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Inleiding  
De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) wordt al eens de ‘generale repetitie’ van de Tweede Wereldoorlog 

genoemd. Het was een nationaal conflict dat een grote internationale betrokkenheid kende en het 

belichaamde voor velen de strijd tussen links en opkomend extreemrechts. De oorlog beroerde de westerse 

mogendheden en legde al gauw een kloof bloot in het Europese politieke landschap. Rudi Van Doorslaer 

omschreef het als volgt:  

“De Spaanse burgeroorlog kan doorgaan als dé confrontatie in de jaren 1930 tussen 

de dominante ideologisch-politieke stromingen van Eric Hobsbawms ‘korte 20ste 

eeuw’. Het waren de stromingen die zowel ter rechter- als ter linkerzijde de 19de 

eeuwse liberaal-burgerlijke democratie wensten te bekampen. Het Spaanse conflict 

doorkruiste zowel staten als bevolkingsgroepen en verkreeg nog tijdens de 

gebeurtenissen zelf, ook in België, een groot symboolgehalte.”1 

De internationale aandacht voor het Spaanse conflict kende een verre reikwijdte. Internationaal 

engageerden duizenden mensen zich om te gaan vechten in de oorlog, aan beiden kanten. Naast individuen 

die op eigen houtje vertrokken, werden er ook organisaties opgericht om mensen naar Spanje te krijgen. 

De grootste internationale organisatie die hierbij op op touw werd gezet, was de Internationale Brigade, 

opgericht door de Komintern. Deze militaire eenheid werd gevormd door duizenden vrijwilligers 

afkomstig uit meer dan 50 verschillende landen.2 

Na de driejarige oorlog, die meer dan een half miljoen doden met zich meebracht, haalden de opstandige 

militairen hun slag thuis. Er werd er een dictatuur gevestigd onder Francisco Franco. De Burgeroorlog 

had allianties gecreëerd die in de jaren van de Tweede Wereldoorlog (grotendeels) zouden standhouden. 

Het Derde Rijk en Italië hadden de franquistische staat mee aan de macht geholpen, de Sovjet-Unie had 

hulp verleend aan de verslagen republikeinen. Groot-Brittannië, Frankrijk en België hadden zich 

grotendeels afzijdig gehouden in het conflict. Dit was niet altijd uit ideologische overtuiging maar eerder 

met het oog op het vermijden van een groter internationaal conflict. Deze allianties tekenden het groter 

internationaal kader uit voor de jaren die zouden volgen. 

Tijdens de Burgeroorlog werden over heel het Spaanse territorium concentratiekampen opgericht om 

tegenstanders van de nationalistische troepen onder te brengen. Het grootste deel van de gevangenen 

waren republikeinen en binnenlandse opposanten die zich hadden verzet tegen de opkomst van de rechtse 

Falangisten onder leiding van generaal Franco. Op het einde van de Spaanse Burgeroorlog waren er 72 

concentratiekampen die grofweg nog zo’n 700.000 personen gevangen hielden.3  

                                                           
1 Rudi Van Doorslaer, “De vervolging van de Belgische vrijwilligers in de Spaanse burgeroorlog, 1936-1939 

Omtrent de rol gespeeld door de BWP en de autonomie van de rechterlijke macht,” Bijdragen tot de Eigentijdse 

Geschiedenis, nr. 15 (2005), 125. 
2 Ken Bradley, International Brigades in Spain 1936–39 (Londen: Osprey, 1994), 7. 
3 José Angel Fernandez Lopez, Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937-1947) (Miranda 

de Ebro, 2003), 36. 
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Eén van dergelijke concentratiekampen was het kamp in  Miranda de Ebro (Burgos). Het kamp werd 

opgericht in 1937 en groeide door zijn strategisch gelegen positie al snel uit tot een belangrijke spil in het 

netwerk van concentratiekampen dat verdeeld lag over het Spaanse grondgebied. Het kamp bleef actief 

tot 1947, waarna het voorgoed zijn deuren sloot. Doorheen zijn tienjarige bestaan werd het kamp 

meermaals ingericht voor andere doeleinden.  

In zijn eerste jaren werd het kamp ingezet in de Burgeroorlog en kwamen hier voornamelijk Spaanse 

tegenstanders van de Falange in terecht. Naast Spanjaarden kwamen er in kleinere mate ook internationale 

gevangenen toe die voorheen afgereisd waren naar Spanje om mee te strijden in de oorlog. Zij waren 

hoofdzakelijk afkomstig uit de Internationale Brigades of andere organisaties, sommigen waren op eigen 

initiatief naar Spanje vertrokken.   

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en vervolgens de Belgische capitulatie op 10 mei 1940 zorgde 

ervoor dat duizenden Belgen op de vlucht sloegen naar het buitenland. Bij deze exodus was Spanje een 

begeerd toevluchtsoord. Spanje had zich bij de start van de oorlog ‘niet-oorlogvoerend’ verklaard. 

Hierdoor leek het land voor velen de meest geschikte, misschien zelfs de enige, uitweg. De strategische 

positie van het land verschafte de mogelijkheid om door te reizen naar Portugal, Belgisch Congo of 

eventueel Groot-Brittannië. 

Om de enorme influx van internationale vluchtelingen op te vangen, werden een aantal 

concentratiekampen die nog uit de Spaanse Burgeroorlog waren overgebleven, gebruikt om de 

‘internacionales’ die clandestien de grens hadden overgestoken naar Spanje gevangen te houden. Eén van 

deze kampen was het kamp in  Miranda de Ebro. Het kamp groeide tijdens de Tweede Wereldoorlog uit 

tot hét internationale kamp bij uitstek op Spaans grondgebied. In het kamp zijn duizenden internationale 

gevangenen gepasseerd, waaronder een aanzienlijk aantal Belgen.  

De vluchtelingenstroom tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde een ramp voor de nieuwe Spaanse staat. 

Niet alleen verkeerde het land in een totale economische crisis na de bloedige Burgeroorlog, het had door 

zijn vroegere alliantie met wat nu de aslanden waren enerzijds en door zijn zelfverklaarde ‘niet-

oorlogvoerende’ houding anderzijds, een erg complexe positie in de nieuwe hertekende internationale 

gemeenschap. De Spaanse positie van ‘niet-oorlogvoerend’ was op zijn minst dubbelzinnig te noemen. 

Spanje sympathiseerde duidelijk met de aslanden maar nam niet officieel deel aan de oorlog.  

Gedurende vijf jaar oorlog kwam de Spaanse staat onder druk te staan van zowel de aslanden als de 

geallieerden. 

De Belgisch-Spaanse relaties kwamen gedurende de jaren van de Tweede Wereldoorlog sterk onder druk 

te staan. De dubieuze houding van Spanje in het internationale conflict evolueerde steeds naargelang de 

oorlog evolueerde en van koers veranderde. Naarmate de oorlog vorderde, hertekende het internationale 

toneel zich steeds en veranderden de internationale machtsverhoudingen. Het beleid over de internationale 

gevangenen in Spanje evolueerde hierbij mee. 
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1.1 Probleemstelling  
Dit brengt ons meteen bij de probleemstelling van deze masterproef: hoe was het beleid over de Belgische 

gevangenen in het concentratiekamp  Miranda de Ebro een exponent van de Belgisch-Spaanse relaties 

gedurende de periode 1937-1947? Essentieel hierbij is dat deze vraagstelling in een groter internationaal 

kader moet worden geplaatst. Om die reden kan de vraagstelling beter als volgt worden geformuleerd: 

hoe was het beleid over  Miranda de Ebro, met oog op de Belgische gevangenen, een indicator van de 

Belgisch-Spaanse relaties die op hun beurt onderhevig waren aan een bredere internationale politiek en 

steeds veranderende oorlogsloop? 

Deze vraagstelling heeft verschillende dimensies. In eerste instantie is het belangrijk dat de vraag initieel 

vertrekt vanuit dit grotere internationale verhaal. De periode 1937-1947 is een op zijn minst erg turbulente 

periode te noemen, een periode waarin de internationale relaties meermaals hertekend werden door de 

Spaanse Burgeroorlog, de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog en de eerste twee jaar van de naoorlogse 

periode. In deze thesis staat de relatie tussen België en Spanje in de periode 1937-1947 steeds centraal 

maar dit steevast met een directe link naar wat er zich afspeelt op het grotere internationale toneel. 

Met dit internationaal kader op de achtergrond wordt het concentratiekamp Miranda de Ebro vervolgens 

van dichterbij bekeken waarbij het beleid over de Belgen in deze tienjarige periode wordt geanalyseerd. 

Het bestuderen van het lokale om het internationale te vertalen, is welomschreven in het recent verschenen 

boek 1942: Het jaar van de stilte van Herman Van Goethem: “(...) weg van de grote verhalen die we 

allemaal kennen, kun je vaststellen dat het lokale een barometer is, zowel voor de grote wereldpolitiek 

als voor het alledaagse kleine”.4 In die zin wordt hier bestudeerd in welke mate het beleid over de 

Belgische gevangenen in  Miranda  de Ebro een ‘barometer’ is voor de grotere internationale politiek voor 

die periode. 

Daarom werd hier gekozen om te werken in twee afzonderlijke grote delen. Het eerste luik van de thesis 

zal de internationale context behandelen gedurende 1937-1947. In dit luik worden de meest significante 

ontwikkelingen op internationaal vlak geanalyseerd. De Belgisch-Spaanse relaties zijn hierbij telkens het 

uitgangspunt van de analyse. Er werd hierbij een opdeling gemaakt tussen drie periodes: 1) Spaanse 

Burgeroorlog (1936-1939), 2) Tweede Wereldoorlog (1940-1945), 3) Naoorlog (1945-1947).  

Voor elk van de drie periodes worden de meest significante internationale ontwikkelingen (voor deze 

onderzoeksvraag) beschreven. De positie van Spanje t.o.v. het buitenland wordt voor tien jaar doorgelicht. 

Hierna wordt telkens de link gelegd met de Belgisch-Spaanse relaties. Er wordt specifiek gepeild hoe de 

verhoudingen tussen beide landen zich ontplooiden in het verlengde van deze internationale 

ontwikkelingen gedurende de tienjarige periode.   

                                                           
4 Herman Van Goethem, 1942: het jaar van de stilte (Amsterdam: Cossee, 2019), 11. 



11 

  

In het eerste luik wordt de achtergrond gelegd die als basis en leidraad zal dienen voor het tweede deel 

waar de specifieke onderzoeksvraag zal worden uitgediept. In dit tweede luik wordt vervolgens in de 

diepte gekeken hoe de internationale context en Belgisch-Spaanse relatie die werd beschreven in deel I 

specifiek weerspiegeld werd in het kamp. In dit deel wordt de specifieke casus van de Belgische 

geïnterneerden in Miranda de Ebro voor het eerst geïntroduceerd en in de analyse betrokken. Ook in dit 

luik wordt chronologisch te werk gegaan voor de drie afzonderlijke periodes (cfr supra). De aanwezigheid 

en het beleid m.b.t. de Belgische gevangenen wordt voor elke periode doorgelicht. Hierbij wordt gepeild 

in hoeverre de internationale context op een specifiek punt zich vertaalde in het beleid over Miranda.  

Zoals vermeld, zal er vanuit drie verschillende periodes gewerkt worden. Het zwaartepunt ligt echter 

voornamelijk bij de periode van de Tweede Wereldoorlog. De aanwezigheid van de Belgische 

geïnterneerden is op dat moment dan ook het meest significant. De analyse van de Belgische gevangenen 

in het kamp van Miranda de Ebro is in die zin een voor de hand liggende keuze voor wie de relaties tussen 

Spanje en België in de bewuste periode wil bestuderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontplooide  

Miranda de Ebro zich immers als hét kamp bij uitstek voor de ‘internacionales’, geen enkel ander Spaans 

concentratiekamp kende dezelfde toestroom van buitenlanders. Hierbij vertaalde het beleid over het kamp 

bijna direct wat er zich op internationaal vlak afspeelde. Ook de kortere periodes die voorafgingen en 

volgden op de Tweede Wereldoorlog worden in de analyse opgenomen. De vooroorlogse en naoorlogse 

periode zijn onontbeerlijk om een totaalbeeld te kunnen schetsen van Miranda en hoe de aard van het 

kamp transformeerde doorheen de jaren. De ontwikkeling van het internationale gevangenenbestand is 

hierbij belangrijk en toont hoe Miranda de Ebro telkens van uitzicht veranderde. Tijdens de Spaanse 

Burgeroorlog was het kamp voornamelijk een interneringsplek voor republikeinse tegenstanders van het 

Franco-regime. In de periode hierna werd het uitsluitend een kamp voor internationale gevangenen. In de 

laatste twee jaar transformeerde het kamp in een toevluchtsoord voor internationale collaborateurs en 

Duitse vluchtelingen. Deze evolutie vormt een achterliggende leidraad in de casus van de Belgische 

geïnterneerden.  

Het is hierbij geenszins de bedoeling om specifiek de belevenis van de Belgische gevangenen in het kamp 

te bestuderen, dit is in dit onderzoek louter bijkomstig. Er zal dus niet specifiek worden gekeken naar 

persoonlijke ervaringen of omstandigheden in het kamp, al kan dit wel aanvullend gebruikt worden in de 

grotere analyse. De focus ligt op het beleid over het kamp en meer specifiek over de groep Belgen: hoe 

uitte die Belgisch-Spaanse verhouding zich in het bijzonder in het bestuur over deze groep mensen en hoe 

zitten de andere internationale grootmachten hiertussen?  

Er zal worden getracht de onderzoeksvraag zo transparant en coherent mogelijk uit te diepen, vertrekkend 

van de centrale vraagstelling die geïntegreerd wordt in een breder internationaal verhaal. Er wordt getoetst 

in hoeverre de Belgische casus een indicator kan zijn voor de Belgisch-Spaanse relatie die logischerwijs 
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een product is van grotere achterliggende politieke ontwikkelingen, een ‘barometer’ van het lokale voor 

het internationale (cfr Van Goethem).  

1.2 Methodologie en brongebruik 
Binnen deze thesis werd getracht de onderzoeksvraag zo breed mogelijk te analyseren door te werken 

vanuit zowel een Belgisch als Spaans luik. Dit betekent specifiek dat er Belgische en Spaanse literatuur 

werd aangewend én vanuit Belgische en Spaanse archieven werd gewerkt. Het gebruik van Spaanse 

literatuur en bronnen was een evidentie. Gezien het internationale karakter van de onderzoeksvraag leek 

het logisch om niet beperkt te blijven tot het Belgische luik. Er werd gepoogd om de hiaten die zich 

bevonden in de Belgische archieven en literatuur op te vullen met informatie vanuit Spaanse zijde.  

Dit is ten dele gelukt, waarover later meer.  

Hierbij moet nadrukkelijk vermeld worden dat het gevoerde onderzoek lang niet exhaustief is. Gezien de 

omvang en tijdspanne voor deze masterproef was het niet mogelijk om al het bronnenmateriaal dat 

voorhanden was te analyseren. Er werd hierom doelgericht gekozen om een aantal belangrijke Belgische 

en Spaanse archieven die het gros van bestanden bevatten over de problematiek te raadplegen. Er werd 

getracht een volwaardige historische analayse te maken over de problematiek, al is die uiteraard niet 

exhaustief. In die zin kan er steeds verder onderzoek gevoerd worden in de Belgische, Spaanse, Britse, 

Italiaanse en Portugese archieven. 

1.2.1 Literatuur  

In het eerste deel van deze masterproef wordt een internationaal kader voorgesteld dat als grondslag dient 

voor de uitwerking van de onderzoeksvraag in deel II. Voor dit internationale kader werd gesteund op de 

literatuur die voorhanden is in de historische geschiedschrijving. In dit kader werden drie verschillende 

soorten literatuur geraadpleegd: 1) Literatuur specifiek gericht op het concentratiekamp  Miranda de Ebro; 

2) Literatuur omtrent de internationale situatie in Europa in 1937-1947; 3) Literatuur omtrent de Belgisch-

Spaanse relatie in dezelfde periode.  

Het concentratiekamp Miranda de Ebro is in de Belgische geschiedschrijving, en tevens in de Belgische 

‘populaire geschiedenis’, een onderbelicht topic. Bij de start van dit onderzoek was het eerste probleem 

dan ook het gebrek aan literatuur over de Belgische gevangenen in Spanje en voornamelijk over Miranda  

de Ebro (categorie 1). Dit gaf uiteraard ook een aantal voordelen, zo was de waaier aan mogelijkheden 

groot in het kiezen van een specifieke onderzoeksvraag. Deze overvloed aan onbestudeerd 

bronnenmateriaal zorgde er tegelijkertijd voor dat het vrij lang duurde vooraleer de specifieke 

onderzoeksvraag vorm kreeg. De keuze om de Belgen in Miranda de Ebro te bestuderen als onderdeel 

van de Belgisch-Spaanse relaties was niet alleen een persoonlijke beslissing maar leek uiteindelijk ook de 

meest voor de hand liggende optie. De Belgisch-Spaanse relaties tijdens de periode 1937-1947 zijn 

immers wel goed gedocumenteerd in de Belgische historische literatuur. Dit vormde het eerste vertrekpunt 

waaruit de rest kon volgen. De grote lijnen in de Belgisch-Spaanse verstandhouding die werden 
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uitgestippeld in de literatuur, konden nu worden nagegaan in het archiefmateriaal en vervolgens dienen 

als achtergrond voor de casus van de Belgen in Miranda. Wat betreft het concentratiekamp in het bijzonder 

was ik hierdoor voornamelijk aangewezen op Spaanse literatuur, waarover later meer. 

De tweede categorie betreft literatuur over de internationale relaties binnen Europa in de periode 1937-

1947. Deze literatuur is talrijk en ook de positie van Spanje binnen Europa in deze periode is 

welbeschreven. Niet alle geraadpleegde werken worden hier besproken, die zijn op het einde terug te 

vinden in de bibliografie. Er moet wel speciale notie worden gemaakt van een aantal sleutelwerken. 

Voornamelijk de werken van Paul Preston, Antony Beevor en Stanley Payne waren voor dit onderzoek 

essentieel. Zij beschreven de relaties van Spanje met de rest van Europa gedurende deze periode en 

specifiek de verhoudingen van Spanje met de asmogendheden en de geallieerden. Deze literatuur maakte 

het mogelijk om een internationaal kader uit te schrijven waarin de relatie van Spanje met de rest van 

Europa centraal staat. 

Voor de derde categorie literatuur omtrent de Belgisch-Spaanse relaties in 1937-1947, vermeld ik een 

aantal specifieke sleutelwerken die belangrijk waren voor dit onderzoek.* Voor de periode van de Spaanse 

Burgeroorlog (1936-1939) moeten de studies van Jean Salmon en Rudi Van Doorslaer vermeld worden. 

Salmon schreef een studie over de weg naar de erkenning van de regering van Burgos door België, dit 

werk werd als leidraad gebruikt om de verstandhouding tussen beide landen in de periode voorafgaand 

aan de Tweede Wereldoorlog te evalueren.5 Voor deze periode waren verder de onderzoeken over de 

Belgische vrijwilligers bij de Internationale Brigaden door Rudi Van Doorslaer van belang.6  

Verder moet verwezen worden naar de scriptie die werd geschreven door Jean Christophe Kremer omtrent 

België en de “Spaanse Kwestie”.7 Kremer bestudeerde in zijn onderzoek de Belgisch-Spaanse relaties 

tussen 1944 en 1954 maar gaf ook een bondig overzicht over de relatie tussen beide landen in de jaren die 

hieraan voorafgingen. Op basis van een uitgebreid bronnenonderzoek biedt Kremer een goede leidraad 

en achtergrond voor de Belgisch-Spaanse relaties in de laatste jaren van de oorlog en de eerste naoorlogse 

periode. 

Voor de derde categorie zijn verder een aantal interviews met voormalige Belgische diplomaten in Spanje 

van belang. Deze interviews werden afgenomen door onderzoekshistorici aan het Cegesoma (Brussel) in 

                                                           
5 Jean Salmon, “La Reconnaissance du Gouvernement de Burgos,” Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste 

Geschiedenis 18, nr. 1-2 (1987). 
6 In deze thesis werden twee specifieke studies van Van Doorslaer gebruikt:  

1) Frank Caestecker en Rudi Van Doorslaer, “Poolse vrijwilligers uit België in de Internationale Brigaden,” 

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 18, nr.1-2 (1987). 

2) Rudi Van Doorslaer, “De vervolging van de Belgische vrijwilligers in de Spaanse burgeroorlog, 1936-1939 

Omtrent de rol gespeeld door de BWP en de autonomie van de rechterlijke macht,” Bijdragen tot de Eigentijdse 

Geschiedenis, nr. 15 (2005). 
7 Jean Christophe Kremer, “België en de Spaanse kwestie. Het Belgische diplomatieke beleid ten aanzien van 

Spanje tussen 1944 en 1954” (Masterproef, Katholieke Universiteit Leuven, 1998-1999).  

*Hier worden louter een aantal sleutelwerken vermeld die essentieel waren binnen dit onderzoek. De volledige 

bibliografie werd op het einde bijgevoegd. 
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de jaren 1970-1980. Op basis van hun memoires konden de grote lijnen van de Belgische organisatie in 

Spanje en de Belgisch-Spaanse relaties uiteengezet worden. Ook de memoires van Jacques De Thier zijn 

hierin belangrijk.8 De Thier was vanaf 1944 op post aan de ambassade in Madrid en registreerde van 

dichtbij de ontwikkelingen in de relatie tussen de Belgische en Spaanse regering. Hij geeft een 

uitzonderlijke inkijk op wat er zich achter de schermen afspeelde in de beslissingen die genomen werden 

door zowel de Belgische als Spaanse regering.  

Als laatste onderdeel wil ik hier als sleutelwerk het onderzoek van Luis Angel Bernardo y Garcia 

vermelden.* Bernardo y Garcia verrichtte reeds onderzoek naar de oud-‘Mirandiens’, op zijn naam staan 

verschillende interviews met oud-gevangenen en hij schreef reeds een aantal korte artikels over Miranda  

en de Belgische gevangenen. Deze werken worden bewaard op het Cegesoma in Brussel en bieden een 

bijzondere inkijk in de Belgische organisatie in Spanje in de bewuste periode. 

Binnen dit onderzoek werd ook Spaanse literatuur aangewend. Zoals hierboven reeds werd beschreven, 

bestaat er een hiaat in de Belgische literatuur omtrent het concentratiekamp Miranda de Ebro en meer 

specifiek over de Belgische gevangenen aldaar. Wanneer de Belgische en Spaanse literatuur naast elkaar 

gelegd wordt, valt er onmiddellijk een goot verschil op. Miranda de Ebro is in de Spaanse historiografie 

namelijk wel een algemeen bediscussieerd onderwerp. In die zin vult de Spaanse geschiedschrijving de 

leemte op die we terugvinden aan Belgische zijde.  

Net zoals bij de Belgische literatuur zullen niet alle geraadpleegde werken uit de Spaanse literatuur 

worden besproken, die werden opgelijst in de bibliografie. Een aantal sleutelwerken moeten echter 

opnieuw worden vermeld. Het belangrijkste werk uit de Spaanse literatuur omtrent Miranda de Ebro 

binnen dit onderzoek was de encyclopedie die geschreven werd door José Angel Fernandez Lopez over 

het kamp.9 In dit exhaustieve werk beschrijft Fernandez Lopez de tienjarige geschiedenis van  Miranda 

de Ebro. Hierbij wordt de werking van het kamp, de invloed van de geallieerden en de asmogendheden 

en de situatie voor de verschillende nationaliteiten binnen het kamp behandeld. Dit boek werd als leidraad 

gebruikt doorheen heel het betoog van deze masterproef.  

Hiernaast werd er binnen de Spaanse academische kringen reeds onderzoek verricht naar Miranda de Ebro 

en zijn internationale gevangenen. In het wetenschappelijke tijdschrift Ayer, dat zich toespitst op de 

hedendaagse geschiedenis van Spanje, werden reeds verschillende studies gepubliceerd over  Miranda de 

Ebro en zijn internationale verleden. De studies van de historici Matilde Eiroa San Francisco, Javier 

Rodrigo, Concha Pallarés en Ángeles Egido Leon waren binnen dit onderzoek essentieel.  

                                                           
8 Jacques De Thier, Un diplomate au XXe siècle (Brussel: Le Cri, 1990).  
9 José Angel Fernandez Lopez, Historia del campo de concentración de  M.D.E.  de Ebro (1937-1947) (Miranda 

de Ebro, 2003). 

*Luis Angel Bernardo y Garcia is doctor in de geschiedenis en specialist in de Tweede Wereldoorlog. Hij is 

tevens medewerker op het Algemeen Rijksarchief in Brussel. 
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Zij onderzochten de aanwezigheid van de internationale gevangenen in Miranda de Ebro en de dubieuze 

positie die Spanje innam tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

De Spaanse literatuur over Miranda de Ebro spitst zich voor het grootste deel toe op de Tweede 

Wereldoorlog. Er bestaat in die zin een tekort in de analyse van Miranda in de periode van de Spaanse 

Burgeroorlog en de periode 1945-1947. Deze twee perioden worden geïncorporeerd in het verhaal van de 

Tweede Wereldoorlog en hebben tot op heden geen afzonderlijke doorlichting gekend.  

Het grootste probleem binnen het literatuuronderzoek voor de Belgische literatuur was het algemene 

tekort aan literatuur over de Belgische vluchtelingen in Miranda, voor alle perioden. De Belgische 

literatuur toont ons op die manier slechts een dimensie van het verhaal. Het geeft een goede eerste inkijk 

in de internationale politiek en de positie van België hierin, maar bitter weinig over de Belgen in het 

Spaanse kamp. Dit tekort kon enigszins worden opgevangen door de Spaanse literatuur over Miranda, 

maar gaf ons nog steeds geen informatie over de Belgische vluchtelingen in het kamp. Bovendien is er in 

de Spaanse historiografie een tekort aan analyse over Miranda in de periode voor en na de Tweede 

Wereldoorlog. Op het einde van het literatuuronderzoek kon er dus al een basis worden opgezet over de 

internationale situatie gedurende deze tienjarige periode en de relaties tussen België en Spanje, maar over  

Miranda de Ebro en de Belgische vluchtelingen in het kamp was diepgaander onderzoek nodig.  

De leemtes binnen de wetenschappelijke literatuur maakten een vernauwing van de onderzoeksvraag 

mogelijk. In een volgende fase werd gekeken welke bronnen voorhanden waren in zowel Belgische als 

Spaanse archieven om deze onderzoeksvraag verder vorm te geven.  

1.2.2 Bronnen  

Voor dit onderzoek werd in Belgische en Spaanse archiefstellingen gewerkt. Voor de Belgische 

bronnenstudie werkt gewerkt in de volgende archieven: 

- Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij of kortweg het Cegesoma in 

Brussel; 

-Diplomatiek Archief, FOD Buitenlandse Zaken in Brussel; 

-Algemeen Rijksarchief  of ARA in Brussel. 

Het merendeel van het werk werd verricht in de eerste twee archiefinstellingen. In de Belgische archieven 

werd voornamelijk onderzoek verricht naar de Belgisch-Spaanse relaties. Hierbij werden de lijnen die 

reeds waren uitgezet in de literatuur nagegaan en uitgebreid. Een eerste piste was om de Belgische 

organisatie in Spanje voor de periode 1937-1947 te reconstrueren. Dit bleek geen eenvoudige opdracht en 

ook in de wetenschappelijke literatuur was hier geen informatie over te vinden. In het archiefonderzoek 

werd dus eerst specifiek gefocust op een aantal diplomaten in Spanje die essentieel waren in het verhaal 

van de Belgische vluchtelingen in Miranda. D.m.v. interviews die zijn afgenomen door medewerkers aan 

het Cegesoma met de voormalige Belgische diplomaten kwam er een eerste inkijk in de Belgische 
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organisatie in Spanje in de bewuste periode.10 Deze organisatie en diplomaten werden vervolgens verder 

geanalyseerd door bestanden te raadplegen van de Belgische staatsveiligheid die eveneens bewaard 

worden op het Cegesoma. Hierbij werden de persoonlijke dossiers van de diplomaten geanalyseerd alsook 

de algemene documenten betreffende de organisatie van de staatsveiligheid in Spanje. Hiernaast werd de 

communicatie tussen de Belgische overheid en de diplomaten geanalyseerd in het Diplomatiek Archief 

dat bewaard wordt op het archief van de FOD Buitenlandse Zaken. Hierbij lag een speciale focus op alle 

zaken die te maken hadden met het concentratiekamp van Miranda. Het gros van de informatie werd 

vergaard in deze twee archieven. Aanvullende bronnenmateriaal werd onderzocht in het Kadoc en het 

ARA.  

Door de analyse van dit bronnenmateriaal kon er een eerste reconstructie gemaakt worden van de 

Belgische organisatie en beleidsvoering in Spanje m.b.t. de Belgische vluchtelingen en hun opsluiting in  

Miranda. Deze reconstructie was echter onvolledig en te eenzijdig. Aanvullend onderzoek werd gedaan 

in Spaanse archiefinstellingen. Vooraleer de Spaanse archieven werden geconsulteerd, werden een aantal 

specifieke vragen vooropgesteld. Zo was het nog niet duidelijk hoe Miranda functioneerde binnen het 

Spaanse concentratiekampensysteem en hoe het Spaanse beleid hieromtrent eruit zag. Uit vooronderzoek 

bleek dat twee instellingen van belang waren om deze vragen te kunnen beantwoorden. De eerste 

archiefinstelling dat werd bezocht was het militaire archief in Guadalajara (Archivo General Militar de 

Guadalajara). Het gros aan bronnenmateriaal over de buitenlandse gevangenen in  Miranda de Ebro werd 

in 1983 overgedragen aan dit archief. Alles dat werd bijgehouden door de kampadministratie van Miranda 

tijdens deze tienjarige periode wordt nu bewaard in Guadalajara. In dit archief werd basisinformatie over 

de werking van het kamp verstrekt. Specifieke informatie zoals inventarissen over gevangenen, 

regelgeving en beleidsnormen werd hier vergaard. Naar het archief in Guadalajara zal worden verwezen 

in de voetnoten als volgt: AGMG, DCME. 

De tweede Spaanse archiefinstelling die werd bezocht is het Archivo General de La Administración in 

Madrid. Dit archief bewaart de archieven van het toenmalige Ministerio del Ejército (Ministerie van 

Oorlog). Het concentratiekamp Miranda de Ebro viel gedurende zijn tienjarig bestaan onder de 

bevoegdheid van het Ministerie van Oorlog. Dit ministerie bewaarde hierdoor een groot deel van de 

administratie van de beleidsnormen en communicatie m.b.t. het kamp. Het ministerie werd opgedoekt in 

de jaren 1970 en de archiefbestanden werden vervolgens verspreid over verschillende archiefinstellingen 

in Spanje. Een deel hiervan werd naderhand gecentreerd in het Archivo General de La Administración in 

Madrid. In dit archief bevinden zich ook bestanden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministerio 

de Asuntos Exteriores). Het was om die reden een doelbewuste keuze om dit archief te consulteren.  

                                                           
10 Verwijzing naar de interviews die werden afgenomen door Jean Vanwelkenhuyzen, José Gotovitch, Henri 

Fassbender en Alain Dantoing. De interviews in kwestie werden achteraan in de bibliografie opgenomen. 
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Hier werd voornamelijk communicatie tussen de Spaanse en Belgische overheid geanalyseerd, alsook de 

communicatie met de Duitse ambassade.  

Een belangrijke opmerking moet worden gemaakt over deze Spaanse archiefinstellingen. Gezien de 

beperkte omvang en middelen binnen deze masterproef was het niet mogelijk om alle Spaanse archieven 

te bezoeken die mogelijks interessant waren voor dit onderzoek. Er werd een doelbewuste keuze gemaakt 

om de twee meest relevante archiefinstellingen te bezoeken voor deze specifieke onderzoeksvraag.  

Dit is echter uiteraard niet exhaustief en verder onderzoek kan zeker worden verricht in andere Spaanse 

archiefinstellingen die bestanden behouden over het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Oorlog.  

Een volledige bibliografie over de gehanteerde archiefbestanden werd overigens achteraan bijgevoegd. 

  

1.2.3 Problemen 

Bij de doorlichting van het bronnenmateriaal kwamen per tijdsperiode een aantal specifieke problemen 

naar boven. 

Allereerst werd het bij de analyse van de Belgische gevangenen in Spanje tijdens de Spaanse Burgeroorlog 

duidelijk dat Miranda de Ebro niet het principale kamp was waar de Belgen bij opsluiting in terecht 

kwamen. Dit is natuurlijk al een vaststelling op zich, hierop werd dan ook voortgebouwd in het hoofdstuk 

dat handelt over de Spaanse Burgeroorlog. Bovendien bleek een analyse over de aanwezigheid van de 

Belgische gevangenen in Spanje in deze periode geen eenvoudige opdracht. Dit komt enerzijds door het 

gebrek aan documentatie in deze periode dat op zijn beurt een rechtstreeks gevolg is van de specifieke 

omstandigheden waarin de Belgen in Spanje verkeerden op dat moment (cfr hoofdstuk Deel II, hoofdstuk 

2.1.2). In het bronnenonderzoek van deze masterscriptie werd onvoldoende materieel gevonden om een 

coherent beeld te schetsen over de Belgische gevangenen in Miranda of andere Spaanse kampen binnen 

deze periode. Daarom zijn in Deel II, hoofdstuk 2 (over de Spaanse Burgeroorlog, cfr infra) de Belgische 

gevangenen in Miranda niet het voornaamste uitgangspunt. Het vertrekpunt voor dit hoofdstuk is de 

analyse over de hoedanigheid en de aard van het kamp van Miranda tijdens de Burgeroorlog en hoe deze 

betrekkelijk verschilde van de periode die hierop volgde.  

Een tweede identiek probleem stelt zich voor de eerste twee jaar in de naoorlogse periode (1945-1947). 

In het bronnenonderzoek werd onvoldoende informatie gevonden om een diepgaande analyse voorop te 

stellen over de Belgische geïnterneerden in Miranda in deze periode. Dit is enigszins te wijten aan de aard 

van de bronnen zelf. Voor de specifieke periode van 1945-1947 transformeerde Miranda de Ebro zich in 

een soort toevluchtsoord voor Duitse gevluchtte militairen en internationale collaborateurs. Dit kadert 

zich in een groter internationaal verhaal waarbij Spanje een wijkplaats werd voor de voornoemde groep 

vluchtelingen. De Belgische druk op Spanje om deze geïnterneerden uit te leveren was groot, zeker in de 

eerste periode. Dit wordt duidelijk gemaakt in het eerste deel van deze thesis. Hoe dit echter precies 

reflecteerde op de Belgische gevangenen binnen Miranda, is uit het bronnenonderzoek niet volledig 
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duidelijk geworden. De hoop was dat de Spaanse archiefinstellingen hier enigszins een antwoord op 

zouden bieden, dit was echter niet het geval. Het blijkt uit de literatuur immers zo dat vele Belgische 

geïnterneerden na de oorlog ‘stilletjes verdwenen’ van het Spaanse vasteland of hier net een nieuw 

onderkomen vonden onder een valse identiteit. Hoe Miranda (en andere Spaanse concentratiekampen) 

hierin functioneerde is niet volledig duidelijk geworden uit de Spaanse archieven. Dergelijke antwoorden 

kunnen mogelijkerwijs teruggevonden worden binnen de regionale archiefinstellingen in Burgos, meer 

specifiek het stadsarchief van Miranda de Ebro zelf. Gezien de beperkte middelen en omvang van deze 

thesis kon deze instelling helaas niet geconsulteerd worden, dit is dan ook een mogelijke piste voor verder 

onderzoek. 

Bij de start van deze studie werd er gekozen om dit onderzoek te voeren binnen bepaalde archieven die 

het meest relevant leken de onderzoeksvraag. Deze thesis is dan ook louter de uitkomst van het materiaal 

dat werd gevonden binnen deze archieven en is niet algemeen exhaustief. In retrospect hadden andere 

archiefinstellingen in de analyse betrokken kunnen worden. Voornamelijk voor de periode van de Spaanse 

Burgeroorlog en de eerste twee jaar van de naoorlog is verder onderzoek aangewezen. Zo kan het archief 

van het Internationale Rode Kruis (het ICRC: International Committee of the Red Cross) in Genève 

mogelijks de hiaten opvullen die werden aangegeven in de periode van de Spaanse Burgeroorlog. Ook in 

het Diplomatiek Archief zijn er nog archiefbestanden die mogelijks antwoorden kunnen bieden op 

tekorten binnen dit onderzoek. Gezien de beperkte middelen in dit onderzoek was het niet mogelijk dit 

allemaal te volbrengen en dit laat ik dus graag over aan mogelijke toekomstige historici. 
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DEEL I: INTERNATIONAAL KADER 

 

1. Spaanse Burgeroorlog 

 
De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) is een zeer bediscussieerd onderwerp in de Westerse 

geschiedschrijving. Nog steeds komen er nieuwe inzichten voort vanwege historici die zich buigen over 

het ingewikkelde onderwerp. Uit linkse en liberale hoek wordt de Burgeroorlog vaak omschreven als de 

strijd tussen ‘links en rechts’ of  ‘fascisme versus democratie’. Vanuit rechtse en conservatieve hoek 

werden de descripties ‘Christendom versus atheïsme’ of  ‘Spanje versus anti-Spanje’ al naar voor 

geschoven.11 Meer dan louter een tegenstelling tussen ‘links-rechts’ was de Burgeroorlog een confrontatie 

die ontstond uit breuklijnen die zich al jaren diep in de Spaanse samenleving hadden geworteld. Om de 

wortels van de Burgeroorlog te bestuderen moet men ver teruggaan in de tijd en het wordt al snel duidelijk 

dat dit complexe onderwerp zich niet zomaar in een aantal zinnen laat vatten. 

In deze masterproef is het niet de bedoeling dit complex onderwerp exhaustief te analyseren, wel om de 

Burgeroorlog in een groter internationaal kader in te passen met betrekking op de Belgen in Miranda de 

Ebro. Een diepgaande analyse van de Burgeroorlog en zijn precedenten zou ons hierom te ver leiden.   

Het opzet is hier een bondige en overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen die 

leidden tot de Burgeroorlog en vervolgens de eigenlijke Burgeroorlog uiteen te zetten als deel van het 

kader voor de probleemstelling.  

1.1 Voorgeschiedenis 

Het begin van de jaren ’30 was een turbulente periode in de Spaanse politiek. Na een dictatuur van 10 jaar 

nam Miguel Primo De Rivera in 1930 ontslag na stijgende ontevredenheid over zijn beleid. In het 

volgende jaar steeg de politieke onrust. In april 1931 werden er opnieuw verkiezingen gehouden, ditmaal 

met een overwinning voor de Republikeinen. De koning moest het land verlaten en op 14 april 1931 werd 

de Tweede Republiek uitgeroepen met Alcála Zamora als staatshoofd.12  De leiders van de nieuwe 

Republiek stonden voor immense problemen die diepgeworteld zaten in de Spaanse samenleving.  

Naast de erfenis van een reeks economische problemen uit de laatste jaren, had de nieuwe regering te 

kampen met sociale en culturele vraagstukken zoals de regionaal-nationalistische problematiek, de 

herdefiniëring van de rol van het leger en de katholieke kerk in het nieuwe bestuur. Hiernaast was er een 

steeds grotere radicalisering van de linkse en rechtse partijen. Dit waren ingrediënten voor een explosieve 

cocktail die zou ontploffen in 1936. 

                                                           
11 Stanley Payne, The Spanish civil war (New York: Cambridge University Press, 2012), 1. 
12 Antony Beevor, De strijd om Spanje. De Spaanse Burgeroorlog 1936-1939 (Amsterdam: Anthos, 2006), 38-

39. 
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De regering van de Tweede Republiek bestond voornamelijk uit linkse republikeinen en gematigde 

socialisten. Ze schreven een nieuwe grondwet en troffen progressieve maatregelen. Er kwamen sociale 

hervormingen voor boeren en dagloners, de macht van de grootgrondbezitters en de katholieke kerk werd 

zwaar ingeperkt en ook het leger werd hervormd. Het militaire establishment werd uitgedund en titels die 

tijdens de dictatuur waren toegekend, werden teniet gedaan. Hiernaast werden er vrije verkiezingen 

georganiseerd, het stemrecht uitgebreid en het burgerlijk huwelijk ingevoerd. Ook het Catalaanse 

vraagstuk werd aangepakt. Na stevige onderhandelingen werd er voor zowel Catalonië als het Baskenland 

een autonome status vooropgesteld.13  

Het mag duidelijk wezen dat deze progressieve maatregelen een doorn in het oog waren voor heel wat 

Spanjaarden. De machtige grootgrondbezitters, de kerk en het leger zagen hun sterke positie plots 

wankelen. Voor hen werden de traditionele Spaanse waarden en de eenheid van het land bedreigd, een 

reactie bleef dan ook niet lang uit. Het sterke antiklerikalisme van de nieuwe regering beknotte de rechten 

van katholieken over het hele land en gaf vrij spel aan de republikeinen. De conservatieve monarchisten, 

die overigens nog in shock waren door de val van de monarchie, zagen hun rechten sterk ingeperkt.14  

Tijdens de Tweede Republiek was het land politiek instabiel door de ontevredenheid die er heerste aan 

zowel linker- als rechterzijde en de groeiende tegenstelling tussen beiden. Links was sterk verdeeld over 

de politieke situatie en niet alle fracties binnen het linkse kamp waren het noodzakelijk eens met de nieuwe 

regering. Voor de extreem linkse anarchisten, die voornamelijk opkwamen tegen het centralisme, gingen 

de hervormingen niet ver genoeg. Tussen januari 1932 en december 1933 hadden zij een reeks stakingen 

en opstanden ontketend die telkens bloedig werden neergeslagen. Ook aan de rechterkant bleef een reactie 

niet lang uit, in augustus 1932 pleegde generaal Sanjurjo een militaire coup die mislukte.15 Spanje kende 

bovendien nog een grote katholieke achterban die zich niet kon verzoenen met de radicale maatregelen 

die getroffen waren tegen de kerk. De polarisatie tussen links en rechts vergrootte en de radicalisering aan 

beide kanten nam toe. In tegenstelling tot deze linkse interne verdeeldheid begon de rechtervleugel zich 

meer als een verenigd blok te positioneren. 

In 1933 werden er nieuwe verkiezingen georganiseerd. Wat volgde was een electorale overwinning voor 

de CEDA (rechtse, conservatieve katholieke partij) die een coalitie vormde met de fascistische Falange 

partij. De Falange Española was opgericht op 29 oktober 1933 door de zoon van de voormalige premier 

Primo de Rivera. De extreem conservatieve partij stelde dat de kerk de essentie was van de Hispanidad 

en putte zijn inspiratie uit de traditionele Spaanse katholieke traditie.16 De nieuwe coalitie probeerde vele 

van de progressieve maatregelen die getroffen waren door de vorige regering ongedaan te maken.  

De positie van de Kerk en de grootgrondbezitters werd opnieuw versterkt en socialistische 

                                                           
13 Beevor, De strijd om Spanje, 39-40. 
14 Payne, The Spanish Civil War, 14. 
15 Bradley, International Brigades, 3. 
16 Beevor, De strijd om Spanje, 58. 
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arbeidsmaatregelen werden teruggeschroefd. Hierdoor maakten verschillende partijen en individuen aan 

de linkerzijde een proces van radicalisering door. In oktober 1934 vond er een algemene staking plaats 

die nagenoeg het hele land plat legde. Vooral het noorden van het land verkeerde in chaos en in Catalonië 

en het Baskenland (regio’s die hun autonome status zagen verdwijnen) werd er stevig actie gevoerd tegen 

de nieuwe overheid. Ook in de mijnvalleien in Asturië werd er hevig actie gevoerd, de staking hield er 

twee weken stand en werd bijzonder bloedig onderdrukt. Kerken en kloosters werden geplunderd en op 

verschillende plaatsen braken stakingen en opstanden uit.17 

In februari 1936 werden er nieuwe verkiezingen georganiseerd. De linkse fracties hadden zich intussen 

verenigd in het Frente Popular (Volksfront) en kwam tegenover het rechtse blok onder leiding van de 

CEDA te staan. Beide partijen probeerden zich te positioneren d.m.v. van polariserende retoriek.  

Het Volksfront wierp zich op als beschermer tegen het opkomende fascisme. Het rechtse blok 

positioneerde zich als behoeder van de ‘Spaanse waarden’ en benadrukte bij het volk het gevaar voor een 

communistische revolutie. In februari 1936 behaalde het Frente Popular een nipte overwinning waarop 

een nieuwe linkse regering opgericht werd onder leiding van Manuel Azaña. Het land verkeerde op dat 

moment in een chaotische toestand waarbij zowel extreem links als rechts zorgden voor buitensporig 

geweld. Door beide kanten werden de volgende maanden opeenvolgend aanslagen gepleegd. 

De rechtse krachten verbonden zich vervolgens met een aantal ontevreden officiers uit het leger 

(waaronder Mola en Sanjurjo) waarbij een samenzwering werd beraamd tegen de Republiek. Het plan 

was een militaire coup te plegen die de Republiek zou omverwerpen. Hierna zou men opnieuw een rechtse 

regering installeren. De Falange zei zijn steun pas toe aan de samenzweerders in juni.18  Op 17 juli 1936 

greep een groep officieren in Spaans-Marokko de macht. Het revolutionaire vuur verspreidde zich naar 

het Spaanse vasteland, waar op 18 juli een militaire coup gepleegd werd door generaal Mola. De officiers 

hoopten op een snelle en vlotte overname van de macht, in plaats daarvan escaleerde de situatie en brak 

er een burgeroorlog uit die nog drie jaar lang zou aanslepen. 

Generaal Francisco Franco ontpopte zich tot de uitgesproken leider over de revolutionaire troepen. 

Franco, die op het moment van de alzamiento (de opstand op 18 juli) zich ver weg op de Canarische 

eilanden bevond, trachtte eerst de troepen in Spaans-Marokko onder zijn zeggenschap te verenigen tegen 

de Republiek. Met behulp van Duitse vliegtuigen kon er een luchtbrug gemaakt worden naar Sevilla, dat 

inmiddels veroverd was door de nationalisten en kwamen Franco’s troepen geleidelijk toe op het Spaanse 

vasteland. In oktober 1936 hadden de rebellentroepen bijna heel Andalusië bezet en werd Franco, na de 

dood van generaal Sanjurjo, benoemd tot staats- en regeringshoofd.19 Deze benoeming werd uiteraard niet 

erkend door de republikeinen. De komende jaren werd er een bloedige burgeroorlog uitgevochten. 

Stelselmatig konden de nationalistische troepen meer terrein verwerven. De republikeinse troepen werden 
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teruggedrongen naar het noordelijke deel van het land waar het zwaartepunt lag van de weerstand. Op 1 

april 1937 kondigde Franco de eenheidswet af. Alle rechtse politieke partijen werden hierbij nu 

versmolten in de Movimiento nacional, een personalisatie van de Falange. Andere partijen werden nu 

ontbonden of verboden. Twee jaar later werd de Burgeroorlog gewonnen door Franco en zijn troepen.20  

1.3 Een internationaal conflict 

De Spaanse Burgeroorlog kende een immense internationale betrokkenheid. De Burgeroorlog werd door 

zijn internationaal karakter meermaals omschreven als een ‘dress rehearsal’ of openingsronde voor de 

Tweede Wereldoorlog. Deze omschrijving is echter dubbelzinnig. Enerzijds kunnen we de Burgeroorlog 

inderdaad als een ‘openingsronde’ omschrijven, aangezien het op microschaal een ideologische 

confrontatie was die later uitvergroot werd in de Tweede Wereldoorlog. Anderzijds merken we dat deze 

beschrijving niet volledig opgaat, aangezien de belichaming van de twee fronten die tegenover elkaar 

kwamen te staan in de Burgeroorlog aan het begin van de Tweede Wereldoorlog de handen in elkaar 

sloegen (namelijk de Sovjet-Unie als links blok; het Derde Rijk als rechts blok). Deze beschrijving schiet 

verder tekort omdat het niet de complete lading van het conflict dekt. Meer dan louter een conflict tussen 

links/rechts was de Spaanse Burgeroorlog een tegenstelling in staatscentralisme versus regionale 

onafhankelijkheid, traditie versus progressie, autoritarisme versus democratie en katholicisme versus  

secularisatie. 

Het is mede door de internationale betrokkenheid dat Franco en zijn troepen de uiteindelijke overwinning 

behaalden. Politieke en geostrategische objectieven waren, naast een ideologische factor, de grootste 

motieven om te interveniëren. De nationalistische troepen onder leiding van generaal Franco werden 

voornamelijk gesteund door Italië en Duitsland, de republikeinen door de Sovjet-Unie en de Internationale 

Brigaden.  

1.3.1 Mussolini en Hitler 

Italië was de belangrijkste bondgenoot van de nationalistische rebellen. Voor de Italiaanse staat en 

Mussolini in het bijzonder was de uitkomst van de Spaanse Burgeroorlog van essentieel belang. 

Mussolini droeg het vermeende onrecht dat Italië was aangedaan door het Verdrag van Versailles nog 

steeds heel zwaar op het hart. Hij verlangde naar een herstructurering van de wereldorde ten gunste van 

het fascisme. Hierbij nam hij zijn taak als grondlegger van het fascisme erg serieus en was hij ideologisch 

extreem gekant tegen een mogelijks links regime in Spanje. Hoe langer de oorlog aansleepte, hoe dieper 

de betrokkenheid van Italië en de onmogelijkheid voor Mussolini om zich nog terug te trekken.  

De nederlaag van Franco zou in die zin bijna een nederlaag voor Mussolini zelf betekenen.21 Mussolini’s 

betrokkenheid in het conflict was dan ook beduidend groter dan die van Hitler of Stalin. Dit valt ook deels 
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te verklaren door de dichtere culturele relatie tussen beide Italië en Spanje, beiden katholiek, en een 

grotere voorkeur van Franco voor het Italiaanse fascisme dan het Duitse nazisme.22 

Daarnaast had Italië een aantal belangrijke geostrategische motieven om te interveniëren. De uitkomst 

van de Burgeroorlog zou mogelijks een nieuwe balance of power in het Middellands Zeegebied kunnen 

creëren. Mussolini, die na zijn verovering van Ethiopië openlijk sprak over het uitbreiden van het 

Italiaanse rijk naar Noord-Afrika, zag een Spaanse bondgenoot als een essentiële schakel in dit plan.  

Een overwinning van de republikeinen zou een einde kunnen maken aan deze Italiaanse ambities, dit wou 

Mussolini voorkomen. Door de nationalisten aan de macht te helpen, zouden ze de Britten kunnen 

verdrijven uit Gibraltar en zou Italië toegang kunnen krijgen tot de bases op de Balearen. Bovendien zou 

het de Britse banden met Suez kunnen verzwakken. Dit zou het einde kunnen betekenen van de Britse 

hegemonie in het Middellands Zeegebied en de weg vrijmaken voor Italië om zich op te werpen als nieuwe 

machthebber in het gebied.23 

Al tijdens de vroege jaren dertig was er toenadering tussen Italië en de rechtervleugel van de Spaanse 

politiek. Zo ontving de Falange financiële steun van de Italiaanse regering in de jaren voor de 

Burgeroorlog. Op 31 maart 1934 werd er zelfs een overeenkomst getekend waarin stond dat Mussolini en 

de Italiaanse staat de monarchisten zouden steunen in een eventuele strijd tegen de republikeinen met 

wapens, geld en militaire training. Het werd toen echter al snel duidelijk dat de monarchisten erg zwak 

stonden, aan deze overeenkomst werd dan ook geen gevolg gegeven.24 Vervolgens vroegen de 

nationalistische rebellen de Italiaanse staat in juli 1936 opnieuw om hulp. De Italiaanse minister van 

buitenlandse zaken reageerde naar verluidt enthousiast op de vraag met de woorden dat ze een einde 

moesten maken aan de ‘communistische dreiging in het Middellands-Zeegebied’. De Italiaanse regering 

reageerde prompt door 81 bommenwerpers, twee transportvliegtuigen en een schip met brandstof en 

munitie naar Spanje te sturen.25 In de daaropvolgende maanden werd nog meer wapentuig en 

manschappen aan de rebellen geleverd. In november 1936 werd vervolgens een geheim pact getekend 

tussen Italië en Franco.  In dit pact stond te lezen dat indien Italië in een andere oorlog zou verwikkeld 

geraken, het Spaanse regime een Italiaansgezinde neutraliteit zou aanhouden.26  

Het Derde Rijk was de tweede grote bondgenoot van de nationalistische rebellen. Hitler, die zijn politieke 

doctrine gebaseerd had op zijn rassentheorie, had aanvankelijk weinig aandacht voor de Spaanse staat.  

