niet geschikt voor kinderen. Ik heb aangegeven dat Frankrijk de 

gevluchte republikeinen aanspoorde om terug te keren. Iets wat de meesten, ongeveer een 180 

000, in het najaar van 1939 ook deden. Eenmaal terug in Spanje werden ze ofwel gevangen 

genomen ofwel gedood. Uit de literatuur en verschillende bronnen blijkt dat men de 

overblijvende gezinsleden dikwijls dwong om de kinderen terug te vragen. De procedure om 

de kinderen terug te halen was eenvoudig. Men moest een opeisingsbrief naar de 

verantwoordelijke organisatie sturen. Die nam dan contact op met het pleeggezin. Het was 

dan aan het pleeggezin om het kind naar het station (meestal is dit Brussel – Centraal) te 

brengen. Daar stond een trein te wachten die de kinderen onder de hoede van het Rode 

Kruis
225

 die de kinderen terug naar Spanje bracht. Dit werd ook gebruikt als propaganda door 

het franquistische regime.
226

  

                                                 
225

 In het geval van L‟O.I.E. 
226

 LABAJOS – PEREZ Emilia en VITORIA – GARCIA Fernando, Los Niños, pg. 81, o.c. 
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Hiaten in de repatriëringen van L’O.I.E. 

Men had in totaal 645 kinderen geplaatst. De repatriëringen verliepen als volgt: 

 

Grafiek 9: Repatriëringen door L‟O.I.E. (n = 584) 

 

Datum konvooi: Aantal kinderen: 

Konvooi van 19 juli 1939 32 kinderen 

Konvooi van 10 oktober 1939 146 kinderen 

Konvooi van 7 november 1939 106 kinderen 

Konvooi van 5 december 1939 103 kinderen 

Konvooi van 10 januari 1940 52 kinderen 

Konvooi van 22 februari 1940 15 kinderen 

Tussen 22/2/1940 en 1/5/1940 123 kinderen 

Buiten de konvooien 7 kinderen 

Totaal: 584 kinderen 
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De piek van de repatriëringen lag in de maanden oktober – november – december. Daarna liep 

het aantal terug tot 15 kinderen in februari. Volgens L‟O.I.E. waren er in mei 1940 nog 61 

kinderen in het land. Dus in de maanden maart en april zouden er 123 kinderen gerepatrieerd 

zijn. Dit lijkt onlogisch. Maar na het bekijken van de dossiers van Vreemdelingenzaken bleek 

dat deze getallen allerminst kloppen. Zo bleken op 50 kinderen die zogezegd gerepatrieerd 

waren er 8 nog in België te verblijven na mei 1940. Als men dit cijfer extrapoleert komt men 

aan een totaal van ongeveer 90 kinderen bovenop de kinderen die in mei 1940 nog in België 

verbleven. Hierbij wil ik melden dat dit een hypothese is. Om een exact cijfer te krijgen zou 

men alle dossiers bij de dienst Vreemdelingenzaken moeten aanvragen. Om een beeld te 

krijgen van het aantal niet - gerepatrieerde kinderen: 

 

Grafiek 10: gegevens en schatting aantal kinderen gebleven – vertrokken voor mei 1940 
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Repatriëren naar Frankrijk 

Enkele tienduizenden Spanjaarden bleven in Frankrijk, zij vroegen dan ook om hun kinderen 

naar daar te sturen. Voor die kinderen echter is er een bijkomend probleem. De Franse 

regering weigert kinderen op haar grondgebied toe te laten zonder een transitvisum. Daarbij 

weigeren ze die visa uit te reiken aan kinderen die bij hun ouders in Frankrijk willen 

blijven.
227

 Een mogelijke oplossing zou zijn dat die ouders werken in één van de 
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werkbataljons die de Franse regering had opgericht of dat ze toestemming hadden gekregen 

om in Frankrijk te blijven. Ook hier werkten de verschillende organisaties samen met elkaar. 

Zo vindt men in de archieven voorbeelden van kinderen die onder de hoede van L‟O.I.E. 

stonden maar toch onder begeleiding van de socialisten naar Frankrijk gebracht zijn.
228

 Het 

blijkt uit de brieven dat deze kinderen soms visa kregen. Een echte reden waarom wel of niet 

is er niet te vinden. In het geval van A. Canoras Gimenez heeft hij toestemming gekregen om 

zich te Clermont – Ferrand bij de moeder te begeven. Het blijkt dat men de kinderen kon 

toelaten in departementen indien de verantwoordelijke prefect toestemming had gegeven. In 

het geval van A. verkreeg hij die toestemming van zodra zijn moeder het gevangenkamp van 

Gribesval verlaten had en onderdak had gevonden bij een Frans gezin.
229

  

 

Soms probeerde het O.I.E. om de ouders op andere gedachten te brengen. Zo vroeg de vader 

van E. en J. Ber Montserrat om zijn kinderen naar St. - Cyprien te sturen. Hij had echter nog 

geen toestemming van de prefect. L‟O.I.E. wees erop dat door de actuele toestand, het was 

ondertussen november 1939, het misschien beter was om de kinderen naar Chili of naar Cuba 

te sturen. Dit was een mogelijkheid die L‟O.I.E. zeker overwoog en de repatriëring naar die 

landen lag binnen hun mogelijkheden.
230

 

Adopteren of het weeshuis 

Het gemakkelijkste leek het de kinderen bij de pleegouders te laten. De pleeggezinnen die 

hiervoor toestemming hadden gegeven of gevraagd hadden om het kind nog langer te houden 

kregen vanaf dan de volle verantwoordelijkheid: „Nous pensons que cette situation n‟est pas 

grave puisque vous éntiez de toute façon disposé à garder l‟enfant définitivement‟.
231

 

Uiteindelijk zouden er ook in 1940 nog repatriëringen plaatsvinden en dit tot februari 1940. 

