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het enige nederlandse dagboek uit de spaanse burgeroorlog

Van de ongeveer 650 Nederlanders die tussen 1936 en 1939 aan de 
strijd in het door de burgeroorlog geteisterde Spanje deelnamen, was 
Evert Ruivenkamp voor zover bekend de enige die een dagboek bij-
hield. Aanvankelijk is hij nog optimistisch, de strijd tegen generaal 
Franco lijkt nog gewonnen te kunnen worden. Uit de hele wereld 
zijn vrijwilligers naar Spanje getrokken om de bedreigde Spaanse 
Republiek te redden. Ruivenkamp is tweeëntwintig, metselaar, en 
nog nooit in het buitenland geweest. Hij verwondert zich over al-
les wat hij niet kent, heeft oog voor de leuke meisjes in Spanje en 
doet levendig verslag van zijn avontuur. Langzaamaan verandert 
zijn toon: hij ziet de ellende van een door oorlog geteisterd volk, 
hij wordt ingezet aan het front en ziet zijn kameraden sneuvelen. In 
tegenstelling tot veel van zijn kameraden overleefde Evert Ruiven-
kamp de Spaanse Burgeroorlog. 

Nadat Duitsland Nederland binnenviel 
ging Ruivenkamp bij het verzet. In 1943 
werd hij opgepakt en gefusilleerd. Zijn 
dagboek overleefde de oorlog wonder-
wel en werd in 2019 teruggevonden in 
het nachtkastje van zijn dan net overle-
den oudste zuster. 

met een inleiding en een nawoord 
van yvonne scholten

www.uitgeverijjurgenmaas.nl

Yvonne Scholten is eindredacteur 
van de website spanjestrijders.nl die 
de namen en biografieën van onge-
veer 650 Spanjestrijders omvat en re-
dacteur van spanje3639.org. 

Eerder publiceerde zij over de 
Spanjestrijders Fanny Schoonheyt. Een 
Nederlands meisje strijdt in de Spaanse 
Burgeroorlog (2011) en Bart van der 
Schelling. De zingende Hollander van 
de Lincoln Brigade (2015).

‘18 en 19 juli 1936 brak de oorlog uit 
in Barcelona en Madrid. In het be-
gin dacht ik, het zou wel een revolu-
tie zijn die Spanje wel meer gekend 
had; maar spoedig kon ieder wel in-
zien dat hier een zo goed als weerlo-
ze bevolking zich moest verdedigen 
tegen een Duits-Italiaanse invasie.

Twee landen die economisch aan 
de grond zaten hadden hun begeri-
ge klauwen uitgeslagen naar de rij-
ke Spaanse bodem. Hierin werden 
zij bijgestaan door enkele verrader- 
generaals die hun erewoord braken 
en land en volk verraden terwille van 
het eigen ik en het internationaal ka-
pitaal. Weldra bleek ook dat Duits-
land reeds lang daar zat te knoeien 
met allerlei verenigingen die in wer-
kelijkheid niets anders waren dan 
spionagecentra.

Tot oktober of november volgde 
ik met steeds meer verwondering 
de gang van zaken op dit Iberisch 
schiereiland. Toen bleek mij dat hier 
mijn bescheiden hulp ook nodig was. 
De militaire kennis mij in het Ne-
derlandse leger bijgebracht moest ik 
daar ten dienste van dat volk stellen.

Het was november 1936. Met en-
kele Duitsers zou ik de 23ste ver-
trekken om ons onder de rood-geel-
paarse regeringsvaan te scharen.’
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