In zijn creatie van een Lebensraum dat zich fixeerde op Oost-Europa was het Middellands Zeegebied van 

secundair belang. Spanje speelde dus oorspronkelijk geen grote rol in de Duitse internationale plannen en 
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Hitler liet het Middellands Zeegebied liever over aan Mussolini. Hitler reageerde aanvankelijk 

weigerachtig op de vraag voor hulp, maar besloot hierna toch bijstand te geven.27  

Het Derde Rijk zou de hele Spaanse Burgeroorlog zowel militaire als financiële steun verlenen aan de 

nationalistische rebellen. De Duitse tussenkomst was van meet af aan tekenend voor het verloop van de 

Burgeroorlog, het was immers door de zending Duitse en Italiaanse vliegtuigen dat de troepen van Franco 

vanuit Afrika het Spaanse vasteland in de eerste plaats konden bereiken.28 Het Duitse en Italiaanse 

wapentuig dat geleverd werd aan de rebellen was doorgaans ook veel geavanceerder dan het materieel 

waarmee de republikeinen het moesten doen. Naast materiële steun werden ook manschappen naar het 

Spaanse vasteland gestuurd. Het Legión Cóndor werd opgericht, een militaire eenheid bestaande uit leden 

van de Duitse luchtmacht. Een van de meest bekende voorbeelden van de directe militaire tussenkomst 

van het Derde Rijk is het bombardement op Guernica op 26 april 1937. Volgens de Baskische overheid 

kwamen 1654 mensen om het leven en waren er 889 gewonden (dit getal werd echter later nog 

bijgesteld).29 Op 31 maart 1939 tekenden Derde Rijk en Spanje vervolgens een geheim 

vriendschapsverdrag. Dit verdrag stelde dat indien er een oorlog zou komen tussen het Duitsland en een 

derde macht, Spanje er een Duitsgezinde neutraliteit zou op nahouden.30 

De Duitse steun aan de troepen van Franco kwam voort uit een doelbewuste overweging van Hitler.  

Hij zag in dat de Spaanse Burgeroorlog de buitenlandse politieke belangen van het Derde Rijk zou kunnen 

dienen, hierbij had hij een aantal specifieke geostrategische objectieven voor ogen. Ook voor hem zou het 

verdrijven van de Britten uit Gibraltar en het Suezkanaal een voordelige zaak zijn. Bovendien gaf een 

overwinning van Franco het Derde Rijk de mogelijkheid gebruik te maken van de Spaanse havens en 

eventueel een basis voor U-boten aan te leggen aan de Atlantische kust.31 Daarenboven wou hij vermijden 

dat in Zuidwest-Europa een links Spaans-Frans blok zou ontstaan dat anti-Duitsgezind zou zijn.  

De Burgeroorlog lag extreem gevoelig in Frankrijk, meer nog dan in andere landen, en Hitler was er 

aanvankelijk van overtuigd dat Frankrijk zou interveniëren. (Later werd duidelijk dat Frankrijk noch 

Groot-Brittannië zou interveniëren in het conflict, cfr infra). Hiernaast zou het een gelegenheid zijn om 

nieuwe wapens, tactieken en manschappen uit te testen.32  

Ook Hitler was ideologisch extreem gekant tegen de opkomst van het socialisme in West-Europa en hij 

presenteerde zijn interventie dan ook als een kruistocht tegen het communisme (iets wat overigens niet 

afgekeurd werd door de andere Europese grootmachten, cfr infra). De hoofdreden voor de interventie van 

het Derde Rijk lag echter niet in ideologische overwegingen, wel in politieke. Het conflict werd ingepast 

in Hitlers buitenlandse politiek en zo kundig aangewend om zijn internationale objectieven te bereiken,  
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ter voorbereiding van een Europese oorlog die in zijn ogen onherroepelijk zou uitbreken. 

Hierbij was het voor Hitler essentieel om de Spaanse Burgeroorlog een tijdje gaande te houden, het leidde 

de internationale aandacht af van zijn herbewapeningsprogramma en zijn tactiek in het Oosten.  

Franco was volgens de Duitse generaals een uiterst slecht strateeg maar dit kwam de Duitse politiek net 

goed uit. Hitler gaf in de lente van 1938 zelfs de opdracht aan zijn Duitse generaals om Franco te 

informeren dat hij niet wou dat die Catalonië al veroverde. Hitler wou dat Catalonië nog even ‘rood’ bleef 

en adviseerde Franco om eerst zijn strategie in het Zuiden verder te zetten. Het is niet duidelijk of dit 

advies effectief werd opgevolgd maar het zou wel verklaren waarom Franco plots afzag van een (eerder 

makkelijke) verovering van Catalonië op dat moment.33 

Hiernaast speelde Hitler direct in op de internationale spanningen van het moment door te interveniëren 

in de Burgeroorlog. De vrees en argwaan ten aanzien van de Sovjet-Unie en het linkse gedachtegoed dat 

zij verspreidden, speelde al sinds de jaren twintig een grote rol in de Europese politiek en werd alleen 

maar groter in de jaren dertig. Verschillende westerse landen vreesden dat de Spaanse Burgeroorlog een 

nieuwe bolsjewistische revolutie zou teweegbrengen en indien de republikeinen zouden zegevieren, deze 

vonk zou overslaan naar de rest van Europa. Bovendien wilden de grootmachten koste wat kost een 

nieuwe internationale oorlog vermijden. Dit alles leidde tot de oprichting van het Niet-Interventiecomité, 

waarover later meer.34  Groot-Brittannië was erg beducht voor het linkse gedachtegoed en kneep een oogje 

dicht omtrent de Duitse en Italiaanse expansiedrang. Hitler was zich bewust van deze angst en de wens 

van de Britten om een internationale oorlog te vermijden. Hij buitte deze ‘appeasement’ politiek dan ook 

ten volle uit. In Frankrijk was de situatie totaal anders, de republikeinen hadden hier een veel grotere 

aanhang en de Burgeroorlog leidde hier tot enorme interne verdeeldheid. Daarom verenigden beide 

grootmachten zich in een Niet-Interventiecomité waarbij ze daadwerkelijk niet zouden interveniëren in 

de oorlog (cfr infra). Voor het Derde Rijk en Italië was dit pact echter dode letter en onder het mom van 

de ‘strijd tegen communisme’ volbracht Hitler zijn plannen in Spanje en het Oosten.35 

Daarenboven bracht deze strategie een toenadering tussen Italië en Duitsland teweeg. Italië begon zich 

stelselmatig meer te distantiëren van Frankrijk, dit door de onverzoenbare ideologische tegenstellingen 

die duidelijk werden tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Ook de kloof met Groot-Brittannië werd groter 

aangezien beide landen dominant wilden zijn in het Middellands-Zeegebied. Deze distantiëring liep gelijk 

met een toenadering tot het Derde Rijk. De hulp aan de troepen van Franco tijdens de Burgeroorlog bracht 

beide landen dichter bij elkaar waarbij de ‘Romeins-Berlijnse as’ nu werkelijkheid werd. Beide landen 

verenigden zich later samen met Japan in het anti-Kominternpact, waar later Spanje zich ook bij 

aansloot.36 
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Verschillende historici opperen dat Hitler zonder de Spaanse Burgeroorlog zijn buitenlandse politiek in 

de jaren dertig waarschijnlijk niet zo succesvol had kunnen doorvoeren. Stanley Payne verklaart nader:  

“Without the complications arising from Spain, the Western democracies might 

have taken a stronger stand against Hitler, and conceivably Mussolini might have 

delayed or even avoided an entente with him. Similarly, without these 

complications as distractions, Hitler might have not been able to move as rapidly 

as he did in 1938. Thus the Spanish war helped to condition European affairs, even 

though it did not determine any other outcomes elsewhere.”37 

Hitler had door het Spaanse conflict zijn voornaamste objectieven kunnen verwezenlijken:  

een herbewapening van het Derde Rijk, de annexatie van verschillende landen in Oost-Europa, de interne 

verzwakking van Frankrijk, een alliantie met Italië en de distantiëring tussen deze staat en de geallieerden 

en uiteindelijk de overwinning van een fascistisch regime in Spanje dat er in de nakende Europese oorlog 

een Duitsgezinde neutraliteit op zou aanhouden.  

1.3.2 Sovjet-Unie  

De Sovjet-Unie was de belangrijkste bondgenoot van de republikeinen tijdens de oorlog. De hulp van de 

Sovjet-Unie kwam trager op gang en hun strategie in de Burgeroorlog was afgesteld op de internationale 

verhoudingen tijdens de jaren dertig. Stalin was zich in de voorgaande jaren bewust geworden dat het 

noodzakelijk zou zijn voor de Sovjet-Unie om overeenkomsten te sluiten met andere westerse staten om 

hun bestaan te verzekeren. De opkomst van het nazisme en het fascisme in de jaren dertig bevestigde dit 

des te meer: de Sovjet-Unie had bondgenoten nodig. Daarenboven had de Komintern in 1934 beslist dat 

het hoog tijd werd dat de communistische partij van tactiek zou veranderen. In die zin zouden ze met 

andere socialistische partijen proberen samenwerken en trachten uit hun isolationisme te komen van de 

voorgaande jaren.38 

De Spaanse Burgeroorlog kwam voor Stalin extreem ongelegen. Hij besefte dat het Rode Leger, dat hij 

zelf net uitgezuiverd had, helemaal niet uitgerust was om een nieuwe oorlog aan te gaan. Stalin had schrik 

dat een te hard optreden in de Spaanse Burgeroorlog het Derde Rijk zou uitdagen op een moment waarop 

de USSR zwak stond. De verdediging van het Russische grondgebied was op dat moment belangrijker 

dan het verspreiden van de socialistische revolutie. Bovendien was Stalin zich maar al te goed bewust dat 

ook de andere westerse grootmachten niet zaten te wachten op een communistische revolutie in Spanje. 

Hierdoor kwam hij in een echt dilemma te zitten: enerzijds kon hij zich niet afzijdig houden in het conflict 

want een overwinning van de rechtse krachten zou de opkomst van een derde fascistische staat op 

Europees grondgebied betekenen en dit zou ook de rechtse aanhang in Frankrijk versterken; anderzijds 

zou een linkse revolutie in Spanje kunnen leiden tot een internationale oorlog waar de Sovjet-Unie niet 

klaar voor was.39 
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Stalin sloot zich in de eerste instantie aan bij het Niet-Interventiecomité en verklaarde officieel geen 

wapens te zullen leveren aan de republikeinen. Wanneer in september echter duidelijk werd dat het Derde 

Rijk en Italië zich weinig aantrokken van dit pact en wel hulp leverden aan de troepen van Franco, kon 

Stalin niet zomaar aan de zijlijn blijven staan. Hij besefte overigens dat als hij niet intervenieerde, dit de 

Sovjet-Unie in een bijzonder slecht daglicht zou plaatsen. Als leidende socialistische staat zouden ze alle 

geloofwaardigheid verliezen indien ze de Spaanse socialisten niet ondersteunden. Verder werd het 

duidelijk dat de republikeinen niet lang zouden standhouden zonder bijstand. Een overwinning van de 

nationalisten zou de internationale positie van Mussolini en Hitler bovendien enkel versterken, iets wat 

bijzonder nadelig kon uitdraaien voor de Sovjet-Unie.  Vanaf eind september werd vervolgens het besluit 

genomen toch hulp te sturen naar de republikeinen, een beslissing die voornamelijk gestuurd werd door 

internationale omstandigheden en door een stijgende interne druk.40 

De hulp van de Sovjet-Unie aan de republikeinen was echter nogal dubbelzinnig. Ze wilden niet dat de 

republikeinen het onderspit zouden delven, maar ze wilden ook geen socialistische revolutie ontketenen 

die de andere grootmachten zou provoceren. In die zin leverde de USSR genoeg wapens om de 

republikeinen overeind te houden maar niet om hen recht naar de overwinning te leiden. Stalin hoopte op 

een soort tussenoplossing waarbij hij de grootmachten kon tonen dat er een bereidheid was van hem om 

de sociale revolutie binnen de perken te houden maar tegelijkertijd een stop zou zetten aan de verspreiding 

van het fascistische gedachtegoed.41  

De eerste hulp vanuit de Sovjet-Unie kwam toe in oktober 1936, bijna drie maanden na de opstand van 

de generaals. Dankzij deze assistentie hadden de republikeinen kortstondig de bovenhand in het conflict 

in de slag om Madrid.42 Het materieel uit de Sovjet-Unie was echter niet zo geavanceerd als dat van de 

asmogendheden. Algemeen kan gesteld worden dat er vanuit de asmogendheden meer wapens en troepen 

werden ingeschakeld. Er wordt gesproken van 75.000 Italiaanse soldaten, 16.500 Duitsers en slechts 2 à 

3000 Sovjets.43 Bovendien begon de interventie van de aslanden veel vroeger, wat doorslaggevend was 

voor het verloop van de oorlog.  

Hierbij moet ook nog vermeld worden dat de republikeinen ook steun genoten vanuit Mexico.  

Ondanks de economische moeilijkheden in het land leverden zij geweren, kogels en voedsel aan de 

republikeinen.44 
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1.3.2.1 Internationale Brigaden 

Wanneer de Burgeroorlog uitbrak, bevonden er zich al veel buitenlanders in Spanje. Sommigen onder hen 

zouden als eerste buitenlandse vrijwilligers de republikeinen te hulp schieten door zelf  

vrijwilligerskorpsen op te richten of door te incorporeren in Spaanse rangen. Daarnaast vertrokken er in 

de eerste maanden vele mensen op eigen houtje naar Spanje, los van enige organisatie. De meesten onder 

hen zouden later in de Internationale Brigaden terechtkomen.45 

Al in augustus 1936 werd het idee om een autonoom vrijwilligerskorps op te richten voorgelegd door de 

Komintern. Dit korps werd aanvankelijk voorgesteld als een onafhankelijk, autonoom orgaan dat boven 

de partijpolitiek stond. In werkelijkheid waren alle leidende posities in de handen van leden van de 

communistische partijen. De republikeinse overheid had twijfels bij zo’n vrijwilligerskorps, uit angst voor 

een toenemende communistische invloed. Zij hadden liever dat de buitenlandse strijdkrachten 

geïncorporeerd zouden worden in de Spaanse rangen. Gezien hun zwakke positie t.o.v. de troepen van 

Franco hadden ze echter weinig keuze en moesten ze alle hulp die ze konden krijgen met beide handen 

aanpakken.46 

In september nam de Komintern officieel het besluit om een Internationale Brigade op te richten. Het idee 

was om op grootschalig internationaal niveau mensen te werven die zich dienstbaar wilden maken in 

Spanje om te vechten aan de zijde van de republikeinen. De rekrutering gebeurde voornamelijk (maar niet 

uitsluitend) door de communistische partijen in verschillende landen. Parijs werd de belangrijkste spil in 

het rekruteringsproces: mannen van verschillende nationaliteiten werden hier samengebracht om 

vervolgens naar Spanje te vertrekken. Geheime netwerken opereerden om mensen te rekruteren vanuit 

Oost- en Midden-Europa, hiernaast waren er ook duizenden vrijwilligers aanwezig uit West-Europa en 

Noord-Amerika. In totaal zouden er tussen de 32.000 en 35.000 mensen ingelijfd worden in de 

Internationale Brigaden, bestaande uit zo’n 53 verschillende nationaliteiten.47  

Vanuit Spaanse hoek werd er aanvankelijk gemengd naar deze Internationale Brigaden gekeken.  

Zoals eerder vermeld, gaf de republikeinse overheid de voorkeur aan het inlijven van buitenlandse 

krachten in de Spaanse rangen in plaats van een autonoom orgaan op pad te brengen. De invloed van de 

communistische partij was hierbij van groot belang, de republikeinse overheid was immers wel 

socialistisch maar niet exclusief communistisch. De culturele verschillen die aanwezig waren, werden 

uiteindelijk grotendeels opzijgezet in de gemeenschappelijke strijd tegen het fascisme. Vele leden van de 

Internationale Brigade zagen wat er gebeurde in Spanje als een internationale bedreiging en Spanje als 

het slagveld voor de toekomst.48  
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Het hoofdkwartier van de Internationale Brigaden werd in Albacete gevestigd. Deze basis werd lange tijd 

geleid door een Frans communist (André Marty).49 De opstelling van de Brigaden varieerde constant 

waarbij bataljons vaak geschrapt werden of overvloeiden in elkaar. Mensen werden voornamelijk op basis 

van taal in hetzelfde bataljon geplaatst en de bataljons waren ook niet tegelijkertijd actief. De uitrusting 

van de Brigaden was erg uiteenlopend, ze hadden geen algemeen uniform en wapens waren schaars.  

Het bemachtigen  van wapens was een aanhoudend probleem, zeker in de eerste maanden (cfr supra), 

waardoor de Brigaden vaak op pad gingen met kwalitatief inferieure wapens. De organisatie van de 

Internationale Brigaden kreeg pas vaste vorm in oktober, terwijl de Burgeroorlog toen al een aantal 

maanden bezig was. Hoewel de Brigaden en het republikeinse leger wat betreft uitrusting achter stonden 

op de troepen van Franco, boekten ze toch opmerkelijke successen. Ze vormden een aanzienlijk 

tegengewicht en zorgden ervoor dat de nationalisten niet de moeiteloze overwinning kenden waarop ze 

hadden gehoopt. De slag om Madrid was in die zin tekenend, het veranderde het karakter van het conflict 

van een opstand naar een totale burgeroorlog. Uiteindelijk konden de republikeinen voor een lange tijd 

2/3 van het Spaanse grondgebied in handen houden.50 

1.3.3 Niet-Interventiecomité   

Groot-Brittannië en Frankrijk waren de twee andere grote spelers op het Europese toneel. De Britten  

voerden een soort ‘appeasement’ politiek in de Spaanse Burgeroorlog. In de praktijk betekende dit dat ze 

niet wensten tussen te komen en een neutrale status zouden aanhouden. De Britse regering werd gedurende 

het conflict geleid door de conservative party, zij waren voornamelijk bevreesd dat een overwinning van 

de republikeinen het communistisch gedachtegoed zou verspreiden. Sinds de Russische Revolutie waren 

conservatieve politici over heel Europa bang voor een socialistische revolutie op eigen bodem.  

Hiernaast waren de Britten bevreesd dat de Spaanse (extreemlinkse) anarchisten de vele Britse bedrijven 

en bezittingen in beslag zouden nemen en collectiviseren. Bovendien bestond er een soort sympathie 

vanuit de bovenste klasse van de Britse aristocratie voor de opstandelingen en werd Franco aanschouwd 

als een rechtse nationalist die zijn land wou behoeden van een bolsjewistische revolutie.51  

Daarenboven wou de Britse overheid ook absoluut een internationale oorlog vermijden. De strategie was 

hierbij om de Burgeroorlog te neutraliseren.  

In Frankrijk was de situatie een stuk complexer. De socialistische regering van Léon Blum voelde zeker 

iets voor een interventie maar kon door een aantal obstakels niet interveniëren. Allereerst was Frankrijk 

intern enorm verdeeld. De kloof tussen links en rechts was groot en in die zin leek de Franse politiek sterk 

op de Spaanse. Hierdoor waren er verschillende stemmen in Frankrijk die pleitten voor Franse hulp aan 

de republikeinen maar evenveel stemmen die zich hiertegen verzetten. De situatie in Frankrijk was zo 
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ontvlambaar dat er op een gegeven moment werd gevreesd dat de discussie zou ontaarden in een 

regelrechte burgeroorlog. Blum moest oppassen om geen te radicale beslissingen te nemen die olie op het 

vuur zouden gooien. Door de gespannen interne situatie is het niet onbegrijpelijk dat Blum op buitenlands 

vlak de weg van de minste weerstand wou volgen. Hiernaast was er ook een zekere verdeeldheid binnen 

de regering zelf, wiens voornaamste objectief was om een internationale oorlog te vermijden.  

Zelf Blums eigen socialistische partij was door zijn pacifistisch karakter eerder gekant tegen een 

interventie.52 Voorts was Frankrijk enorm afhankelijk van Groot-Brittannië. De Britten hadden al 

duidelijk gemaakt dat ze hun buitenlands beleid op elkaar zouden moeten afstemmen. Een eventuele 

tussenkomst van de Franse staat zou hierbij aanmoediging kunnen zijn voor Mussolini of Hitler om ook 

te reageren. Hierdoor zou het conflict effectief internationaal kunnen worden, iets wat ze absoluut wilden 

vermijden.53 

In de eerste maand van de Burgeroorlog had Blum al materieel aan de republikeinen laten leveren via 

derden. Op 2 augustus kwamen ze dan toch naar voor met het idee een niet-interventiepact tussen de 

Europese grootmachten te sluiten. Het leidende idee achter dit pact was dat niet-interventie uiteindelijk 

zou leiden tot het einde van de oorlog door een tekort aan munitie en wapens. Achter de schermen hoopten 

socialistische kringen dat de niet-interventie zou leiden tot de overwinning van de republikeinen.54  

Het pact werd ondertekend door alle grootmachten (inclusief het Derde Rijk en Italië) maar zou natuurlijk 

alleen functioneren als alle partijen zich eraan hielden. Toen vanaf september duidelijk werd dat de 

Duitsers en Italianen toch hulp leverden aan de nationalistische troepen, verbrak ook de Sovjet-Unie de 

overeenkomst (cfr supra). Ook Portugal leefde de overeenkomst niet na. Salazar, die bevreesd was dat 

een linkse Spaanse regering zou trachten zijn nieuwe staat omver te werpen, bleef de troepen van Franco 

doorheen het conflict steunen. Dit werd oogluikend toegestaan door Groot-Brittannië.55 

Voor de republikeinen was dit Niet-Interventiecomité een doorn in het oog. Ze waren bijzonder 

teleurgesteld door de schijnbaar onverschillige houding van de westerse staten. Sommige republikeinen 

geloofden erin dat de Britten hen nog steeds te hulp zouden schieten, een idee dat bleef voortduren tot na 

de Tweede Wereldoorlog.56 Daarenboven was de reactie vanuit het comité veel harder wanneer de Sovjet-

Unie een overtreding beging versus wanneer Italië of Duitsland dit deed. Volgens verschillende historici 

was het niet-interventiepact een farce en was het voor de conservatieve westerse democratieën (en dan 

voornamelijk voor Groot-Brittannië) de uitgelezen mogelijkheid om links te bestrijden in Europa zonder 

er zelf handen aan vuil te moeten maken. Onder het mom van het behouden van de internationale vrede 

werd zodoende oogluikend toegestaan hoe de aslanden zich versterkten en stelselmatig nieuwe gebieden 
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annexeerden. In het dagboek van Manuel Azaña (laatste president van de Tweede Republiek) stond op 31 

mei 1937 het volgende te lezen:  

“Onze grootste vijand tot nu toe is de Britse regering geweest. Alle plannen voor 

niet-interventie en de consequenties ervan hebben in het nadeel gewerkt van de 

regering en in het voordeel van de opstandelingen. Hun hypocrisie is zo duidelijk 

geworden dat het infantiel cynisme leek.”57  

Allicht hadden de westerse mogendheden niet kunnen anticiperen wat de omvang van de gevolgen van 

dit beleid zouden zijn. Hun houding tegenover het fascisme, en hierbij ook tegenover de Spaanse 

Burgeroorlog, was gebaseerd op een objectief om een internationale oorlog te voorkomen. Hierbij konden 

ze meteen een verspreiding van het linkse gedachtegoed tegengaan als ze Hitler en Mussolini vrij spel 

gaven.58 Hoe het ook zij, zeker is dat de republikeinen door deze strategie aan het kortste eind trokken.  

1.4 België en de Burgeroorlog 

1.4.1 Niet-Interventiecomité 

De Belgische regering bestond in 1936 uit een coalitie tussen socialisten, liberalen en katholieken.  

De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri Spaak (BWP), verklaarde kort na de start 

van de Burgeroorlog dat België niet zou interveniëren in het Spaanse conflict. België zou het voorbeeld 

volgen van Frankrijk en Groot-Brittannië en zich aansluiten bij het Niet-Interventiecomité.59 De houding 

van de Belgische overheid tegenover de Spaanse Burgeroorlog werd hierbij grotendeels gestuurd door 

wat er zich op internationaal niveau afspeelde. Op 28 juli 1936 werd door de Spaanse opstandelingen een 

omzendbrief gestuurd naar de Europese grootmachten om hen te informeren dat er een nieuwe regering 

in Spanje zat. De Belgische staat reageerde aanvankelijk niet, maar polste wel meteen naar de respons 

van de andere staten.60 

Het Spaanse conflict kwam op tijdens een politiek en sociaal bewogen periode voor de Belgische regering.  

Tijdens de verkiezingen van mei 1936 leden de klassieke partijen een nederlaag door de opkomst van 

extreemrechtse en linkse partijen. Rex en het VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond) hadden respectievelijk 

21 en 16 zetels in de Kamer, de KPB (Kommunistische Partij van België) had 9 zetels.61 Door de 

economische crisis van de jaren ’30 hadden vele Belgen het vertrouwen in de traditionele partijen 

verloren. Dit speelde in het voordeel van extreme partijen waarvan gehoopt werd dat zij een uitweg 

zouden kunnen bieden uit de economische recessie. De extreme partijen zetelden echter niet in de 

regering. Onder leiding van Paul Van Zeeland (katholiek) sloegen de drie grootste partijen de handen in 
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elkaar en werd een regering van ‘nationale eenheid’ gevormd. De socialisten, katholieken en liberalen 

pleitten dat ze het hoofd zouden bieden aan de binnenlandse onrust.62 

De grootste regeringspartij was de BWP, met op kop de kersverse minister van Buitenlandse Zaken,  

Paul-Henri Spaak.  Spaak had van de meet af aan duidelijk gemaakt dat hij t.a.v. het Spaans conflict een 

strikt ‘Belgisch’ beleid zou voeren dat gericht zou zijn op de Belgische belangen. Hij wou dat België 

neutraal bleef in het conflict en zich zo uit een mogelijke internationale oorlog zou houden.  

Bovendien zou een interventie in de Burgeroorlog een samenwerking met de Sovjet-Unie of de 

asmogendheden betekenen, iets wat niet alleen internationaal maar ook binnenlands tot een crisis zou 

leiden gezien de ideologische verdeeldheid tussen de partijen. De neutraliteitspolitiek leidde tot 

spanningen binnen de BWP. Hoewel Spaak steun genoot van socialistisch minister van financiën Hendrik 

De Man, waren niet alle partijgenoten te vinden voor zijn aanpak. Emile Vandervelde, ook wel de ‘patron’ 

van de BWP genoemd, zag het conflict in Spanje als cruciaal voor de toekomst van Europa en het behoud 

van de Europese democratie en vrede.63 De discussies tussen beiden laaiden hoog op en de BWP werd 

verdeeld tussen medestanders van Spaak die zijn neutraliteitspolitiek steunden en de meer ‘radicale’ 

socialisten met Vandervelde op kop. Die laatsten pleitten voor een beleid dat meer voordelig zou zijn voor 

de Republiek. Hoewel Spaak pleitte voor een neutraal beleid, hield dit niet noodzakelijk in dat hij zich 

ideologisch vereenzelvigde met de niet-interventie. Verschillende historici constateren dat Spaak allicht 

wel iets voelde voor een interventie, maar hij het risico op een internationaal conflict gewoonweg niet 

kon lopen.64 De interne strubbelingen binnen de BWP zette Spaak voor een complex vraagstuk: hoe kon 

hij een neutrale politiek voeren, België behoeden voor een internationale oorlog en tegelijkertijd zijn eigen 

ideologische overtuiging en achterban binnen de socialistische partij consolideren zonder dat dit een val 

van de regering met zich meebracht?  

In katholieke middens leefde er een zekere sympathie voor Franco, hij werd immers gesteund door de 

Heilige Stoel. Bovendien wierp hij zich op als beschermer van de traditionele katholieke waarden en was 

hij een tegenstander van ‘het rode gevaar’ dat door anarchie, collectivisme en zijn antikatholieke instelling 

een bedreiging vormde voor de religieuze moraal.65 De Katholieke partij was door zijn conservatief 

karakter eerder geneigd naar een overwinning van de nationalisten, maar ze steunden voornamelijk de 

neutraliteitspolitiek. De Liberale partij was eerder verdeeld en kwamen weinig tussen in het debat.  

De grote liberale industriëlen die grote economische belangen hadden in Spanje waren doorgaans 

Francogezind, de kleine burgerij sympathiseerde eerder met de republikeinen.66 
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Naast de nationale eenheidsregering bevonden er zich zowel aan de linker- als rechterflank partijen  

die pleitten voor een extremere aanpak in het conflict. Aan de linkerkant was de KPB fervent voorstander 

voor een interventie ten voordele van de Republiek. Veel socialistische militanten hadden in de jaren 

voordien tijdens de economische recessie hun vertrouwen verloren in de socialistische partij en hadden 

daarbij de overstap naar de KPB gemaakt. De houding van Spaak in het Spaanse conflict zette dan ook 

kwaad bloed bij menig overtuigd socialisten en communisten.67 Door het rekruteren van ‘Spanjestrijders’ 

trachtten ze de Internationale Brigaden en de Republiek te ondersteunen (cfr Deel II, hoofdstuk 2.1.2). 

Spaak sprak zich nadrukkelijk uit tegen deze actie en maakte meteen duidelijk dat hij niet zou meedoen 

aan de politiek van de Tweede Internationale. Hiernaast zagen de socialisten de opkomst van de KPB bij 

de verkiezingen van 1936 als een bedreiging en beide partijen distantieerden zich stelselmatig verder van 

elkaar.68 Aan rechterzijde wilden partijen als Rex en het VNV een beleid dat meer Francogezind zou zijn. 

Zij zetten stelselmatig druk op de regering om de regering van Burgos te erkennen. 

De impact van de Spaanse Burgeroorlog op de Belgische politiek is absoluut niet te onderschatten.  

Het conflict leidde tot vurige discussies die ideologische tegenstellingen blootlegden in de Belgische 

politiek die hiervoor al herhaaldelijk aan de oppervlakte waren gekomen maar zich nu duidelijk 

manifesteerden. Meer dan een politieke aangelegenheid was het een ideologische kwestie waarbij de kloof 

tussen uiterst rechts en links zich steeds sterker aftekende met een middenflank die probeerde het land te 

behoeden voor een crisis.  

1.4.2 Naar een erkenning van Burgos 

Bij de start van de Burgeroorlog was de diplomatieke vertegenwoordiging van de Republiek totaal 

chaotisch. Verschillende diplomaten zagen zichzelf genoodzaakt hun posten te verlaten bij het oprukken 

van de nationalistische troepen. Anderen gaven al snel hun ontslag en sloten zich aan bij de troepen van 

Franco. De nationalistische regering daarentegen trachtte contacten met de buitenlandse staten te 

realiseren door officieuze agenten (vaak voormalige diplomaten) naar het buitenland te sturen.  

Hiernaast stuurden verschillende landen ook zelf handelsagenten naar Spanje om economische relaties te 

onderhouden.69 Ook in België was er een officieuze vertegenwoordiger van Franco aanwezig, M. Zulueta, 

een voormalig medewerker van de Spaanse ambassade in Brussel. Zulueta trachtte de relaties tussen de 

Belgische overheid en de zelfverklaarde regering van Burgos aan te halen.  
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De Belgische staat had nog een aantal Belgische medewerkers in de Republiek. In april 1937 stuurde 

Spaak een nieuwe zaakgelastigde naar Madrid, Walter Loridan. Van Loridan was geweten dat hij een 

links man was die affiniteit voelde voor de republikeinen. In een interview uit 1982 vertelde Loridan dat 

Spaak hem bewust gekozen had om naar Spanje te gaan:  

“(...) Alors, il avait dit: « C’est un homme de gauche. » Et Spaak, après ces 

incidents, voulait avoir quelqu’un qui ne soit pas un réactionnaire ou un 

franquiste. Il ne voulait pas envoyer ça.”70 

De situatie van Belgische representatie in Spanje was bijzonder complex. De Belgische staat weigerde 

immers de regering van Burgos officieel te erkennen zolang het conflict gaande was maar hield er wel 

officieuze contacten op na met de nationalisten én er waren nog steeds representanten aanwezig op het 

terrein van de republikeinen. (Dit was overigens niet enkel het geval in België. Bijvoorbeeld in  

Groot-Brittannië werd de republikeinse overheid de jure erkend, maar de facto erkenden ze de regering 

van Burgos.)71 De weg naar een officiële erkenning van Burgos was dan ook lang. 

In het jaar 1937 steeg de druk om, net zoals Groot-Brittannië en Frankrijk, een (economisch) 

vertegenwoordiger naar Spanje te sturen, met de argumentatie dat de Belgische economische belangen 

verdedigd moesten worden. Het zenden van een diplomaat zou een belangrijk teken van bereidwilligheid 

zijn vanuit de Belgische staat om samen te werken met de regering van Burgos en eventueel later een 

officiële erkenning te bewerkstelligen. Men vreesde ervoor dat indien België geen diplomaat zou sturen 

en Franco de overwinning behaalde, hij de Belgische regering slecht gezind zou zijn en dit zou bijzonder 

nadelig zijn voor de Belgische commerciële belangen.72 De druk werd daarbij opgevoerd vanuit de 

Belgische bedrijfswereld. De terughoudendheid van de Belgische regering om een officiële agent naar 

Burgos te sturen, was nefast voor de economische betrekkingen tussen beide landen. Belgische bedrijven 

klaagden dat ze gediscrimineerd werden in Spanje en ze geen deals konden sluiten zolang de overheid 

Franco niet erkende. Anderzijds werd er druk gezet door Rex, maar ook door grote fracties van de 

katholieken en liberalen.73 

Een groot deel van de BWP sprak zich uit tegen het zenden van een commercieel agent. Naast een 

ideologische aversie voor het fascisme dat Franco aanhing, argumenteerden de opposanten dat België ook 

aan republikeinse zijde nog belangrijke economische interesses had. Daarenboven zou het sturen van een 

Belgische vertegenwoordiger Franco het idee kunnen geven dat dit een opstap zou zijn naar een volledige 

erkenning. Ze moesten de republikeinse overheid beschermen die democratisch was verkozen en zich niet 

inlaten met een illegitiem regime dat met behulp van buitenlandse agressors aan de macht was gekomen.74 
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Spaak stond niet alleen onder druk door andere partijen, maar liep ook het gevaar dat het binnen de BWP 

tot een breuk zou komen. Vandervelde liet namelijk weten dat zijn partij de regering zou verlaten indien 

er relaties met de regering van Burgos werden aangeknoopt.75 

Spaak weigerde aanvankelijk een commercieel agent naar Burgos te sturen en staafde deze keuze met het 

motief dat de commerciële belangen van België in Spanje niet konden opwegen tegen de controverse die 

de Burgeroorlog opwekte in de Belgische samenleving en politiek.76 Doorheen het jaar 1938 werd 

dezelfde discussie alsmaar opnieuw gevoerd, zowel in de Kamer als de Senaat. De conservatieve Henri 

Carton de Wiart (Katholiek) leidde de redevoeringen en naargelang Franco meer terrein verwierf, stelde 

hij dat de Belgische staat het nieuwe regime moest erkennen. Voor Spaak leek het prematuur om de 

regering van Burgos te erkennen, Franco had immers nog niet gewonnen. In een van de vele vurige 

debatten over het topic verklaarde Spaak dat het achttien jaar had geduurd vooraleer België de USSR had 

erkend en dat ze nu onmogelijk Franco konden erkennen na slechts achttien maanden.77  

Het zenden van een commercieel agent was voor Spaak meer een politiek signaal dan een economisch. 

Hij was zich er volkomen van bewust dat het zenden van een commercieel vertegenwoordiger de eerste 

stap zou zijn naar een volledige erkenning van het regime van Burgos, een de facto erkenning die zou 

leiden tot een de jure erkenning. Hij wist ook dat Franco de aanwezigheid van een commercieel agent niet 

zou dulden zonder het vooruitzicht op een volledige erkenning en die zat er voor Spaak absoluut nog niet 

in.78 

In mei 1938 werd er een nieuwe regering gevormd met Spaak als regeringshoofd waarbij hij nog steeds 

de portefeuille van Buitenlandse Zaken behield. Tegelijkertijd werd door Zulueta de druk verder 

opgevoerd om banden met Burgos aan te halen. Er werd gezegd dat Franco handelsrelaties mogelijk achtte 

op voorwaarde dat België de regering de facto erkende, dit door een uitwisseling van brieven en 

vertegenwoordigers van beide staten.79 Een meerderheid binnen het parlement wou nu een handelsagent 

naar Burgos sturen. Door de stijgende interne druk en economische argumenten werd er besloten een 

legatie naar Spanje te sturen die zou peilen wat de effectieve Belgische belangen waren. In juni 1938 

vertrok Georges Delcoigne naar Spanje met wat in feite een dubbele zending was: hij moest nagaan wat 

de effectieve Belgische economische belangen in Spanje waren en daarnaast moest hij toetsen of Franco 

bereid zou zijn een handelsagent te aanvaarden zonder dat dit een volledige erkenning met zich 

meebracht.80  
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Delcoigne maakte in juli zijn rapport bekend, volgens hem was het economisch gezien beter dat België 

de regering van Burgos erkende. Dit confronterende rapport bracht een graduele verandering in de 

handelwijze van Spaak. Hoewel het ideologisch nog steeds moeilijk was voor Spaak om het regime van 

Burgos te aanvaarden, werd het stelselmatig moeilijker voor hem om de boot af te houden. Hij besloot 

hierbij het model van andere staten in Europa te volgen. De socialisten waren echter nog steeds erg 

verdeeld over de kwestie. Op het congres van de BWP op 10 en 11 november pleitte Spaak openlijk voor 

het sturen van een economisch agent naar nationalistisch Spanje. Zijn argumentatie was dat de 

socialistische regeringen van Noorwegen en Denemarken dit ook al gedaan hadden en het tijd was voor 

België om een gelijkaardige representatie in Burgos te hebben.81 

Om de regering niet te doen vallen, verzocht men de socialistische fracties in het parlement om zich te 

onthouden over de stemming van de erkenning. In november stemde het parlement in met het zenden van 

een commercieel vertegenwoordiger naar Spanje. Een groot deel van de BWP had zich onthouden van de 

stemming.82 Vanaf 30 november werd er onderhandeld tussen de Belgische overheid en Zulueta over het 

zenden van een agent en op die manier kwam er een de facto erkenning van de regering van Burgos.   

Dit was uiteraard niet naar de zin van de republikeinse overheid en zij riepen hun ambassadeur terug uit 

Brussel. België riep hierop zijn zaakgelastigde Loridan terug uit Barcelona.83 Volgens Marc Jottard 

(consul aan het Belgisch consulaat in Barcelona) was de situatie van Loridan onhoudbaar. Loridan moest 

door zijn linkse voorkeuren de weg ruimen bij een erkenning van Burgos. Hij verklaarde het als volgt: “Il 

était, lui, l’agent politique auprès du gouvernement rouge. Le gouvernement rouge s’en va, il s’en est allé 

avec lui.”84 

In de daaropvolgende maanden steeg de druk om de regering van Burgos nu ook de jure te erkennen. 

Argumenten van economische én politieke aard werden naar voor geschoven. Enerzijds stelde men vast 

dat het aan republikeinse kant een echte chaos was geworden en de republikeinse administratie 

onberekenbaar was geworden. Hiernaast zat de overwinning van Franco er aan te komen en zou zowel 

Frankrijk als Groot-Brittannië het regime van Burgos weldra erkennen. Daarenboven werden er 

economische argumenten aangewend die stelden dat enkel een volledige erkenning de Belgische 

commerciële belangen zou behartigen. De situatie werd onhoudbaar en een erkenning de jure leek 

onafwendbaar. België erkende op 24 maart 1939 de nieuwe Spaanse regering. De Belgische regering was 

hierbij een van de laatste Europese landen om dit te doen.85 
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1.5 Evaluatie 

 

Een aantal conclusies kunnen getrokken worden uit dit eerste hoofdstuk. Allereerst is het duidelijk dat, 

ondanks verschillende historische beschouwingen over de aard van de Spaanse Burgeroorlog, het Spaanse 

conflict voor vele Europese staten een destabiliserende factor was. Vele westerse overheden waren uiterst 

verdeeld over de kwestie en dit zorgde vaak voor binnenlandse onrust. Deze onrust werd opgepikt en 

vervolgens uitgebuit door wat later de asmogendheden zouden worden. De Burgeroorlog gaf Hitler de 

perfecte opportuniteit om een buitenlands beleid te voeren dat in een ander internationaal klimaat 

misschien niet mogelijk was geweest. Bovendien creëerde de oorlog een alliantie tussen Mussolini, Hitler 

en Franco. Deze banden zouden erg belangrijk zijn voor de komende jaren en Franco’s beleid tijdens de 

Tweede Wereldoorlog sterk beïnvloeden. 

Wat België betreft, kan besloten worden dat de Burgeroorlog een sterke impact heeft gehad op de 

Belgische politiek. In een poging om België te behoeden voor een internationale oorlog, werd de 

neutraliteitspolitiek een factor van verdeling tussen de verschillende partijen én binnen de BWP.  

Vanaf april 1938 wou een meerderheid binnen het parlement een handelsagent naar Burgos sturen. 

Desondanks werd hier nog maanden geen gehoor aan gegeven en probeerde Spaak een erkenning van 

Burgos zo lang mogelijk uit te stellen.  

Spaak zat in een bijzonder moeilijk parket. Enerzijds had hij zijn eigen politieke achterban die stelselmatig 

meer verdeeld dreigde te geraken. Hij was lang advocaat voor zijn eigen partij maar door zijn functie 

binnen de administratie van Buitenlandse Zaken moest hij deze ideologische overtuiging deels opzij zetten 

om de neutraliteitspolitiek te doen slagen. Zijn afwachtende houding werd hem langs beide kanten niet in 

dank afgenomen. Vanuit de bedrijfswereld, zijn eigen kabinet en het parlement werd hij beschouwd als 

een ‘attentist’ en werd hij verweten dat hij door deze houding de Belgische belangen niet genoeg in acht 

nam. Voor verschillende fracties binnen de BWP verloochende hij dan weer zijn eigen ideologische 

overtuigingen.  

Met de erkenning van de regering van Burgos in maart 1939 kwamen de relaties tussen Spanje en België 

weer op gang. Het is op die manier dat de Belgische relaties met Franco-Spanje zich voor het eerst 

ontplooiden. België stemde zijn buitenlands beleid steeds meer af op de internationale politiek van  

Groot-Brittannië en Frankrijk, tegelijkertijd allieerde Spanje zich stelselmatig meer met de 

asmogendheden. De weg naar de erkenning van Franco was een lang en moeizaam proces geweest en 

ideologisch bestond er nog steeds een grote kloof tussen beiden landen. De gemengde gevoelens van 

Spaak tegenover de Burgeroorlog en Franco in het algemeen, zullen essentieel blijken voor de manier 

waarop de Belgisch-Spaanse relaties zich in de volgende jaren ontwikkelden. 
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2. Tweede Wereldoorlog 

 

2.1 Spanje: een gecompromitteerde neutraliteit? 

2.1.1 No beligerancia (1939-1942) 

Na de Spaanse Burgeroorlog zat Spanje economisch totaal aan de grond. Er was een algemeen tekort aan 

basisproducten en in verschillende delen van het land was er een nijpend gebrek aan voedsel.  

Daarenboven was de omvang van het leger erg groot en ging veel geld uit naar militaire kosten. Door de 

snelle economische neergang moest het leger hoognodig verkleind worden. Het Spaanse wapentuig 

bestond voornamelijk uit materieel dat achtergelaten was door de Italianen en Duitsers in de Burgeroorlog. 

Hiernaast had de nieuwe overheid zich nog niet ten volle kunnen consolideren en was de binnenlandse 

rust geenszins weergekeerd. Spanje was dus uit economisch of militair oogpunt absoluut niet voorbereid 

op een internationale oorlog.86  

Internationaal was de nieuwe Spaanse regering duidelijk aangewezen op Italië en het Derde Rijk 

aangezien zij de overwinning van Franco mede mogelijk hadden gemaakt. Spanje voelde zich 

gedistantieerd van de geallieerden, voornamelijk van Frankrijk. Bovendien had Spanje een immense 

oorlogsschuld bij zowel Italië als het Derde Rijk. Hiervan maakte vooral Duitsland gretig gebruik om zijn 

aanwezigheid in het land te verhogen. De vriendschapsrelatie met de asmogendheden ging gepaard met 

een stelselmatige verkoeling van relaties tussen Spanje en de geallieerden. In 1939 tekende Spanje het 

anti-Kominternpact en verliet het land de League of Nations.87  

Bij de start van de Tweede Wereldoorlog verklaarde Spanje zich no beligerante (niet-oorlogvoerend). 

Deze terminologie is bijzonder dubbelzinnig. Franco nam dus niet de term ‘neutraal’ in de mond, maar 

verklaarde hierbij ook niet wat ‘niet-oorlogvoerend’ dan wel zou inhouden. In theorie zou Spanje zich 

onpartijdig opstellen en geen favoriserend beleid voeren naar een van de oorlogvoerende landen toe.  

In de praktijk was no beligerancia een toestand waarbij Spanje door zijn binnenlandse zwakte niet aan de 

oorlog kon deelnemen maar wel morele en praktische steun verleende aan de asmogendheden.  

Historicus Stanley Payne verklaart het als volgt:  

“Non-belligerence, officially declared by the Spanish government on 12 June, was 

in fact not a status recognized by international law, but a position invented and 

declared by Mussolini in September 1939 to express Italy’s firm support for 

Germany even though it was not yet prepared to enter the war. It had been suggested 

as a temporary alternative for Spain (…). Non-belligerence was not in any way a 

form of neutrality, but rather a repudiation of neutrality in favor of a special status 

of pre-belligerency.”88 
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De beweegredenen voor Franco om zich te verbinden met de asmogendheden waren legio. Allereerst had 

Spanje, zoals vermeld, een grote oorlogsschuld bij Italië en het Derde Rijk. De aslanden hadden Franco 

riante sommen geleend en Spanje zag zichzelf verplicht deze oorlogsschuld op de ene of andere manier 

af te lossen. De Duitse staat had dit goed begrepen en Duitse bedrijven begonnen zich al tijdens de 

Burgeroorlog diep in de Spaanse economie te vestigen. Het Derde Rijk had ongeveer 41% van de Spaanse 

export in handen, op een gegeven moment werd er zelfs beweerd dat Spanje meer en meer op een Duitse 

kolonie begon te lijken.89  

Hiernaast was Franco er steevast van overtuigd dat het Derde Rijk de oorlog snel zou winnen. In het begin 

van 1940 had het Derde Rijk een stevige opmars gemaakt in West-Europa en tot eind ‘42 zag het er 

inderdaad naar uit dat de asmogendheden de oorlog zouden winnen. Dit onwrikbaar vertrouwen in de 

kracht van het Derde Rijk was een erfenis uit de Spaanse Burgeroorlog. Spanje zag Duitsland als de 

leidende macht in Europa met een militaire en technologische superioriteit. Het geloof in de overwinning 

van de asmogendheden speelde een essentiële rol in de houding van Spanje. Franco hoopte dat de 

overwinning een nieuwe balance of power in Europa zou teweegbrengen die voordelig zou zijn voor 

Spanje.90 Bovendien gaf de nieuwe oorlog Spanje mogelijks de kans om zijn pijlen terug op het buitenland 

te richten. De Spaanse droom om Marokko en Gibraltar te annexeren was nog steeds levendig in de 

hoofden van menig falangisten. In die zin gaf de nieuwe oorlog Franco voor het eerst terug een buitenlands 

perspectief, iets wat ze op eigen houtje niet konden realiseren. Zelfs indien Spanje niet zou strijden in de 

oorlog wilden ze wel een stuk van de buit kunnen meepikken wanneer de asmogendheden wonnen. 

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd zo de no beligerancia politiek van Spanje vastgelegd. 

Aanvankelijk werd beslist dat Spanje in de oorlog zou komen. Het Derde Rijk zou de Spaanse staat zowel 

militair als economisch ondersteunen zodat Spanje zich bij de asmogendheden kon voegen. In die zin kan 

de no beligerancia toestand in deze tijd beter omschreven worden als pre-beligerancia. Er werden 

militaire plannen opgesteld en gecommuniceerd aan Hitler. Hieruit werd duidelijk dat Spanje het hele 

Marokkaanse gebied, Gibraltar en het Orangebied in Algerije wou annexeren.91 Hitler had gemengde 

gevoelens over deze plannen, hij zag een annexatie van Marokko liever niet gebeuren maar hij wou wel 

de Britten zien verdwijnen uit Gibraltar. Hoe langer het duurde voor Groot-Brittannië zijn vredeoffer aan 

het Derde Rijk maakte (dat nooit gekomen is), hoe meer Hitler erin begon te geloven dat Spanje 

ingeschakeld moest worden in de oorlog. Hij geloofde dat als Spanje Gibraltar zou kunnen innemen, dit 

misschien wel beslissend zou zijn voor de capitulatie van Groot-Brittannië. Bovendien zou het Duitsland 

een betere strategische positie kunnen geven tegenover Afrika.92 
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Op 23 oktober 1940 vond er een ontmoeting plaats tussen Franco en Hitler in Hendaye (een Frans stadje 

op de Frans-Spaanse grens) waarbij de voorwaarden en condities van Spanjes toetreding tot de oorlog 

werden besproken. Tijdens de ontmoeting bedankte Franco Hitler voor de hulp die Spanje in het verleden 

had gekregen van Duitsland en legde hij nogmaals zijn militaire plannen voor. Hij verklaarde dat Spanje 

aan de zijde van de aslanden wou strijden maar ze militaire en economische ondersteuning nodig hadden. 

Hiernaast wilde hij een garantie dat de besproken gebieden Spanje na de oorlog zouden toekomen.  

Franco wou op voorhand de termen duidelijk vastleggen en stelde dat Spanje niet zomaar por gusto (“voor 

het plezier”) in de oorlog kon toetreden.93 Hitler wou deze eisen niet volledig tegemoetkomen. Hij was 

het oneens met de aanspraken van Franco op het Afrikaans territorium en stelde dat Spanje tevreden zou 

moeten zijn met een klein deel van Marokko.94  

Spanje zou participeren in de oorlog en zich aansluiten bij het Tripartite Pact nadat ze economische en 

militaire hulp van Duitsland hadden gekregen. Over de Spaanse eisen was in feite niks concreet beloofd. 

Er was geen plan voor hulp opgesteld en ook over de aanspraken in Afrika bleef Hitler bijzonder vaag. 

Franco had bovendien geen al te grote indruk nagelaten op Hitler die de Caudillo onvoorbereid achtte op 

een oorlog en geenszins een strateeg naar Duitse normen. Franco was een teleurstelling voor Hitler op 

persoonlijk vlak maar al bij al was de ontmoeting in Hendaye een succes voor Hitler. Hij had de Spaanse 

staat aan de asmogendheden kunnen binden door minimale toegevingen te doen.95   

In de komende maanden zou de economische crisis in Spanje drastische proporties aannemen. Tijdens de 

herfst was de situatie aanzienlijk verergerd en door de enorme tekorten stond het land op de rand van een 

hongersnood. De sfeer in Madrid begon stilaan om te slaan, de moraal bij de bevolking en het leger lag 

erg laag door de economische problemen en men was bang dat een nieuwe oorlog een opstand zou 

teweegbrengen. Op 18 november ontmoette Serrano Suñer (de toenmalige Spaanse minister van 

Buitenlandse Zaken) Hitler in Berchtesgaden. Hier benadrukte hij nogmaals de nood voor economische 

ondersteuning en betreurde hij Hitlers vage beloftes over de Afrikaanse territoria. Hitler repliceerde dat 

eens Duitsland zijn doelen zou hebben behaald, Spanje zou krijgen wat hen toebehoorde.  

Verder stelde Hitler dat Duitse troepen vanaf januari Spanje zouden binnenkomen om de annexatie van 

Gibraltar mogelijk te maken.96 

De plannen van Hitler en Franco waren niet op elkaar afgestemd. Hitler wou Spanje inpassen in zijn 

grotere buitenlandse tactiek en van het land een soort Duitse satellietstaat maken. Daarbij wou hij niet dat 

Spanje te machtig werd of Frans gebied zou usurperen, aangezien hij Vichy-Frankrijk te vriend wou 

houden. Franco zag de oorlog daarentegen als de aangewezen opportuniteit om aanspraak te maken op 

buitenlandse territoria. In die zin was het Spaanse beleid goed te vergelijken met dat van de Sovjet-Unie, 

                                                           
93 Payne, Franco and Hitler, 90-91. 
94 Egido León, “Franco y la Segunda Guerra Mundial,” 109. 
95 Payne, Franco and Hitler, 99. 
96 Payne, Franco and Hitler, 100-103. 



41 

  

beide landen wilden profiteren van de opmars van Hitler zonder zelf te uitzinnige militaire stappen te 

ondernemen. Zoals de Spaanse historica Ángeles Egido León vaststelt, bedacht elke pion in het 

schaakspel van het conflict zijn eigen tactiek (“En el ajedrez general del conflicto, cada pieza presente en 

el tablero ideaba su propia jugada.”).97  

In december 1940 nam de Spaanse overheid het besluit dat Spanje toch niet meteen in de oorlog zou 

stappen. Allereerst was Franco was niet te vinden voor de aanwezigheid van buitenlandse troepen op het 

Spaanse vasteland. Belangrijker waren de buitensporige economische problemen. Door het stelselmatig 

uitblijven van de economische en militaire hulp konden ze zich niet engageren in een nieuwe oorlog.  