Kinderen waarvan de pleegouders aangaven dat men er niet meer voor kon zorgen en waarvan 

ook de familie in Spanje te kennen gaf dat men ze niet kon onderhouden werden met deze 

laatste konvooien naar franquistische weeshuizen gestuurd.
232

 De kinderen die daarna nog 

achterbleven zaten dus bij hun pleegouders, zoals hierboven gezegd, of werden veelal naar 

Kortenberg of een ander weeshuis in België (Marcinelle,…) gestuurd. De kosten voor deze 

kinderen werden te groot, de pleegouders konden deze kinderen door de rantsoenering niet 
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meer onderhouden of men was bang voor Duitse represailles omdat men kinderen van „roden‟ 

had opgevangen. Deze kinderen werden grotendeels door de Duitsers in 1942 terug naar 

Spanje gestuurd. Sommige kinderen zullen tijdens Wereldoorlog II naar het buitenland 

vluchten met hun pleegouders. Andere zullen hier blijven, hier trouwen, kinderen krijgen,… 

Zij zullen, zoals verder zal aangetoond worden, gezelschap krijgen vanaf de jaren ‟50 van 

vele andere Spanjaarden die hier als kind enkele gelukkige jaren beleefd hebben en in België 

aan hun toekomst komen bouwen. 

 

Een relatief hoog aantal mensen is nog gestorven na het beëindigen van de vijandelijkheden, 

dit was onbekend bij de opvangorganisaties hier. Deze kinderen verbleven dikwijls bij 

gastgezinnen tot men zekerheid had. Daarna werden ze ofwel geadopteerd door hun gastgezin 

ofwel naar Spanje gestuurd waar ze in een weeshuis opgevangen werden. Bovendien bleven 

enkele republikeinse leiders en een omvangrijk deel van het republikeinse leger hopen dat 

Frankrijk, na duidelijke schendingen van het non – interventiepact door Italië en Duitsland, 

zich toch nog in de strijd zou mengen. Met het naderen van Wereldoorlog II en de erkenning 

van nationalistisch Spanje door Groot – Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten werd 

echter duidelijk dat dit onmogelijk was. Nu de strijd definitief verloren was leek het soms het 

beste om de kinderen terug naar Spanje te halen. Een reis die zou eindigen in een weeshuis of 

een franquistisch heropvoedingsgesticht. 

Gedwongen repatriëringen 

We zien aan de repatriëringsdata dat dit in het geval van veel kinderen door de Duitsers 

gebeurde. Het is geweten dat Franco afspraken maakte met de bezetter in België, Frankrijk,… 

om de kinderen terug te sturen en de bannelingen naar de concentratiekampen te sturen. De 

Falange verspreidde lijsten met kinderen en hun vermoedelijke adres naar de verschillende 

vertegenwoordigers van de Spaanse regering in de verschillende landen. Die lijsten zijn nog 

steeds bewaard. Men vroeg om de kinderen naar het Spaanse Consulaat te brengen. De 

Spaanse regering stond dan in voor de verdere repatriëring van de kinderen. De kinderen die 

terugkwamen in Spanje kenden en spraken, na een verblijf van meer dan 4 jaar, dikwijls de 

taal niet meer. Ook kwamen ze in een omgeving terecht die zeer vijandig stond tegenover de 

kinderen van republikeinse kinderen. Tenslotte waren ze hun land ontvlucht op een moment 

dat ze reeds in delen van Spanje terecht konden waar geen oorlog woedde. Men vond dikwijls 

alleen de moeder terug, de vader was gesneuveld in één van de vele veldslagen of was terecht 

gekomen in een gevangenis, heropvoedingskamp of was voor een executiepeloton beland.  
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Soms bleef het echter de wens van de ouders dat hun kinderen in België bleven, die ouders 

probeerden dan ook naar België te komen. Dit kunnen we onder andere zien in de dossiers 

van E.
233

 en L. Diego Allende
234

. Beiden zijn geboren te Madrid. Tijdens de burgeroorlog 

verbleven ze in verschillende kinderkolonies in Catalonië. Beide kinderen werden in België 

bij verschillende pleeggezinnen opgevangen. Tijdens Wereldoorlog II vluchtte E. met haar 

pleeggezin naar Engeland. In 1945 kwam ze terug naar België. Diego werd op 22 februari 

1941 naar Bilbao gerepatrieerd. In juli 1946 keerde hij echter terug naar België. 

Waarschijnlijk op aanvraag van de vader die ondertussen, met een reisvisa in oktober 1945, 

ook in België aangekomen was. Hij gaf aan dat hij bij zijn kinderen wil zijn en had 

ondertussen werk gevonden. Alle drie gaven ze aan dat ze voor langere tijd in België willen 

wonen omdat ze Spanje niet democratisch vinden. Dit werd geweigerd en men vroeg om het 

land te verlaten. Het gezin ging daarop in 1951 naar Argentinië. 
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Het leven en de terugkeer naar België 

Het reminiscentie-effect  

Redenen waarom men niet in Spanje wou blijven zijn de voorbije pagina‟s al ruimschoots 

aangehaald.
235

 Ook is er in de psychologie en de geschiedenis het reminiscentie – effect waar 

men onder andere in levensloopanalyses rekening moet houden. Naarmate een mens ouder 

wordt gaat hij herinneringen uit een bepaalde periode beter en vaker herinneren dan periodes 

hiervoor en erna. Dit effect beslaat de herinneringen uit de periode tussen het tiende en 

dertigste levensjaar. Het effect is van toepassing indien men personen aan de hand van 

steekwoorden of vrije associatie laat vertellen. Bovendien is de piek van dit fenomeen, de 

reminiscentiehobbel, te situeren rond het vijftiende levensjaar.
236

 De meeste kinderen waren 

rond de tien à twaalf jaar toen ze hier aankwamen. Na de drie of meerdere jaren dat ze hier 

bleven kwamen ze dus volop in de periode die omschreven wordt als de reminiscentiehobbel. 

Een verklaring voor deze levendige herinnering kan men vinden in het feit dat zich in de 

jeugd en de vroege volwassenheid gebeurtenissen voor doen die je persoonlijkheid vormen, je 

identiteit bepalen en de koers van je leven sturen.
237

 De periode die de niños hier in België 

doorbrachten was dus bepalend voor de rest van hun leven. Dit zou kunnen verklaren waarom 

ze, toen ze na enkele jaren, probeerden terug te keren naar hun vaderland, zich niet meer 

konden vinden in de omstandigheden daar. Sommige kinderen verbleven hier veel langer dan 

de 3 jaren die de burgeroorlog duurde omdat de situatie in Spanje jarenlang slecht bleef en de 

levenskwaliteit laag was. Dikwijls verkoos men WOII in België of een ander land boven de 

toestand in Spanje. 