De Caudillo verklaarde dat in deze omstandigheden Spanje eerder een blok aan het been van Duitsland 

zou zijn dan een dienstbare partner. Ze stelden dat de participatie van Spanje in de oorlog op dat moment 

voor niemand voordelig zou zijn en ze simpelweg zouden moeten wachten tot de interne situatie 

verbeterde. Op dat moment werd het vooruitzicht op een toekomstige deelname nog steeds aangehouden. 

De keuze om niet in de oorlog te treden was geenszins een politieke afwijzing maar louter een 

economische beslissing. Franco besefte dat een nieuwe oorlog verwoestend zou zijn voor de Spaanse 

staat. Spanje zou in de tussentijd nog steeds een dichte relatie met de asmogendheden behouden.98 

Tot december 1940 bereidde Spanje zich voor op zijn deelname aan de oorlog, wanneer hierna de 

beslissing werd genomen om die deelname uit te stellen, brak er een tweede fase aan in de no beligerancia. 

Spanje zou de komende twee jaar (tot eind 1942) nog steeds overtuigd zijn van Hitlers overwinning maar 

de participatie in de oorlog werd nu op de lange baan geschoven. Doorheen 1941 verschoof Hitler zijn 

aandacht grotendeels naar het Oosten. Desondanks bleef de samenwerking tussen Spanje en het Derde 

Rijk toenemen. De formatie van de División Azul was een belangrijke ontwikkeling in deze 

samenwerking, het liet Spaanse vrijwilligers toe om te gaan vechten aan het oostfront aan de zijde van de 

Duitse eenheden.99 Hiernaast was er een economische samenwerking tussen beide landen en had de 

Gestapo een sterke grip op de binnenlandse administratie. Luis Lizarriturri, een Spaans medewerker op 

het Belgisch consulaat in San Sebastian (cfr infra), vertelde in een interview uit 1978 over de 

aanwezigheid van de Gestapo in de Spaanse administratie het volgende:  

 “(...) pendant des années, surtout pendant les premières années de la guerre 

mondiale, aussi bien la police que les éléments gouvernementaux ont été –la police 

surtout – très influencés par la Gestapo. La Gestapo a eu une très grande influence 

et nous avons été dominés par elle. Le gouvernement était alors, et l’a été jusqu’il y 

a peu, complètement fasciste et c’est pourquoi la guerre lui a été si avantageuse.”100 
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Vanaf januari 1942 startte de Spaanse staat met de uitvoer van wolfraam naar het Derde Rijk, een 

onmisbare grondstof in het fabriceren van wapens.101 Er kwam een hoogtepunt in de samenwerking tussen 

Spanje en de asmogendheden. Paradoxaal genoeg had Spanje tegelijkertijd ook economische banden met 

de geallieerden. Aangezien de economische steun vanuit de asmogendheden onvoldoende was om de 

zwakke Spaanse staat te ondersteunen, konden ze niet anders dan handelsrelaties aangaan met de 

geallieerde staten. Onder andere met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en België hield Spanje er 

economische banden op na.102 

2.1.1 De Grote Ommekeer (eind 1942) 

Vanaf het einde van 1942 kwam er een geleidelijke afstand tussen Spanje en de asmogendheden, dit kwam 

door zowel binnenlandse als internationale ontwikkelingen. Op internationaal niveau begonnen de 

oorlogskansen langzaamaan te keren. De intrede van de Verenigde Staten in de oorlog was hierin 

essentieel, voor het eerst kwam er het vooruitzicht op een mogelijke geallieerde overwinning.103  

Hitler had niet de snelle overwinning behaald die hij aanvankelijk voor ogen had en begon in het najaar 

van ‘42 in moeilijkheden te geraken in Oost-Europa. De Duitse troepen liepen stilaan vast bij Stalingrad 

en hadden brandstoftekorten. Hiernaast hadden de geallieerden in november een bijzonder succesvolle 

campagne gevoerd in Noord-Afrika, waarbij ze het Afrikakorps van Rommel hadden verslaan bij  

El Alamein. Hierna zetten ze verder in op de verovering van Noord-Afrika met als doel de Middellandse 

Zee te bereiken. De Duitse troepen kwamen in een benarde situatie terecht en Hitler moest voor het eerst 

in een lange tijd het onderspit delven.104  

Herman Van Goethem omschrijft de periode rond eind 1942 als de ‘Grote Ommekeer’. Door de militaire 

successen die de geallieerden in die laatste maanden hadden geboekt, ontstond er een echte shift in de 

oorlogsloop in het voordeel van de geallieerden.105 Het Derde Rijk zat voor het eerst sinds zijn succesvolle 

doortocht in West-Europa in 1940 in de nesten. Voor Franco kwam voor het eerst het besef dat de uitkomst 

van de oorlog niet vast lag en de overwinning van het Derde Rijk geen sinecure was.  

Hiernaast waren er ook binnenlandse veranderingen in Spanje. Door de aanhoudende economische 

problemen steeg de binnenlandse oppositie en Franco had moeite om het regime bij elkaar te houden.  

In dit onrustige klimaat kon hij internationaal niet te veel risico’s nemen. Hiernaast werd in september 

1942 de germanofiel Serrano Suñer vervangen door Francisco Gómez-Jordana als minister van 

Buitenlandse Zaken.106 Jordana, die de binnenlandse problemen en de veranderende oorlogscontext goed 

aanvoelde, was zich bewust van Spanjes negatieve imago bij de geallieerden. In het geval van een 
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overwinning van de geallieerden moesten ze zien dat ze aan de juiste kant stonden. Hij trachtte de relaties 

met de geallieerde staten dan ook te verbeteren en het Spaanse buitenlandse beleid stelselmatig neutraler 

te maken. Bovendien hield hij er goede relaties op na met de Britse en Amerikaanse ambassadeur in 

Spanje, een groot verschil met Suñer.107 

Door de veranderende oorlogsloop was ook het zelfvertrouwen bij de geallieerden toegenomen waardoor 

ze besloten sterker op te treden t.a.v. het Iberisch schiereiland. De geallieerden dreigden met economische 

sancties indien Spanje zijn beleid niet aanpaste en de levering van wolfraam aan het Derde Rijk niet 

stopzette. De Verenigde Staten dreigden zo met een olie-embargo, maar ook België zette zijn koloniale 

goederen uit Congo vaak in om druk uit te oefenen op de Spaanse staat (cfr infra).108 Deze economische 

goederen waren van levensbelang voor de Spaanse staat die nog steeds gebukt ging onder een zware 

economische recessie.  

Hoe langer de oorlog aanhield en het Derde Rijk verzwakte, hoe meer het Spaans beleid ‘neutraler’ werd. 

De no beligerancia status werd nooit officieel ingetrokken maar in oktober 1943 verklaarde Franco op 

een congres van de FET (Falange Española Tradicionalista)  publiekelijk dat de Spaanse positie in het 

conflict ‘neutraal’ zou zijn, dit was de eerste keer in drie jaar tijd dat het beleid zo werd omschreven.109 

Vanaf de lente van 1944 werd het voor Franco duidelijk dat Duitsland de oorlog waarschijnlijk zou 

verliezen. Door aanhoudende druk van de geallieerden tekende Franco vervolgens op 2 mei 1944 een 

akkoord waarbij er beslist werd dat de laatste restanten van de División Azul zouden worden 

teruggetrokken, de export van grondstoffen naar ‘derde partijen’ zou worden stopgezet en agenten van de 

aslanden die aanwezig waren op het Spaanse vasteland zouden verbannen worden.110 

Spanje zou echter nooit een compleet neutrale houding aannemen in het conflict. Zelfs na Franco’s 

neutraliteitsverklaring was de Spaanse politiek eerder Duitsgezind, weliswaar op een subtielere manier. 

Er was een grote ideologische afstand tussen Spanje en de geallieerden en Spanje wantrouwde de staten 

die spoedig het naoorlogs politiek toneel zouden uittekenen. Vooral de steeds sterker wordende positie 

van de Sovjet-Unie, dat nog steeds als de grote ideologische vijand van het Spaanse regime werd 

beschouwd, was moeilijk te aanvaarden voor Franco. De langdurige en uitgebreide samenwerking van de 

Spaanse staat met het Derde Rijk zou Franco zuur opbreken na de oorlog (cfr infra). 
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2.2  België tijdens de Tweede Wereldoorlog 
In dit hoofdstuk is het geenszins de bedoeling om een exhaustieve weergave van de Belgische situatie 

tijdens de Tweede Wereldoorlog weer te geven. Hier gaat het louter om de houding van de Belgische 

regering in Londen ten opzichte van de internationale ontwikkelingen. Er wordt een beknopte weergave 

gegeven van een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen die het meest relevant zijn voor de 

onderzoeksvraag. Wat daarna volgt is een beschrijving van de relatie tussen België en Spanje tijdens 

dezelfde periode. Wederom zal dit een beknopt overzicht zijn dat als kader dient voor de latere uitdieping 

van de onderzoeksvraag.  

2.2.1 België en de geallieerden  
Op 10 mei 1940 werd België aangevallen door het Duitse leger. Het Belgische leger kon 18 dagen 

standhouden. Op 28 mei bood Leopold III als opperbevelhebber van het leger de capitulatie aan, België 

was voortaan bezet. Op het hoogste niveau kwam het tot een breuk tussen de koning en de Belgische 

regering. De regering drong bij de koning aan om samen het land te verlaten, naar Frankrijk uit te wijken 

en daar de strijd voort te zetten aan de zijde van de geallieerden. De koning besloot echter in het land te 

blijven en zich ‘krijgsgevangen’ te laten nemen door de bezetter. De regering splitste zich vervolgens op 

en vluchtte naar Frankrijk.111 De regering Pierlot installeerde zich aanvankelijk in Frankrijk met de 

bedoeling vanaf hier de legitieme Belgische autoriteit te vertegenwoordigen. Het Franse leger hield echter 

niet stand en in juni 1940 werd er een vredesverdrag getekend tussen Frankrijk en het Derde Rijk waarbij 

het land zich opsplitste in Duits bezet gebied en het Vichy Regime. De Belgische regering was verplicht 

het terugtrekkende Franse leger te volgen en installeerde zich uiteindelijk in het zuidelijke, onbezette deel 

van Frankrijk.112 

De Franse capitulatie betekende ook voor de meerderheid binnen de regering het einde van het verzet. 

Een aantal ministers besloten terug te keren naar België en anderen zouden in Frankrijk achterblijven. 

Begin juli 1940 was Albert De Vleeschauwer in Londen aangekomen, een maand later arriveerde ook 

Camille Gutt. Spaak en Pierlot aarzelden nog iets langer maar besloten in augustus toch naar Londen te 

vertrekken. Wanneer ze in oktober aankwamen, richtten de vier ministers de regering weer op.  

Acht andere ministers zouden in Frankrijk achterblijven maar sommigen zouden later alsnog naar Londen 

vertrekken.113  

Internationaal had de regering in ballingschap het moeilijk om erkenning af te dwingen wegens de 

afwezigheid van Leopold III als officieel staatshoofd. Door de dubbelzinnige opstelling van de Belgische 

diplomatie was het aanvankelijk moeilijk een eensgezinde beleidslijn op te stellen. Sommige diplomaten 

kozen immers partij voor de koning, anderen voor de regering in ballingschap. De keuze van Leopold III 
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voor capitulatie vertrok vanuit de overtuiging dat Duitsland gegarandeerd de oorlog zou winnen, of op 

zijn minst voor een lange tijd aan de macht zou zijn in Europa. Het Duitse leger had tijdens de 

Achttiendaagse veldtocht een enorme force getoond en voor Leopold III was het duidelijk dat de Belgen 

hier niet tegen opgewassen waren. België had zo goed mogelijk proberen standhouden tegen de Duitse 

inval maar nu het land was overwonnen, hernam het zijn neutrale status.114 Hier speelde overduidelijk een 

dynastiek aspect mee. Leopold was ervan overtuigd dat als hij België zou verlaten, hij er nooit meer zou 

terugkeren. Zonder zijn aanwezigheid zou Hitler vrij spel krijgen en zou België als staat (en daarmee het 

koningshuis) verdwijnen. In die zin zag Leopold wel een rol voor hem weggelegd in het naoorlogs nazi-

gecontroleerd België en Europa, dat er volgens hem hoe dan ook toch zou komen. Daarenboven was het 

land volgens Leopold ook niet verplicht om geallieerde doeleinden te ondersteunen. België was zijn deel 

nagekomen door zich zo goed mogelijk te verzetten tegen de invaller maar nu het land weer neutraal was, 

had het geen enkele verplichting tegenover de geallieerden.115 

Leopold III wou in de voetsporen van zijn vader treden en de Belgische soevereiniteit proberen behouden, 

liefst met een bepaalde mate van zelfstandigheid. Strikt genomen verkeerde de koning in de 

onmogelijkheid om te regeren. Hij ondernam een aantal diplomatieke stappen om zelf een regering op de 

been te zetten. Volgens de koning en zijn raadgevers was het grondwettelijk mogelijk voor de koning om 

zelf een regering op te richten indien Duitsland het land of een deel van het land ontruimde.  

Leopold III ontmoette Hitler op 19 november 1940 in Berchtesgaden en probeerde een reeks politieke 

concessies te krijgen. Hitler deed echter geen toegevingen, ook niet omtrent een grotere autonomie, 

hiermee was de rol van de koning al snel uitgespeeld.116 

Hiernaast schakelde het kabinet van de koning andere diplomaten in om de ministers die naar het 

buitenland gevlucht waren te overtuigen van de neutraliteitspolitiek. Zo stuurde de Belgische ambassadeur 

in Basel, graaf Louis d’Ursel, een reeks persoonlijke brieven naar de Belgische ministers waarin hij pleitte 

dat nu België zijn neutrale status had hernomen, de contacten met het Derde Rijk hervat moesten worden. 

De entourage van de koning beval de regering in ballingschap om niet samen te werken met de 

geallieerden, tegenover wie geen enkele verplichting bestond.117 Spaak was niet te vinden voor deze 

politiek en verklaarde kort na zijn aankomst in Londen dat België de strijd niet zou staken. In december 

verklaarde Spaak dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren en dus ook geen enkele 

instructie kon geven. Hij verklaarde dat België in oorlog was met het Derde Rijk en ze zich zouden 

aansluiten bij de geallieerden. Het beleid over Belgisch Congo zou dezelfde lijn volgen. Hij riep verder 

alle diplomatieke posten in het buitenland ook op om zich aan te sluiten bij de regering in ballingschap. 
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De Belgische regering behield ook zijn diplomatieke vertegenwoordigers in de niet-bezette landen, met 

uitzondering van Spanje.118 

Eind december 1940 verklaarde Spaak dat België na de oorlog ‘the closest possible political association’ 

met Groot-Brittannië zou onderhouden, dit om in de toekomst samen het hoofd te kunnen bieden tegen 

een nieuwe militaire bedreiging. De dichte connectie met Groot-Brittannië was deels gebaseerd op een 

Belgische verwachting om Britse steun verkrijgen bij de wederopbouw van het land. De Britse regering 

stemde hier deels mee in en de regering in ballingschap proclameerde dat de nieuwe buitenlandse tactiek 

verweven zou zijn met de Engelse.119  

Op 1 januari 1942 ondertekende de regering in Londen samen met 24 andere staten de ‘Verklaring van de 

Verenigde Naties’. Hierin verklaarde België dat ze de strijd verder zou zetten aan de zijde van de 

geallieerden tegen het Derde Rijk en Japan.120 Hiernaast hadden de meeste landen (buiten de aslanden) in 

juli 1942 erkend dat de Belgische regering in Londen zat en hier officiële vertegenwoordigers naartoe 

gestuurd.121 

Hiermee leek in eerste instantie de dubbelzinnigheid over het Belgische beleid in de oorlog over te zijn. 

Wanneer men echter van dichterbij gaat kijken, wordt al snel duidelijk dat dit niet volledig klopt.  

Dit heeft veel te maken met de aard van de Belgische geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog. 

In de Belgische geschiedschrijving was de positie van de Belgische regering in Londen lang onbetwist. 

De koning had de gemakkelijke uitweg gekozen en zat vijf jaar als ‘krijgsgevangene’ in zijn paleis 

opgesloten. Koning Leopold III is na de oorlog sterk afgerekend voor zijn houding tijdens de oorlog.  

Het motief dat hij ‘het lot van zijn soldaten wou delen’ voor zijn krijgsgevangenschap, werd voor velen 

als een voorwendsel beschouwd. Gedurende vijf jaar verbleef hij immers in zijn paleis en daar bovenop 

stapte hij in 1941 in het huwelijksbootje met Lilian Baels. Daarenboven werd de ontmoeting met Hitler 

hem door heel wat Belgen niet in dank afgenomen.122  

De koning had zijn keuzes gemaakt uit de overtuiging dat het Derde Rijk de oorlog zou winnen.  

Maar was dit bij de Belgische regering dan anders? Herman Van Goethem maakt in zijn laatste boek 

duidelijk dat ook de Belgische regering in ballingschap onderhevig was aan de veranderende oorlogsloop. 

In die zin waren ook de ministers aanvankelijk overtuigd van een Duitse overwinning en ietwat radeloos 

in ballingschap gegaan. De ministers die in Frankrijk achtergebleven waren, keken in de eerste periode 

de kat uit de boom. Ook de regering in Londen was onzeker. In de eerste jaren van de oorlog hadden de 

asmogendheden immers een bijzonder succesvolle opmars door West-Europa gemaakt en leek een 
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geallieerde overwinning veraf. Die episode van onzekerheid heeft lang geduurd en vertaalde zich in een 

“attentistische” houding vanuit de regering. Dit attentisme uitte zich op verschillende manieren in het 

regeringsbeleid. De regering was terughoudend om te grote projecten op poten te zetten en was niet 

transparant omtrent zaken als collaboratie in België. In alle stilte hoopten sommige diplomaten op een 

‘compromisvrede’ waarbij ze aan de onderhandelingstafel zouden gaan zitten met de asmogendheden. 

Men hoopte eventueel op een militaire putsch binnen het Duitse leger waarbij de nazi’s aan de kant zouden 

worden geschoven en de vrede met Duitsland alsnog onderhandeld kon worden.123  

Wanneer de Verenigde Staten in 1942 zijn intrede maakte in Europa in de oorlog, begonnen de 

oorlogskansen stilaan te keren. Bij de Verklaring van de Verenigde Naties op 1 januari 1942 stond er nog 

te lezen dat men ten strijde zou trekken tegen de gemeenschappelijke vijand, namelijk Hitler en het 

Hitlerisme. Dit was veelbetekenend, het impliceerde immers dat een compromisvrede met Duitsland niet 

per se uitgesloten was. Door de succesvolle militaire ondernemingen door de geallieerden in Afrika en de 

Sovjet-Unie, vond er vanaf het einde van 1942 een mentaliteitsverandering plaats in de regering.  

De ‘Grote Ommekeer’ die was gekomen door de militaire successen, maakte een geallieerde overwinning 

plots een mogelijkheid. Het attentistische beleid werd omgegooid en men gebruikte hardere taal.  

Waar men op 1 januari 1942 een compromisvrede met Duitsland nog als een mogelijkheid beschouwde, 

werd vanaf 1943 de ‘unconditional surrender’ van de asmogendheden geëist. De tijd voor 

onderhandelingen of compromis was over.124  

2.2.2 België en Spanje  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond er een stelselmatige verzuring plaats in de relatie tussen België en 

Spanje. De verhouding tussen beide landen was al precair door de Spaanse Burgeroorlog maar tijdens de 

Tweede Wereldoorlog kwam het tot een totaal vriespunt. Na de Achttiendaagse veldtocht splitste de 

Belgische regering zich op waarbij een aantal ministers vluchtten naar het buitenland (cfr hoofdstuk 

2.2.1). Zoals eerder besproken, werd er in Londen een regering in ballingschap gevormd, terwijl een aantal 

ministers besloten in Frankrijk achter te blijven. Albert De Vleeschauwer en Camille Gutt kwamen in de 

zomer van 1940 toe in Londen en spoorden Hubert Pierlot en Paul-Henri Spaak aan om hetzelfde te 

doen.125  

In augustus 1940 vertrokken de twee ministers vanuit Frankrijk, dat inmiddels gecapituleerd was, richting 

Groot-Brittannië. Het plan was om via Spanje naar Portugal te gaan en vervolgens daar over te steken 

naar Engeland. Om Spanje te doorkruisen hadden de ministers een visum nodig, die kregen ze echter niet.  

De ministers kregen te horen dat ze niet konden verder reizen indien hun bestemming Londen was.  

Spaak schreef in zijn memoires dat de Spaanse regering verdeeld was over de doortocht van de ministers. 

De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Juan Luis Beigbeder, wou hen aanvankelijk wel door 
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laten maar hij stuitte op tegenstand van de machtige Serrano Suñer, zijn toekomstige opvolger.  

Suñer zelf stond onder druk van de Duitse autoriteiten. De Duitse instanties zagen het uiteraard liever niet 

gebeuren dat de ministers Londen zouden bereiken aangezien dit zou betekenen dat er zich een nieuwe 

regering aan de zijde van Groot-Brittannië zou vestigen met een aanzienlijk koloniaal potentieel.126 

In de daaropvolgende maanden was de situatie hoogst gespannen en onzeker. De eerste dagen na hun 

aankomst in Spanje verbleven de ministers in een dorpje aan de Frans-Spaanse grens. Hierna mochten ze 

verder reizen naar Barcelona. Hier stonden ze onder een soort ‘huisarrest’, ze mochten hun hotel enkel 

verlaten onder politiebegeleiding tot de visumkwestie was opgelost. Charles Romrée De Vichenet 

(Belgische ambassadeur in Spanje) en Samuel Hoare (Britse ambassadeur in Spanje) onderhandelden met 

de Spaanse regering om de ministers alsnog te laten doorreizen.127 

In de tussentijd namen de ministers contact op met Marc Jottard, consul generaal van het Belgische 

consulaat in Barcelona. Jottard stelde een plan op om de ministers clandestien het land uit te krijgen.  

Het plan was om de ministers te verstoppen in de dubbele bodem van een bestelwagen en zo naar Portugal 

te rijden. Jottard nam twee vertrouwelingen in dienst en het plan werd zorgvuldig uitgewerkt. Hij 

verklaarde later dat hij perfect op de hoogte was van de risico’s van de operatie. Het enige wat primeerde 

voor hem was dat de Belgische regering opnieuw gevormd zou worden en de strijd voortgezet zou worden. 

Desondanks de extreme risico’s dat hieraan gebonden waren, ook voor zijn eigen vrijheid, was zijn enige 

prioriteit de ministers in Londen te krijgen. Hij formuleerde het als volgt:  

“Tant pis si le consulat est fermé, tant pis si on me met en prison, tant pis si on 

m’expulse, tant pis si on ferme l’ambassade, je n’y pensais même pas.”128 

Op 20 oktober zou de Duitse SS-leider Heinrich Himmler een bezoek brengen aan Madrid. De tijd begon 

te dringen, men was immers bevreesd dat hierna het regime in Spanje nog strikter zou worden t.o.v. de 

geallieerden en hun bondgenoten. Met een radicalisering van de regering in Madrid zouden Spaak en 

Pierlot misschien in de cel kunnen belanden, dit wilden ze absoluut vermijden. De datum voor de 

ontsnapping werd daarom niet toevallig vastgelegd op 19 oktober. Jottard verklaarde dat het plan op dat 

moment rijp was en ze niet langer konden wachten. De ontsnapping zou bewust doorgaan op een zaterdag, 

die dag was er blijkbaar een Spaanse voetbalmatch gaande en waren de agenten die de ministers moesten 

bewaken minder waakzaam.129 Hier hebben de Spaanse autoriteiten volgens Jottard een steek laten vallen, 

de ministers konden zo als volgt ontsnappen via het vooraf ontworpen busje. Op 19 oktober 1940 reed de 

bestelwagen met de ministers verstopt in de dubbele bodem van Barcelona naar Madrid, Avila, Salamanca 
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en Ciudad Rodrigo tot de Spaans-Portugese grens. Na een lange reis van 23 uur bereikten de ministers  

met een dosis geluk hun bestemming in Portugal.130  

Na de oorlog beweerde de Spaanse overheid dat de politie bewust de ministers had laten vertrekken. 

Ze stelden dat ze onder druk van de Duitse autoriteiten de ministers niet openlijk konden laten vertrekken 

maar dat ze wel bewust een oogje hebben dichtgeknepen in de ontsnapping. Jottard verklaarde achteraf 

dat dit onwaar is. Volgens hem was dit louter een voorwendsel van de Spaanse overheid om zich na de 

oorlog te kunnen rechtvaardigen over hun handelswijze om geen gezichtsverlies te lijden. Hij vertelt als 

volgt: 

 “« Mais les Belges croient que nous voulions les tenir en Espagne jusqu’à la fin de 

la guerre tout en étant surveillés. Mais pas du tout, nous savons très bien ce qui s’est 

passé, nous avons fermé les yeux pour sauver la face…»  devant les Allemands 

probablement. Je ne le crois pas du tout. A ce moment-là les Espagnols étaient plus 

nazis que les Nazis. Toutes les autorités de haut en bas, dans la hiérarchie, depuis 

Franco jusqu’au dernier des policiers l’étaient, de sorte qu’ils ont râlé vraiment, 

comme on dit, lorsqu’ils ont appris que le plan avait réussi. Mais je me mets à leur 

place. Comme nous avons gagné la guerre, après ils se sont dit qu’il fallait trouver 

une formule qui sauve les apparences et surtout qui sauve leur amour-propre, qui 

puisse faire supposer qu’ils étaient au fond sympathisants.”131 

Als vergelding voor de ontsnapping van de ministers werd de Belgische ambassadeur Charles de Romrée 

samen met zijn ambassaderaad het land uitgezet, vervolgens werd de Belgische ambassade gesloten.  

De volgende dag liet het ministerie van Buitenlandse Zaken een officiële mededeling verspreiden waarin 

te lezen stond dat de Belgische ambassadeur zich al jaren met duistere activiteiten ingelaten zou hebben. 

Hier bovenop werd een bijzonder beledigend artikel over de Romrée en Spaak geschreven door de 

Spaanse krant ‘Arriba’, de spreekbuis van de regering. De Romrée, gegeneerd en verontwaardigd, verliet 

hierop het land richting Londen.132 

Jottard verklaarde later dat hij betreurde hoe de ontsnapping had geleid tot het ontslag van de Romrée 

maar dat hij niet veel keuze had in de kwestie. De Romrée was gekwetst dat hij niet op de hoogte was 

gesteld van het plan. Jottard verklaarde echter dat de Romrée door zijn positie als ambassadeur andere 

prioriteiten moest stellen en hij het plan hoogstwaarschijnlijk niet zou hebben gesteund aangezien hij wist 

dat het zou leiden tot het sluiten van de ambassade. Daarenboven zat hij 600 kilometer verder in Madrid, 

waar op dat moment de radicalisering van de Spaanse politiek zich sterker manifesteerde dan in Barcelona. 

De Romrée op de hoogte stellen zou bijzonder gevaarlijk zijn voor het plan en Jottard was zich bewust 

dat hun briefwisseling en telefoontjes werden onderschept door zowel Spaanse als Duitse autoriteiten.  
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De hele zaak had de relatie tussen beide diplomaten sterk geschaad. De Romrée werd immers niet alleen 

uit zijn functie ontzet maar was bijzonder hard door het slijk gehaald door de Spaanse pers.133  

De ambassade bleef tot 1943 gesloten, de kanselarij van de ambassade en andere Belgische consulaten in 

het land mochten wel open blijven.134 De zaken van de ambassade werden vanaf dan afgehandeld door 

het hoofd van de kanselarij, Max Crener. Door menig diplomaten werd gefluisterd dat de ambassade was 

gesloten op vraag van de Duitse autoriteiten. Die zagen het immers liever niet gebeuren dat landen die 

bezet waren door het Derde Rijk hun diplomatieke representatie bleven bewaren in het buitenland.  

Jottard stelde vast dat de Spaanse overheid ook iets te bewijzen had t.o.v. de Duitse autoriteiten na de 

vlucht van de ministers. Hun nonchalance had er immers toe geleid dat de Belgische regering zich had 

kunnen hervormen in Londen. Er moesten represailles komen, hier in de vorm van de uitwijzing van de 

ambassadeur en het sluiten van de ambassade. Dat betekende weer een geallieerde ambassade minder in 

Spanje.135  

Door het sluiten van de ambassade werden de contacten tussen België en Spanje officieel verbroken, al 

waren er in de praktijk wel nog contacten en handelsrelaties. Er was bijvoorbeeld nog steeds handel in 

koloniale producten vanuit Congo (cfr infra). Via Belgische diplomaten die nog aanwezig waren op het 

Spaanse vasteland werd het contact onderhouden met de Belgische regering. Die diplomaten 

informeerden Spaak over de situatie in Spanje en in het bijzonder over de Belgische vluchtelingen en 

geïnterneerden. Volgens de memoires van verschillende diplomaten was de Belgische diplomatieke 

vertegenwoordiging in Spanje, vooral voor 1943, een chaos. Het was een bijzonder complexe en 

chaotische organisatie waarbij vaak tegenstrijdige beslissingen genomen werden, diplomaten elkaar 

tegenwerkten en belangenvermengingen een goede werking onmogelijk maakte. Volgens André Motte, 

de leider van de Belgische legatie te Lissabon tijdens de oorlog, waren veel van de diplomaten in Spanje 

incapabel waardoor een goede werking van de administratie onmogelijk was.136  

Deze desorganisatie in Spanje was te wijten aan verschillende omstandigheden. Allereerst was de oorlog 

uiteraard een chaotische periode en verliep de diplomatieke communicatie met vele landen moeilijker.  

In Spanje leek er echter meer aan de hand te zijn. Door het sluiten van de ambassade kwamen de al 

verzuurde relaties tussen de Belgische regering in Londen en de Spaanse overheid tot een vriespunt. 

De Belgische regering had allereerst geen officieel kanaal meer om het met de Spaanse autoriteiten te 

communiceren. Richtlijnen vanuit de Belgische overheid schoten vaak te kort in die eerste periode en 

werden meer dan eens foutief geïnterpreteerd of ondoeltreffend gecommuniceerd naar alle diplomaten 

waardoor zij vaak hun eigen ding deden (of moesten doen). Daarenboven waren de diplomaten sterk 
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verdeeld over de koningskwestie. Menige Leopoldistische diplomaten zagen de regering in Londen niet 

als de legitieme overheid en op die manier was er een constante wrijving tussen de legale macht in Londen 

en diplomaten die hier buiten te werk gingen. Een voorbeeld hiervan was Georges Marquet, een 

medewerker van het Belgische Rode Kruis die zonder enige erkenning vanuit de Belgische regering zich 

bezighield met de Belgische gevangenen in Spanje. De koningskwestie was een echt punt van 

verdeeldheid tussen de diplomaten, dit bemoeilijkte de samenwerking in Spanje.137  In het tweede deel zal 

dieper ingegaan worden op de specifieke organisatie van de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging 

in Spanje tijdens de oorlog (cfr Deel II, hoofdstuk 3.3.1). In augustus 1942 werd bovendien het Belgische 

consulaat in Barcelona gesloten, door vermeende ‘extraconsulaire’ activiteiten van consul Jottard.138 

Jottard mocht in Spanje blijven als ‘particulier’ maar mocht geen officiële daden meer stellen als Belgisch 

diplomaat.  

Tot 1943 was een goede werking van de Belgische administratie in Spanje bijzonder lastig.  

Allereerst kwam dit dus door de algemene gebrekkige Belgische organisatie. Door het sluiten van de 

ambassade en de uitwijzing van de ambassadeur ontpopte er zich een soort spontane organisatie van 

diplomaten die zich moesten bezighouden met zaken die normaal niet tot hun takenpakket behoorden. 

Hiernaast was de gebrekkige communicatie vanuit de Belgische regering nefast voor een eenduidig beleid. 

Bovendien heerste er een vijandig Spaans klimaat waarbij de Belgische diplomaten constant werden 

tegengewerkt door Spaanse administratie die op hun beurt onder invloed stond van de Duitse autoriteiten. 

In een brief van Charles de Romrée aan Camille Huysmans op 2 december 1941 vat de Romrée de situatie 

samen:   

“Vous connaissez, d'autre part, les difficultés intolérables que nous rencontrons en 

Espagne, difficultés largement augmentées du fait que nous n'y avons plus 

pratiquement de représentation diplomatique et, d'autre part, du fait encore que c'est 

réellement l'Ambassade d'Allemagne et la Gestapo qui, désormais, commandent à 

Madrid.”139 

In april 1943 mocht het consulaat in Barcelona heropend worden waarop Jottard weer door de Spaanse 

regering aanvaard werd. Wat de precieze aanleiding was voor de heropening van het consulaat is een 

vraagteken. De veranderende internationale oorlogsloop kan hier misschien wel een antwoord op bieden. 

Vanaf eind 1942 begon er in de Spaanse buitenlandse politiek immers stilaan verandering te komen (cfr 

hoofdstuk 2.1.1). Het begon ook bij de Spaanse overheid te dagen dat de Duitse overwinning niet absoluut 

was. Dit kan eventueel verklaren waarom er vanaf 1943 opnieuw toenadering werd gezocht tot de 
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Belgische regering. Hoe dan ook is dit antwoord niet absoluut en is het niet helemaal duidelijk wat er zich 

achter de schermen afspeelde.140 

Kort na de heropening van het consulaat begonnen ook de onderhandelingen over de eventuele heropening 

van de Belgische ambassade. Vanuit Spaanse hoek werd er gecommuniceerd dat het misschien beter zou 

zijn om een Belgische vertegenwoordiger naar Spanje te sturen om de verwaarloosde diensten onder 

handen te nemen. Spaak besloot Jacques de Thier naar Spanje te sturen, die op dat moment op de 

ambassaderaad in Washington werkte.141 De communicatie tussen de Spaanse overheid en de regering in 

Londen verliep bijzonder moeizaam. De onderhandelingen waren reeds gestart in mei 1943 maar in 

december was er nog steeds geen groen licht gegeven voor De Thier om te vertrekken. Spaak stoorde zich 

aan de afwachtende houding van Spanje en schreef in december 1943:  

“Il serait peu conforme à la dignité d’un représentant de la Belgique de se rendre à 

Madrid après un silence aussi prolongé; l’envoi d’un nouveau représentant à 

Madrid ne présente plus pour nous le même caractère d’urgence qu’il y a six 

mois.”142 

Begin januari 1944 verontschuldigde het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zich voor hun 

laattijdigheid. Ze verklaarden dat er geen bezwaren waren tegen de komst van De Thier en dat de 

Belgische ambassade heropend mocht worden.143 De zending van De Thier was een prelude voor wat een 

zeer moeilijke relatie tussen Spanje en België zou worden in het naoorlogse Europa. Spaak was erg 

beducht voor het zenden van een nieuwe vertegenwoordiger en de zending van De Thier liet dan ook een 

tijdje op zich wachten. Met het einde van de oorlog in zicht begon men luidop te denken dat dit mogelijks 

de val van Franco zou kunnen betekenen. Het zenden van een officieel vertegenwoordiger zou dan wel 

eens een verkeerd signaal kunnen zijn, het zou een bevestiging van de legitimiteit van de Caudillo kunnen 

betekenen.144 

De Thier werd ontboden naar Londen waar hij afwachtte op de bevestiging van Spaak om te vertrekken. 

De Thier verklaarde in zijn memoires dat hij begreep waarom Spaak niet happig was om een 

vertegenwoordiger naar Spanje te sturen. Uiteindelijk besloot Spaak hem toch naar Madrid te sturen onder 

heel strikte instructies. De zending van De Thier was ‘apolitiek’ en Spaak verklaarde het als slechts het 

‘minimum’ doen. In die zin zou de zending van De Thier geen hervatting van de officiële relaties 

inhouden. Zijn zending was slechts van een “praktisch karakter” en de Belgische regering was 

vastbesloten “hieraan geen politieke betekenis toe te voegen”. De Thier kreeg vervolgens de graad van 

‘Gelastigde van de lopende zaken’, in plaats van zaakgelastigde.145  
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In april 1944 kwam De Thier in Spanje aan, waar hij werd opgewacht door Max Crener (hoofd van de 

kanselarij). Wat hem al snel opviel was dat vele diplomaten Franco nog niet snel uit het Spaanse politieke 

toneel zagen verdwijnen.146 De moeilijke verstandhouding tussen de Spaanse overheid en de regering in 

Londen manifesteerde zich steeds prominenter. Op de Spaanse diplomatieke identiteitskaart van De Thier 

werd vermeld dat hij ‘zaakgelastigde’ van België was. Hij vroeg dan ook aan Spaak of hij zijn officiële 

documenten ook als ‘zaakgelastigde’ mocht ondertekenen. Spaak antwoordde resoluut: “Il n’entre pas 

dans mes intentions de modifier les instructions que je vous ai données. (...) votre envoi ne constitue pas 

une reprise de relations officielles avec l’Espagne.”147 

De problemen stelden zich omtrent het officiële juridische statuut van de relaties tussen België en Spanje. 

Tegen het einde van de oorlog werd er gediscussieerd over wat er nu feitelijk gebeurd was met de 

Belgisch-Spaanse diplomatieke relaties in 1940, na de sluiting van de ambassade. De ambassade was 

gesloten en de ambassadeur het land uitgezet maar de Belgische consulaten bleven wel open (met 

uitzondering van het consulaat in Barcelona tussen augustus ’42 en april ’43, cfr supra). Bovendien was 

het niet abnormaal dat de Spaanse regering geen vertegenwoordiger had bij de Belgische regering in 

Londen, dit hadden ze immers ook niet bij andere regeringen in ballingschap. Hiernaast was de Spaanse 

ambassade in Brussel gesloten maar had Spanje wel een consul-generaal in Antwerpen. De diplomatieke 

relaties waren in die zin dus niet ‘verbroken’, sinds het vertrek van de Romrée waren er gewoon geen 

officiële relaties meer. De diplomaten in Spanje werden in de praktijk echter niet als wettelijke 

vertegenwoordigers gezien en werden vaak tegengewerkt door de Spaanse administratie. Algemeen hield 

dit voor Spanje geen breuk in de relaties in. De Spaanse overheid probeerde (naar het einde van de oorlog 

toe) fanatiek te beklemtonen dat de band tussen beide landen dus nooit officieel verbroken was.148 

Spaak had hier echter zijn bedenkingen bij. In een merkwaardige brief van 8 juli 1944 naar De Thier 

beschreef Spaak zijn wrange gevoelens t.a.v. de Spaanse houding. Hij verklaarde dat hij niet in discussie 

wou treden of Spanje al dan niet de relaties met België had verbroken. Hij stelde vast dat er in die periode 

wel meerdere uitzonderlijke dingen waren gebeurd en de discussie de waarheid niet zou opleveren.  

Dit hield echter niet in dat hij vergeten was hoe de Spaanse staat zich had gedragen de jaren voordien:  

“Mais il ne faut pas oublier que ce fut, pour le moins, une situation étrange si les 

relations diplomatiques n’étaient pas rompues, que de voir le Premier Ministre et le 

Ministre des Affaires Etrangères arrêtés (il n’y a pas d’autre mot) par les autorités 

espagnoles et, au lendemain de leur fuite, de voir l’Ambassadeur chassé (il n’y a pas 

d’autre mot non plus) dans les 48 heures.”149 
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Verder verklaarde hij niet te handelen uit wrok, maar het wierp voor hem wel een andere licht op het 

politieke aspect van de zaak. Hij was niet happig om de relaties te hernemen maar hij besefte ook dat 

dit wel in het voordeel zou zijn van de Belgische belangen in Spanje. Door zijn brief benadrukte Spaak 

bij De Thier dat ze nog veraf waren van een normalisatie van de relaties, maar dat er nood was aan een 

economische bescherming van de Belgische belangen. Hij waarschuwde De Thier echter voorzichtig te 

zijn in zijn opdracht en besloot zijn brief als volgt: 

“(...) si je vois avec intérêt votre activité se manifester notamment dans le domaine 

économique et dans la préparation de relations futures avec l’Espagne, je ne désire 

pas que vous preniez à Madrid une position trop en flèche et que vous marquiez ainsi 

que le Gouvernement belge a complètement oublié les événements de 1940. La 

position que vous avez à prendre est toute entière faite de tacte et de nuances. J’ai 

pleine confiance en vous. Ne vous laissez cependant pas trop influencer par ceux 

qui, sur place, auraient un intérêt à brûler les étapes.”150 

De Thier antwoordde dat hij duidelijk begreep waar de minister op aanstuurde. Hij verklaarde dat hij de 

functie met de nodige voorzichtigheid en tact zou uitoefenen.151 Uiteindelijk deelde Spaak op 12 

augustus 1944 mee dat De Thier zichzelf als ‘zaakgelastigde’ van de Belgische Ambassade mocht 

beschouwen.152 
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3. Naoorlogse periode (1945-1947) 

 
In dit korte bestek wordt gepeild hoe Spanje in de eerste jaren na de oorlog zijn positie in het nieuwe 

Europa bedreigd zag en hoe de Spaanse relatie met België tot een totaal dieptepunt kwam. In dit hoofdstuk 

is het wederom geenszins de bedoeling exhaustief de ‘Spaanse kwestie’ te behandelen. Een aantal 

algemene ontwikkelingen die belangrijk worden geacht voor de onderzoeksvraag van deze thesis worden 

geschetst.  

3.1 Spanje in het nieuwe Europa  

3.1.1 De Spaanse Kwestie 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog luidde een heel nieuwe periode in voor Franco-Spanje.  

Voor het eerst sinds het einde van de Burgeroorlog zag de Caudillo de overleving van zijn regime 

bedreigd. De nederlaag van de asmogendheden bracht Franco in nauwe schoentjes en er werden nu  luidop 

vragen gesteld over de dichte relatie tussen Spanje en de aslanden. Internationaal kwam er een 

veroordeling van Franco’s regime dat aan de macht gekomen was door de voormalige vijand. Spanje was 

kwetsbaar en kwam in een internationaal isolement terecht. Ook binnenlands kwam Franco tijdelijk onder 

vuur te liggen. 

Wanneer de val van de asmogendheden nabij was, werd het voor Franco duidelijk dat indien hij en zijn 

regime een plaats wilden hebben in het naoorlogs Europa, het fascistische imago van de Spaanse staat 

moest verdwijnen. De Spaanse troonpretendent Don Juan had in maart 1945 het ‘manifesto van Lausanne’ 

uitgebracht, hierin stond te lezen dat de Spaanse staat was geïnspireerd door totalitaire principes van de 

asmogendheden. Volgens hem moest Franco zich realiseren dat zijn model voor de Spaanse staat had 

gefaald en het tijd was voor hem om af te treden. Spanje zou terug moeten keren naar de traditionele 

monarchie om een nieuwe burgeroorlog te vermijden. Pas in juli 1947 zou Franco compleet komaf kunnen 

maken met Don Juan.153 Desondanks was Franco opmerkelijk populair bij de Spaanse bevolking, zij 

waren de Caudillo dankbaar dat hij het land buiten de oorlog had kunnen houden.  

Economisch ging het er de eerste jaren na de oorlog slecht aan toe. In 1945 mislukten de oogsten, wat in 

de volgende maanden leidde tot voedselschaarste. De prijzen schoten door het dak en de zwarte markt 

floreerde. In de volgende maanden verergerde de toestand nog meer, de overheid besloot de zwarte markt 

te bestrijden waardoor veel producten zeldzaam en onbetaalbaar werden.154 De Spaanse autarkische 

economie had beperkingen gelegd op import en export. Sectoren die van nationaal belang waren zoals de 

industrie werden gesubsidieerd door de staat en de import van energie was grotendeels bestemd voor de 

zware industriële sectoren. Door de autarkische koers had de Spaanse staat te weinig buitenlandse 
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investeringen aangetrokken. Bovendien werd Spanje buitengesloten van het Marshallplan en woog het 

internationale isolement van de eerste jaren na de oorlog erg zwaar op de Spaanse economie.155  

In het voorjaar van 1947 sloot Spanje economische akkoorden met Argentinië, een land waarmee de 

Spaanse regering bijzonder goede contacten onderhield. Het Zuid-Amerikaanse land zou Spanje 

bevoorraden met graan, vlees en andere voedingswaren. In ruil mochten ze genieten van voordelen bij het 

gebruik van Spaanse havens.156 

Op binnenlands vlak zag Franco zich genoodzaakt een aantal hervormingen door te voeren en werd er een 

‘opsmukoperatie’ (Operación Cosmética) opgestart. De fascistische symboliek en woordenschat 

verdween en ook de fascistische groet werd verboden. Er werden een aantal wetten afgekondigd die de 

Spaanse staat democratischer moeten maken. Op 13 juli 1945 werd de Fuero de los Españoles 

afgekondigd, een soort charter van de rechten van de Spanjaarden. Ook werden er gemeentewetten 

gemaakt waarbij er corporatieve verkiezingen konden worden gehouden. Op 22 oktober kwam er een wet 

op het referendum, waarbij de Spaanse bevolking vanaf nu op een aantal voorgestelde wetten konden 

stemmen. Verder vonden er hervormingen plaats binnen de regering. Een aantal belangrijke falangisten 

werden uit de regering gezet en een aantal posten, die hiervoor traditioneel altijd aan leden van de Falange 

werden gegeven, kwamen nu vrij. De meeste posten, waaronder die van minister van Buitenlandse Zaken, 

werden aan katholieken gegeven. Het betekende de start voor de hernieuwde integratie van de Katholieke 

Kerk in de Spaanse politieke wereld.157 

Internationaal probeerde Franco het fascistische imago van Spanje te veranderen en zich te profileren als 

een wachtpost tegen het communisme binnen Europa. Het anticommunisme werd een belangrijke pijler 

in de nieuwe Spaanse profilering. Op het einde van 1944 had Franco al duidelijk gemaakt aan  

Groot-Brittannië dat Spanje zich zou scharen naast de Britten in een mogelijke onderneming tegen het 

communisme. Het antwoord vanuit Londen was bijzonder kil, Spanje zou er niet op moeten rekenen om 

in toekomstige vredesakkoorden of organisaties betrokken te worden.158 

 

Voor het buitenland bleef Franco’s regime een dictatuur dat aan de macht was gekomen met behulp van 

de voormalige asmogendheden. In maart 1945 schreef de toenmalige Amerikaanse president Franklin D. 

Roosevelt een brief naar de Spaanse ambassadeur in de Verenigde Staten. Hierin stond te lezen dat de 

Amerikaanse staat niet tussen zou komen in de interne zaken van het land, maar dit niet betekende dat de 

V.S. het regime goedkeurde: 
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“Having been helped to power by Fascist Italy and Nazi Germany, (…) the present 

regime in Spain is naturally the subject of distrust by a great many American citizens. 

(…) The fact that our Government maintains formal diplomatic relations with the 

Spanish regime should not be interpreted by anyone to imply approval of that regime 

and its sole party, the Falange, (...).”159 

De geallieerde overwinnaars hadden gehoopt dat de nederlaag van de aslanden de val van Franco met zich 

mee zou brengen en Spanje werd stelselmatig verder geïsoleerd in de internationale politiek.  

Op de conferentie van San Francisco (ook wel de conferentie van de Verenigde Naties genoemd, april-

juni 1945) kwamen afgevaardigden van 50 landen samen om een eerste hand te leggen aan de vorming 

van de Verenigde Naties, opvolger van de Volkenbond. Deze conferentie resulteerde in het ‘Handvest 

van de Verenigde Naties’. Spanje was niet uitgenodigd, wel waren er verschillende Spaanse republikeinen 

in ballingschap aanwezig. Op de conferentie kwam de ‘Spaanse kwestie’ voor het eerst naar boven.  

Op voorstel van Australië en Mexico werd er een motie aangenomen die bepaalde dat regeringen die 

militair aan de macht waren geholpen door de voormalige aslanden, geen lid konden worden van de 

Verenigde Naties zolang die regimes van kracht bleven (dit zonder expliciet te verwijzen naar Spanje).160 

Door de aard van zijn regime werd het voor Spanje onmogelijk om tot de VN toe te treden. Bij de 

stemming stemden 29 landen voor, waaronder België.161 

Tijdens de Conferentie van Potsdam (juli-augustus 1945) kwamen de drie grote leiders (Churchill, Stalin 

en Truman) samen om het naoorlogse Europa te bespreken. Hier werd verder besproken wat men zou 

aanvangen met de ‘Spaanse kwestie’. De drie leiders waren het aanvankelijk niet eens welk standpunt ze 

zouden innemen tegen Spanje. Stalin, die nog steeds wrok droeg tegenover Spanje en Franco voor het 

verlies van de republikeinen tijdens de Burgeroorlog en voor het zenden van de beruchte ‘División azul’ 

naar de Sovjet-Unie tijdens de oorlog, pleitte voor een harde aanpak tegen Spanje.162 Hij stelde dat Franco 

een bedreiging was voor de vrede en wenste dat de internationale gemeenschap haar relaties met Spanje 

zou verbreken. Churchill en Truman zagen de zaken iets minder zwart-wit. Zij vreesden dat een 

regeringswissel een nieuwe burgeroorlog en een eventuele overwinning van communisten, gesteund door 

de Sovjet-Unie, met zich zou meebrengen.163   

Churchill verklaarde dat ze niet konden tussenkomen in de Spaanse binnenlandse zaken en dat de Spaanse 

kwestie enkel de Spanjaarden aanging. Indien het Spaanse volk een regeringswissel wou, zouden ze dit 

zelf moeten bewerkstelligen.164 Voor Groot-Brittannië en de V.S. was de kwestie een heikel punt, ze 

waren zich enerzijds bewust van het fascistisch karakter van het regime van Franco, maar wilden 
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anderzijds de invloed van het communisme in West-Europa beperken. Hiernaast was Spanje een niet 

onbelangrijke handelspartner, zeker voor Groot-Brittannië. Anderzijds wilden ze door de kwestie geen 

bruggen opblazen met de Sovjet-Unie. Uiteindelijk werd er beslist dat Spanje niet zou toegelaten tot de 

Verenigde Naties zolang Franco aan de macht bleef, zo werd de motie van de conferentie van San 

Francisco bevestigd. In het ‘Protocol van Potsdam’ was het volgende te lezen:  

“The Three Governments, so far as they are concerned, will support applications for 

membership from those States which have remained neutral during the war (...). The 

Three Governments feel bound, however, to make it clear that they, for their part, 

would not favour any application for membership put forward by the present Spanish 

Government, which, having been founded with the support of the Axis Powers, does 

not, in view of its origins, its records and its close association with the aggressor 

States, possess the qualification necessary to justify such membership.”165 

Spanje verwierp het Protocol en stelde dat het een bewijs was van communistische inmenging in 

Europa.166  

In de komende maanden werd er internationaal hevig gedebatteerd over de internationale houding t.o.v. 

Spanje. In Groot-Brittannië was inmiddels Churchill vervangen door Clement Attlee, een uitgesproken 

tegenstander van het fascisme en de Britse ‘appeasement’ politiek uit het interbellum (cfr hoofdstuk 

1.3.1). In Frankrijk hadden nieuwe verkiezingen geleid tot een grotere invloed van de communisten en 

was op 1 maart de grens met Spanje op Frans initiatief gesloten. In de V.S. wou Truman Spanje 

aanvankelijk opnemen in het Marshall Plan maar zag hier uiteindelijk van af waardoor Spanje uitgesloten 

werd van Amerikaanse economische hulp.167 

Op 12 december 1946 werd Spanje, na maandenlange debatten, tijdens de eerste zitting van de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties officieel veroordeeld in een resolutie. Resolutie 39 veroordeelde de 

Spaanse staat die op een fascistische leest geschoeid zou zijn, het Spaanse regime werd onverenigbaar 

geacht met het democratisch gedachtegoed van de Verenigde Naties.  Spanje werd uitgesloten om deel te 

nemen aan internationale organisaties en conferenties die door de V.N. werden ingesteld. Verder werd er 

bepaald dat de leden van de V.N. hun diplomatieke gevolmachtigden en ambassadeurs die geaccrediteerd 

waren in Madrid moesten terugtrekken.168 De resolutie werd aangenomen met 34 stemmen tegen 6 

(Argentinië, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Salvador en Peru) en 13 onthoudingen. (Zie 

bijlage: Resolutie 39).169  

Spanje genoot de steun van Argentinië en een aantal andere Zuid-Amerikaanse landen. Met uitzondering 

van deze landen (en het Vaticaan, Portugal, Zwitserland en Ierland, die geen leden waren van de V.N. op 
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dat moment) trokken alle lidstaten hun ambassadeurs terug uit Spanje. Dit was een bijzonder harde klap 

voor Franco, die zo eigenlijk zijn eerste nederlaag leed sinds het uitbreken van Spaanse Burgeroorlog. 

Terzelfdertijd vond er in Madrid een grote mobilisatie voor Franco plaats. Meer dan een half miljoen 

mensen kwamen op straat om hun steun te betuigen aan de Caudillo. Franco had een bijzonder populaire 

aanhang en zag zijn binnenlandse positie verstevigd.170 

De resolutie dwong Spanje wel in een isolationisme dat hen jaren zou kosten om terug uit te geraken. 

Gedurende de komende drie jaar zou Spanje diplomatiek overleven dankzij de steun van Argentinië en 

later andere Zuid-Amerikaanse staten. Een geleidelijke verandering kwam er echter door de opkomst van 

de Koude Oorlog. De houding van de Verenigde Staten t.o.v. Spanje werd soepeler door dit nieuw 

ontluikend internationaal conflict. Franco werd gezien als een mogelijke bondgenoot in de clash tussen 

het kapitalisme en communisme. Het werd gestaag duidelijk dat Franco een populaire aanhang in Spanje 

genoot en de interne stabiliteit kon behouden. Bovendien was er geen alternatief voor Franco en een 

geforceerde regimewissel zou een nieuwe burgeroorlog kunnen ontketenen met een mogelijk Spaanse 

communistische regering tot gevolg, iets wat de V.S. ten allen tijde wou vermijden. Franco had altijd een 

felle anticommunistische positie aangenomen en was Spanje was bovendien interessant omwille van 

geografische redenen. Franco kon hier ten volle op inspelen, zijn strategie voor Spanje als ‘uiterste 

wachtpost’ in Europa werd in de komende jaren bestendigd.171 

De resolutie uit december 1946 was erop gericht om Franco’s regime te destabiliseren. In plaats daarvan 

steeg Franco’s binnenlandse populariteit en aanzien en zorgde de externe factor van de opkomende Koude 

Oorlog voor een toenadering tussen Spanje en de landen van de V.N. in de komende vier jaar. Er was iets 

veranderd, het begon ook bij de internationale gemeenschap te dagen dat Franco nergens naartoe zou gaan 

en men kon hiervan gebruik maken in de nieuwe anticommunistische politiek. Dit hield niet in dat alle 

plooien waren gladgestreken, het zou immers nog duren tot december 1955 vooraleer Spanje werd 

toegelaten tot de Verenigde Naties.172  

Deze periode valt buiten de periodisering voor de onderzoeksvraag van deze thesis en zal daarom dus ook 

niet verder behandeld worden. 
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3.1.2 Internationale collaborateurs in Spanje  

 

Na de landing in Normandië (6 juni 1944) werd het nagenoeg voor iedereen duidelijk dat de 

asmogendheden naar alle waarschijnlijkheid de oorlog zouden verliezen (tenzij er een militair wonder zou 

gebeuren). Deze nieuwe werkelijkheid bewoog duizenden Duitse soldaten en internationale 

collaborateurs van de as ertoe om Europa te ontvluchten. Een populaire bestemming was onder andere 

Zuid-Amerika, voornamelijk de landen Argentinië, Brazilië en Paraguay. Maar ook binnen Europa werd 

er onderdak gezocht door collaborateurs, o.a. in Ierland, Zwitserland en Spanje.  

Spanje was een bijzonder populaire bestemming voor menig Duitse vluchtelingen en internationale 

collaborateurs. Velen maakten gebruik van de vluchtroute via de Pyreneeën om heil te zoeken onder de 

vleugels van Franco. Het moeilijk controleerbare gebergte werd hiervoor immers gepatrouilleerd door 

Duitse grenspolitie, die bij de capitulatie van het Derde Rijk en masse de grens overstak naar Spanje. 

Duizenden vluchtelingen (hoofdzakelijk Duitsers, Italianen en Fransen) staken de grens over, waaronder 

verschillende nazi’s die internationaal werden vervolgd als oorlogscriminelen. De meeste internationale 

vluchtelingen die toekwamen op het einde en na de oorlog werden ondergebracht in verschillende centra 

en kampen verspreid over Spanje, waaronder in Miranda de Ebro. Deze kampen werden dus herbestemd 

als opvangcentra voor collaborateurs (cfr infra).  

Over de precieze cijfers van oorlogsvluchtelingen na de Tweede Wereldoorlog in Spanje bestaat geen 

exacte zekerheid. Duizenden zouden de grens zijn overgestoken (de Spaanse historicus José Angel 

Fernandez Lopez spreekt over 15.000 man), maar een groot deel van hen zou ook doorreizen naar  

Zuid-Amerika.173 Volgens rapporten van de Verenigde Naties gaf Spanje effectief onderdak aan zo’n twee 

à drieduizend gevluchte Duitse nazi’s en internationale collaborateurs.174 

Naast internationale collaborateurs was Spanje ook een populaire bestemming voor internationaal 

kapitaal. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden onder andere leden van de NSDAP een plan van 

financiering opgemaakt in het geval dat het Derde Rijk de oorlog zou verliezen. Grote sommen geld 

werden in zogenaamd neutrale landen (o.a. Spanje, Zwitserland, Argentinië) opgeslagen als verzekering 

voor een mogelijke nederlaag. In Spanje werd dit geld onder andere gebruikt om ondernemingen en 

gronden aan te kopen. Riante hoeveelheden goud werden verder het land ingebracht. Hiernaast zou, 

volgens informatie van het ‘Office of Strategic Services’ (voorloper van de Amerikaanse CIA), het Derde 

Rijk tijdens de oorlog pesetas laten bijdrukken hebben in Spanje zonder medeweten van de Banco de 

España. Dit geld zou gebruikt zijn in de oorlogsvoering zelf maar na de oorlog ook gediend hebben voor 

de persoonlijke verrijking van Duitse oorlogsvluchtelingen in Spanje.175  
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Spanje hield een lange tijd vol dat het land geen toevluchtsoord was geworden voor internationale 

collaborateurs en kapitaal. Ten tijde van de capitulatie van het Derde Rijk verscheen op 1 mei 1945 in de 

Diario Madrid  een nota van de Spaanse staat waarin de aankomst van oorlogscriminelen stellig ontkend 

werd:   

Door de buitenlandse pers en radiostations wordt het idee verspreid dat ons land, 

en vooral de eilanden van de Balearen, een toevluchtsoord zou geworden zijn voor 

oorlogsmisdadigers, er zou op deze eilanden zelfs een speciaal vliegveld ingesteld 

zijn voor dit objectief. Dit is allemaal absoluut onwaar en compleet uitgevonden, 

noch dat er zulk vliegveld zou bestaan en noch dat er deze eilanden een vliegtuig 

zou hebben bereikt met nationaalsocialistische vluchtelingen, noch fascisten, noch 

oorlogsvluchtelingen van welke aard dan ook.176 

De aanwezigheid van nazi’s, Duitse soldaten en internationale collaborateurs in Spanje was een 

belangrijke oorzaak voor de slechte verstandhouding tussen Spanje en de internationale gemeenschap (cfr 

hoofdstuk 3.1.1). Spanje beschouwde de naoorlogse vluchtelingen als ‘politieke vluchtelingen’ en 

weigerde hen om die reden uit te leveren. In een lange brief van het secretariaat van het Dirección General 

de Política Exterior (het bestuursorgaan van het Staatssecretariaat voor Buitenlandse Zaken van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken) aan de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken op 23 oktober 1945 

werd het Spaans standpunt verklaard. Volgens het secretariaat werden veel van de vluchtelingen door de 

Amerikanen en Engelsen als gevaarlijk omschreven maar bestonden er geen echte aantijgingen tegen hen. 

Het waren mannen die in de eerste plaats hun land hadden gediend tijdens de oorlog. Het was hierbij 

mogelijk dat dit in de Gestapo was, dit was echter geen concrete aanklacht.177 

De Spaanse overheid verklaarde dat de uitlevering van deze vluchtelingen tegen het Spaanse recht zou 

ingaan en bovendien inhumaan en onethisch zou zijn. De repatriëring zou in vele gevallen immers de 

dood voor de bewuste persoon betekenen. In dezelfde brief van 23 oktober 1945 verklaarde de Spaanse 

overheid dat het dezelfde koers zou aanhouden uit de oorlog. Tijdens de oorlog kon er in theorie niemand 

gerepatrieerd worden tegen zijn wil (in de praktijk werd dit criterium in de eerste oorlogsjaren meermaals 

geschonden, cfr infra). Het individu zou zijn repatriëring specifiek moeten aanvragen en vooraf zijn 

goedkeuring hiervoor moeten geven. Volgens de Spanjaarden hadden de Britten en Amerikanen hier niet 

over geklaagd tijdens de oorlog wanneer het om hun eigen inwoners ging en konden ze op die manier niet 

verwachten dat ze dit beleid ineens zouden veranderen.178  

Deze politiek deed geen deugd aan het negatieve internationale imago van Spanje. Het was een van de 

grondslagen voor de isolatie van Spanje in de internationale gemeenschap in de eerste jaren na de oorlog. 

De geallieerde staten konden weinig ondernemen aangezien ze vanaf het eerste moment hadden duidelijk 
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gemaakt dat ze niet zouden tussenkomen in de interne zaken van een land. Ze lieten hun ongenoegen wel 

blijken door herhaaldelijk de Spaanse staat onder druk te zetten. De internationale sancties beperkten zich 

tot de uitsluiting van Spanje uit de V.N. (cfr hoofdstuk 3.1.1). Franco, die de klachten van de geallieerde 

overheden grotendeels negeerde, koos ervoor de vluchtelingen onder te brengen in detentiecentra zoals 

hij dat eerder had gedaan met oorlogsvluchtelingen van de geallieerden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.179  

Wanneer deze centra na verloop van tijd hun deuren sloten, geraakte de zaak in vergetelheid. De grieven 

van de Tweede Wereldoorlog moesten plaats ruimen voor een nieuw conflict, de Koude Oorlog, waarin 

Spanje langzaamaan een bondgenoot zou worden van de Verenigde Staten. Duizenden collaborateurs en 

nazi’s konden zo na de oorlog een gerechtelijke veroordeling ontlopen. Sommigen door te vluchten via 

Spanje naar Zuid-Amerika, anderen zouden de rest van hun leven in Spanje blijven wonen, veilig onder 

de vleugels van Franco.  

3.2 België en Spanje na de oorlog 

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de al verzuurde Belgisch-Spaanse relaties tot een totaal vriespunt. 

Vanaf december 1944 wou de Spaanse overheid dat er een nieuwe uitwisseling van ambassadeurs kwam. 

Voor Spaak was dit veel te vroeg, de herinnering aan de vlucht van de ministers door Spanje en vervolgens 

de uitwijzing van De Romrée zat nog vers in het geheugen. Er zou een graduele verbetering van de relaties 

moeten komen en Spanje zou maar even geduld moeten hebben, voor een ambassadeur was de tijd nog 

niet rijp. Internationaal hadden ook Frankrijk en Groot-Brittannië hun twijfels om een ambassadeur naar 

Madrid te sturen. De vraag is of België de kat uit de boom keek en zijn beleid wou afstellen op dat van de 

andere landen. 

Spaak wou geen onmiddellijke ‘normalisatie’ van de relaties en in de eerste maanden van 1945 hield hij 

de boot af. De Thier verklaarde dat indien België geen nieuwe Spaanse zaakgelastigde in Brussel 

aanvaardde, Spanje zou reageren met economische sancties. Verder rapporteerde hij dat er in Madrid geen 

indicaties waren dat Franco snel zou vallen.180 In de volgende maanden ontmoette De Thier de nieuwe 

onderstaatssecretaris Cristóbal del Castillo meermaals om de kwestie te bespreken. Del Castillo gaf 

meermaals aan dat er een normalisatie van de relaties moest komen en dit er enkel zou komen door een 

uitwisseling van ambassadeurs. De Thier rapporteerde terug naar Spaak en stelde dat het ook in het 

voordeel van België zou zijn om ambassadeurs uit te wisselen, vooral uit economisch opzicht. Er viel heel 

wat te rapen in Spanje en de Belgische industrie zou lucratieve zaken kunnen doen in het land. Maar 

zonder politiek akkoord konden deze economische relaties niet van de grond komen.181 
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Spaak reageerde niet op De Thiers rapporten en na vier maanden begon het geduld aan Spaanse zijde op 

te raken. Op 13 maart 1945 werd vanuit de Spaanse overheid beslist dat er geen vrachten met Spaanse 

goederen naar België mochten vertrekken.182 De Spanjaarden hadden gehoopt dat dit druk zou zetten op 

Spaak en hij hierdoor zou zwichten. Het verbod had echter een averechts effect, Spaak verklaarde dat 

onderhandelingen nutteloos waren als Spanje zo’n houding zou blijven aanhouden. Vanuit Brussel was 

het menens, Spaak was klaar om de relaties met Spanje totaal te verbreken. Deze harde taal had effect, op 

19 april werd het uitgangsverbod weer opgeheven. Madrid wou ten allen tijden een volledige breuk met 

België vermijden, gezien de precaire positie van het land de Europese politieke landschap. Mede om die 

reden lieten ze het uitgangsverbod varen en werd er zelfs een Belgische economische delegatie 

uitgenodigd.183  

3.2.1 Belgische collaborateurs in Spanje 

De verstoorde relaties tussen België en Spanje zouden in de daaropvolgende maanden verder escaleren 

door de aankomst van Léon Degrelle en andere Belgische collaborateurs in Spanje. Na de bevrijding van 

Brussel in september ’44 trokken veel collaborateurs uit voorzorg tijdelijk naar Duitsland. Velen van hen 

hadden verwacht dat de Duitse Wehrmacht het Ardennen Offensief (december 1944-januari 1945) zou 

winnen en ze hierna zouden kunnen terugkeren naar België. Een aantal maanden later capituleerde het 

Derde Rijk echter en was de overwinning van de geallieerden een feit. Veel Belgische collaborateurs 

sloegen op de vlucht en velen van hen zouden alsnog in Duitsland belanden, anderen zouden verder 

trekken naar (voornamelijk) Ierland, Spanje of Argentinië.184 

Al tijdens de laatste maanden van de oorlog kwamen Belgische collaborateurs en oorlogscriminelen die 

de hoop op een Duitse overwinning hadden opgegeven in Spanje toe. De Belgische gezant in Lissabon, 

André Motte, seinde in juli 1944 al aan De Thier dat er veel mannen met een twijfelachtige reputatie het 

Iberisch schiereiland doorkruisten.185 Wanneer deze mannen de Spaanse grens over kwamen, werden ze 

meestal ondergebracht in detentiecentra waar ze hun lot moesten afwachten (cfr infra). Bij de aankomst 

van de eerste Belgische collaborateurs in de maanden voor de capitulatie van Duitsland wist de Belgische 

diplomatieke vertegenwoordiging in Spanje aanvankelijk niet wat te doen met deze mannen.  

De Thier verklaarde aan Motte dat dergelijke Belgen geen uitreisvisum zouden krijgen en dus ze het land 

niet zouden kunnen verlaten. Dit was echter geen permanente oplossing volgens De Thier, de 

collaborateurs konden op die manier namelijk een mogelijke straf ontlopen en bovendien was de mix van 

collaborateurs en voormalige oorlogsvluchtelingen in de Spaanse kampen allesbehalve wenselijk. 

Daarenboven zouden de collaborateurs zich opnieuw beschikbaar kunnen stellen aan de asmogendheden 
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in Spanje. Ze moesten die collaborateurs dus uit Spanje zien te krijgen, zodat zij justitie niet zouden 

ontlopen. De zaak lag ook erg complex bij de Spaanse autoriteiten, hoe konden ze immers duidelijk maken 

dat het hier ging om oorlogscriminelen? Hij stelde vast dat dit bijzonder moeilijk zou worden en ze zo 

misschien het risico zouden lopen dat geen enkele Belg nog een uitreisvisum zou krijgen.186  

De Thier vroeg aan de Belgische regering hoe hij moest handelen. Moesten de ongewenste landgenoten 

doorgestuurd worden, eventueel naar Belgisch Congo of het Belgisch leger? Of moesten ze in Spanje 

blijven? Wie zou zich dan over hen moeten ontfermen en wie zou men bij die ongewensten rekenen, 

m.a.w. aan welke criteria moest worden voldaan opdat het om een collaborateur ging?187 De schuldvraag 

die boven kwam bij het beleid over collaborateurs was een belangrijk onderdeel voor de naoorlogse 

repressie. Er was aanvankelijk dus veel onduidelijkheid over wat er met deze mensen in het buitenland 

moest gebeuren.  

Na de oorlog begonnen de Belgische autoriteiten zich meer eensgezind te focussen op de problematiek.  

Volgens de cijfers van Reinout Van den Driessche werden er tussen de jaren 1944 en 1949  

4165 Belgen bij verstek veroordeeld. Wie bij verstek veroordeeld werd, had zes maanden tijd om zich te 

melden bij justitie. Indien dit niet gebeurde, verloor die persoon de Belgische nationaliteit en had die dus 

geen rechten meer. Bovendien werden zij ook verboden om het Belgische vasteland te betreden. 

Sommigen keerden hierop effectief terug maar het merendeel zou de rest van zijn leven doorbrengen in 

het buitenland.188 

Een aantal welbekende Belgische collaborateurs kwamen in Spanje terecht. De meest bekende was Léon 

Degrelle, diens zaak zou de Belgisch-Spaanse relaties doen ontaarden na de oorlog (cfr infra, hoofdstuk 

3.2.1.1). Hiernaast passeerden ook andere kopstukken zoals Pierre Daye, Leo Poppe, Renaat Saey en 

Hektor De Bruyne in Spanje. Velen onder hen zouden ook in het kamp van Miranda de Ebro terechtkomen 

(cfr Deel II hoofdstuk 3.8.2). Gezien de beperkte omvang van deze thesis, is het onmogelijk elke zaak te 

bespreken, het zou ons immers te ver leiden van de onderzoeksvraag. De zaak Degrelle wordt wel 

uitvoerig besproken in het volgende hoofdstuk, dit door de grote impact die de zaak heeft gehad op de  

Belgisch-Spaanse relaties na de oorlog.  

3.2.1.1 Dossier Degrelle 

De meest spraakmakende zaak was die van Léon Degrelle, de zaak zou een breuk veroorzaken in de 

diplomatieke relatie tussen België en Spanje die jaren zou voortduren. Degrelle, de voormalige leider van 

Rex en het Waals Legioen, was op 8 mei 1945 in Spanje aangekomen nadat zijn vliegtuig neergestort was 

in de baai van San Sebastian. De vlucht van Degrelle naar Spanje is welbekend. Degrelle was, samen met 

zijn secretaris Robert du Welz en vier Duitse piloten, met een Duits privaat vliegtuig via Oslo naar San 
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Sebastian gevlogen. Het vliegtuig zat volledig zonder brandstof wanneer ze boven San Sebastian vlogen 

waarop het neerstortte in de baai van de stad. Alle inzittenden waren zwaargewond, Degrelle zelf had een 

aantal botten gebroken waardoor hij werd overgebracht naar het militaire ziekenhuis in San Sebastian, 

waar hij nog maanden zou moeten revalideren.189 In september 1945 werd hij overgebracht naar een 

dorpje in het Spaanse binnenland, ver verwijderd van de kust, waar hij volgens de Spaanse autoriteiten 

‘meer verzekerd was van zijn veiligheid’.190 

De Belgische autoriteiten waren nagenoeg meteen op de hoogte van Degrelles aankomst in San Sebastian. 

Op 8 mei 1945, de dag dat Degrelle was aangekomen, werd Luis Lizarriturri (een Spaanse medewerker 

op het Belgisch consulaat in San Sebastian) een aantal uur na de crash al op de hoogte gebracht van 

Degrelles aanwezigheid. Hij bracht het nieuws onmiddellijk naar de Thier. Die gaf Lizarriturri de 

instructie dat indien Degrelle hem zou benaderen, hij dit direct aan de Thier moest melden en voor de rest 

niks mocht doen.191  

De uitlevering van Degrelle door Spanje beloofde een bijzonder complexe zaak te worden. Degrelle werd 

op 27 december 1945 bij verstek ter dood veroordeeld door het Brusselse Krijgshof. Hij werd beschuldigd 

van oorlogsmisdaden, misdaden tegen het gemeen recht en tegen Staatsveiligheid. Indien hij niet binnen 

de zes maanden zou worden opgepakt, zou hij de Belgische nationaliteit verliezen.192  

De onderhandelingen over de uitlevering van Degrelle met Spanje liepen bijzonder stroef. Het juridisch 

dossier tegenover Degrelle was vrij mager en het bleek bijzonder moeilijk om de beschuldigingen aan het 

adres van Degrelle juridisch hard te maken. Het Belgische rechtssysteem kende de term 

‘oorlogsmisdadiger’ niet en ook internationaal werd het begrip ‘oorlogsmisdaad’ pas na de oorlog 

gedefinieerd. De regering kon zich inzake Degrelle dus enkel beroepen op ‘misdaden tegen het gemeen 

recht’ om de uitlevering te bepleiten. Spaak hamerde erop dat de term ‘oorlogsmisdadiger’ niet gebruikt 

mocht worden. Het zou te vaag zijn en Spanje de kans geven om Degrelle te omschrijven als politiek 

vluchteling. België en Spanje hadden immers in 1870 een akkoord ondertekend waarin te lezen stond dat 

er een uitzondering was op het uitleveren van verdachten die beschuldigd werden van politieke 

misdrijven.193  

Spanje was aanvankelijk bereid om Degrelle uit te leveren aan de Verenigde Naties. Het land stelde dat 

ze dezelfde procedure zouden volgen inzake Degrelle zoals ze hadden gedaan met Frankrijk omtrent 

Pierre Laval.194 De Spaanse staat weigerde, naar verluidt uit christelijke principes, oorlogsvluchtelingen 

                                                           
189 Seberechts en Verdoodt, Leven in twee werelden, 124. 
190 Brief van ‘Ministerio de Asuntos Exteriores’ aan ‘Ministerio del Ejército’ op 29/10/1945. AGMG, DCME. 
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Oostenrijk en hierna naar Spanje. De Franse Gouvernement Provisiore onder leiding van De Gaulle vroeg de 

uitlevering van Laval maar Spanje wou hem niet rechtstreeks aan Frankrijk uitleveren. In plaats daarvan zou 
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uit te leveren die hun executie direct zouden toekomen. In een nota van De Thier aan Spaak verklaarde 

hij dat de Spaanse onderstaatssecretaris Castillo had gesteld dat “het uitleveren politieke vluchtelingen 

indruist tegen de christelijke overtuiging van de Minister, zeker wanneer ze een zekere dood tegemoet 

gaan.”195 De Spaanse staat moest de geallieerden echter wel minimaal toekomen in hun eisen.  

Anders liepen ze het risico op een totale isolatie in Europa. 

Naast de ethische bezwaren tegen het uitleveren van Degrelle, waren er misschien nog een aantal andere 

elementen die meespeelden in de Spaanse besluitvorming. In een rapport van 19 oktober 1945 van het 

secretariaat van het ‘Ministerio del Ejército’ (Ministerie van Oorlog) staat te lezen dat Degrelle zich 

“politiek exclusief heeft ingezet in het kader van het Belgisch Legioen dat streed in Rusland.”196 Deze 

nota geeft inzicht in een ideologie die speelde achter de schermen. Het feit dat Degrelle had gestreden in 

Rusland en ideologisch gekant was tegen het communisme maakte het voor de Spaanse staat moeilijk 

hem zomaar uit te leveren. Het was een ideologische bondgenoot voor Franco en de franquistische staat, 

dit maakte de situatie al te complexer.  

Eind mei ‘45 liet het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vervolgens weten dat het mogelijk was 

Degrelle uit te leveren aan vertegenwoordigers van de Verenigde Naties indien er geen sprake was van 

de term ‘oorlogsmisdadiger’. Indien de Verenigde Naties Degrelle niet wilden opvangen, zouden ze hem 

de grens over zetten. De suggestie werd gemaakt om Degrelle naar Gibraltar te brengen. Groot-Brittannië 

verklaarde echter niet te willen tussenkomen in de zaak. Degrelle zou over de Franse grens moeten gezet 

worden eens de zaak Laval afgehandeld was.197 Dit zag de Spaanse overheid echter niet zitten door de 

spanningen die ze ervaarden met Frankrijk omtrent de zaak. De Thier sneerde naar de Spaanse regering 

dat ze beweerden Degrelle geen asiel te willen geven maar ze wel elk excuus aanwendden om hem niet 

uit te leveren. Castillo antwoordde bijzonder hard:  

“Nous refoulerons Degrelle à la frontière de son choix. Comme il ne choisira pas la 

France, ce sera probablement Gibraltar et à ce moment les Anglais seront bien obligés 

de le laisser entrer (…). Mais nous cherchons une solution de commun accord.  

Nous aurions pu garder Degrelle comme réfugié politique et invoquer la convention 

d'extradition. Nous ne le faisons pas. Nous avons proposé de livrer Degrelle aux 

Nations Unies ou de le refouler à Gibraltar. Ce n'est pas notre faute si les Etats-Unis et 

l'Angleterre refusent d'intervenir. Vous ne pouvez tout de même pas nous demander de 

livrer Degrelle directement ou presque directement aux autorités qui vont 

l'exécuter.”198 

                                                           
Spanje hem aan een andere geallieerde autoriteit uitleveren en kwam Laval terug in Oostenrijk terecht. Laval 

werd uiteindelijk alsnog terechtgesteld in Frankrijk op 15 oktober 1945. 
195 Cheyns, Léon Degrelle, 484. 
196 Nota ‘Situacion del subdito belga Leon Degrelle’ van ‘El teniente coronel de E.M. Jefe del negociado’ van het   

Subsecretaria op 19/10/1945. AGMG, DCME. 3.3.1.12 ‘Aduaneros Alemanes’. Map 305395: ‘Léon Degrelle’.  

197 Kremer, “België en de Spaanse kwestie,” Deel II, hoofdstuk IV, B1. 
198 Kremer, “België en de Spaanse kwestie,” Deel II, hoofdstuk IV, B1. 
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In de daaropvolgende maanden werd de situatie steeds bemoeilijkt waardoor een uitleveringsprocedure 

voor Degrelle steeds verder af leek te zijn. Begin augustus 1945 had België het aanhoudingsbevel van 

Degrelle naar De Thier gestuurd, die het op zijn beurt doorstuurde naar de onderzoeksrechter in San 

Sebastian. In het aanhoudingsbevel was men volledig afgestapt van de terminologie die Degrelle 

vervolgde op basis van ‘politieke’ feiten. Degrelle zou vervolgd worden als misdadiger die feiten pleegde 

tegen het gemeen recht. Men had ook een verklarende nota toegevoegd over het akkoord over 

uitleveringen van 1870 tussen Spanje en België. In een nota van Spaak aan De Thier op 1 augustus 1945 

verklaarde hij het als volgt:  

“En effet, notre demande actuelle se base non plus sur des crimes et délits politiques mais 

sur des poursuites du chef des crimes et délits de droit commun donnant régulièrement 

ouverture à extradition, d'après la Convention Hispano-Belge de 1870.”199 

Waar er in de eerste maanden na de aankomst van Degrelle nog ruimte was voor onderhandeling, kwam 

dit tot stilstand vanaf oktober 1945 na de executie van Pierre Laval in Frankrijk. Voor de Spanjaarden 

was de zaak Laval uitgedraaid op een totaal fiasco. Niet alleen had de uitlevering toch geleid tot diens 

dood, er was bovendien geen normalisering gekomen van de Spaans-Franse relaties waarop men had 

gehoopt. Spanje liet weten dat ze geen politieke vluchtelingen meer zouden uitleveren aan hun land van 

herkomst. Men zou geen vluchtelingen meer “bewust de dood in sturen” en het asielrecht werd 

gehandhaafd. Ze bleven echter wel aansturen op een normalisering van de Belgisch-Spaanse relaties, voor 

België was dit onmogelijk zolang de zaak Degrelle bleef aanslepen.200 

Wat volgde was een maandenlang diplomatiek getouwtrek. België was op zoek naar juridische gronden 

om Degrelle op te eisen, Spanje bleef elke aanvraag afweren. De discussies laaiden hoog op en draaiden 

op niks uit. Vanaf februari ’46 begon het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade 

de druk op te voeren. De vraag of Degrelle uitgeleverd kon worden op basis van zijn misdaden tegen het 

gemeen recht was nog steeds onbeantwoord gebleven. Uiteindelijk oordeelde de Spaanse Raad van State 

dat Degrelle niet kon worden uitgeleverd. Madrid bleef ervan overtuigd dat de feiten die Degrelle ten laste 

werden gelegd van politieke aard waren en hij dus per definitie vervolgd werd voor politieke feiten, dit 

maakte van hem een politiek vluchteling. Volgens Spanje bleef er een politieke oplossing mogelijk via de 

normalisatie van de Belgisch-Spaanse relatie. De Thier was woedend, beide zaken stonden in de ogen van 

de Belgische regering los van elkaar.201 

Internationaal steeg de druk op Spanje. De Britse ambassade sprong België te hulp in de zaak Degrelle.  

Al in augustus 1945 had de Britse regering een tweede uitleveringsprocedure voor Degrelle voorgesteld.  

Het aanhoudingsbevel tegen Degrelle zou van kracht blijven maar tegelijkertijd zouden de geallieerden 

zijn uitlevering vragen als Duits officier. Na de oorlog hadden de geallieerden immers een lijst opgesteld 

                                                           
199 Kremer, “België en de Spaanse kwestie,” Deel II, hoofdstuk IV, B3. 
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van Duitse kopstukken (leden van de SS, Gestapo...) die ze voor het gerecht wilden zien verschijnen.  

Het ging om een groot aantal personen. De Britse en Amerikaanse overheid gaven een lijst aan de Spaanse 

overheid van Duitse officieren die gerepatrieerd moesten worden voor de processen.202 Nu de uitlevering 

van Degrelle op basis van gemeenrechtelijke feiten was afgewezen door de Spaanse Raad van State, bleek 

dit de enige overblijvende piste voor een eventuele uitlevering. 

In de eerste maanden van 1946 werden er stelselmatig Duitsers van deze lijst vanuit Spanje gerepatrieerd 

en de Britse en Amerikaanse ambassade bleven druk zetten om ook de resterende Duitsers te repatriëren, 

waaronder ook Degrelle. In een nota van 22 april 1946 van de Britse ambassade aan het Spaanse ministerie 

van Buitenlandse Zaken stelde de ambassade dat ze verwachtten dat Degrelle bij de volgende groep zou 

zitten die gerepatrieerd werd. Ook de Spaanse regering was verscheurd over de zaak, de Spaanse minister 

van Buitenlandse Zaken verklaarde dat er verdeeldheid was gekomen na de tragische uitlevering van 

Pierre Laval.203 Internationaal bleef de druk intussen stijgen: Frankrijk had de grens met Spanje in maart 

gesloten en binnen de V.N. werd er steeds luider geprotesteerd tegen het regime van Franco.204  

De zaak zat muurvast. Op 3 mei 1945 hield Spaak een emotionele redevoering voor het Parlement waar 

hij zijn grieven tegen Spanje nogmaals uitsmeerde. Hij greep terug naar het verhaal van 1940, wanneer 

hij en zijn collega Pierlot gearresteerd waren in Spanje. Hij ging verder over de vijandige houding van de 

Spaanse regering en de politieke strijd omtrent de zaak Degrelle. Spaak sprak harde taal aan het adres van 

de Spaanse regering en verklaarde een nota met een klacht te zullen sturen naar de Verenigde Naties om 

zijn standpunt duidelijk te maken.205 Spaak voegde de daad bij het woord en op 8 mei werd er vervolgens 

een nota gestuurd naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die zich bezighield met de ‘Spaanse 

Kwestie’. De Spaanse regering verklaarde zich verontwaardigd en gekwetst te voelen door het handelen 

van Spaak. Volgens hen had de hele zaak ook niks te maken met de Verenigde Naties.206  

Door de precaire positie die de Spaanse natie al had in de V.N, was dit natuurlijk niet bepaald reclame om 

de Spaanse staat eventueel op te nemen in de internationale organisatie. 
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Daags na de redevoering in het Parlement werd De Thier nogmaals bij de Spaanse minister van 

Buitenlandse Zaken ontboden, die verklaarde nog steeds open te staan voor een constructief gesprek over 

de zaak. Spaaks geduld begon inmiddels op te geraken, hij verklaarde het volgende: 

“Je ne vois pas quelle déclaration je pourrais faire. Ce que j’ai dit au sujet de 

Degrelle est l’exacte vérité. Mes commentaires n’ont fait que traduire ce que pense 

le peuple belge unanime profondément blessé par la protection accordée à Degrelle 

par le Gouvernement espagnol. Le seul moyen de modifier la situation est de livrer 

Degrelle.”207 

Spanje had een nieuw voorstel gemaakt om de uitlevering van Degrelle alsnog mogelijk te maken.  

Spanje zou Degrelle uitleveren indien België haar klacht in de Verenigde Naties tegen Spanje introk; 

aanvaardde dat Degrelle ‘volgens het recht’ veroordeeld zou worden en de uitlevering van Degrelle de 

relatie tussen België en Spanje zou normaliseren. Zolang de klacht binnen de Verenigde Naties dus niet 

werd ingetrokken, zou Degrelle niet uitgeleverd worden.208 Voor Spaak waren deze termen totaal 

onaanvaardbaar. De minister weigerde mee te gaan in het opbod en wees het voorstel resoluut af. De botte 

weigering van de minister bemoeilijkte de dialoog verder. 

Eind mei lag er opnieuw Spaans voorstel op tafel. In dit nieuwe voorstel werden er een paar belangrijke 

toegevingen gedaan langs Spaanse kant. Spanje ging ermee akkoord om Degrelle uit te leveren samen 

met een groep Duitse officieren die ook gerepatrieerd zouden worden. De Spaanse regering vroeg dat de 

collaborateur berecht zou worden volgens de Belgische wetten en de klacht bij de V.N. alsnog werd 

ingetrokken. Een verbetering van de relaties tussen beide landen werd wederom gevraagd. De Spaanse 

regering wou deze termen in een gemeenschappelijk communiqué zouden opgenomen worden.209  

De Thier stelde vast dat indien België hier niet zou op ingaan er geen akkoord zou komen. Spanje zou 

nooit verder gaan in zijn toegevingen. Spaak wees echter ook dit voorstel wederom af. Hij had bezwaren 

tegen het feit dat het om een gemeenschappelijk communiqué ging en dat er wederom een element van 

‘chantage’ zat in het voorstel, het uitwisselen van Degrelle voor een normalisatie. De reactie van Spanje 

was duidelijk, er kon nu niet meer verder onderhandeld worden.210  

De onderhandelingen tussen België en Spanje lagen de komende maanden stil. Groot-Brittannië bleef 

aandringen bij de Spaanse overheid voor een repatriëring van Degrelle naar Duitsland. Op 21 augustus 

1946 vernam de Belgische consul in San Sebastian, Pierre de San, onrechtstreeks dat Degrelle een 

beperkte vrijheid zou worden toegestaan, dit met de bedoeling dat hij binnen de acht dagen het Spaans 

territorium zou verlaten. De keuze van bestemming werd zo aan Degrelle overgelaten. Voor het Spaanse 

ministerie van Buitenlandse Zaken was de zaak Degrelle opgelost.211  
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Op 22 augustus kwam bericht dat Degrelle spoorloos verdwenen was. Volgens een rondvraag van De 

Thier in San Sebastian was Degrelle naar verluidt ‘s ochtends weggebracht in een taxi met twee andere 

personen naar een onbekende bestemming. Hij was voorzien van de nodige papieren en had een paspoort 

op zak. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken verklaarde twee dagen later dat Degrelle het land 

verlaten had in de nacht van 21 op 22 augustus. Wanneer de Belgische staat hier naar inlichtingen over 

vroeg, weigerde de Spaanse overheid meer informatie te verstrekken.212 Volgens De Thier wist ook de 

Spaanse overheid niet waar Degrelle werkelijk was en had de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken 

aan de Amerikaanse zaakgelastigde verklaard het ook niet willen te weten.213 Degrelle zou in Spanje 

blijven tot zijn dood, waar hij overleed in Malaga in 1994. 

Het spreekt voor zich dat de Belgische regering hier niet mee opgezet was. Spaak ontmoette de Spaanse 

zaakgelastigde in Brussel en verklaarde niet te geloven hoe niemand wist waar Degrelle was.  

De zaakgelastigde moest Spaak het antwoord schuldig blijven.214 Spanje werd beschuldigd door de 

Belgische regering van medeplichtigheid in de verdwijning van Degrelle. Volgens België was Degrelle 

nog op het Spaanse territorium. Spanje weerlegde dit op 28 oktober en stelde dat indien Degrelle terug op 

Spaanse bodem zou komen, dit tegen zijn uitleveringsbevel zou ingaan en hij dus onmiddellijk aan de 

Belgische regering zou worden uitgeleverd.215 Hier werd later nog veel naar verwezen door de Belgische 

regering. Na november 1946 werd het stil rond de zaak Degrelle. De Belgische overheid begreep stilaan 

dat ze allicht nooit een duidelijk antwoord zou krijgen en Spanje stopte met te reageren op de Belgische 

beschuldigingen. 

3.2.2 België en de Spaanse Kwestie 

 

De relatie tussen België en Spanje kwam in de eerste twee jaar na de oorlog tot een vriespunt.  

De verstandhouding tussen beide landen was al sterk verzuurd tijdens de oorlog maar de hele affaire 

Degrelle deed alle bruggen springen. België ging zich internationaal steeds harder opstellen tegenover 

Spanje en de ‘Spaanse Kwestie’. Doorheen het jaar 1946 werd er binnen de V.N. Veiligheidsraad stevig 

gediscussieerd over de aanpak in de Spaanse Kwestie (cfr hoofdstuk 3.1.1). In april werd er beslist een 

speciale commissie te benoemen die het regime van Franco zou onderzoeken. België stuurde een nota 

naar deze commissie op 8 mei 1946, met een klacht tegen Spanje omtrent de zaak Degrelle (cfr hoofdstuk 

3.2.1.1). De nota sprak over de Spaanse weigering om collaborateurs  uit te leveren; de misdaden die 

Degrelle had gepleegd; de verontwaardiging van het Belgische volk en de geheime verstandhouding van 

de Spaanse regering met oude agenten van de asmogendheden (zoals Degrelle) en hoe dit niet strookte 

met de waarden die werden vooropgesteld in de V.N.216 
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Spanje bleef voor onenigheid zorgen tussen de lidstaten en de komende maanden bleef de discussie 

aanhouden. De commissie raadde de Veiligheidsraad aan dat indien Franco nog aan de macht zou zijn 

voor het einde van het jaar, ze de kwestie aan de Algemene Vergadering zouden moeten voorleggen, wat 

ook gebeurde. Tijdens de discussies in de Algemene Vergadering speelde België een significante rol, 

Spaak was eerder dat jaar verkozen tot eerste voorzitter ooit van de Algemene Vergadering van de V.N.217 

De Vergadering kwam bij elkaar in sessies tussen september en december. De Spaanse pers volgde 

debatten op de voet en een aantal Spaanse kranten schreven bijzonder harde artikels over de houding van 

Spaak. De Belgische delegatie stelde voor dat Spanje een apart agendapunt moest worden. Vervolgens 

werd er tussen 2 en 4 december over Spanje gedebatteerd. Tijdens de debatten werden steeds nieuwe 

ontwerpresoluties naar voor geschoven die vooraf gingen aan de definitieve resolutie van 12 december 

(Resolutie 39, zie bijlage).218 De Poolse ontwerpresolutie had voorgesteld dat alle diplomatieke contacten 

met Spanje verbroken zouden worden. Op deze ontwerpresoluties werden telkens amendementen naar 

voor geschoven door de verschillende lidstaten. Omdat resoluties niet bindend waren voor de lidstaten, 

vreesde men dat een resolutie tegen Spanje weinig nut zou hebben. Volgens het handvest van de 

Verenigde Naties mocht men overigens ook niet direct tussenkomen in de interne zaken van een land.219  

Tijdens deze debatten speelde België een betekenisvolle rol. België stuurde een amendement bij een 

ontwerpresolutie van de Verenigde Naties. Er werd gesteld dat het voorstel van Polen niet aanvaard zou 

kunnen worden omdat men hier nooit een consensus over zou bereiken. Het doel was om zo eensgezind 

mogelijk te kunnen optreden tegen Spanje. Men wou hierbij geen resolutie opstellen waar teveel verdeling 

over bestond. Het Belgische amendement ondersteunde een Amerikaanse ontwerpresolutie die stelde dat 

er geen druk uitgeoefend zou worden op de interne zaken binnen het Franco regime. Het amendement 

stelde voor dat bij wijze van waarschuwing alle lidstaten hun ambassadeurs en missiehoofden uit Madrid 

zouden moeten terugtrekken. Op die manier kwam men niet direct tussen in de interne aangelegenheden 

van Spanje maar gaf men wel een krachtig signaal af dat men het regime niet goedkeurde. Zo hoopte men 

op een vredevolle wissel in de Spaanse overheid waarbij Franco zou worden afgezet en een democratisch 

regime zijn ingang kon vinden. Dit amendement zou later ook opgenomen worden in de definitieve 

resolutie.220 Voor de definitieve resolutie verwijs ik wederom naar bijlage 1. 

België heeft dus actief geparticipeerd in het debat omtrent de Spaanse Kwestie. In de zoektocht naar een 

resolutie waarbij de lidstaten unaniem dezelfde houding zouden kunnen aannemen t.o.v. Spanje heeft 

België een belangrijke bijdrage geleverd aangezien een deel van het ingediende amendement (het 

terugtrekken van de ambassadeurs en missiehoofden uit Madrid) in de finale resolutie werd opgenomen. 
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Desondanks was de Belgische houding wederom deels afhankelijk van de internationale politiek gevoerd 

door Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. België wou enerzijds dat het fascistisch regime in Spanje 

zou verdwijnen maar wou anderzijds ook zijn eigen economische belangen vrijwaren. Sinds de zaak 

Degrelle was de verstandhouding tussen beiden landen bijzonder slecht maar men kon nog steeds niet alle 

diplomatieke relaties verbreken, dit zou bijzonder nefast zijn voor de Belgische economische belangen. 

Deze keuze werd niet enkel gemaakt door Spaak, maar ook de diplomatieke vertegenwoordigers in 

Madrid bleven hameren op de Belgische economische belangen in het land. Bovendien zou de Belgische 

regering weerstand geboden hebben tegen het verbreken van de diplomatieke relaties.  

Men kan zich hiernaast een aantal vragen stellen bij de politiek van Spaak. Na het dossier Degrelle kreeg 

Spaak uit verschillende hoeken kritiek waarbij de vraag gesteld werd of hij wel degelijk had gestreefd 

naar de uitlevering van Degrelle. Voor de verdwijning van Degrelle in augustus ’46 had de Spaanse 

regering nog een laatste uitleveringsprocedure voorgesteld waarin een aantal serieuze toegevingen werden 

gedaan vanuit Spaanse hoek (cfr hoofdstuk 3.2.1.1). Zelfs de Belgische zaakgelastigde De Thier stelde 

dat indien Brussel Degrelle echt wou, het onmogelijk was om verder te discussiëren, het was nu of nooit.221 

België stelde ook zelf geen compromis voor en eiste enkel de uitlevering van Degrelle. Het laatste voorstel 

was in feite best wel voordelig voor België, toch werd de boot afgehouden door Spaak. 

Er werden luidop vragen gesteld of Spaak Degrelle überhaupt wel wou terugzien op Belgische bodem.  

Spaaks belangrijkste argumenten voor de veroordeling van Spanje door de Verenigde Naties waren 

immers gebaseerd op de weigering van Spanje om Degrelle uit te leveren. Indien hij akkoord met Spanjes 

voorwaarden voor de uitlevering van Degrelle vervielen deze argumenten en had de resolutie er misschien 

anders uitgezien. Bovendien zou hij Spanje bevrijd hebben van een lastpost. Nationaal kon Degrelles 

aanwezigheid en een ophefmakend proces potentieel het land, dat door de Koningskwestie al bijzonder 

oproerig was, verder destabiliseren.222 

Het beleid van Spaak liep enigszins parallel met de internationale situatie. Net zoals de Verenigde Staten 

en Groot-Brittannië voelde België niet veel voor het regime in Spanje en zijn fascistische leider.  

In het naoorlogse klimaat moest men echter een afwachtende houding aannemen. Het liefst zag men een 

vredevolle regimewissel gebeuren in Spanje, hierin kon men echter niet rechtstreeks tussenkomen mede 

door het risico op een nieuwe burgeroorlog en omdat het verboden was voor de lidstaten van de V.N. om 

rechtstreeks tussen te komen in de binnenlandse affaires van andere landen. In het nieuwe Europa was er 

niet veel tijd voor veroordeling en werd er al gauw gezocht naar internationale consolidatie, zeker met de 

opkomst van de Koude Oorlog. Vooral de V.S. wou Spanje niet volledig veroordelen en niet alle bruggen 

opblazen. Zoals besproken in hoofdstuk 3.1.1, werd het na verloop van tijd duidelijk dat Franco een grote 

interne populariteit genoot en de binnenlandse stabiliteit kon behouden. België kon bovendien niet alleen 

                                                           
221 Cheyns, Léon Degrelle, 486. 
222 Kremer, “België en de Spaanse kwestie,” Deel II, hoofdstuk IV, D. 
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reageren tegen Spanje, zeker niet in de nieuwe internationale organisatie van de V.N. De nieuwe 

internationale aanpak was die van de middenweg en daar moest België zich enigszins naar schikken. 
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DEEL II: MIRANDA DE EBRO 

 
Voortaan zal voor het kamp  Miranda de Ebro de afkorting ‘M.D.E.’ gebruikt worden. Wanneer over het 

dorp zelf gesproken wordt zal de naam steeds voluit worden geschreven. 

In het tweede deel van deze thesis wordt dieper ingegaan op het beleid over het concentratiekamp in  

Miranda de Ebro inzake de Belgische vluchtelingen. Nu het eerste deel van de onderzoeksvraag is 

beantwoord, namelijk hoe de internationale situatie tussen 1937 en 1947 evolueerde en hoe de Belgisch-

Spaanse relaties hierin functioneerden, kan er nu in de diepte worden gekeken naar de specifieke casus 

van de Belgen in M.D.E. Deel I zal functioneren als leidraad voor de bespreking van het kamp. Er wordt 

specifiek gepeild hoe M.D.E. een exponent was van de Belgisch-Spaanse relaties en hoe die op hun beurt 

onderhevig waren aan de internationale politiek: het lokale als barometer voor het internationale (cfr 

Herman Van Goethem). 

Na een algemene schets over concentratiekampen in Spanje wordt er dieper ingegaan op het Belgisch-

Spaanse beleid inzake Belgische gevangenen in Spanje en specifiek in M.D.E. In dit tweede deel wordt 

ook weer chronologisch gewerkt in dezelfde drie periodes als deel I. Het eerste hoofdstuk zal handelen 

over de Spaanse Burgeroorlog. Hierin wordt eerst het Belgische beleid en regelgeving inzake de Belgische 

‘Spanjestrijders’ besproken. Hierna wordt ingepikt op de Belgische gevangenen in Spanje tijdens de 

Burgeroorlog, waar zij terecht kwamen en welke rol M.D.E. in dit verhaal speelde.  

Het tweede hoofdstuk behandelt de Tweede Wereldoorlog. Dit hoofdstuk wordt opgedeeld in drie 

verschillende tijdsperiodes. De eerste periode is de periode 1940-1942. Hierin wordt allereerst de basis 

uiteengezet van de administratieve werking rond M.D.E. waarbij eerst de Spaanse regelgeving over het 

kamp en de uitwijzingsprocedure rond vluchtelingen wordt behandeld. Onder andere de classificatie van 

gevangenen en richtlijnen omtrent repatriëring worden besproken en er wordt ook een overzicht van de 

belangrijkste instanties gegeven. Hierna wordt de Belgische organisatie in Spanje in de desbetreffende 

periode besproken. Hierbij worden de belangrijkste spilfiguren in de hulpverlening besproken en hoe de 

afwezigheid van een diplomatieke vertegenwoordiging in Spanje nefast was voor een goede werking van 

de administratie. Hierna wordt het Spaanse spectrum besproken en hoe de invloed van de Gestapo de 

administratie beïnvloedde. Het hoofdstuk eindigt met een opname van de stand van zaken op het einde 

van 1942 in de Belgische relatie en hulpverlening aan de geïnterneerden in M.D.E., waarbij de sluiting 

van het Belgische consulaat in Barcelona en de uitwijzing van Simon Leclef centraal staan. De tweede 

tijdsperiode behandelt de laatste fase van de oorlog in de jaren 1943-1944. In dit hoofdstuk worden 

allereerst de veranderingen in Spaanse regelgeving en de Belgische organisatie besproken.  

Vervolgens wordt M.D.E. in zijn laatste jaren geanalyseerd. Hierbij staat de shift in het aantal vrijlatingen 

en de aankomst van internationale collaborateurs en Duitse vluchtelingen centraal.  Het derde en laatste 
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hoofdstuk behandelt de laatste twee jaren in het bestaan van het concentratiekamp M.D.E., 1945-1947. 

Centraal hier staan de internationale collaborateurs en Duitse geïnterneerden in het kamp.  

 

1. Algemeen 
 

1.1 Ontstaan Spaanse concentratiekampen 

 

Al voor het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog circuleerde het idee om een interneringscentrum voor 

politieke gevangenen in Burgos op te richten. De eerste aanwijzing voor de oprichting van dergelijke 

penitentiaire centra in Burgos gaat terug tot 1933. In een wetsbepaling van 4 augustus 1933 waarin een 

hervorming van het gevangeniswezen werd besproken, werd besloten dat er nieuwe instellingen zouden 

worden opgericht om de behandeling en rehabilitatie van ‘zwervers en misdadigers’ te faciliteren en 

kwam ook voor het eerst het idee op om politieke delinquenten te centraliseren.223 

Vervolgens werd in 1936 in een nieuw voorstel van de toenmalige minister van justitie Manuel Blasco 

Garzon specifiek het idee naar voor geschoven om een gevangenis uitsluitend voor politieke gevangenen 

in te richten. Van het woord ‘concentratiekamp’ was nog geen sprake maar het lag wel in de geest van het 

voorstel. De ‘beheersing en opsluiting van andersdenkenden en politieke vijanden’ werd nu een 

agendapunt. Er werd een onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ criminelen en zij die criminele feiten 

hadden gesteld uit een politieke ideologie. Daags  voor de militaire opstand van 17 juli 1936 werd er in 

de ‘Diario de Burgos’ (streekkrant) een stuk geschreven over het idee van deze nieuwe centra en hoe 

bepaalde groepen zouden moeten worden afgezonderd.224  

Tijdens het eerste jaar van de Spaanse Burgeroorlog werden tegenstanders van de Falange (die niet meteen 

gefusilleerd waren) aanvankelijk ondergebracht in de al bestaande gevangenissen. Doorheen de 

Burgeroorlog werd de centrale administratie van de staat hervormd waarbij er een eigen 

gevangeniswetgeving werd opgesteld. In oktober 1936 werd er een autonome instelling opgesteld die 

specifiek zich zou bezighouden met penitentiaire centra, het ‘Dirección de Prisiones’, waarbij Franco de 

hoogste finale autoriteit had. Deze instelling had een louter administratieve functie en zou zich 

bezighouden met alles wat te maken had met personeel, oplijsting van geïnterneerden, de toestand van de 

gevangenissen etc.225  

                                                           
223 Román-Fernando Labrador Juarros, “Campos de concentración en la provincia de Burgos 1936-1939” in 

Prisioneros y Campos de Concentración en la España de Franco durante la Guerra Civil. Los Campos de 

Concentración de Prisioneros en la Provincia de Burgos (Doctoraatsverhandeling, U.N.E.D. Madrid, 2000), 1. 
224 Labrador Juarros, “Campos de concentración,” 2. 
225 Pedro Oliver Olmo en Jesús Carlos Urda Lozano, La prisión y las instituciones punitivas en la investigación 

histórica (Madrid : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014), 437. 
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Naarmate de oorlog vorderde, steeg het aantal oorlogsgevangenen aan een gigantisch tempo.  

Het toenmalige gevangenissysteem in Spanje kon deze massa mensen onmogelijk plaatsen dus moest er 

gezocht worden naar een alternatief. Om die reden werd de creatie van de concentratiekampen in werking 

gezet via een speciale verordening in juli 1937.  Het originele plan van Blasco Garzon werd grotendeels 

overgenomen en geconcretiseerd onder Franco. Een speciale commissie werd ingesteld die met spoed zou 

beginnen met de oprichting van concentratiekampen op het Spaanse vasteland (“Comisión para la 

Creación de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra”).226 In de eerste plaats hadden deze 

kampen dus een militair bestuur, aan het hoofd van de commissie kwam dan ook een kolonel te staan.  

Dit was het vertrekpunt voor het creëren van een heus netwerk van concentratiekampen in de komende 

jaren.  

De kampen werden gebouwd naar Duits model. Reeds in 1936 werd de Duitse Paul Winzer, lid van de 

Gestapo en de SS, naar Spanje gestuurd met de taak de uitbouw van de concentratiekampen te overzien.227 

Hiernaast werd er een heel nieuwe administratie uitgebouwd die het beleid over de kampen in handen zou 

nemen. Deze kampen werden in oorlogscontext gecreëerd waardoor ze een militair alsook een vrij 

geïmproviseerd karakter hadden. De coördinatie over de kampen gebeurde in eerste instantie door 

legereenheden die een vrij hoge autonomie kenden en hiernaast stond de communicatie met hogere 

instanties niet bepaald op punt. Dit maakte dat het beleid over de kampen in de eerste jaren, in het midden 

van een chaotische burgeroorlog, vaak vrij ongestructureerd gebeurde.228  

Het idee van concentratiekampen waarin ideologische opposanten konden ondergebracht worden, was 

praktisch aantrekkelijk. Franco ging echter verder dan wat Blasco Garzon initieel had voorgesteld, hij gaf 

de kampen namelijk een repressief karakter dat werd ingepast in het kader van ‘heropvoeding’.229  

Tijdens de Burgeroorlog was er was een onderscheid tussen gewone gevangenissen en ‘campos de 

concentración’ waar duizenden mensen werden ondergebracht. Eens aangekomen in deze kampen werden 

de gevangenen geclassificeerd in groepen. Naast opsluiting werden vele gevangenen bevolen 

dwangarbeid te verrichten in de zogenaamde ‘Batallones de Trabajadores’ (werkbataljons).  