Los años del hambre 

Na de burgeroorlog was er veel armoede. Daar waar nationalistische aanhangers het al 

moeilijk hadden was het voor republikeinen dikwijls onmogelijk om goedbetaald werk te 

vinden. De eerste tien jaar van het Franco – regime zouden bekendstaan als „los años del 

hambre‟, de hongerige jaren, en dit aan beide zijden van het politieke bestel. Franco legde de 

schuld bij de burgeroorlog en dan vooral bij de gevoerde socialistische hervormingen, 

hervormingen die uiteraard ingetrokken werden. De werkelijke redenen waren de politieke 
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beslissingen die El Caudillo nam. De oorlog had wel redelijk wat schade toegebracht aan de 

productiecapaciteiten maar niet in die mate dat de economie volledig vernietigd was. Het 

franquistische regime wou een autarkische politiek voeren. Daarbij stimuleerde men de export 

en wou men de import zoveel mogelijk beperken. Spanje moest zelfvoorzienend worden en 

zijn.  

 

Vanaf 1939 werd alle import waarvoor een Spaans vervangproduct bestond geweerd. Daarbij 

ging het niet alleen om tonijn die vervangen werd door „corbina‟, een vis die leefde in de 

Spaanse visgronden voor de Sahara en opmerkelijk minder was van kwaliteit, maar ook 

metaal en ijzererts werden zoveel mogelijk zelf hergebruikt. Om de landbouwproductie te 

verbeteren werd er afgestapt van het republikeinse plan om grond te herverdelen, in de plaats 

daarvan werden de grote landbouwbedrijven verbeterd of werden er nieuwe opgericht.
238

 

Daarbij werden de irrigatiekanalen dikwijls gegraven door republikeinse gevangenen en niet 

door betaalde arbeiders. Ook de arbeiders op die bedrijven waren dikwijls gevangenen of 

onderbetaalde arbeiders. Dit alles leidde ertoe dat veel mensen droomden van een beter leven 

buiten Spanje. 

Economische kentering 

Dit economisch regime was niet langer haalbaar en er werd besloten om het roer te keren. In 

de jaren ‟60 was Spanje aan een inhaalbeweging begonnen. Het bruto binnenlands product 

bedroeg toen 60% van dat van de landen van de Europese Gemeenschap. Na een steile klim 

begin jaren ‟70, het BBP bereikte in 1965 reeds 70%, waarin Spanjes economie fel steeg 

bereikte het BBP meer dan 80% in 1975.
239

 Dit, samen met de dood van Franco en de 

onverwacht snelle terugkeer naar de democratie
240

, zorgde ervoor dat er vele Spanjaarden 

terug naar hun land vertrokken.
241

 Velen bleven echter, ze hadden hier kinderen, soms waren 

er al kleinkinderen op komst, ze woonden reeds 30 jaar in België,… Sarah Eloy stelt dat de 

achteruitgang zeer geleidelijk gaat. In 1981 waren er nog 58 255 Spanjaarden. Tien jaar later 

waren dat er al 7 000 minder en in 1996 verminderde dit nog eens met 5 000 Spanjaarden tot 

43 802. Als redenen geeft ze aan dat deze daling voornamelijk te wijten is aan natuurlijke 
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oorzaken, met als meest belangrijke sterfte.
242

 Voor de jaren zeventig gaat dit argument echter 

niet op. De telling van 31 december 1970 maakt melding van 67 534 Spanjaarden in ons land. 

Tien jaar later zijn dat er nog maar 58 255. De groep Spanjaarden in België bestond uit 2 

verschillende categorieën, voor zover men daarvan kan spreken: een groep die hier als kind 

aangekomen was tijdens de burgeroorlog en een groep die in de jaren ‟50 als mijnwerker naar 

België gekomen is. De groep die als kind naar België gevlucht is had in de jaren ‟70 een 

leeftijd tussen de 40 en 50 jaar bereikt. De groep die hier als mijnwerker was gekomen moest 

bij aankomst een leeftijd hebben tussen de 18 en 35 jaar. Het is dus onwaarschijnlijk dat deze 

groep een grote daling kende door natuurlijke sterfte. Het lijkt er dus op dat het aantal 

Spanjaarden verminderde door een terugkeer in de jaren ‟70 en een natuurlijke sterfte vanaf 

eind jaren ‟80.
243

 Dit zal nog versnellen aangezien Sarah Eloy terecht opmerkt dat de groep 

Spanjaarden in België snel vergrijst. De Spaanse bejaarden bedroegen in 2004 reeds 15,7% 

van de Spaanse bevolking in België.
244

 

Een analyse van de groep die na mei 1940 nog in België verbleef 

Hierbij wil ik de groep kinderen die na mei 1940 in België bleef verder bekijken.  

 

Grafie 11: Aantal kinderen dat hier gebleven is (n = 68) 

 

Reden Aantal kinderen 

Niet teruggekeerd 17 

Teruggebracht tijdens WOII
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 35 

Teruggekeerd na WOII 5 

Onbekend of onduidelijk
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 12 
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Status kinderen

Niet teruggekeerd

Tijdens WOII

Na WOII

Onbekend / geen

vertrekbewijs

 

 

Van het aantal kinderen dat na mei 1940 nog in België verbleef zijn er dus 17 niet 

teruggekeerd naar Spanje. Na WOII zijn er op verschillende tijdstippen terug, ondertussen 

volwassen geworden, 15 kinderen terug naar België gekeerd. Daarvan zijn er 13 tussen 1946 

en 1949 en 2 begin jaren ‟50 hier aangekomen. De hoofdredenen waren het afwerken van de 

studies, vluchten van de repressie in Spanje of zoeken naar werk.  

 

De hier gebleven en teruggekeerde personen probeerden zich zo goed mogelijk te integreren. 

Alhoewel we kunnen zien dat niet bij iedereen daartoe de behoefte was kunnen we stellen dat 

de meerderheid koos voor een definitief leven in België. Het feit dat men broertjes of zusjes 

had die reeds in België geadopteerd waren maakt niet zoveel uit voor het eigen status. Zo zien 

we bij de familie Aguilar Figuls dat E. niet teruggekeerd is naar Spanje maar hier in België 

niet geadopteerd of genaturaliseerd is. Broertje J. is ook niet teruggekeerd maar wel 

genaturaliseerd. Het laatste broertje R. is wel gerepatrieerd, in 1942. Hij is teruggekeerd en 

geadopteerd en genaturaliseerd. Een tweede voorbeeldje om dit te staven zijn broer en zus 

Angulo Perez. Zusje A – M is gerepatrieerd en niet teruggekeerd. Broertje E. is niet 

gerepatrieerd en wel genaturaliseerd. Om een volledig beeld te krijgen van deze 

familiebanden zou men alle dossiers moeten aanvragen bij DVZ. Wel is duidelijk te merken 

dat het status van de ouders (gevangen, dood, in Spanje) weinig te maken heeft met het al dan 

niet repatriëren van deze groep kinderen. Men ziet in het bijgevoegde excelbestand dat ouders 

die nog leven hun kinderen niet laten repatriëren en kinderen die geen ouders hebben toch 

gerepatrieerd worden. 
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Grafiek 12: status kinderen (n = 68) 

 

Status kinderen Aantal 

Adoptie 2 

Naturalisatie 12 

Adoptie en naturalisatie 6 

Geen (bleven wel in België) 10 

Niet van toepassing
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Men keerde ook terug naar België om hier te komen studeren. Terugkeren deed men op een 

aantal verschillende manieren. Men vroeg een reisvisa aan onder het mom dat men zijn of 

haar vroegere pleegouders nog eens wou bezoeken. In België bleek men dan onderdak te 

kunnen vinden bij deze mensen, daarna begon men te studeren of vroeg men een arbeidskaart 

aan. Studies werden onder de hoede gedaan van de pleegouders. Ook indien men hier wou 

werken kon men dikwijls rekenen op hun hulp. Alhoewel de gegevens zeer onvolledig zijn 

wil ik dit toch in een grafiek weergeven. 
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Grafiek 13: kinderen die gerepatrieerd zijn na WOII en teruggekeerd zijn naar België (n = 

15)
248

 

 

Reden  Aantal 

Studies afwerken 3 

Ouders vervoegen 2 

Komen werken maar geweigerd
249

 4 

Komen werken 6 

Onbekend 2 

 

Reden terugkeer kinderen na WOII

Studies afwerken

Ouders vervoegen

Komen werken,

geweigerd

Komen werken

Onbekend

 

 

Van de kinderen, van de steekproef, die in 1939 naar Spanje zijn gerepatrieerd zijn er later 

maar 2 terug naar België gekomen. 

De toekomst lag in de mijnen 

Uit het onderstaande verhaal van F. Martinez Garcia blijkt dat men zonder problemen België 

legaal kon binnenkomen. Tenminste, als men daarvoor in de mijnen wou afdalen.
250

 

F. is geboren te Cartagena op 10 maart 1928. Haar vader was gestorven halverwege de oorlog, 

haar moeder bevond zich nog steeds te Barcelona. Op 18 februari 1939 kwam ze voor de 

eerste keer in België aan. Zoals gezegd werden alle aangekomen kinderen eerst naar één van 

de opvanghomes gebracht. In het geval van F. was dit te Tihanges, waar ze een maandje 
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verbleef, en daarna in het Hôme des enfants Espagnols te Ougrée. In tegenstelling tot vele 

andere kinderen is ze daar steeds gebleven. In 1943 werd ze teruggestuurd naar Spanje. In 

1951, meer bepaald op 28 december, is ze teruggekomen naar België, ze trouwde enkele 

dagen na haar aankomst met een Italiaan die ze in Spanje had leren kennen en haar man had, 

ondanks geen eerdere banden met België, bij hun terugkeer direct werk. In de Waalse 

steenkoolmijnen was er namelijk werk met hopen en diegene die ervoor kozen om daar te 

werken konden zonder problemen naar België komen. Uiteindelijk zou het koppel hier in 

België 6 kinderen krijgen en hun ganse leven hier blijven. 

 

Men was dus ten zeerste welkom als mijnwerker. Het tekort aan arbeidskrachten was het grote 

probleem van deze sector. Na de oorlog daalde het aantal Belgische mijnwerkers razendsnel. 

Men kon het tekort nog opvangen door Duitse krijgsgevangenen tewerk te stellen. Onder 

Amerikaanse druk werden deze personen uiteindelijk vrij gelaten. De Belgische regering 

voerde daarvoor reeds een mijnwerkersstatuut in dat met zijn vele voordelen, hoge lonen, 

premies, vrijstelling legerdienst,… de werknemers naar de mijnen moest lokken. Dit volstond 

echter niet. Men moest mijnwerkers buiten het eigen land beginnen zoeken. In de eerste 

naoorlogse jaren werd de blik op Spanje en Portugal, beiden ontsnapt aan Wereldoorlog II, 

gericht. Alhoewel de rekruteringscommissie in eerste instantie met lege handen moest 

terugkeren, waarschijnlijk omdat Spanje toen op zichzelf gericht was en een autarkische 

politiek voerde,
251

 kan men in de dossiers van Vreemdelingenzaken zien dat er toch een groot 

aantal Spanjaarden vanaf het begin van de jaren ‟50 naar België gekomen is en hier dan werk 

gevonden heeft in de mijnen. Dit was misschien niet altijd hun bedoeling maar het was de 

beste manier om in België te kunnen verblijven. In een aantal getuigenissen wordt duidelijk 

dat de Spanjaarden weliswaar welkom waren om hier te komen werken, maar dat dit 

gekoppeld was aan een strenge controle en een groot aantal voorwaarden: 

 

Ik heb me er vaak over verbaasd hoe iets kan veranderen. Als Spaanse oorlogskinderen 

werden we hier moet open armen ontvangen, we waren bijzonder. Toen ik daarna voor de 

tweede keer naar België kwam, om hier zwaar werk te doen, kregen we geen cadeautjes, wel 

integendeel. We waren vreemdelingen. De politie was heel streng, we konden niet zonder 

papieren over straat lopen. Er waren ook verschillende soorten arbeidskaarten. Ik had een B 

gekregen, daarmee mocht ik in de steenkoolmijnen werken. Om ergens anders te werken had 
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ik een A nodig. De werkgevers wilden alle buitenlanders in bepaalde wijken samenhouden. 