Hiernaast ondergingen velen een programma van ‘heropvoeding’ waarbij ze ondergedompeld werden in 

de waarden van de nieuwe franquistische staat.230 

Op het einde van de Burgeroorlog waren er 72 concentratiekampen verspreid over het Spaanse vasteland. 

Volgens de Spaanse historica Joan Llarch bevonden er zich over heel het land meer dan 700.000 personen 

in deze kampen en in Batallones de Trabajadores.231 Na de overwinning van de troepen van Franco werd 

                                                           
226 Labrador Juarros, “Campos de concentración,” 4. 
227 Fernandez Lopez, Historia del campo, 35. 
228 Aram Monfort i Coll, “Los Campos de concentración Franquistas y su funcionamiento en Cataluña,” Revista 

Española de Historia LXIX, nr. 231 (2009), 150. 
229 Labrador Juarros, “Campos de concentración,” 3. 
230 Monfort i Coll, “Los Campos,” 152. 
231 Fernandez Lopez, Historia del campo, 36. 
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het Spaanse kampsysteem wederom hervormd en aangepast aan de nieuwe noden van het land.  

Nu het nieuwe regime geconsolideerd was, werden vele kampen gesloten en de meeste (internationale!) 

gevangenen vrijgelaten. Vele Spaanse gevangenen zouden hier alsnog jaren gevangen zitten en dienen in 

de werkbataljons. Een aantal kampen werden echter niet gesloten en bleven functioneren in de context 

van de Tweede Wereldoorlog, dit vooral als opvangkampen voor oorlogsvluchtelingen.  

1.2 M.D.E: ontstaan en ontwikkeling 

 

Miranda de Ebro is een gemeente in de provincie Burgos in de regio Castilië en León. Tijdens de Spaanse 

Burgeroorlog is Miranda De Ebro lange tijd trouw gebleven aan de republikeinse overheid. Het dorpje 

kende, met zijn 13.000 inwoners, in tegenstelling tot de rest van Burgos dat vrij conservatief was, een 

grote aanhang voor linkse partijen. Bij de opstand van 18 juli bleef de bevolking en de ‘Ayuntamiento’ 

van Miranda de Ebro in de eerste instantie dan ook trouw aan de democratisch verkozen regering.232  

Na de verordening van juli 1937 die de creatie van concentratiekampen in gang zette, werd er in het dorp 

een concentratiekamp opgericht. Miranda de Ebro werd als locatie niet toevallig gekozen. Het was een 

strategisch interessante plek nabij de rivier de Ebro en verschillende hoofdwegen. Bovendien was er 

toegang tot spoorwegen, onder andere naar Bilbao. Hiernaast waren er uitgestrekte terreinen en was er 

een fabriek in de nabijheid die grondstoffen produceerde van waaruit o.a. glas werd gemaakt. Vanuit dit 

geografisch interessant gebied kon men soldaten onderbrengen vanuit verschillende overblijvende 

republikeinse bolwerken zoals Catalonië, La Rioja, Zaragoza en later vanuit Bilbao.233 Het kamp had een 

capaciteit van 1200 mensen. Dit aantal werd echter vaak overschreden en het gebeurde meermaals dat er 

dubbel zoveel mensen tegelijkertijd in M.D.E. opgesloten zaten. Zolang het kamp open was, waren er 

hygiënische problemen en voedsel- en watertekorten.234  

M.D.E. werd gecreëerd naar Duits model, ook naar de hand van Paul Winzer (cfr Deel II hoofdstuk 1.1).  

Vanaf de start was er dus Duitse aanwezigheid in het kamp. In het historisch debat rond M.D.E. werd al 

meermaals de vraag gesteld of het kamp gebouwd werd als radar in het latere netwerk van Duitse 

concentratiekampen. In die zin komt de aard van het kamp ter discussie te staan, was de betrokkenheid 

van het Derde Rijk in de creatie van het kamp gelinkt aan de veronderstelling dat Spanje een deel van de 

asmogendheden zou uitmaken in het latere internationale conflict? Hoe het ook zij mogen, indien dit de 

bedoeling was geweest, is men niet bepaald geslaagd in dit opzet. Het kamp zorgde immers paradoxaal 

genoeg voor de overleving van duizenden internationale vluchtelingen, hierover later meer (cfr infra).  

M.D.E. heeft doorheen zijn tienjarig bestaan (1937-1947) verschillende fases doorgemaakt afhankelijk 

van de Spaanse ‘noden’ van het moment. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog was het kamp voornamelijk 

                                                           
232 Fernandez Lopez, Historia del campo, 19. 
233 Matilde Eiroa San Francisco, “Refugiados extranjeros en España: el campo de concentración Miranda de 

Ebro,” Ayer 57, nr. 1 (2005), 131. 
234 Labrador Juarros, “Campos de concentración,” 10.  
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een interneringscentrum voor de republikeinse tegenstanders van Franco. Ook tijdens deze periode was 

er aanwezigheid van internationale gevangenen in het kamp, al was dit een minderheid. Na de 

overwinning van de franquistische troepen bleef het kamp geopend, in tegenstelling tot de meeste Spaanse 

concentratiekampen, en gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het bijna uitsluitend een 

‘internationaal’ kamp. De organisatie van het kamp was bijzonder complex en de regelgeving zou tijdens 

deze periode meermaals veranderen en evolueren naargelang de oorlogscontext veranderde.  

Aangezien het ging om internationale gevangenen, was er naast de Spaanse administratie ook inmenging 

van diplomatieke vertegenwoordigers van de gevangenen en hun betreffende overheden. Het was een 

complex samenspel van Spaanse autoriteiten die enerzijds hun eigen dubieuze ‘neutraliteit’ probeerden te 

behouden maar anderzijds achter de schermen druk ervaarden van afgevaardigden van het Derde Rijk. 

Vrijlatingen bekomen van internationale gevangenen was altijd de inzet van de onderhandelingen tussen 

de overheden. Door de veranderende oorlogscontext vonden deze vrijlatingen frequenter plaats. Na de 

Tweede Wereldoorlog vormde het kamp zich om in een vluchtplaats voor internationale collaborateurs. 

De aard van het kamp veranderde totaal, alsook de toon van de onderhandelingen tussen de overheden. 

Essentieel is dat M.D.E. niet zuiver een concentratiekamp is in de populaire zin van het woord, er vond 

een evolutie plaats waarbij het kamp zich telkens aanpaste en ter beschikking stelde aan de veranderende 

nationale en internationale omstandigheden.  

Volgens de inventaris van buitenlandse gevangenen in het archief van Guadalajara zijn er in de tien jaar 

waarin  M.D.E. operatief was in totaal 15.238 niet-Spaanse gevangenen in het kamp beland.235  

2. Spaanse Burgeroorlog 

2.1 Belgische beleid inzake ‘Spanjevrijwilligers’ 

Bij het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog had de Belgische regering zich samen met Frankrijk en 

Groot-Brittannië in het Niet-Interventiecomité  gevoegd (cfr hoofdstuk 1.4.1). Ondanks het feit dat de 

Belgische regering (en dan voornamelijk Spaak) terughoudend was om de Spaanse regering te erkennen, 

trad men vrij streng op tegenover Belgische vrijwilligers die zich engageerden om in Spanje te gaan 

vechten. De regelgeving omtrent de ‘Spanjestrijders’ was enerzijds de uitkomst van de toenmalige interne 

machtsverhoudingen en was anderzijds afgestemd op de regelgeving van de internationale partners in het 

Niet-Interventiecomité . Volgens een onderzoek door Rudi Van Doorslaer vertrokken er zo’n 1600 Belgen 

naar Spanje op de wapens op te nemen, waarvan slechts 3% (ca. 40 van de 1600) om de nationalisten te 

steunen.236 

Bij de aanvang van de Spaanse Burgeroorlog werden de Internationale Brigaden opgericht (cfr hoofdstuk 

1.3.2.1). In verschillende landen gingen communistische partijen aan de slag om mensen te rekruteren om 

                                                           
235 Oplijsting buitenlandse gevangenen in M.D.E. tussen 1937-1947. AGMG, DCME. Unidades Disciplinarias, 

3.3 Deposito de Concentración y clasificación de personal extranjero de Miranda de Ebro (Burgos): 3.3.1.1 EP 

Ingreso. Map 305279 tot 305382. 
236 Van Doorslaer, “De vervolging,” 125. 
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te participeren in verschillende afdelingen van de Brigaden. In België gebeurde dit door de KPB 

(Kommunistische Partij België). Naast deze georganiseerde rekrutering vertrokken veel Belgen in de 

eerste maanden van de Burgeroorlog op eigen houtje naar Spanje. De regering zag zichzelf verplicht een 

standpunt in te nemen over de Spanjestrijders. Voor velen strookte de aanwezigheid van Belgische burgers 

in de Internationale Brigaden niet met de vooropgestelde ‘niet-interventie’. 

De vraag was uiteraard hoe men specifiek zou moeten optreden tegen deze vrijwilligers en tegen hun 

rekrutering. Zoals besproken in Deel I (cfr hoofdstuk 1.4: België en de Burgeroorlog) was de Belgische 

politieke wereld sterk verdeeld over de Burgeroorlog. Zelfs binnen de BWP kon men niet eensgezind 

optreden. Voor vele linkse politici was het beteugelen van de Belgische vrijwilligers ethisch verwerpelijk, 

zo zou men immers onrechtstreeks de nationalistische troepen steunen. Aangezien het Derde Rijk en Italië 

zich niks aantrokken van het niet-interventiepact waren de kansen voor de republikeinen al nadelig, gezien 

geen enkel ander land buiten de Sovjet-Unie hun troepen ondersteunde. Als men nu het vrijwillig vertrek 

niet alleen aan banden zou leggen maar ook nog eens ging bestraffen, werd de hoop op een republikeinse 

overwinning nog kleiner. Aan de andere kant van het spectrum waren er stemmen die stelden dat het 

rekruteren van vrijwilligers voor de Internationale Brigade niet strookte met de niet-interventiepolitiek en 

een gedoogbeleid niet overeenkwam met onpartijdig zijn. 

In de eerste maanden van de Burgeroorlog werd er binnen de regering hevig gediscussieerd over de koers 

die men zou moeten aanhouden in de problematiek. In november 1936 had de liberale minister van 

Justitie, François Bovesse, aan de pers een verklaring afgelegd in naam van de regering dat vrijwilligers 

voor Spanje een gevangenisstraf zouden riskeren. Hierna wees de socialistische senator Henri Rolin hem 

erop dat hiervoor geen wettelijke basis bestond. Bovesse zette zijn standpunt ondubbelzinnig uiteen: 

“(...) le recrutement sur notre territoire pour une armée étrangère ainsi que 

l’embauchement des personnes ayant encore des obligations militaires en Belgique, 

tout cela nous entendons le plus possible y mettre fin, parce que nous voulons 

démontrer notre impartialité absolue en cette matière et n’être pas entraînés dans 

un conflit international.”237 

Op 24 november kwam de zaak vervolgens in de ministerraad ter sprake. In de notulen van de ministerraad 

staat te lezen dat de raad overeenkwam dat het rekruteren van de Belgen niet alleen schadelijk was voor 

de internationale relaties, maar ook ingaat tegen de geest van het niet-interventiepact en schadelijk is voor 

de publieke veiligheid. Alle Belgen zouden zich moeten onthouden van de deelname aan het buitenlands 

conflict. Bovesse stelde verder dat de overheid geen instanties kan tolereren die zich bezighouden met het 

rekruteren van vrijwilligers en dat hij alle legale middelen zou inzetten waarover hij beschikte om dit 

tegen te gaan.238  

                                                           
237 Van Doorslaer, “De vervolging,” 126. 
238 Vertaling notulen van de ministerraad op 24/11/1936, nr. 34, p340. 
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De vraag hoe dit echter praktisch in zijn werk zou gaan, bleef onbeantwoord. Op 1 december 1936 werd 

er een wetsvoorstel neergelegd door de rexist Henri Horward en partijgenoot Marcel Derudder om de 

bestraffing door te voeren van diegenen die personen rekruteerden voor een vreemde troepenmacht.  

Een week later pleitte Bovesse in de ministerraad voor een wetsontwerp met dezelfde doelstelling.239  

Een beperkt ministercomité werd ingesteld dat zich zou buigen over de kwestie. Hierin zetelden onder 

andere Hubert Pierlot, Paul-Henri Spaak, Emile Vandervelde en François Bovesse zelf. Voor Vandervelde 

ging dit wetsvoorstel te ver en hij verklaarde dat hij het niet goed zou keuren. De rest van het 

ministercomité stemde in en Vandervelde werd niet langer betrokken bij de voorbereiding van het 

wetsontwerp.240 

Frankrijk en Groot-Brittannië hadden inmiddels verklaard dat ze wettelijke maatregelen zouden treffen 

t.o.v. Spanjevrijwilligers en Spaak wou dat België voornamelijk de lijn van zijn buitenlandse compagnons 

zou volgen. Volgens Vandervelde was er echter een onderscheid tussen communistische ronselaars die 

zonder schroom mensen rekruteerden en mensen die uit ideologische overtuiging discreet besloten te 

vertrekken naar Spanje (waaronder velen uit de BWP). Het wetsvoorstel omtrent de Spanjestrijders had 

voor een kloof gezorgd in de regering en binnen de BWP. Voor Spaak kon deze ideologische kloof niet 

voortduren en hij wou dat de regering eensgezind zou optreden. Hij verklaarde als volgt:  

“Je suis de plus en plus persuadé que la politique de non-intervention est sage. (...) 

Partir volontairement, c’est magnifique, mais allez chercher un pauvre type pour lui 

dire: je vous donne 20 francs par jour si vous voulez aller vous faire casser la g. 

pour une cause qui m’est chère, cela je le trouve écœurant.”241 

Binnen de BWP was een meerderheid wel te vinden voor de bestraffing van de werving voor Spanje, maar 

een algemeen verbod zou te sterk ingaan tegen de ideologische en politieke voorkeur van de socialistische 

partij aan de democratisch verkozen Spaanse regering. Een beperkte tekst zou worden voorgelegd waarin 

uitsluitend de rekrutering door middel van beloften, giften, bedreigingen of machtsmisbruik strafbaar 

werd gesteld.242 In de loop van december werd de wet gestemd en op 1 januari 1937 werd de ‘wet Bovesse’ 

van kracht. In deze wet werd het aanwerven van mensen d.m.v. “giften, bezoldigingen, beloften, 

bedreigingen, misbruik van gezag of macht” voor een vreemde troepenmacht bestraft. Het beroep op 

idealisme was voorlopig echter niet strafbaar, onder druk van de socialistische ministers.243 

In februari 1937 veranderde de houding van de lidstaten van het Niet-Interventiecomité .  

Het internationale akkoord werd uitgebreid tot alle niet-Spanjaarden die zich wilden engageren in de 

oorlog. Men zou nu dus niet alleen de rekrutering van Spanjevrijwilligers bestraffen, maar ook de 

                                                           
239 Van Doorslaer, “De vervolging,” 128-9. 
240 Van Doorslaer, “De vervolging,” 129. 
241 Van Doorslaer, “De vervolging,” 131. 
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vrijwilligers zelf zouden nu vervolgd worden.244 Bovesse legde dit nieuwe internationale akkoord voor 

aan de Kamer op 23 februari 1937. Hoewel het voorstel wederom leidde tot ongenoegen bij menig linkse 

politici, werd besloten dat de neutraliteitspolitiek zou moeten worden doorgezet en het niet-interventie 

akkoord zou worden nageleefd. Het nieuwe wetsontwerp stelde niet enkel de rekrutering strafbaar maar 

ook elk vertrek of doorreis naar Spanje werd nu vervolgd. Deze gelegenheidswet werd van kracht in juni 

1937 en zou worden opgeheven bij het einde van de Spaanse Burgeroorlog.245 Tegen de tijd dat deze wet 

in voege trad,  was het grootste deel van de Spanjestrijders echter al lang vertrokken.  

In oktober 1938 werden de Internationale Brigaden gedemobiliseerd. In de Belgische regering werd er 

gediscussieerd over de houding die men diende aan te nemen t.a.v. de repatriëring en eventuele 

amnestieverlening voor deze teruggekeerde vrijwilligers. Er kwam vanuit de regering geen officiële 

wettelijke amnestie voor de Spanjevrijwilligers, wel werden de meeste zaken geseponeerd.  

In het onderzoek van Rudi Van Doorslaer naar de Belgische Spanjevrijwilligers werd vastgesteld dat er 

van de 1608 Belgische vrijwilligers op het einde van de Burgeroorlog nog zo’n 1440 in leven waren. 

Hiervan werd 21% vervolgd wegens desertie en 11% effectief veroordeeld.246 Hiernaast gaf de overheid 

de Spanjevrijwilligers de kans om gerepatrieerd te worden naar België. Vanuit het Belgisch consulaat in 

Barcelona werden ‘laisser-passer’ kaarten uitgegeven, hiermee kregen de vrijwilligers de kans om binnen 

een bepaalde tijd terug te keren naar België.247 

2.1.2 Belgische vrijwilligers in Spanje 

Zoals hiervoor besproken, vertrokken er grosso modo 1600 Belgische vrijwilligers richting Spanje (cfr 

hoofdstuk 2.1). De meeste Belgen die gerekruteerd werden, werden samengebracht in Parijs om 

vervolgens verder te reizen naar Spanje (cfr hoofdstuk 1.3.2.1). Voor de oprichting van de Internationale 

Brigaden was er echter al een aanzienlijk aantal Belgen op eigen houtje naar Spanje vertrokken die zich 

eerst aansloten bij Spaanse milities. Opvallend was ook de vrij grote buitenlandse aanwezigheid bij de 

Belgische vrijwilligers, het ging dan voornamelijk over Belgen van Poolse en Italiaanse origine.  

België zou later als een van de enige West-Europese landen vreemdelingen-immigranten die voor hun 

vertrek naar Spanje legaal waren ingeschreven opnieuw opnemen en zelfs ten dele repatriëren.248  

In het eerste jaar en half van de Burgeroorlog waren er nauwelijks gevangenen onder de internationale 

strijdkrachten. Dit komt door de simpele reden dat wanneer milities van de Internationale Brigades 

overmeesterd werden door de troepen van Franco, deze nagenoeg meteen gefusilleerd werden.  

Naargelang de oorlog vorderde werd het aantal krijgsgevangenen stelselmatig groter en werd er van 

aanpak veranderd. Vanaf de tweede helft van 1937 werden er systematisch concentratiekampen  en 
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werkbataljons opgericht waar dan ook in kleinere mate internationale vrijwilligers in terecht kwamen (cfr 

Deel II, hoofdstuk 1.1).  

Bij het onderzoek naar de Belgische vrijwilligers in Spaanse concentratiekampen en in M.D.E. specifiek 

stellen er zich een aantal concrete problemen. Allereerst is het bijzonder moeilijk om het aantal Belgische 

gevangenen in M.D.E. (en andere kampen) in die periode in kaart te brengen, dit komt enerzijds door het 

gebrek aan officiële documentatie. Allereerst was een aanzienlijk deel van de vrijwilligers, zoals vermeld, 

al naar Spanje vertrokken voor de Internationale Brigaden officieel werden opgericht. Zij kwamen veelal 

in Spaanse milities terecht en pas in een latere fase in de rangen van de Internationale Brigaden. Zo is veel 

van de documentatie over deze Belgen, en andere internationale strijders wat dit betreft, onvolledig.249  

De gebrekkige documentatie heeft echter nog een aantal andere oorzaken. Volgens de toenmalige 

Belgische consul in Barcelona, Marc Jottard, waren veel Belgische vrijwilligers bij hun aankomst in 

Spanje terughoudend om zich te melden bij de Belgische autoriteiten. Jottard, die zich ontfermde over de 

Belgen en hun repatriëring, verklaarde dat de vrijwilligers het advies hadden gekregen van de leiding van 

de brigaden om weg te blijven van ’s lands eigen ambassades en consulaten. Hij verklaarde als volgt: 

“Donc ces jeunes gens arrivaient, ne prenaient pas contact. Ils évitaient de prendre 

le contact. L’armée rouge craignait qu’ils ne reçussent de mauvais conseils: 

«Retournez chez vous. Qu’est-ce que vous faites ici… etc.». (...) Ils me fuyaient.  

Ils fuyaient les consulats comme la peste.”250 

Bovendien namen veel Belgen bij aankomst in Spanje een valse identiteit aan, sommigen kregen zelfs 

valse papieren van hun leiding bij de brigaden. Het was immers bijzonder gevaarlijk om een internationaal 

brigadist te zijn en vrijwilligers waren zich terdege bewust van de haat die er leefde bij de nationalistische 

troepen jegens de brigadisten, dit kon dus sterk in hun nadeel spelen bij een eventuele gevangenneming. 

Sommigen hadden valse papieren, anderen deden zich voor als kompanen die voorheen gesneuveld waren. 

Dit was natuurlijk geen waterdicht systeem en uiteraard moeilijk voor degenen die het Spaans niet machtig 

waren. Wanneer ze uiteindelijk terecht kwamen in Batallones de Trabajadores of concentratiekampen, 

hielden velen hun ware identiteit nog een tijd verborgen. Pas wanneer de mogelijkheid van repatriëring 

zich stelde op het einde van de oorlog, meldden velen zich aan bij hun lokale consul.251 

Wanneer de Internationale Brigaden ontbonden werden, hielden hoofdzakelijk de consuls zich bezig met 

de repatriëring van de Belgische vrijwilligers. Zowel Marc Jottard als Walter Loridan verklaarden beiden 

dat ze hierbij weinig instructies van Brussel kregen. Volgens Loridan toonde de Belgische regering weinig 

interesse in de ex-brigadisten en kregen ze hoegenaamd geen richtlijnen in de kwestie.252 In december 
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1938 kwam het tot een breuk in de relatie met de republikeinse overheid en werd Loridan teruggeroepen 

naar België (cfr Deel I, hoofdstuk 1.4.2). Vanaf dat moment stond Marc Jottard nagenoeg alleen in voor 

de hulpverlening aan de ex-brigadisten die opgesloten zaten in de Spaanse gevangenissen en 

concentratiekampen. Ook hij vertelt een gelijkaardig verhaal waaruit blijkt dat het engagement vanuit de 

Belgische overheid t.o.v. de Belgische gevangen laag was. Hij verklaarde: “Je me souviens simplement 

que je recevais souvent des lettres de mères de famille. Je me souviens même que j’avais intitulé le dossier 

« les mères éplorées »...”253 Aangezien de meeste ex-brigadisten onder een valse naam Spanje waren 

binnen gekomen was het voor hem extreem moeilijk deze jongens op te sporen. Hij verklaarde dat hij zich 

zoveel mogelijk probeerde inzetten voor de Belgische gevangenen maar zijn middelen hierin beperkt 

waren. Vanuit de Belgische autoriteiten werd hij opgedragen zogenaamde ‘laisser-passer’ kaarten te 

verschaffen aan Belgen die gerepatrieerd moesten worden. Jottard was hierbij aangesteld om interviews 

af te nemen met diegenen die dachten hierop recht te hebben. Hij stelde vast dat hij vrijwel direct doorhad 

of hij met een Belg te maken had of niet waarop hij de persoon in kwestie voorzag van de nodige papieren 

om op transport gezet te worden naar België.254 

Het lage niveau van engagement vanuit Brussel is niet verbazend gezien de politieke sfeer die er heerste 

binnen de Belgische regering over de kwestie. Volgens Vandervelde en de meer militante socialisten 

moesten er significantere stappen ondernomen worden inzake de repatriëring en verwelkoming van de 

ex-brigadisten. Om de kerk in het midden te houden, werden de meeste zaken tegen de ex-brigadisten 

geseponeerd (cfr supra). Dit hield echter niet in dat iedereen binnen de regering de ex-brigadisten met 

open armen stond op te wachten. De hele zaak lag extreem gevoelig en het gebrek aan doelgerichte actie 

vanuit de Belgische regering is in dit opzicht sprekend. 

2.2  M.D.E.  als transitkamp  

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog had M.D.E. nog niet het karakter van het ‘internationaal kamp’ dat het 

in de Tweede Wereldoorlog had. In deze periode was M.D.E. voornamelijk een kamp voor republikeinse 

Spanjaarden en andere tegenstanders van Franco en de Movimiento nacional. Er was wel degelijk 

aanwezigheid van internationale gevangenen, maar dit was slechts een minderheid en M.D.E. was in deze 

periode eerder een ‘transitkamp’ voor internationale gevangenen. Vanaf april 1938 vond er een 

hergroepering plaats van de internationale gevangenen in Spanje die op dat moment verspreid zaten over 

verschillende kampen en werkbataljons. De meeste van deze internationale gevangenen werden 

vervolgens overgebracht naar het nabije kamp van San Pedro de Cardeña (Burgos). Voor de rest van de 

oorlog zullen de internationale gevangenen voornamelijk in dit kamp samengebracht worden.255  

Naast San Pedro de Cardeña kwamen internationale gevangenen ook nog in andere kampen terecht zoals 

Belchite en Palencia.  
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M.D.E. speelde in deze fase van de Belgische internering in Spanje in feite een tweederangsrol.  

Het kamp werd voornamelijk gebruikt als transitkamp waarbij de internationale gevangenen voor een 

korte periode geïnterneerd werden in afwachting om naar San Pedro de Cardeña overgebracht te worden. 

Ook het merendeel van de Belgische gevangenen kwam in de eerste plaats in dit kamp terecht.   

In de briefwisseling die bewaard wordt op het Diplomatiek archief van Buitenlandse Zaken over de 

Belgische gevangenen Spanje uit deze periode wordt meermaals verwezen naar San Pedro de Cardeña als 

‘internationaal’ kamp.256 Hiernaast was ook bekend dat het Batallon de Trabajadores N°12 een ‘Belgisch’ 

werkbataljon was. Het bataljon bestond uit verschillende nationaliteiten maar de Belgische aanwezigheid 

was hierin het grootst. 

Na de ontbinding van San Pedro de Cardeña (1940) kwamen de brigadisten die op dat moment nog niet 

bevrijd waren echter wél in M.D.E. terecht. Ook een aantal overgebleven Batallones de Trabajadores met 

internationale gevangenen werden naar M.D.E. verplaatst. Hierdoor ging het kamp in een latere fase wel 

een rol spelen bij de internering van ex-brigadisten. Eens aangekomen in M.D.E. werden sommigen van 

deze ex-brigadisten ingedeeld in een speciale afdeling, de zogenaamde 5de compañía de Extranjeros (“5de 

afdeling van vreemdelingen”). Deze afdeling was bijna een nieuw werkbataljon waarbij de gevangenen 

verplichte arbeid moesten leveren.257 Er was een eigenaardige situatie ontstaan waarbij het merendeel van 

de ex-brigadisten was gerepatrieerd na de oorlog maar een ander deel was vast komen te zitten in M.D.E. 

Dit betrof voornamelijk mensen die door de nieuwe oorlogsomstandigheden verhinderd waren om nog 

gerepatrieerd te worden zoals Tsjechische en Poolse geïnterneerden. Voor de Spaanse overheid waren de 

ex-brigadisten zogenaamd ‘vrij’ als ze opgeëist werden door hun eigen land. Maar voor de ex-brigadisten 

die nu ‘sin patria’ waren door de nieuwe oorlogsomstandigheden was de vrijlating uit M.D.E. bijzonder 

moeilijk. Dit was uiteraard een berekende tactiek vanuit de Spaanse regering die onder druk stond van de 

Gestapo (bij wie de angst leefde dat deze ex-brigadisten verder zouden willen strijden tegen het fascisme 

in de rangen van de geallieerden). De geïnterneerden hadden immers niet veel aan de boodschap dat ze 

‘vrij’ waren als ze het land niet uit mochten zonder een vordering van hun eigen regering. Zij waren nu 

vooral afhankelijk van de geallieerde staten en het Internationale Rode Kruis.258 Sommige ex-brigadisten 

waren veroordeeld door een militair tribunaal en veroordeeld tot vele jaren cel, die ze dan in M.D.E. 

uitzaten. De situatie van deze ex-brigadisten in M.D.E. was naar verluidt veel ongunstiger dan voor de 

andere geïnterneerden. Internationaal werden een aantal hulpverleningsorganisaties opgericht om steun 

te verlenen aan ex-brigadisten die na de burgeroorlog nog steeds in een Spaanse cel opgesloten zaten. 

Naast de hulp van het Internationale Rode Kruis werd in Groot-Brittannië de International Brigade 

Association opgericht. De overgebleven ex-brigadisten namen contact op met het IBA om de situatie in 

de Spaanse kampen aan te klagen. In oktober 1941 stuurde een ex-brigadist een brief naar het IBA waarin 
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hij verklaarde dat er nog 150 ex-brigadisten opgesloten zaten in het concentratiekamp van Palencia. Hij 

verklaarde dat de groep werd opgesloten op het einde van de burgeroorlog zonder enige vorm van 

proces.259 

De meeste Belgische ex-brigadisten waren op het einde van de Burgeroorlog al gerepatrieerd naar België. 

Het is pas tijdens de Tweede Wereldoorlog wanneer de hoeveelheid internationale vluchtelingen in  

M.D.E. exponentieel begint te groeien dat de eerste significante rapporten over het kamp terugvloeien 

naar de geallieerde overheden. De enige opmerkingen over de aanwezigheid van Belgische ex-brigadisten 

in M.D.E. die onderschept werden in dit onderzoek stammen uit dezelfde periode. In deze rapporten wordt 

nota gemaakt van een aantal Belgische ex-brigadisten in M.D.E, maar ook hier gaat het om enkelingen. 

Zo sprak Walter Loridan in een interview achteraf over een zekere Belg die al sinds de Spaanse 

Burgeroorlog in een gevangenis zat van Franco en hier pas buiten kwam in 1944.260 Hier verwijst hij niet 

expliciet naar M.D.E. maar indien deze persoon de Tweede Wereldoorlog heeft doorgebracht in Spaans 

gevangenschap zal hij allicht naar M.D.E. zijn gebracht, aangezien het kamp zich toen ontpopte als hét 

kamp bij uitstek voor buitenlandse gevangenen. Hiernaast is er in de databank van de Belgische 

vrijwilligers in Spanje tijdens de Spaanse burgeroorlog, opgesteld door historicus Rudi Van Doorslaer, 

bij 10 personen een extra nota geschreven dat ze ‘in de gevangenissen van Franco’ zouden hebben vast 

gezeten. Eén van hen zou zes jaar lang in een Spaanse gevangenis hebben gezeten. Hierbij kan weer 

dezelfde opmerking gelden als hiervoor: ook al wordt hier niet expliciet naar M.D.E. verwezen, is de kans 

toch groot dat het om M.D.E. gaat. Bij de overige negen personen is de tijdspanne niet toegelicht en is het 

dus onduidelijk of het al dan niet om M.D.E. gaat. Voor de andere gevangenen ontbreken gegevens.261 

Verder blijkt uit een rapport met een lijst van ex-brigadisten in M.D.E. op 1 mei 1942 uit de Marx 

Memorial Library in Londen, dat er op dat moment nog vier Belgische ex-brigadisten in M.D.E. gevangen 

zaten.262 Uit de briefwisseling tussen Spaak en Crener uit 1941 wordt duidelijk dat er in dit jaar nog steeds 

Belgische vrijwilligers uit de Internationale Brigaden in M.D.E. gevangen zaten, zij vielen vanaf dan 

onder het toezicht van Simon Leclef (cfr Deel II, hoofdstuk 3.3.1).263 

Het resultaat van de identificatie Belgische gevangenen in M.D.E. tijdens de Spaanse Burgeroorlog zegt 

weinig. Het wordt duidelijk dat er allicht erg weinig Belgen in M.D.E. zijn gepasseerd in deze periode. 

Uit de literatuur wordt duidelijk dat M.D.E.tijdens de Burgeroorlog niet het ‘internationale’ kamp was dat 

het later werd maar dat het kamp in San Pedro de Cardeña deze functie eerst invulde.  

Verder is ook het gebrek aan officiële documentatie een complicatie in het onderzoek (cfr Deel II, 

hoofdstuk 2.1.2). De kans is groot dat meerdere Belgen in M.D.E. zijn gepasseerd tijdens deze eerste 
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263 Spaak aan Crener op 16/12/1941. . Diplomatiek archief: map 11.652: internes et refugiés en Espagne. Map 2: 
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periode. Dit is echter bijzonder moeilijk te achterhalen gezien de gebrekkige documentatie die deels te 

wijten is aan de slechte identificatie van deze Belgen in de eerste periode.  

2.3 Evaluatie 

Uit dit korte eerste deel kunnen we een eerste inschatting over M.D.E. en het beleid over de Belgische 

gevangenen in Spanje maken. Allereerst is het duidelijk dat een eensgezind optreden vanuit de Belgische 

regering t.o.v. de Belgische Spanjevrijwilligers moeilijk was. Na maandenlange debatten besloot België, 

in lijn met zijn kompanen in het Niet-Interventiecomité , de rekrutering van vrijwilligers voor Spanje aan 

banden te leggen. Wat betreft het beleid over de geïnterneerde Belgen op dat moment, toonde de Belgische 

regering volgens de diplomaten in Spanje weinig engagement. De ex-brigadisten mochten terugkeren naar 

België en dit werd ook bewerkstelligd door de Belgische administratie. Wanneer het echter ging om 

specifieke stappen om deze Belgen op te sporen en hulp te verlenen, lag het engagement betrekkelijk 

lager. Dit vloeide deels voort uit de verdeling die er heerste binnen de Belgische regering over de koers 

die men zou moeten aanhouden t.o.v. teruggekeerde Spanjevrijwilligers.  

Verder kan opgemerkt worden dat M.D.E. tijdens de Spaanse Burgeroorlog niet het internationale 

karakter had zoals het had tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze periode was M.D.E. wat betreft 

internationale gevangenen eerder een ‘transitkamp’, een stop onderweg naar andere gevangenissen en 

kampen zoals San Pedro de Cardeña, dat zich op dat moment eerder ontpopte als internationaal 

interneringscentrum. De Belgische aanwezigheid in  M.D.E. was in deze periode dan ook nog niet 

significant in vergelijking met de volgende periode.  

De uitkomst van het bronnenonderzoek was in dit onderdeel niet volledig bevredigend. Dit ligt enerzijds 

aan de schaarste die hier heerst binnen het bronnenmateriaal. Anderzijds was de focus binnen dit 

specifieke bronnenonderzoek uiteindelijk niet genoeg afgesteld op de vraag in kwestie. De geraadpleegde 

archiefinstellingen binnen dit onderzoek waren niet afdoende om genoeg informatie te verschaffen. Het 

is echter niet zeker of de bronnenschaarste omtrent dit onderwerp te wijten is aan een gebrekkige 

documentatie ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog zelf. In dit geval zal de bronnenschaarste ook op te 

merken zijn in andere archieven. Hoe het ook zij mogen, verder onderzoek is hier aangewezen.  

Zoals reeds werd besproken in de methodologie (cfr Deel I, hoofdstuk 1.2), kan het archief van het 

Internationale Rode Kruis in Genève informatie bevatten dat relevant zou zijn. Ook een verdere 

doorlichting van het Diplomatiek Archief (FOD Buitenlandse Zaken) is hier aangewezen.  
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3. Tweede Wereldoorlog 
  

Wanneer België in mei 1940 capituleerde, werd het land officieel bezet door het Derde Rijk. De regering 

splitste zich op van de koning en een nieuwe regering werd gevormd in Londen (cfr deel I hoofdstuk 2.2). 

Voor heel wat Belgen was de nieuwe situatie onhoudbaar waarop ze besloten het land te verlaten.  

Ook voor diegenen die de Belgische troepen wilden vervoegen, was de enige optie naar het buitenland te 

vertrekken. Tijdens de eerste oorlogsweken vond er een ware exodus plaats van Belgen die vluchtten naar 

het buitenland. Naar schatting verlieten vier miljoen Belgen het land, het was de grootste uittocht in de 

Belgische geschiedenis.264 Velen van hen staken de grens over naar Frankrijk en zouden na de Franse 

capitulatie al terugkeren. Sommigen besloten hun weg alsnog te hervatten en zouden via Spanje en 

Portugal trachten Engeland te bereiken.  

Om Spanje te bereiken moest men de grens zien over te steken, wat geen eenvoudige opdracht was.  

Sommigen deden dit met eigen middelen maar velen maakten gebruik van netwerken die opgezet waren 

door zogenaamde ‘passeurs’ in Frankrijk die mensen van verschillende nationaliteiten, al dan niet tegen 

betaling, de grens hielpen oversteken. Slechts een klein percent van de vluchtelingen geraakte de grens 

over zonder onderschept te worden. Wanneer men bij deze clandestiene overtocht onderschept werd door 

de Spaanse grenspolitie* werden de vluchtelingen gearresteerd en in eerste instantie naar een lokale 

gevangenis gebracht..265 Een notoire cel waar herhaaldelijk naar verwezen wordt in memoires van ex-

gevangenen uit  M.D.E. was de ‘carcel modelo’ in Barcelona, door velen omschreven als een ware hel.266  

Veel Belgen hadden vaak al maanden doorgebracht in Spaanse cellen vooraleer ze in  M.D.E. 

terechtkwamen en velen hadden hierbij vaak hetzelfde traject doorlopen. 

Eens aangekomen in  M.D.E. moesten de geïnterneerden afwachten op hun uitwijzing.  

Voor de geïnterneerden die nog een diplomatieke vertegenwoordiging hadden in Spanje gebeurde deze 

onderhandelingen via de betreffende overheden. Diegenen zonder vertegenwoordiging zaten in het 

                                                           
264 Luis Angel Bernardo y Garcia, “De Belgische vluchtelingen in Groot-Brittannië tijdens de Tweede 
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266 Collectie ‘Jours de Guerre’ van de gelijknamige TV-uitzendingen RTBF Charleroi, 1940-1994: getuigenissen 
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*De meesten werden ook onderschept. Volgens een rapport van 19 augustus 1941 over de Belgische 

vluchtelingen in Spanje, werd ongeveer 80% van de vluchtelingen gearresteerd wanneer ze de grens overstaken. 

Bron: Archief FOD Buitenlandse Zaken, Brussel. Diplomatiek archief: Map 11.652: internes et refugiés en 

Espagne (Rapports de Montyvie), map 2.  
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vagevuur en waren grotendeels afhankelijk van de geallieerden en het Internationale Rode Kruis om hen 

te voorzien in hun behoeften.  

De Belgische gevangenen waren de komende vijf jaar afhankelijk van een aantal diplomaten die 

ternauwernood waren opgedragen zich te ontfermen over de geïnterneerden. Gezien de precaire relatie 

tussen Spanje en België aan de start van de oorlog, door de vlucht van de ministers en de daaropvolgende 

uitwijzing van de ambassadeur (cfr hoofdstuk Deel I, hoofdstuk 2.2.), was de Belgische organisatie in 

Spanje op zijn minst bijzonder chaotisch te noemen. Het vrij krijgen van gevangenen bleek een moeilijke 

opdracht, dit door de gebrekkige Belgische organisatie en door de reactionaire houding van de Spaanse 

overheid. In de volgende hoofdstukken wordt chronologisch besproken hoe het beleid over de Belgen in  

M.D.E. en hun invrijheidstelling tijdens de Tweede Wereldoorlog de uitkomst was van een complex 

politiek spel dat verder ging dan louter de diplomatieke affaires tussen Spanje en België maar waarin ook 

andere geallieerde staten en de asmogendheden een rol in speelden. 
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Fase 1: 1940-1942 

3.1 Spaanse regelgeving 

Tijdens de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog werd Spanje totaal overrompeld door 

oorlogsvluchtelingen. De Spaanse staat, die op dat moment in een economische crisis verkeerde, besloot 

maatregelen te treffen om de instroom van de vluchtelingen te beperken. Er werd besloten dat ieder 

persoon die clandestien de grens overstak, aangehouden en gearresteerd zou worden op basis van het 

illegaal betreden van Spanje.  Na een internering in een lokale gevangenis werden de meeste internationale 

vluchtelingen overgebracht naar M.D.E. 

In deze eerste fase vielen de gevangenen onder de jurisdictie van het Bureau van de Staatsveiligheid 

(Dirección General de Seguridad). Vanaf ze geïnterneerd werden in  M.D.E. vielen ze vervolgens onder 

de jurisdictie van het Ministerie van Oorlog (Ministerio del Ejército) aangezien  M.D.E. beheerd werd 

door militaire autoriteiten.267 Dit ministerie werkte vervolgens samen met het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken (Ministerio de Asuntos Exteriores) en het Algemeen Bureau van de Veiligheid (La Dirección 

General de Seguridad) in de onderhandelingen met buitenlandse overheden over vrijlatingen.268  

De overheid van de vluchteling werd niet automatisch op de hoogte gebracht van de aankomst van een 

nieuwe gevangene. De gevangene viel onder de jurisdictie van een militaire rechter en die informeerde 

eerst het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. In  M.D.E. konden de nieuwe geïnterneerden 

contact opnemen met de diplomatieke representatie van hun land en werd er vervolgens een aanvraag in 

gang gezet voor een eventuele repatriëring.269 

De eerste classificatie en richtlijnen omtrent de internationale gevangenen in  M.D.E. werden uiteengezet 

in september-oktober 1940. Allereerst werd er een onderscheid gemaakt tussen mensen die al dan niet 

behoorden tot een troepenmacht. Er werd bepaald dat gewapende eenheden of restanten van gewapende 

eenheden van een buitenlands leger geïnterneerd zouden worden tot het einde van de oorlog.  

M.a.w. zou er een specifieke controle komen op geallieerde troepen die Engeland trachtten bereiken. 

Wanneer het ‘oorlogvoerende’ statuut verviel van het land van de gevangene in kwestie die deel uitmaakte 

van een militaire eenheid, kreeg de gevangene dezelfde rechten als individuen die niet tot een 

troepenmacht behoorden. De tweede groep betrof vervolgens individuen die niet tot een troepenmacht 

behoorden, voor hen was tussenkomst van de desbetreffende overheden mogelijk.  Dit kon alleen indien 

de ambassade in kwestie zorgde voor de juiste papieren en de garantie kon geven dat de personen 

onmiddellijk het Spaanse vasteland zouden verlaten. Het maakte in deze opdeling ook niet uit of het land 

van de vluchtelingen al dan niet oorlogvoerend was, iedere vluchteling zou dezelfde procedure moeten 

                                                           
267 Nota’s van het Dirección General de Seguridad en Ministerio de Ejército. Madrid: Archivo General de la 

Administración. Map 82/06390: Nr. 6: Fronteras, inmigrantes clandestinos Bélgica.  Expediente general de los 

detenidos belgas en el campo de Miranda de Ebro: enero-diciembre 1943.  
268 AGMG, DCME. 3.05396 Normas y Asuntos, 1940. 
269 Rapport Simon Leclef februari 1942 over de toestand van de Belgische geïnterneerden in  M.D.E. Cegesoma, 

Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges 

en Espagne (Miranda de Ebro , autres prisons).  
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doormaken. Indien de gevangenen niet uitgewezen wilden worden en er geen akkoord bestond tussen 

Spanje en de desbetreffende natie over de uitwijzing van vluchtelingen, had de Spaanse overheid geen 

verplichting om iemand uit te leveren. Hiernaast zouden uitleveringen ook niet mogen gebeuren zonder 

de toestemming van het individu zelf.270  

Doorheen 1941 en 1942 werd dit classificatiesysteem nog verder bijgeschaafd en uitgebreid.  

De invrijheidstelling van geïnterneerden werd hoe langer hoe meer bepaald door de positie van het land 

van de gevangene in kwestie in de oorlog én de opstelling van dit land t.o.v. het Derde Rijk.  

De volgende classificatie werd in 1942 opgemaakt, gevangenen werden vanaf dan ingedeeld op basis van 

hun afkomst uit: 

1. “Landen met diplomatieke representatie die niet bezet zijn door Duitsland; 

2. Landen met diplomatieke representatie die wel bezet zijn door Duitsland, zonder kolonies; 

3. Landen met diplomatieke representatie die wel bezet zijn door Duitsland, met kolonies; 

4. Landen zonder diplomatieke representatie die bezet zijn door Duitsland.”271 

Voor de eerste groep werd de vrijlating vooropgesteld indien een afgevaardigde van het land hierin 

tussenkwam en er geen bezwaren waren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de tweede 

groep golden grosso modo dezelfde regels als de eerste. Voor de derde groep gold in theorie dezelfde 

regel als voor voorgaande groepen, met de implicatie dat de invrijheidstelling alleen verleend werd als 

men terug gerepatrieerd werd naar de hoofdstad.* Voor de laatste groep was een invrijheidstelling in de 

praktijk bijzonder moeilijk. Aangezien zij bezet waren door Duitsland, vielen ze in theorie onder de Duitse 

jurisdictie. Gezien een repatriëring tegen de wil van een individu in theorie echter niet kon plaatsvinden, 

bleven de meeste gevangenen van deze groep in  M.D.E. vastzitten. 

Verder werd er een opdeling gemaakt tussen mensen die al dan niet van militaire leeftijd (18 jaar tot 40 

jaar) waren. Voor vluchtelingen van militaire leeftijd werd bepaald dat indien er bezwaren waren van 

Duitsland, het verzoek om een vrijlating geweigerd zou worden. Voor vluchtelingen buiten militaire 

leeftijd zou het verzoek om invrijheidstelling in principe altijd ingewilligd worden indien er geen militaire 

of burgerlijke verplichtingen waren van het individu.272 Doorheen 1941 verstrengden deze regels 

aanzienlijk en werd de vrijlating van gevangenen van militaire leeftijd praktisch onmogelijk gemaakt.273 

In de praktijk was het voor mensen die van militaire leeftijd waren én in het bijzonder voor gevangenen 

met een militaire carrière extreem moeilijk om een bevrijding te bekomen.  

                                                           
270 AGMG, DCME. 3.05396 Normas y Asuntos, 1940. 
271 AGMG, DCME. 3.05396 Normas y Asuntos, 1942. 

 
272 Rapport van het Subsecretaria van het Ministerio del Ejército, “Normas que rigen para libertad de subditos 

extranjeros,” op 8 september 1942. AGMG, DCME. 3.05396 Normas y Asuntos, 1942. 
273 Rapport februari 1942 door Leclef over de situatie in  M.D.E. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes 

de la S.E. en pays neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons). 
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Deze richtlijnen vormden de theoretische grondslag voor vrijlatingen gedurende de eerste twee jaar van 

de oorlog en werden gemodificeerd tot april 1943, wanneer ze ongeveer definitief werden.  

Aan een vrijlating ging een hele procedure vooraf. Wanneer de geïnterneerden binnenkwamen in M.D.E. 

werd hun naam opgenomen in een lijst die later doorgespeeld werd aan het Spaanse Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Deze lijst werd dan ter beschikking gesteld aan de verschillende diplomatieke 

vertegenwoordigingen in Spanje en het Internationale Rode Kruis. De overheid of instelling in kwestie 

moest dan een aanvraag doen voor de invrijheidstelling van een bepaald individu. Deze werden in de 

meeste gevallen goedgekeurd door het ‘Dirección General de Servicios’ en het Ministerie van Oorlog of 

andere militaire instellingen, in sommige gevallen ook door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Aangezien M.D.E. onder militair beleid stond, was de rol van het Ministerie van Oorlog groot in dit 

proces. Uiteindelijk werden de invrijheidstellingen doorgegeven aan de ‘Capitanía General de Burgos’, 

de hoogste administratieve instelling van Burgos.  In de praktijk inter-reageerden verschillende instanties 

op verschillende momenten met elkaar en werden verantwoordelijkheden en bevoegdheden constant 

doorgeschoven. Dit bemoeilijkte de praktische werking van de administratie.274 

Een aantal zaken kunnen onmiddellijk vastgesteld worden over deze normen en richtlijnen.  

Om te beginnen is de invloed van het Derde Rijk prominent aanwezig. Deze invloed is al op te merken in 

de eerste richtlijnen uit 1940, al was het hier subtieler dan in de latere richtlijnen. De bepaling dat 

gewapende eenheden of restanten van gewapende eenheden van een buitenlands leger geïnterneerd 

zouden worden tot het einde van de oorlog (cfr supra) was hierbij niet toevallig gekozen. Nagenoeg de 

enige troepen die het Spaanse land immers zouden doorkruisen waren eenheden van geallieerde troepen 

die Engeland of Noord-Afrika trachtten bereiken. Men zou met deze regel dus slechts een specifieke groep 

benadelen, namelijk die van de geallieerden. Op die manier kon men dus voorkomen dat de geallieerde 

troepen versterkt werden. De evolutie in deze regelgeving is opvallend en demonstreert de toenemende 

druk van de Gestapo op de Spaanse administratie. In de tweede set richtlijnen uit 1942 wordt de positie 

van de vluchteling immers bepaald door de relatie dat diens land had t.o.v. het Derde Rijk. Louter het feit 

dat dit de grondslag was voor de indeling is veelbetekenend. In deze richtlijnen was het voornamelijk de 

vierde groep die sterk benadeeld werd. Het betrof hier landen zoals Polen die bezet waren door Duitsland 

en geen diplomatieke vertegenwoordiging meer hadden in Spanje. De situatie in M.D.E. was dan ook 

notoir veel slechter voor de Poolse gevangenen dan voor de anderen. Zij hingen voornamelijk af van de 

geallieerde staten en het Rode Kruis, waarover later meer. 

                                                           
274 AGMG, DCME. Unidades Disciplinarias: Deposito de concentración y clasificación de personal extranjero 

de Miranda de Ebro (Burgos). 3.3.1.3 EP Libertad, 4.  

* Dit was een bijzonder dubbelzinnige regel. In de documenten over de invrijheidstelling staat te lezen: “que la 

libertad solo se concede para la Metropoli” (kopie van een minuut uit AGMG, DCME. 3.05396 Normas y 

Asuntos, 1942: “Normas que rigen para libertad de súbditos extranjeros”). Er wordt verder niet gespecificeerd 

wat er precies bedoeld wordt met ‘Metropoli’. Uit latere documenten kan men opmaken dat het over de 

hoofdstad van het thuisland van de geïnterneerden gaat. 
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Paradoxaal genoeg heeft deze regelgeving ook geleid tot de overleving van duizenden vluchtelingen.  

Dankzij de bepaling dat geen enkele vluchteling gerepatrieerd mocht worden zonder daar expliciet zelf 

toelating voor te geven, konden velen een mogelijke vervolging ontsnappen. Hoewel deze bepaling niet 

altijd gerespecteerd werd (cfr infra), heeft het hoe dan ook geleid tot de overleving van vele vluchtelingen.  

De vraag of M.D.E. een radar was in het Duitse netwerk van concentratiekampen in de Tweede 

Wereldoorlog wordt in die zin nog moeilijker te beantwoorden. Enerzijds was het kamp ingericht naar 

Duitse normen en was de druk van de Gestapo duidelijk aanwezig wanneer de richtlijnen uiteengezet 

werden. Anderzijds heeft het kamp geleid tot de overleving van duizenden. De Spaanse historica Matilde 

Eiroa San Francisco verklaarde dit als volgt:  

“(...) het kamp fungeerde als tijdelijk toevluchtsoord voor diegenen die vervolgd werden 

en heeft geleid tot de overleving van duizenden onder hen, dit niet zozeer door de 

goedheid van het Spaanse regime (...). Het zijn de twee gezichten van de effecten van de 

niet-oorlogvoerende en neutrale positie van de franquistische overheid die hun partners 

bij de Asmogendheden wilden beschermen maar hierbij tegelijkertijd onvrijwillig 

weldoener waren voor de geallieerde vijanden.”275 

3.2 Uitwijzingsprocedure 

Om M.D.E. via de ‘legale weg’ te kunnen verlaten, ging een bijzonder lange procedure vooraf. In principe 

hadden de Belgische vluchtelingen twee opties. Men kon altijd vragen om terug gerepatrieerd te worden 

naar België en aangezien België bezet was door Duitsland, diende men voor deze optie eerst een aanvraag 

in te dienen bij de Duitse ambassade in Spanje.276 Deze optie werd echter niet frequent gekozen en de 

meeste Belgen wilden uitgevoerd worden naar het buitenland, in de meeste gevallen was de voorkeur 

Engeland. Voor de Spaanse staat was de uitwijzing naar Engeland geen optie, zo zouden de vluchtelingen 

immers de geallieerde troepen kunnen vervoegen. Gezien de repatriëring naar België zou impliceren dat 

de vluchtelingen terug in handen van de Duitsers zouden vallen, iets wat in theorie enkel kon wanneer de 

geïnterneerde in kwestie dit nadrukkelijk verzocht, moest er een andere eindbestemming gekozen worden. 