Maar daar trokken we ons niets van aan, iedereen ging wonen waar hij wou. Veel 

Spanjaarden keerden in 1970 terug naar Spanje: toen ging het er beter met de economie en er 

was veel werk.
252

 

 

Men merkt dat er reeds vele Spanjaarden rond 1950 – 1951 in de Belgische mijnen kwamen 

werken, al dan niet gewild.
253

 Dit was dikwijls de enige manier om legaal in het land te 

blijven. De omstandigheden waren op zich niet zo goed maar men probeerde de armoede in 

het eigen land te ontvluchten. Een officieel akkoord, tussen Spanje en België omtrent Spaanse 

gastarbeiders, was er maar op 28 november 1956. België verzocht in 1954 reeds om 3 500 

Spaanse arbeiders te laten overkomen. De Spaanse autoriteiten stonden daar niet afkerig 

tegenover maar wensten een aantal voorwaarden vervuld te zien. Na een tweetal selecties 

doorstaan te hebben, waarbij men vooral lette op een goede gezondheid en een leeftijd tussen 

de 18 en 35 jaar, kon men een contract tekenen.  

 

De voorwaarden die de Spaanse regering afgedwongen had waren een fatsoenlijke 

huisvesting, eten analoog met de voedingsgewoonten en medische hulp. De arbeiders moesten 

een opleiding krijgen en na een bepaalde periode moest men de mogelijkheid hebben om een 

verblijfsvergunning voor onbeperkte duur aan te vragen. Het was echter niet de bedoeling dat 

de Spaanse arbeiders hier voor langere tijd zouden blijven. Zo was er niets ter bevordering 

van de integratie voorzien en de meeste artikels spraken over de repatriëring van de 

gastarbeiders. Het individueel contract dat men tekende voorzag in dezelfde voorwaarden en 

voordelen als diegene die de Belgische arbeiders kregen. Men kreeg ook de kans om vrouw 

en kinderen te laten overkomen. Dit lijkt in tegenspraak met de tijdelijkheid van het verblijf 

maar paste wel binnen de latere klemtoon op gezinsimmigratie.
254
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Niet in de mijn = geen werk! 

Een voorbeeld dat je België niet kon binnenkomen om in om het even welke sector te werken 

vind je terug in het verhaal van M. Miguel de Miguel.
 255

 

 

M. is geboren te Barcelona op 31 juli 1926. In de burgeroorlog verloor hij zijn vader die 

kapitein was op een schip. Ook zijn moeder zou later dood blijken te zijn. Hij is in België 

aangekomen op 24 februari 1939 waar hij een maandje te Limelette verbleef. Daarna vond hij 

onderdak bij een boerengezin. Alhoewel men op de bureaus van L‟O.I.E. dacht dat hij in 1939 

met een konvooi terug naar Spanje is vertrokken bleek dit niet het geval te zijn. Tijdens de 

oorlogsjaren kon M. op de boerderij blijven. Daarna wordt de chronologie onduidelijker.  

 

In 1942 of begin 1943 werd hij opgepakt voor anti – Duitse propaganda. Hij weigerde te gaan 

werken in Duitsland, verbleef zodoende acht maanden in de instelling te Breendonk en werd, 

nadat men waarschijnlijk het Spaanse Consulaat verwittigd had, opgeroepen voor een 

paramilitaire legerdienst. Na een aantal jaren bij de Spaanse marine doorgebracht te hebben 

vroeg M. op 20 maart 1948 aan de Belgische ambassade om te mogen terugkeren naar België. 

Als referentie gaf hij het adres van zijn vroegere opvanggezin en aan te geven dat hij daar kan 

werken als boerenknecht. Deze aanvraag werd enkele maanden later geweigerd met als 

argumentatie dat men alle werkkrachten de toegang weigert tenzij ze hoog gekwalificeerd zijn 

of als mijnwerker willen werken.  

 

Daarop gaf M., tegen augustus 1949 aan dat hij als mecanicien – mijnwerker kon werken. Als 

bijkomend argument geeft hij aan: „je ne désire pas rentrer en Espagne parceque je serais 

déporté dans un camp et y mourrir de faim et de misère.‟. Hij werd toegelaten in België, 

kreeg een werkvergunning, vond werk bij de mijnmaatschappij Forakys maar bleek 

uiteindelijk toch als boerenknecht te werken bij zijn vroegere opvanggezin. Een groep 

werklozen gaf hem aan bij de politie en de dienst vreemdelingenzaken met als argument dat 

„er in België 200 000 werklozen, zodoende kan met het niet maken dat buitenlanders het werk 

komen roven‟. De politie voerde een onderzoek en gaf M. de kans om opnieuw als mijnwerker 

te beginnen werken. M. vertrok daarop naar Brussel om daar als „terrassier‟, waarschijnlijk 

grondwerker, te werken. Zijn aanvraag werd geweigerd en men waarschuwde de firma waar 
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hij voor kon werken dat het verboden is om mensen tewerk te stellen zonder vergunning. 

Uiteindelijk besloot M. in 1952, moegetergd, het land te verlaten. 

 

Ook bij R. Pons Canezar zien we dezelfde situatie.
256

 R. kwam op 19 februari 1939 aan in 

België, na een verblijf van anderhalve maand in het home te Marchin werd ze opgevangen 

door een Spaans gezin te Luik. Haar opvangvader werkte als mijnwerker in de bekkens 

aldaar. Ze bleef daar ook na de burgeroorlog. Vermoedelijk direct na Wereldoorlog II ofwel 

na de burgeroorlog is ook haar vader in België aangekomen.
257

 Ook hij vond, ondanks zijn 

opleiding als meubelmaker, in dezelfde streek werk als mineur. In 1948 kwam A. Pons 

Canezar, broer van R., naar België. Hij gaf aan dat hij in België wou verblijven omdat zijn 

vader en zus hier zijn. Na een tijdje in het Klein Kasteel te Brussel te verblijven ging ook A. 

in de mijnen werken. In augustus 1950 vroegen ze allemaal een paspoort aan, dit is, dankzij 

hun werk, geen probleem.  