In het geval van de Belgen werd dit Belgisch Congo. De Belgen zouden in theorie een uitgangsvisum 

toegestaan worden als de Spaanse staat verzekerd was dat de eindbestemming Congo zou zijn.  

De procedure zou zich als volgt voltrekken: de Spaanse overheid zou de Belgische vluchtelingen moeten 

voorzien van een uitgangsvisum en de Belgische legatie in Portugal zou moeten zorgen voor een 

ingangsvisum waarbij de Belgen via Portugal zouden kunnen doorreizen naar Congo.  

Over een Spaans uitgangsvisum moest normaal gesproken onderhandeld worden door de ambassade van 

het desbetreffende land. Aangezien de Belgische ambassade in Spanje gesloten was, gebeurden deze 

onderhandelingen door de Belgische gevolmachtigden (officieel: Crener en Leclef, maar bij momenten 

ook Jottard, Lizarriturri en Marquet, cfr infra). De vertegenwoordiger in kwestie moest een aanvraag doen 

                                                           
275 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 132. 
276 Aanvragen door Belgen voor repatriëring naar België aan de Duitse ambassade in Spanje. Madrid: Archivo 

General de la Administración. Map 82/06390: Nr. 6: Fronteras, inmigrantes clandestinos Bélgica.  Expediente 

general de los detenidos belgas en el campo de Miranda de Ebro: enero-diciembre 1943.  
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bij het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, vervolgens werd de aanvraag doorgegeven aan de 

competente instellingen. De aanvraag werd dan meestal doorgegeven aan het Ministerie van Oorlog.  

Soms werd ook het Dirección General de Seguridad gecontacteerd en in sommige gevallen moest de 

aanvraag nog verder doorgegeven aan andere instellingen, zoals het ‘Ministerio de Marina’ (Ministerie 

van de Zeemacht) indien de geïnterneerde met een boot zou worden gerepatrieerd.277 Op die manier 

werden er vaak tot vier verschillende instellingen betrokken bij het uitgeven van een uitgangsvisum. 

Naast een Spaans uitgangsvisum moest er ook een Portugese ingangsvisum verschaft worden, zonder dit 

was er geen uitwijzing mogelijk. Portugal had zich, onder druk van Groot-Brittannië, aan het begin van 

de oorlog neutraal verklaard. De relatie met Spanje was overwegend goed, al in 1939 hadden de landen 

een vriendschapspact gesloten, dat nogmaals werd bevestigd op 29 juni 1940.278 Het verkrijgen van een 

Portugees uitgangsvisum werd onderhandeld door de Belgische legatie in Portugal, onder leiding van 

André Motte. In zijn memoires vertelt Motte over een ontmoeting die hij had aan de start van de oorlog 

met de chef van de politie in Lissabon over de kwestie. De chef verklaarde aanvankelijk dat Portugal de 

Belgische gevangenen niet kon opvangen:  

“(…) il nous est impossible comme petite puissance, de conserver un afflux 

considérable et sans cesse croissant de réfugiés. Nous n’avons pas les moyens 

économiques, nous n’avons pas les possibilités alimentaires. Nous avons pris une 

décision. Du moment que votre légation ne veux pas nous aider à faire évacuer les 

Belges, ne nous donne aucune garantie, nous avons pris la décision de les refouler 

à la frontière et de les laisser en Espagne.”279 

Later onderhandelde Motte met de kapitein over voorwaarden opdat de Belgen alsnog zouden kunnen 

doorstromen naar Portugal. De kapitein kwam Motte toe in zijn vraag en stelde dat de Belgen bij aankomst 

in Portugal onmiddellijk geëvacueerd moesten worden en anders zouden moeten worden gecentreerd in 

een centrum in afwachting van hun evacuatie (het centrum voor de Belgen zou Caparica worden).  

Motte moest er dus voor zorgen dat die Belgen zo snel mogelijk weer weg waren van het Portugees 

grondgebied. Officieel werd afgesproken dat de Belgen naar Congo zouden vertrekken.280  

Om de juiste papieren te verkrijgen moest een bijzonder langdradig en complex proces doorlopen worden. 

Het gebeurde meermaals dat slechts een deel van de papieren werd verkregen. Zo werden de 

geïnterneerden vaak een ‘vrijlating’ uit het kamp toegestaan maar zonder een verblijfsvergunning, 

uitgangsvisum of ingangsvisum, zo konden ze geen kant op. De gevangenen waren dus theoretisch gezien 

wel ‘vrij’, maar gezien de andere documenten uitbleven, mochten ze volgens de wet enkel legaal in het 

kamp verblijven. Het moment dat ze het kamp zouden verlaten, verkeerden ze weer illegaal op het Spaanse 

                                                           
277 Madrid: Archivo General de la Administración. Map 82/06390: Nr. 6: Fronteras, inmigrantes clandestinos 

Bélgica.  Expediente general de los detenidos belgas en el campo de Miranda de Ebro: enero-diciembre 1943. 
278 Egido León, “Franco y la Segunda Guerra Mundial,” 107. 
279 Interview met André Motte, 6. 
280 Interview met André Motte, 6. 
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vasteland. Hierna zouden ze weer gearresteerd en vastgezet worden, zo begon de hele procedure van voor 

af aan. Dit verklaart waarom zoveel vrijgelatenen nog in het kamp verbleven.281 

Voor de Belgische diplomaten in Spanje was het bijzonder moeilijk om een uitgangsvisum te verkrijgen 

en dit was vaak een traag proces. Om een vrijlating te krijgen, werd alles eerst tot in de puntjes nagegaan 

door de Spaanse autoriteiten, van de afkomst tot de bestemming van gevangene in kwestie.  

Zoals hierboven werd toegelicht, moest de gevangene (lees: in de meeste gevallen) gerepatrieerd worden 

naar ‘la Metropoli’ (de hoofdstad). Aangezien dit zou betekenen dat de Belgen terug in Duitse handen 

zouden vallen, wou men Congo als Belgisch grondgebied laten erkennen zodat een repatriëring naar daar 

mogelijk werd. De Spaanse staat was aanvankelijk weigerachtig om Congo als eindbestemming te 

erkennen waardoor er in de eerste periode veel Belgen bleven vastzitten in M.D.E. De Spaanse 

administratie was er immers van op de hoogte dat eens de geïnterneerden aangekomen waren in Congo, 

zij hierna de reis alsnog konden verder zetten naar Groot-Brittannië. De druk van de Gestapo was hierin 

essentieel (waarover later meer). In deze eerste periode varieerde de eindbestemming en gebeurden 

repatriëringen via Portugal telkens in heel kleine groepen. Men probeerde in deze periode veelal visums 

te verkrijgen bij Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse staten, wat de repatriëringen weer op de lange baan 

schoof. Pas doorheen 1941 werd Congo stelselmatig als eindbestemming geaccepteerd, door bemiddeling 

en stijgende druk van de Belgische diplomaten in Lissabon en Londen waarbij de koloniale 

exportproducten als drukmiddel werden ingezet.282  

De repatriëring kon gebeuren via een doorreis naar Portugal of via (Spaanse) schepen die rechtstreeks 

naar Congo zouden varen. In sommige gevallen stond de Spaanse regering erop dat dit zou gebeuren met 

Spaanse schepen, vooral wanneer het ging om de repatriëring van militairen. Op die manier waren ze 

verzekerd dat de militairen op zijn minst toch niet rechtstreeks naar Engeland zouden gaan.283   

Zoals gezegd, konden de Belgen eens gearriveerd in Congo uiteraard alsnog naar Engeland vertrekken, 

in dit geval was het niet langer de verantwoordelijkheid van de Spaanse regering. Dit was natuurlijk wel 

een grote omweg en een kostelijke onderneming. Het was om die reden gemakkelijker indien de Belgen 

toch zouden doorreizen naar Portugal, op die manier konden meer mensen rechtstreeks naar Engeland 

overgezet worden. In een brief van Spaak aan Crener op 14 oktober 1941 gaf Spaak instructies omtrent 

de kwestie:  

 

 

                                                           
281 Rapport februari 1942 door Leclef over de situatie in M.D.E. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes 

de la S.E. en pays neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons). 
282 Brief Crener aan Spaak op 30/1/1942. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et réfugiés en Espagne. Map 

2: Rapports de Montyvie. 
283 Brief De Vleeschauwer aan Spaak op 20/3/1942. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et réfugiés en 

Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
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“(…) vous ne prenniez pas des engagements trop formels – quand vous pouvez 

l’éviter – quant aux destinations imposées à ceux de nos internés dont vous obtenez 

la liberation. Vous comprendrez, en effet, que, si les engagements doivent être 

nécessairement tenus, ils offrent pourtant de sérieux inconvénients tant au point de 

vue du risque des longs voyages par l’Afrique ou l’Amérique que par suite de coût 

de ces voyages et des délais de route. (…) Il va sans dire que vous jugerez vous-

même des circonstances et des engagements que vous pouvez contracter.  

(…) quand vous le pourrez il y a intérêt à ne pas annoncer définitivement que tel ou 

tel homme se rendra au Congo ou ailleurs.” 284 

Men moest in de mate van het mogelijke zien te vermijden dat er officiële uitspraken werden gedaan over 

de eindbestemming van de gevangene. Spaak gaf dus indirect het signaal af dat de Spaanse regels in 

bepaalde gevallen omzeild moesten worden. Vooral voor militairen moest men zoveel mogelijk zien te 

vermijden dat zij de lange en kostelijke reis naar Congo zouden moeten ondernemen. Ook in Lissabon 

werd de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat militaire gevangenen zoveel mogelijk rechtstreeks 

naar Engeland zouden worden gezonden en om pas op het laatste moment toe te geven aan de druk van 

de Portugese of Spaanse autoriteiten.285  

Naast de eindbestemming onderzochten de Spaanse autoriteiten ook de afkomst van de gevangene in 

kwestie en moest er een garantie worden gegeven over de waarachtigheid van diens nationaliteit. 

Specifiek voor de Belgische gevangenen was dit een belangrijk punt. Vele Belgische vluchtelingen die 

aankwamen in M.D.E. verklaarden immers niet Belgisch maar Canadees of Zuid-Afrikaans te zijn.  

Deze landen hadden wel nog een diplomatieke representatie in Spanje en er werd gedacht dat de kans op 

een vrijlating groter was indien men een andere nationaliteit aannam. Om een idee te geven over hoe vaak 

dit gebeurde, kijken we naar een tabel die de meest talrijke nationaliteiten in M.D.E. tussen 1938 en 1947 

naast elkaar plaatst. Het totale aantal gevangenen in M.D.E. bedroeg 15.238 personen, afkomstig uit meer 

dan 50 verschillende landen. Deze tabel toont louter de nationaliteiten die in de grootste getale aanwezig 

waren.286   

                                                           
284 Brief van Spaak aan Crener op 14/10/1941. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et réfugiés en 

Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
285 Brief Staatsveiligheid in Lissabon aan Spaak op 8/10/1941. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et 

réfugiés en Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
286 Tabel gemaakt op basis van de inventaris van gevangenen in M.D.E. tussen 1938-1947.  AGMG, DCME. 

Unidades Disciplinarias: Deposito de concentración y clasificación de personal extranjero de Miranda de Ebro 

(Burgos). 3.3.1.1 EP Ingreso, mappen 305279 tot 305382. 
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Tabel 1: Aantal gevangenen in M.D.E. per nationaliteit 1938-1947. 

Deze tabel  moet met enige bedachtzaamheid benaderd worden, de inventaris die bewaard wordt op het 

militaire archief in Guadalajara is immers niet 100% feilloos en de exacte aantallen kunnen dus mogelijk 

variëren. Desalniettemin is het een goede indicator voor de omvang van bepaalde nationaliteiten die 

aanwezig waren in M.D.E.  

Bij deze tabel kan opgemerkt worden dat het aantal geïnterneerden met Canadese nationaliteit bijzonder 

groot is. Na de Fransen zouden de Canadezen de tweede grootste groep gevangenen in M.D.E. zijn, dit 

lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Veel waarschijnlijker is dat een groot aandeel van deze Canadezen in feite 

Belgen waren die zich voordeden als Canadees om een snellere repatriëring te bekomen. Dit was algemeen 

geweten bij de Belgische diplomaten in Spanje en de overheid in Londen. Spaak sprak Van Lichtervelde 

(oud-ambassadeur in Lissabon) aan over de kwestie. Hij stelde dat de Britse overheid niet opgezet was 

met de zaak aangezien de Britse overheid natuurlijk ook zijn eigen burgers had om te beschermen en dit 

bovendien gevaarlijk was voor de relatie tussen Spanje en Groot-Brittannië.287 Indien de Spaanse en de 

Duitse autoriteiten er zouden achterkomen, zouden de repercussies immers erg nadelig kunnen zijn en er 

misschien geen vrijlatingen meer gegeven worden. In een nota van de Belgische legatie uit Lissabon werd 

in december 1941 de aanwezigheid van deze ‘Belgische Canadezen’ wederom gesignaleerd en werd 

duidelijk gemaakt dat deze situatie onhoudbaar was voor de Britse overheid: 

“Le diplomate britannique que j’ai vu ce matin a attiré mon attention sur le fait qu’il 

y avait actuellement 65 Belges Canadiens au camp de Miranda de Ebro; que ce 

nombre étant trop élevé, l’Ambassade britannique ne pourrait les sortir du camp. Il 

m’a proposé que,  pour donner une impression de bonne foi aux Espagnols, nous 

                                                           
287 Telegram Spaak aan Van Lichtervelde op 20/03/1942. Diplomatiek archief: map 11.652: internés et réfugiés 

en Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
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déclarions à ceux-ci qu’un certain nombre de ces Canadiens ne le sont en réalité 

pas; ce serait l’aumônier Leclef qui serait chargé de choisir ces « victimes » parmi 

les moins intéressants.”288 

Er zouden dus maatregelen getroffen moeten worden om het aantal Belgen die zich voordeden als 

Canadees binnen de perken te houden. Om dezelfde reden werd er op het einde van 1941 zelfs een regel 

ingesteld door de Belgische overheid inzake de problematiek. Er werd beslist dat maximaal 20 Belgen 

per maand zouden mogen doorgaan als Canadees of Zuid-Afrikaans, dit om geen argwaan te wekken bij 

de Spaanse of Duitse autoriteiten. Spaak verklaarde als volgt: 

“(...) la nécessité d’éviter que se présente au titre de Canadiens ou de Sud-Africains 

un nombre trop grands de nos Compatriotes. Vous comprendrez qu’il n’est pas 

possible aux Autorités britanniques d’accepter subitement un excès de ressortissants 

de l’Empire, sans encourir pour leurs propres nationaux des dommages. J’ai 

convenu avec ces mêmes Autorités qu’au maximum 20 Belges par mois seraient 

autorisés à emprunter momentanément la nationalité canadienne ou sud-

africaine.”289 

Vanaf dat moment konden er maandelijks maximaal 20 Belgen gerepatrieerd worden onder het mom van 

de Canadese of  Zuid-Afrikaanse nationaliteit. Deze mensen werden op voorhand specifiek uitgekozen en 

dit waren voornamelijk Belgen die dienstbaar konden zijn in het leger. In een decreet van het Foreign 

Office te Londen uit december 1941 werd het volgende meegedeeld:  

“En règle générale des visas ne sont donnés qu’aux ressortissants des pays alliés qui 

sont indispensables pour l’effort de guerre ou à ceux qui sont en danger. Parmi les 

ressortissants belges qui sont considérés comme indispensables sont ceux qui sont 

susceptibles d’être employés dans les forces armées, les fonctionnaires 

gouvernementaux, les techniciens civils, ou d’autres personnes que votre 

gouvernement considère comme essentielle pour l’effort de guerre. (…)”290 

Hiernaast zouden er in sommige gevallen zelfs ‘emergency certificates’ kunnen uitgegeven worden door 

de Canadese overheid. Door deze ‘emergency certificates’ zouden Belgen kunnen doorgaan als 

Canadezen en via een snellere procedure het kamp kunnen verlaten. Deze certificaten werden slechts 

uitgegeven in speciale gevallen en onder strikte controle van de Canadese ambassade.291 

Bij de repatriëring van Belgen uit M.D.E. werd na verloop van tijd een screening gemaakt van gevangenen 

door de Belgische organisatie zelf. Men ging prioriteit verlenen aan bepaalde individuen om eerst het 

                                                           
288 Rapport vanuit Lissabon aan de ‘administrateur de la Sureté’ op 7/12/1941. Deelarchief Veiligheid van de 

Staat: Antennes de la S.E. en pays neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, 

autres prisons), ‘Notes de Lisbonne’. 
289 Brief Spaak aan Crener op 16/12/41. Diplomatiek archief: map 11.652: internés et réfugiés en Espagne. Map 

2: Rapports de Montyvie. 
290 Telegram voor Romrée de Vichenet op 9/12/41. Diplomatiek archief: map 11.652: internés et réfugiés en 

Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
291 Lepage aan Spaak op 1/8/1941. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays neutres: 

Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons), brieven ‘Pour le Ministre 

des Affaires Etrangères’. 
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kamp te verlaten. Volgens Lepage (hoofd van de Belgische dienst Staatsveiligheid in Lissabon) wilden 

de meeste jongeren in  M.D.E. hun legerdienst volbrengen en naar Engeland doorreizen. Ook voor andere 

groepen was Engeland een begeerde eindbestemming, voornamelijk voor werklozen (die niet te werk 

wilden worden gesteld in Duitsland) en mensen die actief vervolgd werden door de Duitse staat. Hij stelde 

het volgende: “De toute façon, ces gens ont le mérite d’avoir risqué plusieurs fois, sinon leur vie, du 

moins l’emprisonnement pour rejoindre les Forces Belges, ou pour assister autrement le pays ou ses 

alliés.”292  Desalniettemin stelde hij vast dat de overheid een voorkeur had voor een bepaalde groep 

mensen : “(...) le Gouvernement désire avant tout voir arriver en Angleterre des aviateurs et mécaniciens, 

des jeunes gens en dessous de 25 ans quels que soient leur grade et leur position militaires.”293 Om die 

reden zou voornamelijk worden ingezet op de bevrijding van de piloten, vliegtuigmecaniciens en jongeren 

onder de 25 jaar.294 

In februari 1942 stuurde Spaak vervolgens een brief naar de Belgische legatie in Lissabon waarin werd 

gesteld dat ze mensen zouden moeten ontmoedigen om naar Frankrijk en Spanje te komen.295  

Hierna adviseerde André Motte aan Spaak dat ze de grootste middelen zouden moeten inzetten voor de 

mensen die eventueel de geallieerde troepen zouden kunnen vervoegen. Andere vluchtelingen die 

vluchtten o.w.v. simple convenance personnelle zouden op de tweede plaats komen.296  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
292 Lepage aan Leclef op 30/12/1941. Cegesoma AA 1333: Bestand Inlichtings- en Actiediensten IAD van de 

Veiligheid van de Staat, Simon Leclef. 
293 Ibidem. 
294 Ibidem. 
295 Spaak aan Belgische legatie in Lissabon op 3/2/1942. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et réfugiés 

en Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
296 Motte aan Spaak op 7/4/1942. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et réfugiés en Espagne. Map 2: 

Rapports de Montyvie. 
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3.3 Vrijlatingen: complicaties 

De Spaanse regelgeving en de uitwijzingsprocedure vormden de basis (aan Spaanse zijde) voor het beleid 

over de Belgische geïnterneerden in  M.D.E. In theorie moest deze set regels en richtlijnen de vrijlating 

van de gevangenen bewerkstelligen. In de praktijk traden er in dit proces verschillende problemen op. 

Soms waren er problemen met logistiek, soms wilden gevangenen niet gerepatrieerd worden en nog 

frequenter lagen onenigheden tussen diplomaten of de betreffende instellingen aan de basis voor 

vertraging. Ook de Spaanse autoriteiten namen elke gelegenheid aan om de vrijlating van de gevangenen 

uit te stellen. Gezien de procedure van invrijheidstellingen over drie verschillende ministeries verliep, was 

dit een lang proces dat vaak bemoeilijkt werd door administratieve problemen. Crener uitte hierover zijn 

ongenoegen tegen Spaak en verklaarde :  

“C’est paradoxal de constater que le Ministère de la Guerre libère les internés, que 

le Ministère des Affaires Étrangères transmet les passeports à la signature de la 

Sûreté et que celle-ci refuse! C’est donner d’une main et reprendre de l’autre.  

Et c’est ainsi que nous sommes placés devant un mur dont on ne sait pas pour 

combien de temps il restera insurmontable.”297 

Kortom, er waren genoeg problemen die het proces immens vertraagden. Het proces van het bekomen 

van vrijlatingen voor de Belgische geïnterneerden was totaal afhankelijk van een netwerk dat alleen kon 

slagen als iedere schakel in dit netwerk correct functioneerde. Wanneer er iets misliep op een bepaalde 

post, al dan niet aan Belgische of Spaanse zijde, liep de procedure van de vrijlating algeheel vast.  

De problemen waar men in Spanje mee kampte omtrent het verkrijgen van vrijlatingen is deels te wijten 

aan het gebrek aan efficiëntie in het administratief netwerk door de problemen binnen of tussen bepaalde 

schakels.  

Om dit complex geheel enigszins te structureren werd er een opdeling gemaakt in twee categorieën.  

De eerste categorie behandelt de complicaties die voortvloeiden uit de gebrekkige Belgische organisatie. 

De tweede categorie behandelt de opstelling van de Spaanse overheid inzake de geïnterneerden, met als 

hoofdzakelijk onderdeel de rol van de Gestapo in het beleid.  

3.3.1 Belgische organisatie in Spanje 

In de eerste twee jaar van de oorlog was de Belgische diplomatieke organisatie in Spanje bijzonder 

chaotisch. Na de vlucht van de ministers door Spanje werd de Belgische ambassade gesloten en de 

ambassadeur Romrée de Vichenet het land uitgezet (cfr supra). Hierdoor had België geen officiële 

diplomatieke vertegenwoordiging in het land en ontwikkelde er zich een alternatief korps van allerlei   

(al dan niet politieke) individuen die zich bezighielden met de hulpverlening en onderhandelingen voor 

vrijlatingen van geïnterneerden. Voor het beleid inzake de Belgische geïnterneerden in M.D.E. waren vier 

centrale operatiecentra belangrijk: de kanselarij in Madrid, het consulaat in San Sebastian, het consulaat 

                                                           
297 Crener aan Spaak op 21/11/1941. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays neutres: 

Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons) : Correspondance de Crener 

à Spaak. 
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in Barcelona en de Belgische legatie in Lissabon. Deze instellingen vormden samen de machine die de 

vrijlatingen van de geïnterneerden in M.D.E. bewerkstelligden. Binnen dit netwerk werden bepaalde 

diplomaten die al langer ter plaatse waren  nu aangesteld om zich te ontfermen over de Belgische 

vluchtelingen. Gezien de beperkte middelen die voorhanden waren door de slechte relatie tussen België 

en Spanje, moest men ‘roeien met de riemen’ die er waren. Er waren veel spanningen  aanwezig in dit 

spontaan gecreëerde korps waarbij diplomaten elkaar vaak tegenwerkten en belangenvermenging een 

goede werking (zeker in de eerste jaren) nagenoeg onmogelijk maakte. Ook de verdeeldheid over de 

koningskwestie en de communicatieproblemen maakte dat er een constante wrijving was tussen de ‘legale 

macht’ in Londen en een aantal diplomaten die hierbuiten hun eigen ding deden (cfr Deel I, hoofdstuk 

2.2.2).  

Na de sluiting van de ambassade mocht de kanselarij van de ambassade in Madrid wel nog geopend 

blijven. Aan het hoofd van deze kanselarij stond Max Crener. Crener was het hoofd van de administratie 

in alles wat met de Belgische gevangenen in Spanje te maken had. Hij stond in voor de behandeling en 

verwerking van de invrijheidstellingen en de uitgifte van de benodigde papieren. Hij werd later bijgestaan 

door Simon Leclef in de hulpverlening. Die laatste richtte later de ‘Service des internés et prisonniers 

Belges en Espagne’ op, een dienst die zich uitsluitend zou bezighouden met de Belgische geïnterneerden 

in Spanje.  

Ook de meeste consulaten bleven geopend en voor de hulpverlening aan de Belgen waren voornamelijk 

de consulaten in San Sebastian en Barcelona van belang. In Barcelona werd het consulaat geleid door 

Marc Jottard (cfr Deel I, hoofdstuk 2.2.2), hij kwam voornamelijk tussen in de praktische hulpverlening 

aan de vluchtelingen die de grens overstaken in de eerste maanden van de oorlog.  

Hierna hield Jottard zich hoofdzakelijk bezig met de algemene bescherming van de ‘Belgische belangen’ 

in Spanje. In het consulaat van San Sebastian stond Pierre De San aan het hoofd, hij speelde een secundaire 

rol voor de Belgische geïnterneerden. Belangrijker voor de Belgische gevangenen was de attaché aan het 

consulaat in San Sebastian, de Bask Luis Lizarriturri. Lizarriturri was al jaren verbonden aan het Belgische 

consulaat en was zich tijdens de oorlog beginnen ontfermen over de Belgische gevangenen. Door zijn 

Spaanse nationaliteit kon hij praktischer optreden t.o.v. de Spaanse overheid, hij was immers vertrouwd 

met de Spaanse cultuur en sprak dezelfde taal. Hij bezocht ook vaak de geïnterneerden in  M.D.E. zelf 

waardoor vele geïnterneerden hem op een persoonlijk niveau leerden kennen en vertrouwden. De toegang 

tot  M.D.E. was geen vanzelfsprekendheid. Lizarriturri verklaarde dat hij soms in de hoedanigheid van 

‘secretaris’ van Georges Marquet (cfr infra) meeging, soms als afgevaardigde van het Belgische Rode 

Kruis en anders als gerant of viceconsul van het Belgische consulaat in San Sebastian.298 In de rapporten 

over Lizarriturri door andere diplomaten als door gevangenen in  M.D.E. wordt hij uitsluitend geloofd 

voor zijn werk.  

                                                           
298 Fernandez Lopez, Historia del campo, 273. 
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In Lissabon zetelde de Belgische legatie onder leiding van André Motte. Ook de Belgische 

staatsveiligheidsdienst resideerde in Lissabon. Met deze diensten werd nauw samengewerkt in allerlei 

zaken betreffende de Belgische geïnterneerden. Hiernaast werden een aantal individuen uit de niet-

diplomatieke wereld, al dan niet intentioneel, ingeschakeld in de hulpverlening, hier ging het Simon 

Leclef en Georges Marquet.  

De eerste Belgen kwamen toe in  M.D.E. op 17 juni 1940, nog geen maand na de Belgische capitulatie.299 

Wanneer de Belgische oorlogsvluchtelingen de oversteek naar Spanje maakten en gearresteerd werden, 

werden ze in de eerste instantie naar een lokale gevangenis gebracht. Zoals hiervoor toegelicht, hadden 

de gevangenen vaak al een traject van gevangenissen doorlopen vooraleer men definitief in  M.D.E. 

terechtkwam (cfr supra). Eens aangekomen in M.D.E., werden de gevangenen ingedeeld per nationaliteit. 

Elke groep stond onder leiding van een zogenaamde ‘jefe de grupo’, een soort kapo. Deze man was 

meestal een militair die werd aangeduid door de kampbegeleiding. Hij moest problemen zien te vermijden 

binnenin zijn groep en stond in direct contact met het kamp bestuur.300  

Uit deze eerste maanden ontbreekt het grotendeels aan berichtgeving vanuit zowel Spaanse als Belgische 

administratie. De enige noemenswaardige verslaggeving komt van Jottard, Motte en Lizarriturri.  

Uit hun memoires blijkt dat er in deze eerste maanden nagenoeg geen organisatie bestond waar de 

Belgische vluchtelingen op konden terugvallen. Dit komt natuurlijk ook omdat de Belgische regering zich 

nog niet had hervormd in Londen en de plotse capitulatie van België de nodige chaos met zich meebracht 

in de administratie. Tijdens deze eerste maanden was het vooral door het individueel optreden van 

Lizarriturri, Jottard en Crener dat de Belgen een eerste helpende hand kregen.  De eerste richtlijnen vanuit 

de Spaanse overheid omtrent internationale vluchtelingen werden immers pas uitgevaardigd in de herfst 

van 1940 en ook vanuit de Belgische regering werden op dat moment nog geen noemenswaardige 

beleidslijnen uiteengezet.  

Lizarriturri verklaarde dat hij die eerste weken geruchten had gehoord over Belgen die werden opgesloten 

in een concentratiekamp in  M.D.E.  de Ebro. Hij besloot naar  M.D.E.  te rijden en zag de geruchten voor 

het eerst bevestigd. Hij verklaarde dat zijn engagement aanvankelijk kleinschalig was en hij in het begin 

enkel optrad in individuele gevallen. Gaandeweg kreeg hij een grotere rol en ging hij zich ontfermen over 

grotere groepen mensen.301 Ook Marc Jottard getuigde dat zijn rol in de eerste maanden van de oorlog het 

belangrijkst was aangezien er geen echte organisatie bestond die zich ontfermde over de vluchtelingen. 

Hij verklaarde dat hij alles zelf uitzocht en aangewezen was op zijn eigen kennissen die vervoersmiddelen 

en financiële steun konden verlenen.302  

                                                           
299 Fernandez Lopez, Historia del campo, 225. 
300 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 133. 
301 Interview met Luis Lizarriturri, 2. 
302 Interview met Marc Jottard door Vanwelkenhuyzen en Fassbinder, 9. 
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Wanneer op het einde van 1940 de eerste richtlijnen omtrent de internationale gevangenen werden 

uitgegeven, werd de aanpak iets structureler. Dit kwam voornamelijk door de aankomst van Simon Leclef 

op het Spaanse vasteland. Simon Leclef, een Benedictijns pater afkomstig uit Antwerpen, werd tijdens de 

Tweede Wereldoorlog benoemd tot aalmoezenier bij de Belgische marine.303  Leclef was in juni 1941 op 

een vissersboot met andere mariniers in Bilbao terecht gekomen en vervolgens gevangen gezet in  M.D.E. 

met zijn kompanen. Crener stuurde op 5 juni 1941 een brief naar Spaak waarin hij verklaarde dat hij 

Leclef wou vrij krijgen uit  M.D.E. om hem in te schakelen in de hulpverlening. Hij beweerde dat door 

de ‘éloignement du camp et danger de quitter le poste dans les circonstances présente’ ze hoognodig 

iemand nodig hadden die dichter bij het kamp kon staan en de Belgische geïnterneerden meermaals per 

week kon bezoeken.304 Leclef werd bevrijd en vervolgens ingeschakeld in de hulpverlening aan de Belgen. 

Bij zijn aankomst in Spanje merkte Leclef hoe de afwezigheid van een centrale organisatie nefast was 

voor de hulpverlening aan de Belgische geïnterneerden: 

 “Il est criminel que nos autorités consulaires n’aient rien fait pour les prisonniers 

en Espagne et aient laissés ceux-ci, par leur coupable indolence des mois et des mois 

en prison sans rien faire pour les en tirer et les soigner. – Ce manque de conscience 

et d’humanité est impardonnable!”305 

Hierop richtte Leclef de Service des internés et prisonniers Belges en Espagne op. Hiermee kwam er een 

belangrijk organisatorisch verschil met de voorgaande periode. Waar hiervoor verschillende diplomaten 

(zoals Crener, Jottard en Lizarriturri) gevangenen op eigen houtje trachtten te bevrijden, kwam er nu een 

organisatie die zich uitsluitend zou bezighouden met de hulpverlening aan de Belgische geïnterneerden. 

De dienst werd verbonden aan de kanselarij in Madrid. Formeel gezien bleef Crener een officiële positie 

bekleden binnen de administratie van de kanselarij. De praktische uitwerking gebeurde veelal door Leclef. 

Op die manier zou Leclef wekelijks het kamp bezoeken en de nodige levensmiddelen aan de 

geïnterneerden leveren waarop hij terug rapporteerde naar de Belgische legatie in Lissabon en de regering 

in Londen. Crener werd officieel erkend binnen de Spaanse administratie, wat bij Leclef echter niet het 

geval was.  

Over het bestuur van de Service des internés was er vanaf het begin onenigheid tussen Leclef en Crener 

en de opmars van Leclef binnen de administratie leidde tot ongenoegen bij Crener. In de eerste maanden 

was het niet volledig duidelijk wie zich zou moeten ontfermen over welke taak. Spaak maakte duidelijk 

aan Crener dat Leclef de praktische leiding zou hebben over de dienst en trachtte de gemoederen tussen 

beiden te bedaren. Eind ‘41 verklaarde hij aan Crener dat het belangrijk was dat diens afdeling 

‘onafhankelijk’ zou blijven in de ogen van de Spaanse autoriteiten en Leclef zich zou bezighouden met 

                                                           
303 A. Verheul, "Wie was P. Marc Leclef?," Loven Boven XVI, nr. 2 (1986), 13. 
304 Telegram Crener aan Spaak 05/06/1941. Archief FOD Buitenlandse Zaken, Brussel. Diplomatiek archief: 

map 11.652: internés et réfugiés en Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
305 Rapport april 1942 door Leclef over de situatie in M.D.E. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la 

S.E. en pays neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons), 3. 
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“toutes questions intéressant” omtrent de geïnterneerden. Hij ging voort als volgt: “D’accord avec vous, 

il s’entremettra auprès des Autorités espagnoles ou même auprès des personnalités neutres, tant pour 

améliorer le sort de ces hommes que pour favoriser et réaliser dans toute la mesure du possible leur 

prompte libération.”306  

Het werd al snel duidelijk dat de samenwerking tussen beiden niet vanzelfsprekend zou zijn. Crener en 

Leclef zouden er gedurende twee jaar een erg verzuurde verstandhouding op na houden en door 

belangenvermengingen tussen beiden werd een praktisch beleid vaak belemmerd. Over beiden heerste er 

ook bij menig andere diplomaten ontevredenheid. Crener en Leclef werden beiden verweten dat ze door 

belangenvermenging en opportunisme een incapabel beleid voerden en er zo te weinig resultaat inzake 

vrijlatingen werd geboekt.307  

Er waren meerdere punten van dispuut tussen Leclef en Crener, onder andere over het beheer van de 

geldfondsen. Crener werd verweten dat hij niet goed omging met geldzaken en hij het geld niet snel 

genoeg ter beschikking stelde aan Leclef.  Leclef verklaarde aan Dumont (een militaire magistraat die 

werkte op de dienst Staatsveiligheid in Lissabon) hoe Crener niet efficiënt met geld omging en hoe 

hierdoor een groot deel van de hulpverlening niet op tijd toekwam. Hij verzocht hierna of vanaf dan het 

geld rechtstreeks naar hem gezonden zou worden i.p.v. naar Crener. Gezien Leclef wekelijks het kamp 

bezocht was hij, volgens zijn eigen verklaring, beter op de hoogte van de noden van de geïnterneerden.308   

Crener was niet gesteld op het feit dat Leclef ‘achter zijn rug’ communiceerde met de instanties in 

Lissabon en Londen over hem en zijn werk. In de komende maanden ontaardde de relatie tussen beide 

ambtenaren stelselmatig verder. Doorheen 1941-‘42 zijn de rapporten van beiden aan de bevoegde 

instanties in Portugal en Londen over elkaar bijzonder hard. In brieven en telegrammen werden er 

regelrechte tirades afgestoken waarin beiden elkaars manier van werken hekelden. Volgens Leclef lag 

Crener meermaals intentioneel dwars wanneer er een vrijlating werd onderhandeld door hem en werkte 

hij zelfs kwaadwillig de vrijlating van de geïnterneerden tegen. Bovendien speelde het feit dat Crener 

erkend werd door de Spaanse autoriteiten en Leclef niet volgens hem in zijn nadeel: 

“(...) Malgré un grand esprit de conciliation, je me suis buté à une sourde opposition 

de la part de Monsieur Crener qui n’ai jamais collaboré à ce travail. Il menait au 

contraire, mon activité par une grande inertie. De tempérament ombrageux et faux, 

cet homme ne voyait en toute mon activité et ma réussite, qu’une atteinte à son 

                                                           
306 Brief Spaak aan Crener op 16/12/1941. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays 

neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons), notes pour Crener. 
307 Cegesoma AA 1333: Bestand Inlichtings- en Actiediensten IAD van de Veiligheid van de Staat, Simon 

Leclef, Max Crener. 
308 Brief Leclef aan Dumont op 9/12/1941. Cegesoma, Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. 

en pays neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons).  
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prestige. De plus, maladroit et gaffeur, peu doué, mais armé du titre officiel  

«Ambassade de Belgique», que je n’avais pas, il pouvait être dangereux.”309 

Doordat beiden afzonderlijk werkten en niet communiceerden t.o.v. elkaar was een efficiënt beleid 

nagenoeg onmogelijk. Het gebeurde meermaals dat Leclef een verzoek stuurde naar de Belgische legatie 

in Lissabon opdat zij Crener zou informeren niet tussen te komen in een bepaalde zaak die op dat moment 

onderhandeld werd door Leclef met de Spaanse autoriteiten omdat dit anders nefast zou zijn voor 

uitkomst.310 Hierna droeg de Belgische legatie Crener op zich te onthouden over de zaak in kwestie.311 

Het feit dat dergelijke handelingen en verzoeken zich in de eerste plaats voordeden is veelzeggend.  

Het demonstreert het gebrek aan communicatie en vertrouwen tussen beide ambtenaren. 

Over beide diplomaten kwamen klachten binnen van andere diplomaten en vanuit  M.D.E. zelf. 

Zo werd er vanuit het kamp regelmatig geklaagd dat hulppakketten niet op tijd toekwamen, bezoeken van 

Leclef soms wekenlang uitbleven en sommigen al maanden vast zaten in het kamp zonder enig 

vooruitzicht of inlichtingen over hun zaak. Het ontbrak in die zin niet enkel aan efficiëntie in de 

administratie rond invrijheidstellingen, maar ook in praktische hulpverlening aan de gevangenen.  

Er werd geklaagd over négligence en je m’enfoutisme vanuit Madrid. Uit een brief van een voormalige 

gevangene werd de rancune van sommige ‘mirandiens’ t.o.v. Leclef duidelijk: 

“Petit à petit il perd complètement la confiance des Mirandiens, il est le délégué 

belge invisible et lointain qu’on ne voit pas et qui ne répond que très rarement aux 

lettres et demandes des internés. Ils sont très nombreux ceux qui, cas particuliers, 

sont en droit de se plaindre de la carence des services de l’Aumônier. (...)  

Aucune visite, aucun geste lors de la grève de la faim contrairement à tous les autres 

groupes. (…) Il y dans ses services une négligence incompréhensible, il ne sait rien, 

il ne connaît plus rien et c’est M. Lizarriturri, d’un dévouement admirable qui doit 

le pousser, le conseiller, le sermonner même. (…) A ce moment je ne suis rendu 

compte que l’Aumônier ne pouvait plus rien pour Miranda et que sauf intervention 

indépendante de lui, les belges ne sortiraient plus.”312 

Volgens hem gebeurde het vaak dat de Belgische geïnterneerden nog maanden vast zaten in het kamp 

nadat ze al bezaten over de vereiste documenten om het kamp te kunnen verlaten. Dit kwam volgens hem 

door het ontbreken van een efficiënt optreden vanuit Madrid. 

  

                                                           
309 Leclef aan Lepage op 1/7/43. Pagina 6, deel 2. Cegesoma, AA 1333: Bestand Inlichtings- en Actiediensten 

IAD van de Veiligheid van de Staat, Simon Leclef. 
310 Rapport Simon Leclef februari 1942 over de toestand van de Belgische geïnterneerden in  M.D.E. Deelarchief 

Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne 

(Miranda de Ebro, autres prisons). 
311 Voorbeeld: Legatie in Lissabon aan Crener op 6/1/1942. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et 

réfugiés en Espagne.  
312 Rapport door R. Van Cutsem op 8/8/1943. Cegesoma, AA 1333: Bestand Inlichtings- en Actiediensten IAD 

van de Veiligheid van de Staat, Simon Leclef. 
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De rapporten hier rond zijn bijzonder tegenstrijdig. Uit bepaalde hoeken werd vol lof over Leclef 

gesproken, zoals door Samuel Hoare, de Britse ambassadeur in Spanje. Hij verklaarde dat desondanks de 

kritiek die Leclef kreeg van Belgische gevangenen, zijn inspanningen ‘courageous and invaluable’ 

waren.313 Uit andere hoeken kwam er dan weer harde kritiek op Leclef, o.a. over zijn stijl en privéleven. 

Zo nam hij, volgens sommigen, in zijn hoedanigheid als pater het niet te nauw met het celibaat.314 

Dergelijk gerucht was in de ultra conservatieve en katholieke sfeer die er heerste in Spanje uiteraard niet 

onbelangrijk en zou mede hebben gezorgd voor het wantrouwen dat leefde bij de Spaanse 

kampbegeleiding t.a.v. Leclef. Vanuit de Spaanse autoriteiten werd immers argwanend naar Leclef 

gekeken en hij werd nooit ten volle aanvaard binnen de Spaanse administratie.  

Aanvankelijk werd Leclef door zijn religieuze status en zijn rol binnen de Belgische hulpverleningsdienst 

toegang verleend tot  M.D.E. en mocht hij de geïnterneerden tweemaal per week bezoeken. Naar verluidt 

kon Leclef het niet vinden met de Spaanse kampbegeleiding en werd hij o.a. raar bekeken omdat hij een 

zelf geïmproviseerd uniform van de Belgische marine droeg i.p.v. een priesterlijk gewaad. De Spaanse 

autoriteiten waren bovendien niet opgezet met zijn manier van handelen en de druk die hij schriftelijk 

zette om vrijlatingen te bekomen.315 Zo stuurde Leclef in juli 1942 een bijzonder harde brief naar het 

Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin hij een aanklacht neerschreef tegenover de houding 

van de Spaanse autoriteiten t.o.v. van de geïnterneerden. Hij stelde dat de geest van de Belgen  

Christelijk was en zij in dezelfde strijd verwikkeld waren als de Spanjaarden een aantal jaren eerder.  

Hij betreurde dat indien de Spaanse administratie zijn beleid niet veranderde, de enige herinnering die de 

Belgen zouden overhouden aan Spanje die van concentratiekampen zou zijn. Hij besloot de brief als volgt:  

 “Je voudrais surtout qu’on ne leur offre plus leur libération au prix d’un retour à 

la métropole. – En leur nom à tous je vous dis qu’ils préfèrent souffrir les privations 

du camp de concentration jusqu’à la fin de la guerre plutôt que d’accepter.”316 

De aantijgingen aan het adres van Leclef gingen nog veel verder, zo werd hij door sommigen beschuldigd 

van regelrechte criminele feiten zoals het verduisteren van geld.317  Het is hier geenszins de bedoeling het 

waarheidsgehalte van dergelijke aantijgingen  te achterhalen. Er moet rekening gehouden worden met de 

omstandigheden, verschillende van deze beschuldigingen kwamen van (ex-) geïnterneerden die 

gefrustreerd waren door het trage verloop van hun vrijlating. Bovendien zijn dergelijke feiten nooit vanuit 

de Belgische overheid bevestigd en is Leclef na de oorlog erkend voor zijn verwezenlijkingen. Het toont 

                                                           
313 Telegram van Baron de Catier de Marchienne (de Belgische ambassadeur in Londen) aan Spaak over Hoare 

op 24/8/1943. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et réfugiés en Espagne.  
314 Dit gerucht werd bevestigd uit verschillende hoeken, o.a. door André Motte en uit rapporten van van Cutsem. 
315 Fernandez Lopez, Historia del campo, 271. 
316 Leclef aan Ministerio de Asuntos Exteriores op 30/7/1942. Archivo General de la Administración in Madrid. 

Map 82/06390, nr. 4: Fronteras, Inmigrantes clandestinas: Bélgica. Expediente general de los detenidos belgas 

en el campo de Miranda de Ebro, enero-julio 1942. 
317 Deze beschuldigingen zijn o.a. terug te vinden in een rapport door Georges Traniers op 24/9/1943 en in 

krantenartikels in de kranten ‘De Dag’ op 7/8/1943 en ‘Pays Reel du Dimanche’ op 5/9/43. Cegesoma AA 1333: 

Bestand Inlichtings- en Actiediensten IAD van de Veiligheid van de Staat, Simon Leclef. 
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echter wel aan dat Leclef een veelbesproken figuur was en hoe dit mogelijks ook leefde bij de Spaanse 

autoriteiten.  

Hiernaast werd ook Crener van buitenaf fel bekritiseerd over zijn werk. Vooral de leider van de Belgische 

legatie in Lissabon, André Motte, was bijzonder hard voor Crener. In een telegram aan Spaak op 

14/9/1943 uitte Motte zijn ongenoegen t.o.v. Crener:  

“C’est en effet, par suite une négligence, qui n’est que trop fréquente de sa part (…) 

Il est notoriété que malgré les meilleures intentions, Crener n’est pas à la hauteur 

d’un rôle qui dépasse ses moyens et que rien ne préparait à assumer. Il serait 

certainement injuste de lui en faire un grief, mais d’autre part c’était cette 

insuffisance même qui eut justifié dès longtemps la mise au point de notre 

représentation “administrative” à défaut de la diplomatique.”318  

Crener werd meermaals bekritiseerd dat hij te traag zou werken en vaak niet de nodige ‘extra mile’ ging 

die nodig was om vrijlatingen te verkrijgen voor de geïnterneerden. Deze klachten kwamen ook bij Spaak 

toe. In een verslag van de Belgische staatsveiligheid in Londen staat het volgende te lezen:  

“M. Crener, décrit par la voie régulière; il ne reçoit pas de réponse, il attend 

plusieurs semaines avant de revenir à la charge, ce qui est évidemment régulier et 

conforme à la tradition fonctionnaire, mais ne cadre pas avec les méthodes 

nécessaires en Espagne, où la négligence règne, où les dossiers s’empilent les uns 

sur les autres et sont oubliés jusqu’à ce qu’un incident quelconque rappelle leur 

existence. Il faut être perpétuellement en mouvement, aller vers l’un et l’autre, 

discuter et se faire bien voir, soit par de menus cadeaux, soit même par des dons 

discrète.”319 

In het begin van 1942 verklaarde Spaak aan Van Lichtervelde dat ze hoe dan ook niet in de positie waren 

om Crener te vervangen. Ze hadden iemand nodig die de officiële communicatie met Spanje onderhield 

vanuit Madrid en op dat moment was Crener hierbij hun enige optie. Bovendien stelde hij dat Crener in 

een bijzonder lastige positie zat en hij zijn best deed in de mate van het mogelijke.320  

Voor Crener lag de gebrekkige communicatie tussen de instellingen in Spanje en Lissabon aan de basis 

van de gebrekkige resultaten die werden behaald inzake vrijlatingen. In juli 1941 stuurde hij een brief 

naar Van Lichtervelde waarin hij verklaarde: “Le cercle vicieux dans lequel nous sommes placés se 

resserre donc sur nous de façon inquiétante, et je crains que, quoi su nous fassions, nous n’arrivions 

jamais à un résultat.”321 Hij verklaarde dat dit gebrek aan communicatie en samenwerking, gecombineerd 

                                                           
318 Telegram van Motte aan Spaak op 14/9/1943. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et refugiés en 

Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
319 Rapport van de Belgische staatsveiligheid in Lissabon op 2/3/1942: Agents Belges en Espagne. Cegesoma 

AA 1333: Bestand Inlichtings- en Actiediensten IAD van de Veiligheid van de Staat, Simon Leclef. 
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et refugiés en Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
321 Brief Crener aan Van Lichtervelde op 23/7/41. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en 

pays neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons). 
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met de reactionaire houding van de Spaanse overheid en sommige van zijn collega’s, hem in de 

onmogelijkheid stelde om positieve resultaten te bekomen. 

De vete tussen Leclef en Crener bleef aanhouden. Leclef zag na een tijd de ‘Service des Internés’ als een 

losstaande dienst van de kanselarij en daarbij van Crener. Hij verklaarde dat hij in zijn werk rond de 

vluchtelingen en geïnterneerden aangewezen was een aantal diplomaten met wie hij een goede band had 

opgebouwd, zoals Lizarriturri en Samuel Hoare. Volgens hem waren de complicaties in het beleid te 

wijten aan het inefficiënte beleid van Crener, de Duitse druk op de Spaanse administratie en de 

tegenwerking door een aantal ambtenaren die hij als ‘verraders’ bestempelde, zoals Georges Marquet, een 

van de meest opvallende figuren in de Belgische hulpverlening aan geïnterneerden uit  M.D.E.  

Georges Marquet was een machtig en rijk man die verschillende luxehotels bezat in zowel België, 

Frankrijk en Spanje. Marquet bood zijn diensten aan in de hulpverlening aan de Belgische geïnterneerden, 

in de hoedanigheid van ‘vertegenwoordiger van het Belgische Rode Kruis’.322 Gezien zijn status als 

afgevaardigde van het Rode Kruis had ook hij toelating om de geïnterneerden in  M.D.E. te bezoeken. 

Marquet, een notoir germanofiel, werd door zowel zijn eigen collega’s als de regering in Londen en de 

Belgische legatie in Lissabon gewantrouwd. Er is in die zin een opmerkelijk verschil waar te nemen in de 

relatie tussen Marquet en zijn collega’s en bijvoorbeeld Leclef en Crener t.o.v. de anderen. Crener en 

Leclef werden bij momenten gehekeld voor hun onkunde maar niet gewantrouwd in hun intenties.  

Dit was totaal anders bij Marquet, rond hem heerste een sfeer van achterdocht en men verdacht het motief 

van zijn engagement t.o.v. de Belgische geïnterneerden. Marquet er een totaal andere politieke ideologie 

op na, hij was uitgesproken Leopoldist en hekelde de regering in Londen. Hij had bovendien  

pro-nazistische gevoelens en zocht meermaals contact met de Duitse autoriteiten die aanwezig waren op 

het Spaanse vasteland. Hij zou op een gegeven moment zelfs een banket hebben georganiseerd ter ere van 

het ‘División Azul’.323  

Marquet had naar verluidt wel een goede verstandhouding met Hubert Chabot, een Belgisch consul in 

Madrid. Chabot was volgens hem de enige legitiem geaccrediteerde diplomaat in Spanje.324 Chabot was 

(volgens sommige bronnen) consul in Madrid maar werd in 1942 afgezet. Chabot zou zich immers bezig 

hebben gehouden met het terugsturen van Belgische geïnterneerden naar België waar ze in de handen van 

de Duitsers vielen. Volgens Chabot was de regering in Londen illegitiem en was het niet juist dat er om 

die reden mensen geronseld werden naar Engeland.325 De dienst Staatsveiligheid communiceerde hierover 

aan Spaak in oktober 1941. Volgens hen zouden minstens tien Belgen, onder wie verschillende piloten, 

                                                           
322 Rapport van de Belgische legatie in Lissabon: ‘Conduite de monsieur Marquet fils’. Archief FOD 

Buitenlandse Zaken, Brussel. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et réfugiés en Espagne. 
323 Interview met Marc Jottard door Jean Vanwelkenhuyzen, 12. 
324 Rapport van kapitein Georges Houbion op 17/2/1942. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la 

S.E. en pays neutres: Espagne. Map 62: Correspondance entre Georges Marquet et le poste de la S.E. à 

Lisbonne. 
325 Rapport Houbion. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Map 62.  
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die geïnterneerd waren in  M.D.E. en uiteindelijk Engeland wilden bereiken, teruggestuurd worden door 

Chabot.326 Chabot werd samen met zijn zoon in al in maart 1942 afgezet door Spaak omwille van 

“activiteiten die eerder aanleunen bij deze van de vijand”.327 

Marquet en Chabot werden beiden gewantrouwd door de Belgische diplomaten in Spanje. Marquet wist 

echter perfect in te spelen op de problemen die voortkwamen uit de afwezigheid van Belgische 

diplomatieke vertegenwoordiging in Spanje. Hij probeerde zich op te werpen als een Belgische 

afgevaardigde die het vacuüm zou opvullen dat bestond in de Belgische vertegenwoordiging in  M.D.E. 

zelf. Door de Spaanse autoriteiten werd hij erkend als de officiële vertegenwoordiger van het Belgische 

Rode Kruis in Spanje.328 De Belgische regering heeft hem echter nooit officieel erkend. Dit komt mede 

door de hevige kritiek die geleverd werd van ander Belgisch personeel dat bedreven was in Spanje en 

Lissabon. In een telegram van Spaak aan de Belgische legatie in Lissabon maakte Spaak duidelijk dat er 

hoe dan ook geen officiële erkenning aan Marquet kon gegeven worden en hij zich niet mocht 

bezighouden met de Belgische geïnterneerden in M.D.E.329  

Marquet ging onafhankelijk te werk en bezocht  M.D.E. op bijna een wekelijkse basis. Hij verkreeg 

vrijlatingen, voorzag de geïnterneerden van levensmiddelen en zette zijn hotels ter beschikking aan de 

‘Service des internés’ om vluchtelingen onder te brengen. Vooral in de eerste twee jaar van de oorlog, 

wanneer de Belgische hulpverlening grotendeels te wensen overliet, was zijn bijdrage significant.  