 

Als laatste voorbeeld schets ik kort het leven van I. Fernandez  Manate. Hij kon in België 

blijven werken zonder in de mijnen verzeild te geraken.
258

 

Op 10 februari 1939 kwam I. aan in België. Hij kreeg onderdak te Sint – Pieters – Woluwe bij 

een redelijk welgestelde familie. Op 10 oktober 1939 werd I. teruggestuurd naar Spanje. In 

1946 kwam hij echter terug naar België. Hij vroeg een reispas aan om zijn opvangouders te 

komen bezoeken. Zijn ouders verbleven dan ook al hier. Zijn vader die mijnwerker was in 

Asturië had in België hetzelfde werk gevonden.
259

 I. zelf werd bediende. 

 

Bij A. Cuadra Echevarria vinden we een ander verhaal terug.
 260

 Hij werd teruggestuurd door 

de Duitsers maar kon toch nog België binnenkomen ondanks verschillende weigeringen om 

een visum uit te reiken. 

A. werd geboren op 1 juni 1927 te Arrigorriago. Zijn vader belandde in de gevangenis tijdens 

de oorlog en is daar waarschijnlijk gestorven. Na teruggestuurd te zijn diende hij in 1948 een 

aanvraag in om naar België te mogen komen. Zijn vroegere pleegouders zouden hem ook nu 

opvangen. Normaal kon men na 10 jaar onafgebroken in België te verblijven een 

naturalisatieaanvraag indienen. A. deed dit reeds in 1954, 6 jaar na zijn aankomst. Als reden 
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gaf hij aan dat hij van 1939 tot 1942 in België verbleef en daarna verplicht werd door de 

Duitsers om terug naar Spanje te gaan. Indien ze hem dit niet verplicht hadden zou hij nooit 

teruggekeerd zijn. In de tussentijd had hij succesvol zijn studie handelswetenschappen aan de 

Katholieke Universiteit Leuven afgewerkt. Waarschijnlijk waren er een aantal moeilijkheden 

omtrent de „vlugge‟ naturalisatieaanvraag want in 1956 verkreeg A. een document van het 

Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de V.N. een erkenning als politiek 

vluchteling. Uiteindelijk trok hij naar Noord – Amerika. 
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Belangrijkste conclusies: 

De opvang van kinderen 

 

Men kan de aankomst van Spaanse kinderen situeren in twee golven. De eerste vond plaats 

met de nakende val van Baskenland halverwege 1937. Het betrof hier kinderen uit 

Baskenland en omstreken. De tweede vond plaats met de val van Catalonië in 1939. Nu waren 

het kinderen die van verschillende plaatsen in Spanje kwamen. Ze waren het oorlogsgeweld 

ontvlucht en verbleven tot begin 1939 in homes in Catalonië. Zodra de eerste kinderen, in 

1937, in België aankwamen konden ze opgevangen worden door het socialistisch 

opvangwerk. De bisschop van Vizcaye zag dit met lede ogen aan. Daarom riep hij kardinaal 

Van Roey op om een katholiek netwerk op te starten. Zo ontstonden, de politieke verzuiling 

getrouw, twee grote opvangwerken. Zij werkten grotendeels volgens dezelfde methodes. In de 

marge daarvan waren er nog enkele kleinere organisaties actief. Dit onderwerp is reeds 

uitvoerig besproken in verschillende scripties en boeken.  

 

In 1939 was er dus de tweede golf. De katholieke opvangorganisatie, het Baskisch 

Kinderwerk, ving ditmaal geen kinderen op. Socialisten en communisten echter wel. Ditmaal 

werden ze bijgestaan door een organisatie die al geruime tijd actief was maar in België nog 

geen kinderen opgevangen had: L‟Office International de l‟Enfance. Bij de bevolking was er 

allerminst sprake van gewenning of apathie ten opzichte van de Spaanse republiek. Ook nu 

was het enthousiasme nog groot. 

 

Uiteindelijk lopen de schattingen over het aantal opgevangen kinderen uiteen van 4 000 tot  

5 500 kinderen. Daarbij vingen de katholieken er ongeveer 1 300 op, de socialisten in 1937 

iets minder, maar komen, door in 1939 ook nog kinderen op te vangen, uiteindelijk op 2 000 

tot 2 300. de communisten en kleinere organisaties zouden er samen enkele honderden 

opvangen. L‟O.I.E. zou afklokken op 645 kinderen. 
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L’Office International pour l’Enfance 

 

Deze organisatie werd gesticht door Ione Rhodes. In België dient men Germaine Hannevart 

als motor te vermelden. De internationale organisatie had als doel om de hulp aan Spanje te 

coördineren. Er werden inderdaad grote hoeveelheden goederen naar Spanje gebracht. 

L‟Office International pour l‟Enfance is een neutrale opvangorganisatie die nauw samenwerkt 

met andere organisaties, specifiek de socialistische, om Spaanse kinderen een veilig 

onderkomen te geven in België en om in Spanje, meer bepaald Catalonië, zelf een aantal 

homes te ondersteunen. Deze steun vond plaats in de vorm van melk en directe steun aan 

enkele homes ter plaatse. 

 

Het neutrale karakter van L‟O.I.E. kan aangetoond worden aan de hand van de financiering. 

Men haalde ongeveer één derde van de inkomsten uit bijdragen van sympathisanten, en dan 

vooral sympathiserende bedrijven, scholen, organisaties,… , uit de verkoop van bepaalde 

zaken en uit het organiseren van lezingen. Dit in tegenstelling van de B.W.P. en het Baskisch 

Kinderwerk bij wie het aandeel van sympathisanten en eigen leden veel hoger lag. Eén derde 

verkreeg men door Franse en Belgische instanties en er volgde nog één derde van de 

Belgische overheid. 

 

Dat dit budget minimaal was kan men merken aan de vergelijking met dat van de B.W.P.. Het 

centrale comité van de B.W.P. zamelde, los van de vele plaatselijke initiatieven en stortingen 

in de eerste twee oorlogsjaren een budget van meer dan 5 000 000 frank in. In 1939 hoopt de 

B.W.P. 400 000 frank per maand in te zamelen, dit louter door de zegelactie. L‟O.I.E. lijkt 

met zijn budget van iets meer dan 629 000 frank eerder een minimale werking te kunnen 

onderhouden. Toch kon L‟O.I.E. met dit budget enkele homes in Catalonië van melk en 

directe steun voorzien en vooral, in eigen land, 645 kinderen opvangen. Het grootste deel van 

dit budget ging naar het ondersteunen van de homes hier in België. Dit bedroeg meer dan de 

helft. Ongeveer één vijfde van het budget ging naar steun in Spanje. Het overige bedrag werd 

besteed aan administratie, propaganda en verdere bijkomende kosten. Deze propaganda was 

nodig om personen te vinden die bereid waren kinderen op te vangen. Men had, zoals reeds 

gezegd, namelijk geen leden. Na de beroepen van deze personen (die uit de steekproef 

komen) bekeken te hebben, kunnen we stellen dat er geen overwegende bevolkingscategorie 

is. Arbeiders en middenklasse hielden elkaar ongeveer in evenwicht. Er was ook een hogere 
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klasse die deze kinderen opving. L‟O.I.E. is dus een organisatie die verschillende klassen 

aansprak. 

Kinderen opgevangen door L’O.I.E. 

 

De kinderen die door L‟O.I.E. zijn opgevangen zijn allen in 1939 in België aangekomen. 

Alhoewel Carballés de aanwijzing geeft dat een deel van deze kinderen reeds in 1937 naar 

Frankrijk of België gekomen zijn lijkt dit zo goed als uitgesloten. Bij de meeste kinderen, 

enkele uitzonderingen nagelaten, is er een gelijkaardig patroon te zien. Allen verbleven in 

Catalonië toen in december 1938 door Franco een offensief werd gelanceerd. De kinderen 

verbleven daar bij ouders of kennissen of in één van de vele homes. Waarschijnlijk zijn ze in 

januari of begin februari 1939 naar Frankrijk geëvacueerd. Na daar een week tot enkele 

weken gebleven te zijn werden ze verder naar België gebracht. Eénmaal in België werden 

deze kinderen in verschillende homes onder gebracht. Dit duurde meestal een drietal weken 

tot een maand. Daarna werden de meeste kinderen naar een opvanggezin gebracht. Oudere 

meisjes en vooral oudere jongens vonden moeilijk een opvanggezin. Bij deze kinderen kwam 

het voor dat ze gedurende hun tijd hier in België in een opvanghuis bleven. 

 

De opvang zou vooral een Waalse zaak blijken. In Vlaanderen had men, Brussel en omgeving 

niet meegerekend, slechts twee verzamelcentra: Oostende en Antwerpen. De overige centra 

lagen dus in Wallonië met een concentratie in de provincie Luik. We zien dat deze regio ook 

bij de communisten en socialisten nog zeer actief is in het verlenen van hulp en opvang. De 

kinderen die hier aankwamen waren grotendeels tussen de zes en vijftien jaar. Deze kinderen 

hadden allemaal een republikeinse achtergrond, vermoedelijk waren de ouders op één of 

andere manier actief in de werking van de republiek betrokken, zowel als strijder, als 

ambtenaar,… . Dit kan men concluderen uit een aantal feiten. Als belangrijkste kan men 

aanstippen dat men de kinderen laat evacueren naar het buitenland. Indien het nationalistische 

kinderen betrof kon men die naar de nationalistische Spaanse zone brengen. Ook het feit dat 

men deze kinderen ver van hun geboorteplaats, door nationalistische veroverde gebieden, in 

een republikeinse zone aantreft duidt erop dat de ouders met hun kinderen naar een 

republikeinse zone gevlucht zijn. Ook de beroepen van de ouders, in zoverre daar informatie 

over beschikbaar is, wijzen op een republikeinse achtergrond. 
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De repatriëringen bereiken vooral in het najaar van 1939 een hoogtepunt. Men repatrieerde 

alleen op aanvraag van de ouders. Nu is het zo dat na de val van Catalonië tussen de 400 000 

en 500 000 mensen naar Frankrijk vluchtten. Het lijkt aannemelijk dat de nog levende ouders 

van deze kinderen veelal ook richting Frankrijk gevlucht zijn. Dit kan men zien aan de 

aanvragen die vanuit Frankrijk komen. Nu blijft het hoogtepunt van de repatriëringen laat 

liggen. Als mogelijke verklaring kan men dus aangeven dat Frankrijk de Spaanse ballingen 

aanspoorde om naar Spanje terug te keren. Iets dat ook gebeurde in het najaar van 1939. 

Eénmaal terug in Spanje werd er door de Franco – administratie zware druk uitgeoefend om 

de kinderen terug te vragen. In de Spaanse gevangenkampen werden mannen apart van de 

vrouwen en kinderen opgevangen. De kans dat men een kind in een kamp toeliet was eerder 

klein. Men had toestemming nodig van de prefect want de Franse regering liet standaard geen 

kinderen toe om op het Franse grondgebied te blijven. Na een bepaalde tijd organiseerde het 

Rode Kruis even geen repatriëringen meer. L‟O.I.E. droeg daarop de verantwoordelijkheid 

van de kinderen over aan de pleegouders.  

 

Deze repatriëringen bleken administratief moeilijk bij te houden. De lijsten van L‟O.I.E. 

bevatten nogal wat fouten. Voor een precies beeld over het aantal kinderen dat werkelijk 

gerepatrieerd is en hoeveel kinderen in België gebleven zijn zou men alle dossiers bij 

Vreemdelingenzaken moeten opvragen. Ook daar zijn de gegevens niet steeds compleet en 

stukken uit dossiers ontbreken maar de gegevens in deze dossiers zijn waarschijnlijk de meest 

correcte.  

Concrete conclusies omtrent de repatriëringen 

 

Als men kijkt naar de gegevens van een honderdtal kinderen komt met tot een aantal 

conclusies in verband met hun repatriëringen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er veel 

meer informatie beschikbaar is voor de kinderen die hier langere tijd verbleven. De kinderen 

die in 1939 reeds gerepatrieerd zijn hebben zowel bij Vreemdelingenzaken als bij de 

archieven van L‟O.I.E. maar een beperkt dossier.  