Het was echter heel duidelijk dat de koningskwestie in het geval van Marquet een kloof sloeg tussen hem 

en de andere diplomaten met de Belgische regering in Londen, die hij niet erkende. Zo zou hij tegen de 

geïnterneerden in  M.D.E. verklaard hebben dat de Belgische regering geen zaken had met de kwestie van 

de geïnterneerden.330 Uit een brief van de Belgische staatsveiligheid in Lissabon van april 1942 is verder 

een reconstructie te lezen van een gesprek tussen Marquet en een medewerker van de staatsveiligheid in 

Lissabon. Uit dit gesprek komt de ideologische kloof tussen Marquet en de staatsveiligheid naar voor:  

“Marquet déclare que les intérêts anglais et allemands lui étaient également 

indifférents. Moi, dit-il, je suis Croix Rouge et rien de plus. Je lui répondis que 

pareille attitude me paraissait fort étonnante de la part d'un Belge, que la Belgique 

était en guerre aux côtés de l'Angleterre et que, par conséquent, tout Belge doit 
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consacrer tous ses efforts à la victoire des alliés. Cette remarque parut faire sur lui 

une impression assez désagréable.”331 

Marquet liet ook uitschijnen dat hij grote invloed had bij de Spaanse autoriteiten, wat deels ook leek te 

kloppen.  Georges Houbion* verklaarde later hoe Marquet vertelde dat hij alles gedaan kreeg zonder al te 

grote moeite, zowel qua materieel toevoer en toegevingen bij de autoriteiten. Hij stelde dat Crener en 

Leclef niet dezelfde resultaten konden behalen: “Que Monsieur Crener ou l’Aumônier essaient d’obtenir 

ce que j’ai obtenu!”332 Volgens Leclef was deze invloed echter beperkt en was het door Marquet dat het 

kamp in maart 1942 tijdelijk zijn deuren sloot.333  

Uit verschillende hoeken kwamen klachten binnen dat Marquet geïnterneerden zou ompraten om zich te 

laten repatriëren naar België. In een rapport uit 1942 verklaarde Houbion hoe Marquet twee 

geïnterneerden had overtuigd om zich te laten repatriëren naar België. De twee mannen in kwestie, 

Barthier en Dave, zaten in het begin van 1942 opgesloten in een Spaanse cel nadat ze de grens clandestien 

hadden overgestoken. Marquet had hen verteld dat de enige uitweg voor hen een repatriëring naar België 

was en dat als ze dit niet deden, ze een lange opsluiting in  M.D.E. tegemoet gingen waar het leven een 

regelrechte hel was. Hij benadrukte sterk de onmogelijkheid om een vrijlating uit  M.D.E. te bekomen en 

stelde dat indien ze hier terecht kwamen, ze opgesloten zouden blijven tot het einde van de oorlog. Als ze 

zich zouden laten repatriëren, konden ze later eventueel nogmaals de clandestiene overtocht proberen 

maken en zich desnoods Canadees laten verklaren bij arrestatie zodat een snelle vrijlating verzekerd was.  

Hierop tekenden de twee mannen een document dat door hem werd opgemaakt waarbij ze instemden om 

gerepatrieerd te worden naar België. Hierop bevrijdde Marquet hen uit de gevangenis en werden ze 

tijdelijk ondergebracht in een van zijn hotels. De mannen hadden klaarblijkelijk spijt van hun keuze en 

besloten Lizarriturri en Pierre de San op het consulaat in San Sebastian te consulteren. Met de hulp van 

Lizarriturri en Leclef konden de mannen uiteindelijk ‘verdwijnen’ en konden ze hun weg verderzetten, 

weg uit Spanje.334  

Dit verhaal werd uit meerdere bronnen bevestigd en uiteindelijk opgenomen in een rapport van Simon 

Leclef uit februari 1942.335 Verschillende gelijkaardige verhalen komen naar voor uit deze periode.  

Zo sprak Motte in februari 1942 Spaak aan over het optreden van Marquet. Ook hij had verhalen gehoord 

over hoe Marquet zich kwam melden in M.D.E. als dé Belgische afgevaardigde en zodoende 

                                                           
331 Brief Belgische staatsveiligheid in Lissabon op 16/4/1942. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de 

la S.E. en pays neutres: Espagne. Map 62: Correspondance entre Georges Marquet et le poste de la S.E. à 

Lisbonne. 
332 Rapport Houbion, Deelarchief Veiligheid van de Staat, Map 62. 
333 Rapport Simon Leclef maart 1942. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays neutres: 

Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons). 
334 Rapport Houbion. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Map 62. 
335 Rapport Simon Leclef februari 1942. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays 

neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons), 3. 

*Georges Houbion was een kapitein binnen het Belgische leger die begin 1942 op het Spaanse vasteland 

verbleef. Zijn specifieke rang wordt niet vermeld binnen de bronnen. 
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twijfelachtige handelingen stelde.336 Ook vanuit  M.D.E. klonk hetzelfde, zo sprak de ex-gevangene Henri 

Branders uit M.D.E. in een naoorlogs interview over Marquet. Hij verklaarde dat de gevangenen liever 

niet aanraking kwamen met Marquet en er een angst leefde voor hem. Hij verklaarde als volgt: “Le bruit 

courait, je le dis franchement, celui qui se laissait embobiner par Marquet, au lieu de filer vers 

l'Angleterre, il était ramené en Belgique.”337 Volgens Branders had Marquet de allures van een erg rijk 

en machtig man en had hij veel gezag. Verschillende Belgen stelden hun vertrouwen in hem, in de 

veronderstelling dat zijn vermogen hen enige vorm van veiligheid zou garanderen. 

Het is bijzonder opmerkelijk dat een figuur als Georges Marquet zo betrokken was in de Belgische 

hulpverlening in  M.D.E. Desondanks het feit dat de Belgische regering hem nooit officieel heeft erkend 

als medewerker, lieten ze hem wel grotendeels begaan. Dit komt natuurlijk enerzijds door het feit dat de 

regering niet echt in staat was om praktisch op te treden tegen Marquet door de slechte relatie met de 

Spaanse regering. Hiernaast was Marquet nogal een ambigu figuur en deed hij in de praktijk wel veel 

dingen voor de Belgische geïnterneerden. Jacques De Thier verklaarde in zijn memoires het volgende 

over Marquet:  

“Notre gouvernement à Londres n’avait jamais approuvé sa nomination comme 

représentant de la Croix Rouge de Belgique, Spaak lui reprochait avec raison son 

opportunisme et m’avait recommandé la plus grande réserve à son égard.  

Les moyens que lui donnaient ses grands hôtels dans un Espagne apprauvie et 

manquant de logements, en faisait en tout cas quelqu’un de puissant. Il est juste 

cependant de reconnaître qu’il n’a manquait pas de générosité et qu’il a rendu 

d’incontestables services à de nombreux Belges passant par l’Espagne.”338 

Voor de Belgische overheid die op dat moment weinig andere opties had om op terug te vallen, was alle 

hulp die ze in Spanje konden krijgen welkom. Het was dan ook pas na menig protest van andere 

diplomaten zoals Lizarriturri, Crener, Jottard en Motte en hiernaast Leclef, dat de Belgische regering zich 

uitdrukkelijk distantieerde van Marquet. Marquet zou nog tot het einde van de oorlog bedreven zijn in 

Spanje, maar zijn bijdrage was het meest significant in deze eerste periode.  

Naast de instellingen in Spanje zelf was de Belgische legatie in Lissabon, met aan het hoofd de 

gevolmachtigde gezant André Motte, een essentiële schakel in de administratie rond  M.D.E. Voor de 

administratieve kwestie omtrent vrijlatingen van geïnterneerden was altijd een uitgangsvisum uit Spanje 

vereist en aangezien de meeste geïnterneerden naar Portugal werden uitgewezen, was hiervoor ook een 

Portugese ingangsvisum vereist (cfr Deel II, hoofdstuk 3.2). Die Portugese ingangsvisum was geen 

vanzelfsprekendheid en hier gingen veel onderhandelingen vanuit de Belgische ambassade in Lissabon 

aan vooraf. Om die reden was ook Motte sterk betrokken in de kwestie omtrent de gevangenen in  M.D.E. 

                                                           
336 Telegram van Motte aan Spaak op 5/2/1942. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et refugiés en 

Espagne. Map 2: Rapports de Montyvie. 
337 Interview met Henri Branders. Cegesoma, AA 1450: Collectie 'Jours de Guerre' van de gelijknamige TV-

uitzendingen RTBF-Charleroi, 1940-1994 (overwegend 1989-95), nr 52. 
338 De Thier, Un diplomate, 89. 
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en ervaarde hij ondanks de afstand ook de spanningen die leefden in de Belgische instellingen in Spanje. 

Motte sprak Spaak meermaals aan over de chaotische situatie in Spanje en stelde dat het mede door deze 

organisatie was dat er niet genoeg Belgen konden doorreizen naar Portugal. In een telegram aan Spaak 

uit 1943 blikte hij terug op de Belgische organisatie in Spanje van de voorbije jaren:  

 “Le problème de la représentation Belge en Espagne me paraît devoir être envisagé 

sous deux aspects bien distincts; l’aspect «politique», qui touche notre 

représentation diplomatique proprement dite et l’aspect «administratif», soit 

l’organisation de services appropriés assurés de cohésion en vue de pourvoir à 

l’entretien et de faciliter le transit des Belges en Espagne.”339 

Motte verklaarde dat er een dringende verandering zou moeten komen in de werkwijze in Spanje.  

Hij stelde dat ze te excessief te werk gingen, zo werden er teveel aanvragen ineens gedaan voor 

vrijlatingen . De Spaanse administratie kon/wou dit niet bolwerken en zo liep de procedure te vaak vast. 

Motte verklaarde dat er meer moest ingezet worden op het uitbouwen van persoonlijke relaties in Spanje 

om vrijlatingen te bekomen.340 Dit kan enigszins verklaren waarom Marquet vaker succesvolle resultaten 

boekte in zijn démarches voor vrijlatingen, hij had immers de tijd genomen om een persoonlijke relatie 

op te bouwen binnenin de Spaanse administratie en met de Duitse autoriteiten. 

Het gebrek aan algemene coördinatie en de vaak moeilijke verstandhouding tussen het personeel 

dwarsboomde meermaals de kans op vrijlatingen van de geïnterneerden. In verschillende rapporten die 

geadresseerd waren aan de Belgische regering in Londen werd geklaagd over de chaotische toestand in 

Spanje, vooral klachten aan het adres van Crener en Leclef waren legio (over Marquet ging dit zoals 

gezegd nog veel verder dan louter klachten). Men was van mening dat de geïnterneerden het slachtoffer 

werden van het incapabele beleid van de verantwoordelijken.341 De vraag rond wie nu de eigenlijke 

verantwoordelijkheid droeg voor de geïnterneerden was bijzonder nefast voor de praktische uitwerking 

van de hulpverlening. Zelfs bij de Spaanse autoriteiten was het niet volledig duidelijk wie nu welke functie 

en hoedanigheid had. In een brief van 21 januari 1942 van het Spaanse Ministerie van Oorlog aan het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt hierover gesproken: 

“(...) Mijnheer Max Crener tituleert zichzelf als consul van de Belgische ambassade, 

tegelijkertijd tituleert ook mijnheer Hubert Chabot zich als consul van België in onze 

hoofdstad, dit biedt twijfel over welke instellingen waarover de heren besturen 

representatief is voor België en wie er nu bevoegd is over de kwestie van hun 

                                                           
339 Telegram Motte aan Spaak: “Réorganisation de nos services d’assistance aux réfugiés en Espagne” op 

14/09/1943. Diplomatiek archief: Map 11.652: Internés Belges à Miranda de Ebro et dans d’autres camp 

espagnols, 1943-44. 

340 Motte aan Spaak op 5/2/1942. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et réfugiés en Espagne. Map 2: 

Rapports de Montyvie. 
341 Hierover zijn meerdere rapporten geschreven. Ik verwijs hier louter naar het rapport door R. Van Cutsem op 

8/8/1943. Cegesoma AA 1333: Bestand Inlichtings- en Actiediensten IAD van de Veiligheid van de Staat, Simon 

Leclef. 
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Belgische compatriotten, wanneer het gaat om hun vrijlating van het Spaanse 

vasteland.”342 

Langs de andere kant was het door het optreden van een aantal andere bekwame diplomaten dat de situatie 

niet escaleerde en hebben verschillende diplomaten merkwaardige daden gesteld. Men kan zich echter 

wel de vraag stellen hoe het kwam dat de Spaanse organisatie zo’n chaos was. Ontbrak het aan gerichte 

coördinatie vanuit Londen? Het lijkt erop dat voor de Belgische regering in Londen de situatie bijzonder 

complex was door de afwezigheid van een ambassadeur in Spanje en de wrange gevoelens bij de 

ministers, en dan vooral bij Spaak, t.o.v. de Spaanse regering. In de eerste vier jaar kon (en wou) de 

Belgische regering geen officieel vertegenwoordiger naar Spanje sturen en was het om die reden bijzonder 

moeilijk voor het Belgische personeel ter plaatse om enige vorm van krediet te krijgen bij de Spaanse 

autoriteiten. De diplomaten en hulpverleners ter plaatse hadden te kampen met een regime dat enerzijds 

bijzonder negatief stond tegenover de Belgische overheid (cfr de vlucht van de Belgische ministers door 

Spanje) en anderzijds onder druk stond van de Gestapo. Tijdens deze jaren was die invloed prominent 

aanwezig, alles leek er dan ook op te wijzen dat de oorlog zou gewonnen worden door de aslanden.  

Er was weinig bewegingsruimte en elke stap kon leiden tot een uitwijzing, of erger, een arrestatie. 

De Spaanse autoriteiten konden overigens ook perfect inspelen op de spanningen die er leefden binnen 

het diplomatieke korps om de vrijlatingen van geïnterneerden op de lange baan te schuiven.  

Zowel Lizarriturri, Jottard, Crener en Leclef werden ingeschakeld door de Belgische staatsveiligheid als 

agenten voor geheime missies. Over alle vier bestaan er erkenningsdossiers bij de bestanden van de 

Inlichtings- en Actiediensten IAD van de Veiligheid van de Staat op het Cegesoma. Ze zouden 

geïncorporeerd zijn in een netwerk dat zich bezighield met het evacueren van Belgische vluchtelingen uit 

Spanje.  

Zo hielp Leclef vluchtelingen van militaire leeftijd clandestien de grens over te steken. Leclef verklaarde 

dat er zelfs manieren waren waarbij individuen die gearresteerd werden niet zouden moeten passeren in  

M.D.E. Hij bezocht de gearresteerden die op dat moment in een andere cel hun uitwijzing naar  M.D.E. 

afwachtten. Hierbij trachtte hij een regeling te treffen met het desbetreffende bestuur over een vrijlating. 

Op die manier zou hij kunnen voorkomen dat het dossier van de geïnterneerde bij de administratie van 

het Ministerie van Oorlog zou terechtkomen en zo konden lange wachttijden vermeden worden.  

Dit vergde uiteraard wel veel extra inspanningen en bezoeken aan de gevangenissen in kwestie.  

De bedoeling was om te voorkomen dat alle Belgen gecentreerd zouden worden in  M.D.E. Wanneer de 

                                                           
342 Brief van Ministerio del Ejército aan Ministerio del Asuntos Exteriores op 21/1/1942. Madrid: Archivo 

General de la Administración. Map 82/06390, nr. 4: Fronteras, Inmigrantes clandestinos Bélgica; Expediente 

general de los detenidos belgas en el campo de Miranda de Ebro: enero-julio 1942. 
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geïnterneerden meer verspreid waren, konden ze eventueel een regeling treffen met lokale directeurs en 

kon men ook de controle van de Duitsers beperken.343 

Ook Lizarriturri was betrokken in dergelijke netwerken. Onder het alias ‘Eliza’ verleende hij hulp in 

netwerken die zich bezighielden met de clandestiene doorreis van gevluchte Belgen door Spanje naar 

Portugal. Hij werkte samen met de Belgische geheime diensten en richtte ook een netwerk op van 

Baskische burgers die Belgen hielpen het land te doorkruisen.344 In een rapport van Leclef over dezelfde 

zaak omtrent Barthier en Dave, was het ook Lizarriturri die de heren hielp vertrekken en hun reis 

clandestien hielp verderzetten.345 

3.3.2 Spaanse houding en invloed van de Gestapo  

Tussen 1940 en 1942 stond de Spaanse administratie sterk onder invloed van de Duitse ambassade en de 

Gestapo in Spanje. Hoewel Spanje zich officieel ‘non-beligerante’ had verklaard, was dit in feite een 

neutraliteit ten voordele van de asmogendheden. De Duitse ambassade genoot allerlei voorrechten in 

Spanje. Dit werd duidelijk door de snelheid waarmee ze vergunningen kregen en informatie konden 

vergaren. Aan Duitse verzoeken werd algemeen snel voldaan en er bestond een grote bereidwilligheid 

vanuit de Spaanse overheid om met de Duitse autoriteiten samen te werken.346 

Al vanaf het einde van de Spaanse Burgeroorlog waren er indicaties van Duitse betrokkenheid in  M.D.E. 

Paul Winzer, lid van de Gestapo, de SS en medeontwerper van M.D.E., had op het einde van de 

Burgeroorlog het kamp al meermaals bezocht om geïnterneerden te ondervragen. Sommige bronnen 

beweren zelfs dat het hierna frequent gebeurde dat gevangenen ‘verdwenen’.347 In oktober 1940 bezocht 

Himmler Spanje, vier dagen voor de ontmoeting in Hendaye. Volgens de Spaanse historicus Fernandez 

Lopez werd tijdens dit bezoek de basis gelegd voor de samenwerking tussen de Gestapo en de Spaanse 

politie. Deze samenwerking voltrok zich ook in het beleid over geïnterneerden. De Gestapo kreeg allerlei 

informatie over de geïnterneerden die Spanje clandestien waren binnengekomen. Een bijzondere interesse 

ging daarbij uit naar de gevangenen die afkomstig waren van een van de aslanden of de landen die bezet 

waren door het Derde Rijk, in het bijzonder Tsjechië en Polen.348 

In 1941 was de Gestapo frequent aanwezig in het kamp, dit tot groot ongenoegen bij de geallieerden die 

de grootste moeite ondervonden om een toelating voor hun hulpverleners te verkrijgen om het kamp te 

                                                           
343 Rapport Simon Leclef februari 1942. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays 

neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons). 
343 Spaak aan Crener op 16/12/1941. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays neutres: 

Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons). 
344 Fernandez Lopez, Historia del campo, 272. 
345 Rapport Simon Leclef februari 1942. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays 

neutres: Espagne. Map 61: Prisonniers Belges en Espagne (Miranda de Ebro, autres prisons), 3. 
346 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 145. 
347 Hiervoor verwijst Fernandez Lopez naar het werk van José Ruiz, “La policía española sirvió a la Gestapo,” 

Interviu, nr. 166 (19/7/1979), 39. 
348 Fernandez Lopez, Historia del campo, 139. 
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bezoeken. De Gestapo bezocht het kamp meermaals in 1941, naar verluidt om geïnterneerden te 

rekruteren en te repatriëren naar het Derde Rijk. Volgens de Spaanse wet (cfr Deel II, hoofdstuk 3.1) kon 

een persoon echter niet gerepatrieerd worden tegen zijn wil. Los van deze wet hadden Spanje en Duitsland 

tijdens de Burgeroorlog reeds een akkoord gesloten omtrent repatriëring. Op 31 juli 1938 sloten de 

Minister van Openbare Orde in Spanje (Señor Ministro de Orden Público de España) en de chef van de 

politie in Berlijn zo een akkoord over de samenwerking tussen de politiediensten van beide landen.  

Het eerste artikel leest als volgt:  “De Duitse politie en de Spaanse politie zullen op een directe en 

systematische manier de uitlevering van communisten, anarchisten en andere individuen die gevaarlijke 

neigingen hebben naar de staat bewerkstelligen. Dit zou moeten gebeuren zonder diplomatieke 

interventie.”349 Hiernaast zouden ‘experten’ van de SS en de Gestapo de Spaanse politie adviseren in alles 

wat met politieonderzoek te maken kon hebben. De Duitse staat had zich hiernaast verbonden om 

‘criminales rojos españoles’ (zogenaamde ‘rode’ criminelen) op te sporen en uit te leveren aan Spanje. 

Men moet rekening houden dat op dat moment, met het einde van de Burgeroorlog in zicht, het voor 

Franco bijzonder interessant was om versterking te hebben in de eliminatie van zijn tegenstanders.  

Dit zou later tijdens de oorlog belangrijk blijken wanneer Duitsland Frankrijk bezette, aangezien er nog 

veel Republikeinse vluchtelingen in Frankrijk verbleven.350 Langs deze weg om vonden er wel ongewilde 

repatriëringen plaats, desondanks de wet dat dit in principe niet mocht. 

In 1941 waren er meerdere bronnen die getuigden van ongewilde repatriëring. Zo werd er in oktober 1941 

na een bezoek van twee Gestapo officiers aan  M.D.E. een oproep geplaatst in het kamp voor vrijwilligers 

die wilden gaan werken in Duitsland. Hierbij werd een specifieke groep Tsjechische geïnterneerden 

geviseerd. Niemand ging in op het verzoek. Uiteindelijk werd de groep Tsjechen samen met een aantal 

Oostenrijkers en Duitsers alsnog gerepatrieerd, ook al hadden zij hier geen toestemming voor gegeven.351  

Een maand later stond er een repatriëring van 331 Poolse gevangenen gepland. Uit de briefwisseling van 

het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt echter dat hiertegen geprotesteerd werd.  

Hoewel de Duitse autoriteiten hiervoor hadden verklaard dat de Poolse gevangenen hun repatriëring 

wensten, was er verder onderzoek nodig volgens het ministerie.352 Het is verder niet duidelijk of deze 

repatriëring effectief heeft plaatsgevonden.  

                                                           
349 Vertaling van een brief van de Duitse ambassade in Spanje aan het Ministerio de Asuntos Exteriores op 

19/9/1942.  Madrid: Archivo General de la Administración. Map 82/06387, nr. 36: Fronteras, Inmigrantes 

clandestinas: Alemania. Detenidos alemanes en el campo de Miranda de Ebro 1940-1942. 
350 Fernandez Lopez, Historia del campo, 142. 
351 Het ging om 25 Oostenrijkers, Tsjechen en Duitsers die tegen hun wil werden gerepatrieerd naar Duitsland. 

De Tsjechische gezant in Madrid tekende protest aan tegen de repatriëring, de groep werd echter alsnog 

weggebracht. Bron: Fernandez Lopez, Historia del campo, 140-141. 
352 Brief Ministerio de Asuntos Exteriores aan Ministerio del Ejército op 18/11/1941. Madrid: Archivo General 

de la Administración. Map 82/06390, nr. 3: Fronteras, Inmigantes clandestinas: Bélgica. Expediente general de 

los detenidos belgas en el campo de Miranda de Ebro, marzo-diciembre. 
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Ook voor de Duitse gevangenen die het Derde Rijk ontvlucht waren, was het risico op een repatriëring 

erg reëel. In de meeste gevallen werden zij naar Irun gebracht op de grens met Frankrijk.353  

Bovendien vonden er naar verluidt ook vanuit andere concentratiekampen en gevangenissen ongewenste 

repatriëringen plaats. Zo zou er in oktober 1941 een groep Duitse en Oostenrijkse geïnterneerden uit het 

kamp in Palencia op een trein gezet zijn richting Frankrijk. Sommigen van hen wisten te ontsnappen 

waarop ze naar  M.D.E. werden gebracht.354 

De Tsjechische en Poolse geïnterneerden waren in dit scenario de meest geviseerde groepen. Vooral voor 

de Polen was de situatie in  M.D.E. bijzonder hard en gevaarlijk. De Poolse legatie in Groot-Brittannië 

had aangedrongen bij de Spaanse autoriteiten om de Polen met het nodige respect te behandelen maar 

voor de Spaanse overheid was Polen nu ‘ocupado por Alemania’.355 Dit betekende dat zij voor Spanje 

onder Duitse jurisdictie vielen (cfr Deel II, hoofdstuk 3.1). Aangezien nagenoeg niemand van de Poolse 

gevangenen een repatriatie naar Polen aanvroeg, bleven de Poolse geïnterneerden zitten in M.D.E., 

gevangen in een diplomatieke impasse. Voor zowel de Tsjechische als Poolse gevangenen was er een 

gezant van beide landen aanwezig in Madrid, voor de Tsjechen was dit Zdenko Formanek, voor de Polen 

Marian Szumlakowski.356 Zij trachtten samen druk te zetten om dergelijke acties van gedwongen 

repatriëring tegen te gaan maar aangezien zij geen officiële representatie hadden om op terug te vallen, 

was dit bijzonder moeilijk.  

De Duitse ambassade deed er ook alles aan om te beletten dat de Poolse gevangenen een vrijlating uit het 

kamp kregen. Zij protesteerden meermaals bij de Spaanse autoriteiten over de aanwezigheid van een 

Poolse gezant in Madrid, aangezien dit de bevrijding van de Polen zou kunnen bewerkstelligen.357  

Het was hiernaast voornamelijk de Britse ambassade en het Internationale Rode Kruis dat optrad ten 

behoeve van deze groepen. Zo kwam er na de repatriëring van de Tsjechen in oktober 1941 een enorm 

protest van de diplomatieke vertegenwoordigers. Dit protest kwam tot bij Samuel Hoare (de Britse 

ambassadeur in Spanje) en hij benaderde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken over de zaak.  

Die gaf hem de geruststelling dat niemand tegen zijn wil werd gerepatrieerd. Wanneer Hoare vroeg 

waarom de Duitse autoriteiten het kamp bezochten, repliceerde de minister dat dit louter was om te peilen 

of er geïnterneerden vrijwillig naar Duitsland wilden gaan.358  

Voor de Poolse gevangenen in het bijzonder was de situatie in  M.D.E. aanzienlijk slechter dan voor de 

andere gevangenen die wel nog een diplomatieke representatie hadden zoals de Belgen. In een telegram 

van Crener aan Romrée de Vichenet uit november 1941 legde de consul uit hoe de situatie voor de Polen 

                                                           
353 Brief 28/7/1941: Copia de una orden del E.M. del. Al Coronel Jefe de campos de concentración de 

prisioneros. AGMG, DCME. Map 305396: Normas y asuntos 1941. 
354 Fernandez Lopez, Historia del campo, 139. 
355 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 140. 
356 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 140. 
357 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 144. 
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in  M.D.E. danig verschilde van de situatie van de Belgische geïnterneerden. Hij stelde vast dat “Le cas 

des Polonais est tout autre, il y a mort d'homme.”359 Dit vloeide enerzijds voort uit de Spaanse angst en 

aversie voor het communisme. De Poolse regering die de strijd bleef voortzetten, later ook aan de zijde 

van de Sovjet-Unie, werd door de Spaanse autoriteiten gehekeld voor deze alliantie met ‘de roden’.  

In een artikel uit november 1941 van de Spaanse krant ‘Arriba’, spreekbuis van de franquistische regering, 

kwam de vijandelijkheid van de Spaanse staat t.o.v. de Poolse legatie in Londen naar voor. Het artikel 

sprak over het roemrijke verleden van de Polen waarin de katholieke natie meermaals streed tegen ‘het 

Tsaristische en Bolsjewistische Rusland’ en hoe de huidige politici een ‘diabolisch’ akkoord hadden 

gesloten met de vijanden van eigen land:  

“(...) Het Poolse comité in Londen –dat de tragische geschiedenis van zijn eigen volk 

niet kent- heeft zichzelf verkocht aan de vijanden van de beschaving, die ze dient in 

de laagste vorm van spionage en verraad. Dit comité, die een onbestaande staat wil 

representeren, een fictieve soevereiniteit, heeft de droevige eer van mensen die weten 

hoe te vechten voorgoed vervuild. De ijdele leiders zonder territorium hebben een 

korps van ‘Vrije Polen’ uitgevonden en dit uitgeleend aan de gevangenen in Rusland 

die hen met hun beulen naar het slagveld stuurt waar ook Falangisten zijn.”360 

De toenadering tussen Polen en de Sovjet-Unie, vijand nummer een van het Spaanse regime, werkte dus 

enorm in het nadeel van de Poolse gevangenen. Ook voor de Belgische gevangenen kon een mogelijke 

toenadering tussen de Belgische regering in Londen en de Russen mogelijks in het nadeel spelen bij 

eventuele vrijlatingen. Zo verscheen er in het Spaanse tijdschrift ‘Ya’ in augustus 1941 een artikel over 

een ontmoeting tussen Spaak en de Russische ambassadeur Maisky in Engeland. Die twee zouden elkaar 

ontmoet hebben op het departement van Buitenlandse Zaken in Londen en besloten hebben om een 

Belgische diplomatieke vertegenwoordiging naar Moskou te sturen en zo de banden tussen beiden landen 

aan te halen. In navolging van dit artikel stuurde Romrée de Vichenet een brief naar Spaak om te verifiëren 

of dit klopte. Hij stelde vast dat indien dit waar was, de Belgische geïnterneerden in  M.D.E. het erg lastig 

zouden krijgen: 

“Car, si elle se confirme, nos infortunes compatriotes seront traités comme les 

Polonais dont plus un seul n’ai été libéré depuis la signature du pacte Polono-Russe 

et dont au contraire il est question de re-interner ceux qui, par mesure spéciale, 

jouissaient d’une liberté temporaire en attendant leur départ. Elle pourrait avoir 

une conséquence plus grave encore… La renvoi des agents de carrière encore en 

service en Espagne.”361 
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Ook de Belgische gevangenen in  M.D.E. ervoeren Duitse druk en kwamen in 1941 in aanraking met de 

Gestapo. Zo gebeurde het meermaals dat Belgen die opvielen bij de Gestapo ondervraagd werden bij 

aankomst in Spaanse gevangenissen en in M.D.E. Na dergelijke ondervragingen werden de Duitse 

autoriteiten volledig op de hoogte gesteld van hun dossier.362 Bij het bezoek van de Gestapo aan  M.D.E. 

in november 1941 werden ook de Belgen verzocht om zich te laten repatriëren. Hier zouden 6 of 7 Belgen 

hebben mee ingestemd en zij werden vervolgens gerepatrieerd. Volgens Dumon waren de Duitse agenten 

ontevreden met dit schrale resultaat en verhoogden ze de druk vervolgens op de Spaanse autoriteiten.  

Zo werd de vrijlating van Belgen nu nog sterker belemmerd en werden er “mesures inhumaines à l’égard 

de nos internés” genomen. Zo mochten Crener en Leclef het kamp tijdelijk niet meer bezoeken.363 

Hiernaast sprak Spaak in oktober 1941 de dienst staatsveiligheid in Lissabon aan over geruchten die hij 

had gehoord over Belgische piloten die geïnterneerd waren in  M.D.E. en tegen hun wil werden 

gerepatrieerd naar Frankrijk (en zo dus in handen waren gevallen van de Duitsers) en vroeg hij de 

staatsveiligheid om dit te verifiëren.364 De staatsveiligheid reageerde op deze geruchten met een duidelijke 

brief naar de Spaanse ‘procurador’ Monsalve. In deze brief staat te lezen hoe de straf van ‘opsluiting voor 

onbepaalde duur’ als veel te zwaar werd ervaren voor de lichte feiten die de vluchtelingen hadden 

gepleegd, namelijk het clandestien oversteken van de grens zonder de juiste papieren. Hiernaast stelden 

ze dat het ten allen tijden vermeden moest worden dat een Belg tegen zijn wil gerepatrieerd werd naar 

Frankrijk of Duitsland:  

“Men moet ten allen tijden vermijden dat een Belg verplicht wordt om terug te keren 

naar het bezette Franse vasteland, m.a.w.; dat men de persoon in kwestie naar de 

Frans-Spaanse grens zou brengen, om hier tegen zijn wil overgedragen te worden 

aan de Franse of Duitse autoriteiten.”365  

Hiernaast stelden ze een alternatief aan de ‘opsluiting voor onbepaalde duur’ in  M.D.E. voor. In plaats 

van deze opsluiting, die niet alleen tijdrovend maar ook erg kostelijk was voor de Spaanse staat, zou men 

een vooraf uitgeschreven tijd van incarceratie kunnen bepalen voor iedere vluchteling die clandestien de 

grens overstak. Na deze tijd van detentie zouden ze de geïnterneerden kunnen uitwijzen aan de bevoegde 

overheden die op hun beurt ervoor zouden zorgen dat de personen in kwestie het Spaanse vasteland 
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onmiddellijk verlieten. In dit scenario zou de Spaanse staat niet alleen minder administratief werk hebben, 

maar ook een pak minder kosten.366 Dit voorstel werd echter nooit ingewilligd.  

Volgens de Belgische diplomaten en instellingen lag de Duitse druk op de Spaanse autoriteiten aan de 

basis van de vijandige houding die ze ervoeren in hun samenwerking met de Spaanse overheid.  

Romrée de Vichenet lichtte in december 1941 aan Camille Huysmans toe waarom het Belgische beleid in 

Spanje zo stroef verliep:  

“Vous connaissez, d'autre part, les difficultés intolérables que nous rencontrons en 

Espagne, difficultés largement augmentées du fait que nous n'y avons plus 

pratiquement de représentation diplomatique et, d'autre part, du fait encore que c'est 

réellement l'Ambassade d'Allemagne et la Gestapo qui, désormais, commandent à 

Madrid.”367 

Door de druk van de Duitse overheid op de Spaanse administratie konden er minder snel vrijlatingen 

bekomen worden. De Spaanse overheid was op die manier terughoudend om teveel in een keer toe te 

geven. De vrijlatingen moesten in kleine groepen gebeuren na een nauwkeurige doorlichting van het 

profiel van de vrijgelatene.368 De Duitse autoriteiten waren er immers van op de hoogte dat veel 

gerepatrieerde Belgen uiteindelijk de geallieerde troepen alsnog konden vervoegen. In november 1941 

was de Duitse legatie in Lissabon gaan klagen over deze situatie en over Portugals tolérance coupable in 

de kwestie.369 De maatregel van de Spaanse overheid om de Belgen eerst naar Congo te vervoeren  

(cfr Deel II hoofdstuk 3.2) om de mogelijkheid dat deze mannen de geallieerde troepen zouden vervoegen 

te verkleinen, was niet afdoende volgens de Duitse autoriteiten.  

Tijdens 1942 steeg de druk van de Gestapo op de Spaanse administratie verder. Dit kwam tot een 

hoogtepunt bij de sluiting van het Belgisch consulaat in Barcelona en de uitwijzing van Simon Leclef op 

het einde van het jaar (cfr Deel II, hoofdstuk 3.5). Tegelijkertijd werd ook de druk van de geallieerden 

groter en had dit ook steeds een grotere impact. Tegen het einde van 1942 vond er om die reden een 

dubbele beweging plaats. Enerzijds steeg de druk van de Duitse autoriteiten op de Spaanse administratie 

maar anderzijds konden er, dankzij een stijgende druk van de geallieerden (met als drukmiddel koloniale 

producten, cfr Deel II, hoofdstuk 3.4), meer vrijlatingen bekomen worden en werden de verzoeken van 

de Duitse ambassade niet langer zomaar ingewilligd. Zo werd  M.D.E. op het einde van 1942 nogmaals 

bezocht door de Duitse politie, met hetzelfde doel als in 1941, namelijk om werknemers te ronselen. 

Ditmaal ging het veel moeilijker dan hiervoor, door de stilaan veranderende oorlogsloop werd het statuut 
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van de vluchteling meer gerespecteerd en werd de Spaanse wetgeving strikter toegepast.370 In september 

1942 had de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken de repatriëring van een Duitse geïnterneerde 

(genaamd Pejsar) geweigerd. Uit de briefwisseling die hieruit voortkomt, blijkt dat de Duitse autoriteiten 

niet waren opgezet met deze weigering. De Duitse ambassade reageerde in een lange brief tegen deze 

weigering, hierin stond het volgende te lezen: 

“Tot nu toe is het akkoord (uit 1938) altijd uitgevoerd zonder problemen of 

meningsverschillen tussen de Spaanse en Duitse politie, waarbij heel goede praktische 

resultaten werden behaald. Volgens de in dit verdrag overeengekomen procedure zijn talrijke 

Spaanse rode criminelen door de Duitse politie gearresteerd en overgedragen aan de 

Spaanse autoriteiten. Op die manier zijn de Spaanse belangen al gediend en mag worden 

aangenomen dat het voor de Spaanse regering niet minder interessant is dat buitenlandse 

individuen die politiek ongewenst zijn, die zich in Spanje bevinden, overgedragen worden 

aan de Duitse autoriteiten, dit zonder aan speciale vertragende formaliteiten te moeten 

voldoen.”371 

Verder droegen ze op dat het akkoord uit 1938 gevolgd zou worden en dat politieke criminelen moesten 

worden overgedragen, dit om de openbare orde in beide landen te bewaren. Het is duidelijk dat ook de 

Duitse autoriteiten voelden dat de spelregels stilaan begonnen te veranderen. Ze moesten meer druk 

uitoefenen om verzoeken ingewilligd te zien en botsten op een Spaanse administratie die zich meer 

‘onafhankelijk’ begon te positioneren. Hierbij moet wel de nota gemaakt worden dat dit in deze eerste 

periode nog vrij relatief was. De Spaanse administratie werd nog steeds sterk beïnvloed door de Duitsers, 

een tendens die eigenlijk heel de oorlog zou aanhouden. Toch kwamen er hier eerste barsten in de 

collaboratie tussen beide landen. 

3.4 Belgische druk 

Tijdens de jaren 1940-1942 kende het beleid over de Belgische geïnterneerden in  M.D.E. een wisselvallig 

verloop. Zoals in de vorige hoofdstukken reeds werd besproken, zorgden de problemen in de Belgische 

organisatie en de reactionaire Spaanse houding (onder druk van de Duitse autoriteiten) voor een weinig 

vruchtbaar beleid qua vrijlatingen. Ook de situatie binnenin het kamp was in de eerste twee jaar erg 

problematisch. De Belgen klaagden bij de bevoegde diplomaten en instellingen meermaals over de 

tekorten die er heersten in het kamp. Zo was het kamp overbevolkt, waren de sanitaire omstandigheden 

totaal ontoereikend waardoor er een slechte hygiënische toestand heerste en was er een algemeen tekort 

aan voedsel. Voor de Belgen werd 100 pesetas per maand gerekend, dit was betrekkelijk lager dan wat de 

andere geïnterneerden met een diplomatieke vertegenwoordiging kregen. Later werd deze som dan ook 

opgetrokken naar 50 pesetas per week.372 Volgens een Belgische geïnterneerde in M.D.E. was de situatie 

                                                           
370 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 141. 
371 Brief van de Duitse ambassade aan Ministerie van Buitenlandse zaken op 19/9/1942. Archivo General de la 

Administración in Madrid. Map 82/06387, nr. 36: Fronteras: Inmigrantes clandestinas: Alemania 

Detenidos alemanes en el campo de Miranda de Ebro 1940-1942. 
372 Telegram Crener: “Passage de jeunes Belges” op 24/3/1941. Diplomatiek archief: Map 11.652: internés et 

réfugiés en Espagne. Map 2: Rapports de montyvie. 



120 

  

in 1941 rampzalig: “Notre situation y est désastreuse, surtout pour nous Belges. (...)Trop pour crever, 

pas assez pour vivre. Nous crevons de faim.”373  

De berichten over de slechte behandeling en omstandigheden in M.D.E. bereikten ook de betreffende 

overheden en instellingen. Vanuit de kampadministratie werd gecommuniceerd dat de omstandigheden 

binnen het kamp geheel in orde waren. Zo stelden ze zelfs in februari 1941 dat de tussenkomst van het 

Rode Kruis totaal onnodig was aangezien de ‘Inspección de Campos de Concentración’ (een Spaanse 

instantie die ging over de inspectie van de concentratiekampen) had vastgesteld dat de situatie binnen het 

kamp optimaal was.374 Het kamp werd ook meermaals zonder verwittiging tijdelijk gesloten voor 

bezoekers van buitenaf. Zo werd Leclef op het einde van 1941 en in het begin van 1942 meermaals de 

toegang tot het kamp ontzegd. Op die manier kon de hulpverlening de geïnterneerden soms weken aan 

een stuk niet toekomen, met alle gevolgen van dien. Sluitingen van M.D.E. vonden in plaats in periodes 

waarbij de Duitse druk op de Spaanse administratie het hoogst was. Zo werd in november 1941 het kamp 

plots gesloten voor hulpverleners, vlak na het bezoek van de Gestapo in het kamp. Leclef en Crener 

mochten het kamp niet betreden en ook hulppakketten mochten niet worden verzonden. Crener verklaarde 

dat “La mesure dont je viens de parler, s’applique à tous –sauf aux allemands-. Mais nous sommes 

heureusement en Espagne “où rien ne dure”...”375 Ook in februari en maart 1942 sloot het kamp 

onvoorzien zijn deuren. Leclef verklaarde na de heropening van het kamp dat ze zouden moeten profiteren 

van de momenten dat het kamp open was, omdat het ieder moment terug zijn deuren zou kunnen sluiten 

à cause de l'influence très forte de la Gestapo.376 Deze wispelturigheid van het Spaanse bestuur maakte 

het bijzonder moeilijk voor de hulpverleners om hun werk te doen.  

De dienst Staatsveiligheid in Lissabon stelde dat de heersende middelen niet volstonden en er 

onvoldoende succesvolle resultaten werden behaald. Men moest drukmiddelen van buitenaf inzetten.  

Zo werd er allereerst de hulp ingeroepen van externe bronnen. De Amerikaanse ambassade werd 

meermaals gevraagd om te interveniëren wanneer het kamp gesloten was voor de Belgische 

representanten. Ze vroegen tussenkomst van de Amerikaanse ambassadeur bij de Spaanse administratie 

en praktische hulpverlening aan de geïnterneerden.377 Hiernaast wou de dienst staatsveiligheid in Lissabon 
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de tussenkomst van de ‘Heilige Stoel’ aanvragen. Men dacht dat het Vaticaan als extra drukmiddel in 

Spanje een verandering zou kunnen teweegbrengen ten voordele voor de Belgische geïnterneerden:  

“Nous croyons que si la plus haute autorité de l’Eglise faisait appel aux sentiments 

de charité chrétienne du Gouvernement Espagnol pour épargner à nos compatriotes 

les dures souffrances d’un hiver rigoureux, celui-ci pourrait difficilement s’opposer 

au refoulement sur le Portugal ou Gibraltar de nos internés, étant donné surtout la 

faible importance que, sur le plan de la politique générale, revêt cette question.”378 

Spaak reageerde weigerachtig t.o.v. de tussenkomst van de Heilige Stoel. Hij stelde dat ze tegenover de 

autoriteiten in het Vaticaan moeilijk zouden kunnen verstoppen dat de bevrijding van de geïnterneerden 

zou leiden tot hun participatie in het Belgische leger. Hij bemerkte hierna dat de Paus niet zou 

tussenkomen in zulke zaken en het verzoek voor zijn bemiddeling daarom allicht weinig zou opbrengen.379  

Twee maanden later diende staatsveiligheid nogmaals hetzelfde verzoek in bij Spaak. Ze stelden dat de 

situatie in M.D.E. aanzienlijk verslechterd was en “les perspectives de libération d’un grand nombre de 

nos compatriotes étant devenues fort problématiques.”380 Ze stelden dat de Paus uit humanitaire 

overwegingen misschien wel zou tussenkomen, net zoals hij dat in andere situaties al had gedaan.  

Volgens Lepage was de situatie in Spanje op dat moment zo acuut dat ze het hoe dan ook zouden moeten 

proberen, aangezien ze de huidige middelen volledig hadden uitgeput.381 In de maanden die volgden bleef 

de vraag naar de tussenkomst van het Vaticaan prangend aanwezig. Ook de Britse autoriteiten wensten 

een tussenkomst van de Heilige Stoel, voornamelijk met betrekking tot de Poolse gevangenen, wiens 

situatie in M.D.E. desastreus was en waarvan nog geen enkele geïnterneerde was bevrijd.382 

Het grootste drukmiddel waarover de Belgische regering beschikte t.o.v. Spanje waren de koloniale 

producten uit Congo. De import van deze producten was levensnoodzakelijk voor de Spaanse staat die op 

dat moment op het randje van een regelrechte hongersnood stond. De Belgische regering begreep de 

noodzakelijkheid van deze producten en deinsde ook niet terug om dit meermaals te gebruiken om 

toegevingen te verkrijgen van de Spaanse staat.  

In december 1941 zette de Belgische regering in Londen de eerste keer de uitvoer van koloniale producten 

naar Spanje stop wegens la politique inamicale.383 De leveringen die nog moesten plaatsvinden werden 

opgeschort tot nader order. Spaak stelde dat “il serait réellement inadmissible que pour le prix de notre 

complaisance nous ne puissions récolter qu'une politique inamicale et contraire à toutes règles du droit 
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international.”384 Hij maakte hierbij duidelijk aan de Spaanse autoriteiten dat de Belgische regering niet 

opgezet was met de behandeling van hun geïnterneerden in Spanje en dat de bestraffing van opsluiting 

zonder limiet te extreem was. Hij verklaarde verder dat er de blokkade pas opgeheven zou worden 

wanneer Spanje zijn houding veranderde t.a.v. de Belgische regering en de Belgische geïnterneerden in 

M.D.E In een brief aan Taverna, de Spaanse vertegenwoordiger in Londen, stelde hij het volgende: 

“Veuillez noter que nous ne demandons rien à l’Espagne qu’elle ne pisse nous 

accorder en vertu de sa neutralité. Les Belges qui demandent à transiter par votre 

pays désireux de gagner soit la colonie, prolongement du territoire national soit un 

pays de l’Amérique latine, ces Belges véritablement commettent-ils un crime?  

Ils ont tous de l’argent, ils en laissent fatalement en Espagne au cours de leur 

voyage, ils n’arriveront pas à comprendre en quoi ces transits peuvent, ou blesser 

les autorités espagnoles (…).”385  

Hij vervolgde met een oproep voor Spaanse medewerking. Indien de Spaanse autoriteiten zich 

bereidwilliger zouden opstellen, kon er terug onderhandeld worden over uitwisseling van goederen.  

De brief werd besloten met een lichte dreiging aan het adres van de Spaanse staat:  

“(…) Je n’ai qu’un mot à ajouter; l’Espagne jouera demain, nous le savons, un noble 

et grand rôle. Pensez-vous qu’il vaille vraiment la peine, pour une question 

administrative aussi peu importante que le passage en transit de quelques Belges 

malheureux et traqués chez eux, de gâter des perspectives d’avenir qui peuvent être 

grosses de conséquences?”386 

De koloniale producten werden nu voor de eerste keer ingezet als drukmiddel. De Spaanse ambassadeur 

in Lissabon verklaarde dat hij de situatie betreurde en stappen zou ondernemen t.o.v. de Spaanse regering 

om concessies te verkrijgen. Hij verborg overigens ook niet dat de negatieve houding van de Spaanse 

staat t.o.v. de Belgische geïnterneerden te wijten was aan de Duitse druk op de administratie. In oktober 

1941 hadden de Duitse autoriteiten naar verluidt geprotesteerd bij de Spaanse administratie dat er 

Belgische mannen via Spanje de geallieerde troepen konden vervoegen. Het bezoek van de Duitse 

autoriteiten had volgens de ambassadeur een sterke indruk achtergelaten, waarop de regels aanzienlijk 

verstrengd werden. De Spaanse administratie kon volgens hem niet teveel visums tegelijkertijd leveren, 

dit zou immers de Duitse autoriteiten alarmeren. Hij verklaarde dat de gebrekkige beslissingen inzake de 

geïnterneerden in M.D.E. dus afkomstig waren van deze druk achter de schermen.387 

De Belgische regering was zich ervan bewust dat de bronnen die Spanje kon aanspreken voor grondstoffen 

tijdens de oorlog beperkt waren. Zo was er aan het begin van de oorlog afgesproken dat de Duitse staat 

zou instaan voor de economische noden in Spanje, maar deze hulpverlening was grotendeels 
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tekortgeschoten. De Spaanse staat zat economisch totaal aan de grond en de overheid vreesde dat er een 

opstand zou uitbreken indien de situatie nog zou verslechteren. Om die reden moet worden benadrukt hoe 

belangrijk deze producten waren voor de overleving van de staat die een binnenlandse opstand kon missen 

als kiespijn. De Belgische minister van Koloniën, Albert De Vleesschauwer, was zich goed bewust van 

deze situatie en stelde dat Spanje “a besoin de matières premières et semble particulièrement désireuse 

de s’en assurer. Les sources deviennent rares et l’une d’elles est notre colonie qui présente, ainsi une 

importance particulière. Nous ne devons pas manquer d’exploiter cet avantage.”388  

Op het einde van 1941 en het begin van 1942 hing er een nerveuze,  grimmige sfeer in Spanje. De Spaanse 

pers leek te geloven dat de geallieerden voorwendsel zochten om Spanje binnen te vallen in de nabije 

toekomst. Spanje was zich naar verluidt aan het herbewapenen en leek zich voor te bereiden op een 

mogelijke aanval.389 Franco besefte echter dat een mogelijke ingang in de oorlog desastreus zou zijn voor 

de binnenlandse vrede en het wel eens de val van zijn regime zou kunnen betekenen. Enerzijds stelde het 

land zich dus protectionistisch op, anderzijds beseften ze dat een oorlogsverklaring de doodsteek zou zijn 

voor het regime. 

De conclusie van de Belgische regering was simpel: de Spaanse staat zou zijn houding moeten veranderen 

en zich bereidwilliger moeten opstellen om samen te werken met de Belgische instellingen en hierbij 

moest specifiek het aantal vrijlatingen van Belgische geïnterneerden omhoog gaan. Spaak stelde kordaat 

dat hij een specifieke verandering wou zien in de Spaanse houding en dat er tot dan niks zou veranderen. 

In april 1942 vonden er vervolgens bijzonder veel vrijlatingen plaats van de geïnterneerden in M.D.E.390 

Om die reden informeerde Spaak aan Crener dat de onderhandelingen met de Spaanse staat over de export 

van koloniale producten terug hervat mochten worden. Het was een eerste stap richting de herneming van 

de commerciële relaties. Minister van Koloniën, Albert De Vleesschauwer, waarschuwde Spaak echter 

dat ze niet te hard van stapel mochten lopen. Hij vreesde dat het opgeven van de blokkade als een teken 

van zwakte zou worden gezien in Madrid.391 Om die reden maakte Spaak direct duidelijk dat indien Spanje 

zijn houding weer zou veranderen, het direct gedaan zou zijn met de koloniale producten: 

“(...) au cas où les dispositions espagnoles à notre endroit se trouveraient à nouveau 

modifiées, nous suspendrions directement tout octroi de licences quant à ces 

produits.”392 
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In de volgende maanden werden de koloniale producten meermaals ingezet als drukmiddel in de 

onderhandelingen. Wanneer er niet genoeg concessies werden gedaan in vrijlatingen, werd de uitvoer van 

de koloniale producten stopgezet. Hierdoor kwam er een discontinuïteit in de levering van koloniale 

producten en dit beïnvloedde niet enkel Spanje maar ook andere geallieerde staten. Zo leverde Groot-

Brittannië wel nog goederen uit aan Spanje en was een deel hiervan ook afkomstig uit Congo.  

De Britse overheid klaagde bij de Belgische regering over de situatie en verklaarde dat indien België de 

ban op export naar Spanje niet ophief, Groot-Brittannië zijn producten elders zou halen.393 Door de druk 

van Groot-Brittannië werd de ban op koloniale producten meermaals opgeheven.  

Verschillende diplomaten in Spanje klaagden hierover en verklaarden dat de Britse overheid de enige 

partij was die hier munt uit sloeg: 

“La reprise de la livraison de nos produits coloniaux à l'Espagne, non seulement ne 

nous a rien rapporté, mais elle nous a privé de toute arme de négociation d'une part 

et elle a par ailleurs et sans retour possible empiré notre situation.”394 

De Britse invloed dwong de Belgische overheid meermaals tot toegevingen waarvoor ze anders eventueel 

niet tot bereid waren geweest. De ban op koloniale producten werd na verloop van tijd problematisch in 

de onderhandelingen met de Spaanse overheden. Het afwisselend verbieden en toelaten van de export had 

een averechts effect op de Spaanse autoriteiten. De Spaanse administratie wou na verloop van tijd geen 

gevangenen meer vrijlaten tot wanneer ze de garantie hadden dat de koloniale producten effectief naar 

Spanje onderweg waren.395 Na verloop van tijd besloten beide overheden een soort systeem te 

implementeren waarbij de vrijlating van minstens 50 tot 70 Belgen verzekerd moest worden alvorens een 

lading koloniale goederen naar Spanje vertrok. Indien dit ritme werd volgehouden, zou de volledige ban 

van producten naar Spanje stelselmatig afgebouwd worden.396 

Voor de Duitse autoriteiten waren de handelsrelaties tussen België en Spanje een doorn in het oog.  