 

Vooreerst had L‟O.I.E. een lijst met kinderen, die op 13 mei 1940 nog in België nog waren, 

opgesteld. Daar stonden 61 kinderen op. Dus in de administratie van L‟O.I.E. hield men er 

rekening mee dat één tiende van alle opgevangen kinderen nog in België was. Het betrof hier 

dossiers waar de ouders vroegen om hun kinderen in België te laten of dossiers waarin men 
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niet wist hoe te handelen. Indien er geen opeising van de ouders kwam kan men als reden 

aanstippen dat men ofwel de ouders niet kon contacteren ofwel omdat de ouders overleden 

waren. Na het controleren van de dossiers van Vreemdelingenzaken bleek deze lijst allerminst 

te kloppen. Van de 50 geconsulteerde dossiers van kinderen die zogezegd voor mei 1940 al 

gerepatrieerd waren bleken er daarvan nog 8 in België geweest te zijn. Door de beperktheid 

van de steekproef is het gevaarlijk om daaruit een grote conclusie te trekken. Maar indien men 

dit cijfers extrapoleert naar de volledige groep zou men aan een 80 kinderen komen die 

bovenop de gekende 61 komen. Dit is echter een gissing.  

Wat wel te zien is, dat kinderen die niet opdaagden voor een konvooi uit het oog verloren 

werden. Men ging niet meer na wat er met die kinderen gebeurde. L‟O.I.E. gaf zelf toe dat het 

van een aantal kinderen niet meer wist waar ze verbleven, of deze kinderen al gerepatrieerd 

waren, of dat het pleeggezin het kind zelf naar Frankrijk of Spanje gebracht had. Het bleek 

ook voor te komen dat de ouders vanuit Frankrijk, of minder voorkomend, vanuit Spanje, hun 

kind zelf kwamen ophalen zonder L‟O.I.E. daarover in te lichten. 

 

Er verbleven dus nog heel wat kinderen in België. Franco wou die om propagandistische 

redenen terug in Spanje. Daarom had de Falange een lijst opgesteld met kinderen die nog in 

België waren en deze lijst werd verspreid bij de verschillende opvangorganisaties en de 

bevoegde instanties. De kinderen moesten naar het Spaanse Consulaat gebracht worden om 

daarna verder naar Spanje gebracht te worden. Men vroeg de overheid, die toen door de 

Duitsers gecontroleerd werd, om actief mee te werken aan deze repatriëringen. Deze 

repatriëringen gebeurden verspreid gedurende de bezetting maar men kan wel zien dat er 

minstens 1 groot konvooi moet geweest zijn, en dit op 8/08/1941.  

Heimwee naar België 

 

Sommige kinderen geven aan dat ze helemaal niet naar Spanje wouden terugkeren. Zij zullen 

achteraf terug naar België proberen komen. Enkele kinderen zullen, éénmaal volwassen, eind 

jaren ‟40 naar Spanje terugkeren. Daarvoor kunnen een aantal pull- en pushfactoren 

aangestipt worden. Bij de eerste categorie kan men onder andere de affectieve banden met het 

pleeggezin, de relatieve welvaart in België, België was een democratie,… onderbrengen. Als 

redenen voor het vluchten uit Spanje kan men het franquistische regime, het vervreemden van 

Spanje (door taal, cultuur,…), geen ouders of slechts maar een gedeeltelijke gezinssituatie aan 

te treffen, diepe armoede die vooral de mensen met een republikeinse achtergrond trof,… 
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aanstippen. De hoofdreden waarom deze kinderen terug naar België probeerden komen kan 

men formuleren als volgt: men kende België uit de kindertijd, indien men hier kwam kon men 

dikwijls rekenen op de hulp van pleegouders en de Spaanse gemeenschappen, het enthousiaste 

onthaal in de kindertijd leefde nog door en men verwachtte dit nu ook terug te zien, 

uiteindelijk hoopte men in België de armoede (als gevolg van de slechte economische 

toestand, mede veroorzaakt door een foute politieke achtergrond) te ontlopen. Waarschijnlijk 

was de reden dat Spanje geen democratie was van ondergeschikt belang aan de economische 

reden om naar België, of een ander land, te komen. Ook is er de mogelijkheid dat de jongens 

hun dienstplicht probeerden te ontlopen. In het geval van één jongen die nog in België 

verbleef tijdens Wereldoorlog II werd die vanuit Spanje opgevorderd om zijn dienstplicht te 

vervullen. Hij is dan ook door de Duitsers tot aan de Spaanse grens begeleid. Dit is echter 

moeilijk na te gaan.  

 

Men kwam naar België met verschillende bedoelingen. Ofwel waren de ouders hier en kwam 

men die vervoegen. Men kwam bij de pleegouders, die dan verder garant stonden, de studies 

afwerken, of men vroeg een reispas aan om de pleegouders te bezoeken en zocht hier dan naar 

werk. Indien men als mijnwerker wou werken was dit geen probleem. Men kon direct een 

arbeidersvergunning krijgen. In andere sectoren zien we echter meer problemen. Men moest 

geluk hebben dat de pleegouders studies konden verder betalen om zo een diploma te halen. 

In deze gevallen zien we dat men werk vond in de branche waarvoor men gestudeerd had. 

 

Eenmaal terug zien we verschillende mogelijkheden met betrekking tot het status van de, 

ondertussen volwassen geworden, niños. Men kon geadopteerd worden, genaturaliseerd (of 

beiden) of men bleef Spanjaard. We merken dat het overwicht helt naar een adoptie en 

naturalisatie. Men wenste zijn leven verder te zetten in België. Deze beslissingen staan op het 

los van de beslissingen van broertjes en zusjes. In hetzelfde gezin zien we soms broers die in 

Spanje bleven terwijl andere zich lieten naturaliseren. Ook het feit of de ouders nog in leven 

waren of niet deed weinig ter zake (in zoverre deze gegevens, verzameld door L‟O.I.E., juist 

en volledig zijn). 
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Epiloog 
 

De personen waarover deze thesis handelt zijn, bij leven en welzijn, reeds allen in de tachtig. 

Ze hebben hier, in Spanje, of in een ander land, een al dan niet gelukkig en voorspoedig leven 

opgebouwd. Hun herinneringen vervagen of sterven uit. Gelukkig zijn er verschillende 

boeken, series, foto – albums,… om dit levendig te houden. Deze scriptie heeft niet de ambitie 

(noch het thema of de reikwijdte) om gekoesterd te worden als herinnering aan deze periode. 

Ik heb alleen gepoogd om enkele hiaten in het onderzoek op te vullen. 
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