De commerciële relatie met Congo zorgde er immers voor dat Belgische geïnterneerden sneller werden 

vrijgelaten uit het kamp en naar Congo werden gevoerd. De Duitse autoriteiten waren zich er ook van 

bewust dat vanaf de Belgen in Congo aankwamen, zij vaak alsnog konden doorreizen naar Engeland om 

hier de geallieerde troepen te vervoegen. De Duitse ambassade protesteerde om die reden bij de Spaanse 

administratie en eiste een strikter toezicht op de vrijlating van de geïnterneerden. Deze druk had, zoals 

hiervoor reeds vermeld, effect bij de Spaanse administratie. Het was dan ook op momenten dat de druk 
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het hoogst was, dat de handelsrelaties tussen België en Spanje terug stil vielen en de ban op export 

opnieuw werd gehandhaafd.  

De Spaanse staat kon dit niet volhouden en verklaarde aan de Duitse ambassade dat er toegevingen 

moesten gedaan worden aangezien de Congolese producten onmisbaar waren voor de Spaanse staat. 

Zo stelde de het Ministerie van Buitenlandse Zaken in maart 1942 dat wanneer er in het slechtste geval 

een ‘aantal Belgische krijgsmannen’ de geallieerde troepen zouden vervoegen, dit zelfs niet kon opwegen 

tegen de verwoestende effecten die het uitblijven van koloniale producten zou hebben op de Spaanse 

staat.397 Dit toont enigszins de significantie van de Congolese producten aan als drukmiddel.  

3.5 Dieptepunt Belgisch-Spaanse verstandhouding 

In de laatste maanden van 1942 kwam het tot een tijdelijk dieptepunt in de Belgisch-Spaanse relaties, met 

als culminatie de uitwijzing van Simon Leclef en de sluiting van het Belgisch consulaat in Barcelona. 

Leclefs relatie met de Spaanse autoriteiten was gecompliceerd vanaf zijn aankomst in Spanje maar 

doorheen 1942 werd de Spaanse houding tegenover zijn persoon nog meer afkerig. Zo werd hem in 1942 

meermaals zonder reden de toegang tot  M.D.E. ontzegd. In maart 1942 werd hij tegengehouden door de 

chef van de politie in  M.D.E.  die zijn papieren wou controleren. Volgens de agent miste Leclef een extra 

document dat sinds kort vereist werd door de Spaanse politie. Leclef meldde dat hij hier niet van op de 

hoogte was gesteld en dus onmogelijk in het bezit van dergelijk papier kon zijn. Hij werd vervolgens naar 

het kamp gebracht en daar werd hem verteld dat hij werd opgesloten tot wanneer de directie hem zou 

bevrijden. Leclef sprak vervolgens de kampcommandant aan waarbij hij hem 500 pesetas betaalde, hij 

mocht hierna vertrekken zonder gevolg.398 

Vervolgens rapporteerde Leclef in april 1942 aan de Belgische regering in Londen dat hij geviseerd werd 

door de Duitse ambassade. De Duitse autoriteiten hadden volgens hem tot tweemaal toe geprobeerd hem 

te laten uitwijzen, zonder succes. In mei 1942 stelde hij dat hij wist dat zowel de Gestapo als de Spaanse 

politie hem en zijn woonst in de gaten hielden. Hij verklaarde te vrezen voor een mogelijke arrestatie die 

“serait désastreuse pour nos internés Belges en Espagne (…).”399  

In juni werd Leclef vervolgens aangehouden omdat hij Spaanse identiteitskaarten zou vervalst hebben en 

deze zou hebben doorgespeeld aan mensen die illegaal het land waren binnengekomen.400  

Volgens Leclef zaten Marquet en Chabot achter deze aanhouding. Hij stelde dat voornamelijk Marquet 

het moeilijk had met zijn positie en de bescherming die hij genoot van de regering in Londen en de Britse 

ambassade in Spanje. Leclef verklaarde hoe Marquet zijn werk probeerde te ondermijnen en hem ook in 
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diskrediet trachtte te brengen door geruchten te verspreiden over zijn persoonlijk leven.  

Zowel Marquet als Chabot speelden volgens Leclef een rol bij zijn aanhouding in juni 1942 en hij stelde 

beiden voulaient liquider ‘L’Aumônier’.401 

De aanhouding gebeurde volgens Leclef verder onder druk van de Duitse autoriteiten in Spanje.  

Volgens Leclef was hij als agent uit Londen, spion en linkse man een “nachtmerrie” voor de Duitse 

autoriteiten in Madrid.402 In oktober 1942 besliste het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat 

Leclef het land moest verlaten.403 In april 1943 werd Leclef bijna weer opgesloten in  M.D.E. maar dit 

kon voorkomen worden door onderhandelingen van de dienst Staatsveiligheid.  De uitwijzing van Leclef 

werd vervolgens nog uitgesteld tot juni 1943. Volgens Leclef was het de Gestapo die zijn uitwijzing had 

geforceerd en was de beslissing “décidée pour donner satisfaction aux Allemands.”404 Leclef verliet het 

land in juni 1943 waarna hij uitweek naar Zuid-Amerika. 

In augustus 1942 werd ook het Belgische consulaat in Barcelona gesloten. Marc Jottard werd afgezet als 

Belgisch diplomaat door zijn vermeende ‘extraconsulaire’ activiteiten (cfr Deel I hoofdstuk 2.2.2).  

Volgens Jottard werd hem in augustus 1942 beleefd meegedeeld dat het consulaat gesloten zou worden. 

Hij mocht aanwezig blijven op het Spaanse vasteland maar geen handelingen meer stellen als Belgisch 

diplomaat. Hij verklaarde dat de autoriteiten allicht doorhadden waarmee hij bezig was achter de 

schermen en dat zeker ook de druk van de Duitse autoriteiten heeft meegespeeld in deze beslissing.405  

In april 1943 mocht het consulaat in Barcelona weer heropend worden en werd Jottard weer door de 

Spaanse regering aanvaard (cfr Deel I hoofdstuk 2.2.2). 
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Fase 2: 1943-1944 

3.6 Spaanse regelgeving II 

In 1943 werd de Spaanse regelgeving omtrent illegale vluchtelingen en geïnterneerden in Spanje 

aangepast en verder uitgebreid. Vanaf februari 1943 werd het classificatiesysteem voor geïnterneerden 

herzien en ging het meerdere herwerkingen door. Eind april kreeg het vervolgens een vrij vaste vorm dat 

zou dienst doen tot het einde van de oorlog. De nieuwe normen werden uitgegeven door het Spaanse 

Ministerie van Staatsveiligheid, de meest relevante punten worden hier opgesomd:  

1) “Vluchtelingen uit oorlogvoerende landen van militaire leeftijd (18 tot 40 jaar) die geen 

militaire kopstukken of officieren zijn worden in een concentratiekamp opgesloten; 

2) Alle professionele militairen, onafhankelijk van hun rang of categorie, of zij behoren tot  

grond-, lucht- of zee troepen, worden opgesloten in een concentratiekamp dat hen toegewezen 

wordt door het Ministerie van Oorlog (...);  

3) Alle mannen buiten militaire leeftijd en vrouwen die het land clandestien binnenkomen en die 

beschikken over economische middelen, mogen in Spanje verblijven in gecontroleerde 

vrijheid tot hun documentatie in orde is om het land te kunnen verlaten. Dit gebeurt in overleg 

met hun diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers die hen moet helpen bij de 

voortzetting van hun reis (...) 

Hiernaast mogen ook de vluchtelingen van niet-oorlogvoerende landen onder gecontroleerd 

toezicht worden vrijgelaten, ongeacht hun leeftijd. Het gaat hier om Argentijnen, Ieren, 

Portugezen, Zwitsers en Turken;  

4) De Franse vluchtelingen werden in voorgaande normen als ‘niet-oorlogvoerend’ beschouwd 

omdat hun land een vredesverdrag had gesloten. Door de huidige ontwikkelingen, o.a. de 

Anglo-Amerikaanse occupatie van Noord-Afrika, willen de meeste Franse vluchtelingen deze 

troepen bijstaan in de strijd. Als deze vluchtelingen daarom niet willen terugkeren naar 

Frankrijk, moeten zij beschouwd worden als ‘oorlogvoerend’ en vallen zij onder de 

regelgeving die op deze categorie van toepassing is. Diegenen die, langs de andere kant, het 

omgekeerde doen en vanuit Noord-Afrika terug naar Frankrijk willen gaan door Spanje, 

worden beschouwd als niet-oorlogvoerend. Op hen zijn de normen van toepassing die werden 

uiteengezet in sectie 3, waarbij ze allerlei faciliteiten tot hun beschikking zullen krijgen om 

Spanje te kunnen verlaten naar hun thuisland (...);  

5) Alle Tsjechen, Polen, Joegoslaven en andere ‘staatlozen’ van niet-militaire leeftijd worden 

overgedragen aan het Internationale Rode Kruis. Zij zullen onder de hoedanigheid van het 

Internationale Rode Kruis blijven vallen indien ze geen economische middelen hebben, indien 

ze dit wel hebben vallen ze onder de normen uiteengezet in sectie 3. 

Voor de vluchtelingen van deze nationaliteit die wel van militaire leeftijd zijn, moet de 

algemene norm worden gevolgd (ref. sectie 1);  

Verder moet het concept ‘staatloos’ toegelicht worden. Etymologisch duidt dit woord op 
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‘zonder land’ (...), hier is het van toepassing op:  

a) Degenen die afkomstig zijn uit bezet land en geen diplomatieke of consulaire representatie 

hebben in Spanje zoals de Tsjechen, Polen, Estlanders, etc.; 

b) Diegenen die hun wettelijke nationaliteit betwisten en niet onder de jurisdictie willen vallen 

van die autoriteiten die hun land van herkomst vertegenwoordigen in Spanje, zoals de 

Oostenrijkers die de Anschluss niet erkennen en de Tsjechen en Slowaken die het 

Reichsprotectoraat in Bohemen en Moravië niet erkennen en de Slowaken die op dat moment 

het regime in eigen land niet accepteren; 

c) Diegenen die door hun ras of door een andere reden van dezelfde aard beroofd zijn van hun 

nationaliteit van herkomst en hierdoor niet beschikken over papieren; 

Al deze individuen zullen worden doorverwezen naar het Spaanse Rode Kruis dat zal optreden 

als afgevaardigde van het Internationale Rode Kruis ter vervanging van een diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger;  

6) Volgens de bepalingen van artikel 13 van de Conventie van Den Haag, worden ontsnapte 

krijgsgevangenen die behoren tot een troepenmacht, zonder onderscheid te maken in hun 

nationaliteit; in vrijheid gesteld en mogen zij Spanje verlaten. Diegenen die geen ontsnapte 

krijgsgevangenen zijn, ongeacht hun leeftijd, moeten naar een concentratiekamp gebracht 

worden en vallen verder onder de normen van sectie 3; 

7) De religieuzen worden overgedragen aan hun bevoegde instanties tot welke ze behoren;  

8) Ernstig zieke gevangenen, ongeacht of ze van militaire leeftijd zijn, zullen indien ze over 

economische middelen beschikken, vallen onder sectie 3 en anders overgedragen worden aan 

een liefdadigheidsinstelling. Diegenen die van militaire leeftijd zijn en vastzitten in een 

concentratiekamp en verklaren door ziekte of door een andere fysieke toestand in de 

onmogelijkheid te verkeren om de troepenmachten te vervoegen, zullen onder toezicht van het 

Militaire Tribunaal in gecontroleerde vrijheid worden gesteld (...); 

9) Diegenen van oorlogvoerende landen van militaire leeftijd, die voor de oorlog een residentie 

hadden in Spanje, zullen in gecontroleerde vrijheid worden gesteld en onder sectie 3 vallen;  

10) De soldaten die per toeval op het Spaanse vasteland terechtkomen, zullen ontwapend en 

overgedragen worden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens onder de 

jurisdictie van het Ministerie van Oorlog, Zeemacht of Luchtmacht vallen;  

11) Eenieder die door zijn leeftijd of professionele bezigheid onder de jurisdictie van het 

Ministerie van Oorlog valt, zal als het gaat om generaals, chefs en officiers geïnterneerd 

worden in Jaraba (Zaragoza) en de onderofficieren in  M.D.E.  de Ebro (Burgos). Ook de 
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landelijke troepenmachten worden geïnterneerd in  M.D.E.  de Ebro;  

(...).”406 

De nieuwe regelgeving zag er betrekkelijk anders uit dan die van voorgaande jaren. Allereerst kan er 

opgemerkt worden dat de nieuwe normen veel uitgebreider waren de vorige. Er werden nu meer specifieke 

richtlijnen geven voor elke groep in het bijzonder. Zo werden ook verschillende nationaliteiten apart 

behandeld naargelang de politieke veranderingen in hun thuisland. Elementen uit de vorige regelgeving 

werden nu voorgoed opzij gezet, zoals het onderscheid dat werd gemaakt tussen landen die al dan niet 

bezet waren door Duitsland. Eén van de belangrijkste verschillen hierbij had betrekking op de vrijlating 

van geïnterneerden die uit bezet land afkomstig waren zonder diplomatieke representatie in Spanje (sectie 

5). In de eerste jaren was een vrijlating voor deze nationaliteiten nagenoeg onmogelijk. Nu werd er voor 

deze groepen dezelfde procedure gevolgd als voor andere nationaliteiten. In de eerste jaren werden de 

geïnterneerden van deze nationaliteiten, voornamelijk de Polen en Tsjechen, bijzonder hard benadeeld in 

het beleid rond vrijlatingen en in  M.D.E. in het bijzonder. Van deze groepen zijn er uit deze periode geen 

vrijlatingen bekend en hun positie binnen het kamp was notoir slechter en meer gecompromitteerd dan 

die van andere nationaliteiten. Door deze nieuwe regelgeving zouden zij nu officieel op gelijke voet met 

de andere nationaliteiten behandeld moeten worden. 

Vluchtelingen van militaire leeftijd en professionele militairen werden nog steeds meteen opgesloten (cfr 

sectie 1 en 2). Vluchtelingen buiten militaire leeftijd konden nu in theorie het kamp echter verlaten onder 

gecontroleerd toezicht, dit was ongezien in de voorgaande periode (sectie 3). Het onderscheid dat telkens 

gemaakt werd op basis van ‘economische middelen’ is terug te leiden op de economische situatie in 

Spanje. De overheid wou in die zin geen migranten op het Spaanse grondgebied die niet in hun eigen 

onderhoud konden voorzien en zo dus een last voor de staat zouden zijn. Ook de hulp van het Rode Kruis 

werd nu officieel betrokken in de regelgeving, op die manier werd er ook een oplossing gezocht voor 

diegenen die niet de economische middelen hadden om het kamp zelf te verlaten. 

In sectie 6 werd de vrijlating van krijgsgevangenen besproken. Het is duidelijk dat de Spaanse staat zijn 

regelgeving meer wou afstemmen op dat van het internationaal recht. Ook de vrijlating van religieuzen 

en zieken was een nieuwigheid (secties 7 en 8). Hiervoor werd de gezondheid van de geïnterneerden 

nauwelijks in acht genomen bij bevrijdingen en was het door druk van buitenaf dat deze geïnterneerden 

werden overgebracht naar een ziekenhuis. Nu zouden zij vrijheid onder controle kunnen verkrijgen of 

naar een instelling worden gebracht. 

Het praktisch toepassen van deze normen bleek voor desorganisatie te zorgen in  M.D.E. Plots moest het 

kampbestuur het hele gevangenenbestand opnieuw herzien en bepalen wie al dan niet vrijheid zou 

verkrijgen. Om de situatie onder controle te krijgen zou men het stapsgewijs aanpakken en eerst de 
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geïnterneerden van niet-militaire leeftijd vrijlaten, hierna de krijgsgevangenen. Na deze vrijlatingen zou 

men individuele zaken bekijken.407 

Desondanks deze belangrijke modificaties bleef de regelgeving restrictief naar geïnterneerden van 

geallieerde afkomst toe. Zo werden vluchtelingen van militaire leeftijd nog steeds onmiddellijk 

geïnterneerd. Er kwam zelfs een nieuwe richtlijn voor de Franse vluchtelingen in het bijzonder (sectie 4). 

Voor hen zou het statuut van ‘niet-oorlogvoerend’ vervallen indien ze de geallieerde troepen wilden 

vervoegen. De druk van de Duitse autoriteiten was wel degelijk nog steeds aanwezig en het is duidelijk 

dat de Spaanse staat een zekere transformatie had ondergaan t.o.v. de vorige periode maar er nog niet 

gesproken kon worden van een volledige neutraliteit.  

Zo ging de Spaanse staat vanaf 1943 proberen de influx van vluchtelingen naar Spanje in de praktijk te 

beperken. Gezien de nieuwste oorlogsontwikkelingen had het Duitse Rijk nood aan meer werkkrachten. 

Wanneer op het einde van 1942 Duitsland heel Frankrijk bezette, steeg het aantal Franse vluchtelingen 

naar  M.D.E. om die reden aanzienlijk. Vanaf januari tot juni 1943 was de Franse nationaliteit de grootste 

in het kamp.408 De Spaans-Franse grens werd nu extra versterkt door Duitse grenspolitie. Aan Franse zijde 

werd er een zone ingesteld die alleen kon betreden worden met een Duitse ‘Ausweis’ of Franse ‘Laissez-

Passer’-pas. Aan de grens patrouilleerden nu niet alleen Franse gendarmes maar ook Duitse agenten.  

Volgens de Spaanse historica Ángeles Egido León werd de grens versterkt met zo’n 12.000 Duitse 

agenten waarvan meer dan 3000 van hen op het einde van de oorlog naar Spanje zouden vluchten en velen 

van hen in  M.D.E. zouden terechtkomen (cfr infra). Aan Spaanse zijde zouden mensen die binnen een 

straal van vijf kilometer werden tegengehouden nu onmiddellijk worden teruggestuurd naar Frankrijk.409 

Aanvankelijk werd de grens bewaakt door de Spaanse Guardia Civil, later werden zij verder versterkt 

door speciale eenheden van ‘la policia franquista’. De versterking van de grens gebeurde onder druk van 

de Duitse autoriteiten in Spanje. Hoe bereidwilliger de Spaanse staat zich opstelde t.o.v. de geallieerden, 

hoe harder de Duitse autoriteiten zich lieten gelden in Spanje. Deze druk steeg tot een hoogtepunt in maart 

1943 waarna de Spaanse staat besloot om de grens te sluiten. Deze beslissing werd al snel herroepen onder 

druk van de Britse autoriteiten op 30 april.410 

3.7 Belgische organisatie II 

In 1943 werd er vanuit Londen en de dienst staatsveiligheid in Lissabon initiatief genomen om de 

hulpverlening in Spanje te herorganiseren. Allereerst kwamen er tijdelijk nieuwe medewerkers in de 

hulpverlening in  M.D.E. Zo werd een voormalige Belgische luitenant en geheim agent, Georges Lambert, 

als attaché in dienst genomen op het consulaat van San Sebastian als nieuwe secretaris. Zijn taak bestond 

erin om paspoorten te voorzien voor de Belgische vluchtelingen die Spanje doorkruisten. Hierbij moest 

                                                           
407 Nota informativa del Coronel de Estado Mayor op 10/4/1943. AGMG, DCME. 3.05396 Normas y Asuntos, 

1943. 
408 Egido León, “Franco y la Segunda Guerra Mundial,” 120. 
409 Egido León, “Franco y la Segunda Guerra Mundial,” 117. 
410 Egido León, “Franco y la Segunda Guerra Mundial,” 120. 
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hij zich opstellen als intermediair tussen het consulaat in San Sebastian en de Belgische legatie in Lissabon 

om visums aan te vragen voor Portugal. In dit proces moest hij ook alle vluchtelingen ondervragen, veel 

vluchtelingen (voornamelijk Fransen) deden zich in deze fase immers voor als Belgen om Portugal te 

kunnen bereiken.411 

Lambert moest hiernaast ook instaan voor de hulpverlening aan de geïnterneerden, specifiek in  M.D.E.  

Hij werd opgedragen om Lizarriturri bij te staan in zijn démarches naar het kamp en de geïnterneerden te 

voorzien van levensmiddelen. De Belgische legatie was er in 1943 van overtuigd dat, door de nieuwe 

concessies in de Spaanse regelgeving, de Belgische ambassade in Madrid snel terug geopend zou worden. 

In dit geval zou de ambassade zich terug officieel kunnen bezighouden met het lot van de geïnterneerden. 

Tot dit gebeurde, zou het consulaat in San Sebastian in samenwerking met de ‘Service des Internés’ zich 

verder bezighouden met de geïnterneerden in  M.D.E. Lambert werd hierbij klaargestoomd om in de 

toekomst een mogelijke positie in te nemen op de ambassade.412 Wanneer Leclef in juni het land werd 

uitgestuurd, werd Lizarriturri tijdelijk naar Madrid gestuurd en stond Lambert er tijdelijk alleen voor in 

de hulpverlening in San Sebastian (cfr infra). De medewerking van Lambert op het consulaat in San 

Sebastian was echter maar van korte duur. Door ziekte verliet Lambert San Sebastian in 1944 en ging hij 

via Lissabon naar Congo, waar hij in oktober overleed in Leopoldville.413 

Na de uitwijzing van Leclef in juni 1943 werd er gezocht naar een plaatsvervanger die aan het hoofd kon 

staan van de ‘Service des Internés’. Oorspronkelijk wou de regering in Londen een nieuwe geestelijke 

aan het hoofd zetten van de ‘Service des Internés’. Er was hierbij tijdelijk sprake van ene ‘Abbé Gilliard’ 

in de briefwisseling tussen de staatsveiligheid en Londen, het is niet duidelijk of hij al dan niet terecht 

kwam in Spanje. Aanvankelijk werd Lizarriturri naar Madrid gestuurd maar dit was slechts een tijdelijke 

oplossing.414 Door de bezetting van Frankrijk en de meerdere problemen die heersten in Spanje zoals de 

uitwijzing van Leclef, de tijdelijke sluiting van het consulaat, de druk van de Duitse autoriteiten en het 

onsuccesvolle beleid in vrijlatingen, werd de nood hoger om een afgevaardigde van de staatsveiligheid 

naar Madrid te sturen. Deze persoon zou de moeilijke taak krijgen om een afdeling van de staatsveiligheid 

in Madrid te installeren naar het voorbeeld van Lissabon en hierbij de gedetacheerde agenten in San 

Sebastian en Barcelona te coördineren. Volgens Motte was André Wodon, een agent van de 

staatsveiligheid in Lissabon, hiervoor de aangewezen persoon.415 Lizarriturri werd uiteindelijk vervangen 

in Madrid door Wodon en hij vertrok terug naar het consulaat in San Sebastian. De aankomst van Wodon 

                                                           
411 Belgische Legatie in Lissabon aan Libert op 30/4/1943. Cegesoma, AA 1504/62: Lettres de Max R. Crener, 

Consul chargé de l'Ambassade de Belgique à Madrid.  
412 Ibidem. 
413 Motte aan Spaak oktober 1944. Cegesoma, AA 1504/62. 
414 Interview met Luis Lizarriturri, 7.  
415 Motte aan Spaak en Van Langenhove op 15/6/1943. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. 

en pays neutres: Espagne. Map 40: Dossier Espagne: missions, généralités (organisation des lignes de courrier et 
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liet een tijdje op zich wachten, aangezien er geen visum kon verkregen worden voor hem door Crener. 

Dit werd sterk bekritiseerd door Motte, die hem nogmaals hekelde voor zijn ‘négligence’.416 

In Spanje bestonden er twee afzonderlijke ‘antennes’ van de staatsveiligheid in San Sebastian en 

Barcelona. Hierin waren Lizarriturri en Jottard in de jaren voorheen al actief als geheime agenten (cfr 

Deel II hoofdstuk 3.3.1). Wodon werd, als lid van de staatsveiligheid en als geheim agent, benoemd tot 

“Chef du service détaché à l’ambassade de Belgique à Madrid”. Wodon werd nu dus chef van de post van 

staatsveiligheid in Madrid, d.w.z. dat de twee ‘sous-antennes’ in Barcelona en San Sebastian vanaf dan 

aan hem zouden moeten rapporteren.417 Officieel was Wodon een ‘attaché à l’ambassade pour le service 

d’aide aux réfugiés’, dit was zijn dekmantel bij de Spaanse autoriteiten. Hij werd voorgesteld als het 

nieuwe hoofd van de ‘Service des Internés’ bij de Spaanse activiteiten, dit om zijn activiteiten bij de 

inlichtingendiensten te camoufleren.418 Wodon moest alle zaken inkijken die interessant zouden kunnen 

zijn voor ‘la défense national’ en de veiligheid van het leger. Hiernaast moest hij de communicatie met 

de bezette gebieden vanuit Spanje onderhouden. In zijn bevoegdheid als hulpverlener moest hij ervoor 

zorgen dat de Belgische vluchtelingen Spanje konden doorkruisen en zou hij de vluchtelingen moeten 

interviewen. Verder moest hij de Belgische geïnterneerden in concentratiekampen en gevangenissen 

bijstaan. Hierbij zou hij  M.D.E. regelmatig moeten bezoeken en de geïnterneerden voorzien van 

levensmiddelen. De gedetacheerden van de staatsveiligheid in San Sebastian en Barcelona zouden vanaf 

dan direct aan hem moeten rapporteren. Wodon communiceerde vervolgens rechtstreeks met de regering 

in Londen.419  

Door de aanwezigheid van Wodon werd de activiteit van de Belgische geheime diensten in Spanje meer 

gecoördineerd. De medewerkers die al jaren meewerkten in de antennes, stonden nu in directe verbinding 

met Wodon in Madrid. In 1944 kon de Spaanse politie een aantal clandestiene netwerken oprollen en 

werd een kopstuk van de Belgische spionagedienst gearresteerd. De man (bekend als “Juan el belga”) zou 

hebben ingestaan voor de organisatie van clandestiene ontsnappingsroutes aan de Frans-Spaanse grens.420 

Nu werd ook het consulaat in San Sebastian voor het eerst in verbinding gesteld met deze netwerken. 

Lizarriturri werd hierbij geviseerd door de Spaanse politie. Om te vermijden dat hij zou worden opgepakt, 

                                                           
416 Motte aan Spaak op 14/9/1943. Diplomatiek archief: map 11.652: internés et réfugiés en Espagne. Map 2: 

Rapports de Montyvie. 
417 Brief vanuit Lissabon aan Lefevre op 6/5/1943. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en 

pays neutres: Espagne. Map 40: Dossier Espagne: missions, généralités (organisation des lignes de courrier et 

d’évacuation). 
418 Wodon aan Lepage op 3/6/1944. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays neutres: 
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werd Lizarriturri in juli 1944 officieel tot vice-consul benoemd.421 Volgens Wodon waren de Spaanse 

autoriteiten bereid om een ‘oogje dichtknijpen’ op voorwaarde dat “les actes soient sans aucune relation 

avec les mouvements d'oppositions Espagnols.”422 Ze zouden een oogje dichtknijpen zolang er geen ‘rode 

agenten’ gebruikt werden in de netwerken, volgens Lepage was dit uiteraard onmogelijk: 

“C'est évidemment difficile puisqu'est "Rouge" tout ce qui est opposé au 

"Movimiento" c'est à dire au "Parti" et que nous ne pouvons songer à utiliser des 

Phalangistes!”423 

De informatie over de ontrafelde netwerken werd door de Spaanse politie vervolgens doorgespeeld aan 

de Duitse autoriteiten.424 Dit zorgde ervoor dat het consulaat in San Sebastian in het vizier kwam van de 

Gestapo en Lizarriturri nauw in de gaten werd gehouden. Ook werd de clandestiene overtocht naar Spanje 

zo verder bemoeilijkt, dit ook door de verhoogde patrouillering aan de grens door de Duitse grenspolitie 

(cfr Deel II, hoofdstuk 3.6) 

In april 1943 mocht het consulaat in Barcelona weer heropend worden en werd Jottard weer in werking 

gesteld als Belgisch diplomaat. Deze heropening ging niet zonder slag of stoot en het duurde het een lange 

tijd vooraleer Jottard weer ten volle werd aanvaard door de Spaanse autoriteiten: 

“(..) Ma situation à Barcelone n’est pas encore redevenue parfaite. Certes, j’ai reçu, 

à Madrid et auprès des hautes Autorités de Catalogne, un accueil cordial et 

bienveillant, mais je constate que certaine section de la Police Barcelone (...) 

prétend ignorer officiellement la réouverture du Consulat Général. Ceci est-il dû 

aux lenteurs administratives ou est ce le résultat de l’intervention, provoquée par 

mon retour, d’un élément hostile de la Phalange?”425 

De belangrijkste ontwikkeling in de Belgische organisatie in de laatste twee jaar van de oorlog was de 

heropening van de Belgische ambassade en de aankomst van Jacques De Thier als zaakgelastigde van de 

ambassade in april 1944 (cfr Deel I: Hoofdstuk 2.2.2). Vanaf mei 1944 nam de ambassade weer de leiding 

over alle aangelegenheden omtrent Belgische vluchtelingen en geïnterneerden in Spanje op zich.  

Hierbij kwam De Thier aan het hoofd te staan van de ‘Service des Internés’. Wodon bleef hiernaast ook 

aangesteld in zijn ambt als hulpverlener bij de dienst.426 
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Desondanks deze ontwikkelingen in de Belgische organisatie rond hulpverlening, bleven de oude 

problemen steeds aanwezig. Zo ontbrak het nog steeds vaak aan gerichte coördinatie en samenwerking 

tussen de verschillende diplomaten. Volgens een rapport over de hulpverlening in  M.D.E. tussen oktober 

1943 en juni 1944 waren de oude hindernissen nog steeds niet verdwenen:  

“Il reste encore beaucoup à faire... On a pu aussi diminuer la durée du séjour, mais 

bien des points restent encore à améliorer à ce sujet. On perd encore trop de temps, 

entre l’arrivée au camp et les débuts des démarches à faire pour les passeports et 

les demandes de visas, ce qui prolonge inutilement la durée du séjour des Belges en 

Espagne.”427  

Ook vanuit het kamp kwamen nog steeds dezelfde klachten binnen. Zo werd er geklaagd over 

incompetentie en verwaarlozing van de hulpverleners. Volgens menig gevangenen was er hierdoor een 

‘faillite totale du prestige belge’ en waren hierover ook klachten te horen van Spaanse zijde.428  

Hierbij werd Crener nog steeds zwaar onder vuur gekomen. Volgens verschillende diplomaten en 

gevangenen was het door zijn toedoen dat de administratie nog steeds stroef verliep. Volgens Selys 

Longchamp, een voormalig geïnterneerde in Spanje, moest er een reorganisatie plaatsvinden met de 

volgende objectieven: 

“ (…) une compétence plus grande et indépendance totale des Services de la Sûreté. 

Soit, nomination d’un agent Belge, reconnu ou non reconnu par les Autorités 

Espagnoles, capable d’établir la collaboration nécessaire entre les deux 

services.”429 

Desondanks de veranderingen in de laatste twee jaren was er nog steeds een organisatie in Spanje die niet 

volledig afgesteld was op de noden van de Belgische geïnterneerden in M.D.E. Het verschil was nu alleen 

dat de meeste Belgen inmiddels uit het kamp waren vrijgelaten wanneer de hervorming van de organisatie 

werd doorgevoerd. Hiernaast veranderde het profiel van de Belgische geïnterneerden vanaf eind 1944 (cfr 

infra). Deze nieuwe geïnterneerden hadden een volledig andere achtergrond dan de andere Belgen die 

voorheen in  M.D.E. terechtkwamen en wilden net niet onder de radar van de Belgische instellingen in 

Spanje vallen. Door deze nieuwe situatie kwam de gebrekkige hulpverlening meer naar de achtergrond. 

Het nieuwe gevangenenbestand in  M.D.E. bracht nieuwe problemen en noden met zich mee. De situatie 

keerde zich om tegenover de voorgaande periode waarbij geïnterneerden nu bescherming genoten binnen 

de muren van  M.D.E. Dit zal besproken worden in het laatste hoofdstuk over de naoorlogse periode. 
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3.8 M.D.E: Transformaties 

3.8.1 Vrijlatingen  

Vanaf 1943 waren er aanzienlijk meer vrijlatingen van Belgische geïnterneerden uit  M.D.E. dan de 

periode hiervoor. Volgens een rapport dat werd opgemaakt door Simon Leclef bij zijn vertrek uit Spanje 

in juni 1943 zagen het aantal vrijlatingen van de afgelopen jaren er als volgt uit: 

1941: 44 vrijlatingen 

1942: 200 vrijlatingen 

1943: 431 vrijlatingen.430 

Dit was de situatie op 1 juli 1943, alleen in dit half jaar werden er al dubbel zoveel Belgen vrijgelaten dan 

in de twee jaren hiervoor. In dit getal zijn de ‘Belgische Canadezen’ niet inbegrepen. Het moment dat 

Leclef Spanje verliet waren er volgens hem nog 134 Belgen in het kamp aanwezig.431 Ook de algemene 

cijfers in M.D.E tonen hoe het ritme van vrijlatingen exponentieel steeg in 1943. In 1940 waren er over 

de hele lijn nauwelijks 30 vrijlatingen, in 1943 hiertegen waren er zo’n 8.800 vrijlatingen. De instroom 

van nieuwe vluchtelingen was dan ook gigantisch groot in 1943 en lag rond de 6.800, dit lag veel hoger 

dan de jaren voordien.432 

De berichten van de volgende maanden vanuit de Belgische instellingen in Spanje bevestigen deze 

situatie. Volgens de voorzitter van het Belgische Rode Kruis waren er in juli 1943 nog steeds 34 

verschillende nationaliteiten aanwezig in  M.D.E. maar had de Spaanse overheid enorm veel gevangenen 

vrijgelaten:  

“Ce qui est exact, c’est qu’au cours des dernières semaines, les Autorités espagnoles 

ont accordé des libérations massives aux internés belges, dont la plupart se trouvent 

actuellement en territoire portugais, en route soit vers la Grande-Bretagne soit vers 

notre Colonie. Il reste encore à Miranda un certain nombre de Belges – une 

quarantaine, je pense – mais qui sont eux-mêmes à la veille de se trouver 

évacués.”433 
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Op 3 augustus berichtte Spaak dat  M.D.E. volledig leeg was van Belgen. De laatste Belgen waren bevrijd 

en waren onderweg naar Portugal.434 Bij deze laatste groep bevrijdden waren twee Belgen die al twee jaar 

in het kamp hadden doorgebracht. Zij werden door een speciaal order van Buitenlandse Zaken vrijgelaten, 

samen met alle geïnterneerden die al twee jaar in het kamp hadden doorgebracht.435  

Deze situatie was echter maar van korte duur, in september kwamen er namelijk al nieuwe vluchtelingen 

toe in het kamp. Desondanks is de snelheid en omvang van het aantal vrijlatingen in 1943 bijzonder 

opmerkelijk. In de voorgaande jaren had de administratieve sleur steeds een rem gezet op het aantal 

vrijlatingen. Invrijheidstellingen gebeurden zeer gecontroleerd en meestal in kleine groepen.  

Nu werden de Belgen voor het eerst en masse vrijgelaten én naar Portugal gebracht, dit was ongezien in 

de voorgaande periode. Het is duidelijk dat de nieuwe Spaanse regelgeving zijn vruchten afwierp voor de 

Belgische geïnterneerden en de veranderende oorlogsloop hier aan de basis van lag. Ook de hernieuwde 

Belgische organisatie zal hier voor een deel hebben aan meegeholpen, al was dit allicht minder 

doorslaggevend. Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk waren de meeste bevrijdingen immers al gebeurd 

voor deze hervorming. De nieuwe organisatie had niet de werklast die de hulpverleners de vorige jaren 

hadden en door het lagere aantal geïnterneerde Belgen in  M.D.E. waren vrijlatingen ook makkelijker te 

bekomen. Ook de Congolese producten waren nog steeds een zeer effectief drukmiddel op de Spaanse 

staat en werd ook in 1943 en ’44 meermaals ingezet om toegevingen te krijgen van de Spaanse staat.436 

Zoals eerder vermeld, lag het aantal Belgische gevangenen in deze periode een stuk lager en was de 

Spaanse houding toleranter, hierdoor werd dit middel minder vaak ingezet dan in de eerste jaren van de 

oorlog. 

Het verhoogde aantal vrijlatingen werd ook gestuurd door de stijgende negativiteit in het internationale 

imago van  M.D.E. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Jordana was bekommerd om het 

negatieve imago dat Spanje had in het buitenland en zag zichzelf genoodzaakt om aan schadebeperking 

te doen. De situatie in de Spaanse concentratiekampen dreigde intussen een internationaal schandaal te 

worden. De druk van de geallieerde overheden om deze situatie aan te pakken steeg aanzienlijk in 1943.  

Het hoogtepunt was de hongerstaking die gevoerd werd in januari 1943 in  M.D.E. door de Poolse 

gevangenen. Deze hongerstaking wekte veel protest op bij de diplomatieke vertegenwoordigingen in 

Spanje en het betekende een echt kantelpunt, zowel voor de geïnterneerden als voor de Spaanse 

autoriteiten.437 Jordana begon een ‘opsmukoperatie’ waarbij hij beloofde de situatie in de 

concentratiekampen aan te pakken.  
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De situatie van de Polen was overigens een echte indicator voor de veranderende oorlogsloop. Deze groep 

geïnterneerden vertegenwoordigde een punt van wrijving tussen twee grote blokken die tegenover elkaar 

stonden in de oorlog. Ze werden opgeëist door de Duitsers en verdedigd door de Britten. In die zin was 

hun lot afhankelijk van wie van beide blokken op het moment het meeste macht had. Zo werden ze de 

eerste jaren tot 1943 rechtstreeks onderworpen aan dreigementen en verplichte repatriëring door de Duitse 

ambassade. Na 1943 werden aan de Poolse gevangenen door de geallieerde successen plots in collectieve 

of individuele vrijlatingen toegekend, iets wat hiervoor ongezien was.438 

In  de tweede helft van 1943 kwamen er opnieuw meer vluchtelingen toe in  M.D.E. Zoals besproken in 

het vorige hoofdstuk, had de bezetting van Frankrijk gezorgd voor een exodus van Fransen die de 

oversteek naar Spanje maakten. In heel Frankrijk konden de burgers nu opgeroepen worden voor 

verplichte tewerkstelling. Velen onder hen zagen het niet zitten om naar Duitsland te moeten vertrekken 

om hier in de oorlogsindustrie ingeschakeld te worden. Hierop staken duizenden de grens over en kwamen 

velen hierbij in  M.D.E. terecht.  

De Spaanse staat wou deze influx van vluchtelingen naar Spanje beperken. Gezien het negatieve 

internationale imago van Spanje door de kwestie rond de concentratiekampen, was een manier om dit 

tegen te gaan simpelweg het aantal gevangenen te verminderen. Hoe minder vluchtelingen effectief het 

Spaanse vasteland zouden bereiken, hoe minder vluchtelingen er ook in  M.D.E. zouden terechtkomen.  

Door middel van extra grenscontroles en striktere toelatingsnormen trachtte men de influx van 

vluchtelingen tegen te gaan. Men moest nu, in de mate van het mogelijke, afzien om mensen naar 

concentratiekampen te sturen.439 Dit was in feite een paradox: om het internationale imago te verbeteren, 

liet men meer mensen vrij maar tegelijkertijd beperkte men de instroom van vluchtelingen door een zeer 

xenofobisch grensbeleid te voeren waarbij mensen die clandestien de grens overstaken en opgepakt 

werden in een straal van vijf kilometer van de grens, werden teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen 

(cfr Deel II: hoofdstuk 3.6). Deze politiek lukte niet volledig o.w.v. een aantal redenen. Allereerst kwam 

er veel kritiek op de regel van het terugsturen van geïnterneerden naar Frankrijk, dit vooral door de 

diplomatieke vertegenwoordigingen van de vluchtelingen in kwestie. Om die reden moest men na een 

aantal maanden afzien van deze regel.440 Om zo min mogelijk mensen naar concentratiekampen te laten 

doorstromen, had de Spaanse wetgeving een nieuwe richtlijn ingesteld waarbij mensen van niet-militaire 

leeftijd nu onder ‘gecontroleerde vrijheid’ konden vallen in plaats van geïnterneerd te worden (cfr Deel 

II hoofdstuk 3.6). Bij deze gecontroleerde vrijheid kwamen er echter meerdere problemen kijken.  

Zo gebeurde het vaak dat er in de praktijk geen visums voorzien waren voor deze vluchtelingen, bij gevolg 

liepen zij ongecontroleerd vrij rond. Om die reden deed het Ministerie van Oorlog een suggestie voor een 

                                                           
438 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 145. 
439 Ministerio de Asuntos Extranjeros aan Ministerio del Ejército op 8/1/1943. AGMG, DCME. 3.05396 Normas 

y Asuntos, 1943.  
440 Brief el teniente coronel de E.M. op 8/4/1943. AGMG, DCME. 3.05396 Normas y Asuntos, 1943. 
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systeem van ‘residentiële zones’ nabij de grens, hier zouden de vluchtelingen kunnen verblijven in 

afwachting van hun uitwijzing en kon detentie in een concentratiekamp vermeden worden.441 Door de 

veranderende oorlogsloop steeg het aantal vluchtelingen echter zo exponentieel dat opsluiting in 

concentratiekampen onvermijdelijk leek.  

De instroom van vluchtelingen was zelfs zo excessief dat men andere concentratiekampen opnieuw moest 

inrichten. De Spaanse staat zou vanaf nu geïnterneerden die een hoge rang hadden in het leger, officiers 

en mensen met een academische titel in een ander kamp onderbrengen waar ze konden “leven op het 

niveau dat correspondeert met hun sociale titel waarover ze beschikken”.442 Deze maatregel werd 

getroffen naar aanleiding van de felle kritiek die was geleverd door de Britse overheid op het einde van 

1943. Volgens hen waren de leefomstandigheden in  M.D.E. de ‘Britse soldaten en officiers onwaardig’ 

en was de situatie schandalig.443 Hierop beloofde Jordana ‘residenties’ in te richten speciaal voor diegenen 

met een hogere rang in het leger.444 Dit was een berekende strategie in de opsmukoperatie die hij was 

begonnen in de maanden hiervoor. Door de geïnterneerden met een hogere invloed bij de geallieerde 

autoriteiten af te zonderen en onder te brengen in kampen waar het leefniveau aanzienlijk hoger lag, 

verdween de andere realiteit van  M.D.E. meer naar de achtergrond. 

3.8.2 Duitse geïnterneerden en Belgische collaborateurs in M.D.E. 

Naargelang de oorlog vorderde, kwamen er ook aanzienlijk meer Duitse vluchtelingen toe op het Spaanse 

vasteland. Dit begon al in de eerste maanden van 1943. Zo kwamen er heel wat Duitsers toe uit Afrika, 

die na de successen van de geallieerden in Afrika en de neergang van het Afrikakorps besloten hun rangen 

te ontvluchten en heil te zoeken in Spanje. Hier werden ze opgejaagd door de Duitse ambassade, die hun 

repatriëring eiste. De Spaanse overheid benadrukte echter dat er geen repatriëring kon plaatsvinden zonder 

de toestemming van de geïnterneerde waarvan sprake was.445 

Het profiel van de vluchtelingen veranderde stelselmatig doorheen 1943, dit proces werd enkel doorgezet 

in 1944. In juni 1944 kwamen er, na de landing in Normandië en de val van het Vichy Regime, duizenden 

nieuwe vluchtelingen in Spanje terecht. De Spaanse historicus José Angel Fernandez Lopez spreekt over 

wel 15.000 nieuwe vluchtelingen in Spanje na de ‘val’ van Frankrijk.446 Het gros van deze vluchtelingen 

waren Duitsers, Fransen en Italianen.  

                                                           
441 Ibidem. 
442 Ministerio de Asuntos Exteriores aan Ministerio del Ejército op 9/1/1943. AGMG, DCME. 3.05396 Normas y 

Asuntos, 1943. 
443 Britse ambassade aan Ministerio de Ejército op 14/12/1943. AGMG, DCME. 3.05396 Normas y Asuntos, 

1943. 
444 Antwoord op voorgaande brief door Ministerio de Ejército op 23/12/1943. AGMG, DCME. 3.05396 Normas 

y Asuntos, 1943. 
445 Ministerio de Asuntos Extranjeros aan Duitse ambassade op 30/4/1943. Madrid: Archivo General de la 

Administración. Map 82/06387, nr. 37: Miranda de Ebro, detenidos alemanes, enero-diciembre. 
446 Fernandez Lopez, Historia del campo, 347. 
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Volgens een schema opgemaakt door de Spaanse historica Matilde Eiroa San Francisco, waren de 

volgende nationaliteiten doorlopend het meest aanwezig in M.D.E.:  

 

447 

Voor deze tabel moeten de totaalcijfers toegelicht worden. Bij die cijfers wordt enkel het aantal 

geïnterneerden op een specifiek moment getoond, het laat in die zin dus veel interessante informatie 

achterwege over de maanden hiertussen en is geen volledig accurate voorstelling van het exacte aantal 

gevangenen in  M.D.E. doorheen de jaren. De tabel toont echter wel een interessante evolutie in dominante 

nationaliteiten in  M.D.E. doorheen de jaren en strookt grotendeels met wat er werd bevonden in dit 

onderzoek. Zo waren de Belgen een van de eerste grote groepen die aankwamen in 1940 en bleven ze vrij 

aanwezig tot 1942. In 1943 waren er, door de massale vrijlatingen, veel minder Belgen aanwezig in het 

kamp. De bezetting van Frankrijk zorgde dan weer voor een nieuwe vluchtelingenstroom van Fransen 

naar Spanje, waardoor het aantal Fransen in  M.D.E. steeg. Vanaf 1944 werden de Duitsers een van de 

dominante nationaliteiten in  M.D.E. Duizenden Duitse soldaten besloten na juni 1944 hun posten te 

verlaten en heil te zoeken in Spanje, onder hen veel leden van de voormalige grenspolitie die in het jaar 

voordien waren ingezet om de Frans-Spaanse grens te patrouilleren. Deze groep vormde zelfs een aparte 

groep binnen de Duitse gevangenen in M.D.E., namelijk de ‘Aduaneros alemanes’ (“Duitse douane”).  

                                                           
447 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 130.  
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Van de Duitse vluchtelingen kwamen er zo’n kleine 2000 uiteindelijk in  M.D.E. terecht.448  Volgens de 

cijfers van het militaire archief in Guadalajara kwam het gros van de Duitse geïnterneerden wel degelijk 

in 1944 binnen: 

 

Tabel 2: Duitse geïnterneerden in M.D.E. in 1940-1946. 

*Bij deze tabel moet de opmerking gegeven worden dat ook deze cijfers niet 100% feilloos zijn. De cijfers werden 

gebaseerd op de inventaris van de vluchtelingen in  M.D.E. dat bewaard wordt op het militaire archief in Guadalajara. 

Hier en daar kunnen cijfers afwijken gezien niet alle documentatie bewaard is gebleven. De exacte cijfers kunnen 

dus variëren, desondanks toont de grafiek een waarachtig beeld dat strookt met informatie uit andere bronnen. 

Veel van deze Duitse vluchtelingen werden overgebracht van  M.D.E. naar zogenaamde ‘residenties’ in 

Sobron (Alava), Jaraba (Zaragoza) en Molinar de Carranza (Biskaje). Tussen oktober 1944 en mei 1945 

zouden hierbij zo’n 1000 Duitsers zijn overgebracht.449 Deze zogenaamde ‘residenties’ werden ook wel 

eens ‘kuuroorden’ genoemd en zagen er betrekkelijk anders uit dan  M.D.E. en andere 

concentratiekampen. Verschillende van de residenties waren al geopend in 1943 voor professionelen uit 

de geallieerde legers (cfr Deel II, hoofdstuk 3.8.1). In 1944 kwam hier dus een hele grote groep Duitse 

vluchtelingen bij. Die residenties werden om die reden later wel eens spottend bestempeld als ‘Duitse 

spa’s’.450 

De instroom van deze grote groep Duitsers in  M.D.E. bracht de nodige spanningen met zich mee.  

Tot 1944 bestond het gevangenenbestand in M.D.E., met uitzondering van een aantal ‘verdwaalde’ 

                                                           
448 Volgens de cijfers in het archief in Guadalajara gaat het om 1965 Duitsers. Deze cijfers die worden 

aangegeven in de literatuur wijken hier licht van af en spreken algemeen over 2000 Duitsers. 

Archivo General Militar de Guadalajara: Unidades disciplinarias. 3.3: Deposito de concentración y clasificación 

de personal extranjero de Mirandade Ebro: 3.3.1.12 Aduaneros Alemanes. 

 
449 Archivo General Militar de Guadalajara: Unidades disciplinarias. 3.3: Deposito de concentración y 

clasificación de personal extranjero de Miranda de Ebro: 3.3.1.12 Aduaneros Alemanes. 
450 Eiroa San Francisco, “Refugiados,” 136. 
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soldaten van de asmogendheden, uitsluitend uit Spanjaarden die waren opgesloten tijdens de Burgeroorlog 

als tegenstanders van het Franquisme, of uit gevangenen van geallieerde afkomst. Deze laatste groep 

waren veelal mensen die op de vlucht waren van de Duitse bezetter en het leger van hun land wilden 

vervoegen. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd geduid, waren er ook al in 1943 Duitse gevangenen 

toegekomen in  M.D.E. Zij waren in 1943 echter nog sterk in de minderheid. Vanaf 1944 kwam er een 

grotere instroom van Duitse gevangenen in het kamp waarop zij plots een dominante aanwezigheid 

vormden in het kamp. Gevangenen die van de Duitse bezetting waren gevlucht uit eigen land, zagen 

zichzelf plots verenigd ‘onder hetzelfde dak’ met hun ideologische tegenstanders. 

Vele gevangenen waren niet alleen ideologisch gekant tegen de aslanden, maar waren de voorbije jaren 

opgejaagd door de Duitse autoriteiten in eigen land. Voornamelijk voor de zogenaamde ‘staatlozen’ 

(Polen, Tsjechen) was het samenleven met deze nieuwe groep geïnterneerden bijzonder moeilijk.  

De spanningen binnen het kamp liepen hoog op en incidenten bleven dan ook niet lang uit.  

De Duitse geïnterneerden werden naar verluidt belaagd door de andere gevangenen en konden hun barak 

nauwelijks verlaten, tenzij onder begeleiding van Spaanse militairen. Er waren hierbij verschillende 

incidenten waarbij Duitse geïnterneerden en collaborateurs van de aslanden zwaargewond raakten.451 

De situatie werd onhoudbaar en het kamp werd opgedeeld in twee delen. Hierbij ontstond er een soort 

‘geallieerd’ en ‘Duits’ subkamp binnen M.D.E.452 

De Duitsers hadden voor het overige een bevoordeelde positie binnen het kamp. Zo kregen de Duitse 

geïnterneerden veel meer vrijheden dan de andere geïnterneerden en mochten ze onder begeleiding het 

kamp verlaten. Volgens de Spaanse historicus José Angel Fernandez Lopez kregen de Duitse 

geïnterneerden van de Spaanse kampbegeleiding alle faciliteiten tot hun beschikking om hun verblijf in 

het kamp zo comfortabel mogelijk te maken. Zo mochten sommigen een bad laten installeren voor hun 

persoonlijke hygiëne, hadden ze toegang tot een tandarts en hadden sommigen zelfs een persoonlijke 

begeleider.453 Het mag duidelijk wezen dat dit niet het geval was voor alle Duitse geïnterneerden en dat 

dit voornamelijk kopstukken waren die beschikten over veel geld. Voor de hulpverlening waren de Duitse 

geïnterneerden aangewezen op de Duitse ambassade, die geopend bleef tot april 1945, en het 

Internationale Rode Kruis. Tot deze periode kwamen er op wekelijkse basis Duitse afgevaardigden en 

agenten van de Gestapo op bezoek in  M.D.E. die levensmiddelen en geld aan de Duitse geïnterneerden 

brachten.454 

De Duitse ambassade had hierbij nog steeds een sterke grip op de Spaanse administratie. Zo stemde het 

Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken in juli 1943 , op aanvraag van de Duitse ambassade, ermee 

                                                           
451 Fernandez Lopez, Historia del campo, 350. 
452 Archivo General Militar de Guadalajara: Unidades disciplinarias. 3.3: Deposito de concentración y 

clasificación de personal extranjero de Miranda de Ebro: 3.3.1.12 Aduaneros Alemanes. 
453 Fernandez Lopez, Historia del campo, 351. 
454 Fernandez Lopez, Historia del campo, 395. 
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in om Duitse deserteurs die zich sinds kort in  M.D.E. bevonden, gevangen te houden en niet vrij te laten, 

gezien het volgens hen om criminelen ging.455 In februari 1944 deed hetzelfde scenario zich opnieuw 

voor. Volgens de Duitse ambassade bevonden er zich onder de Duitse deserteurs aanhangers van het 

communisme. Dit werd gecommuniceerd aan het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken die 

verzekerden dat deze individuen extra toezicht zouden krijgen in het kamp.456 De Duitse autoriteiten 

hadden een eigen agenda bij dit soort aanvragen. Zo werd het duidelijk dat deze Duitse ‘criminelen’ voor 

wie men extra toezicht en langere detentie vroeg, vaak vluchtelingen waren die zich hadden afgekeerd 

van het Derde Rijk en nu gezocht werden door de Duitse autoriteiten. Een voorbeeld hiervan was  de zaak 

rond Walter Kutschmann, een voormalige nazi die SS commandant en lokale chef van de Gestapo was 

geweest.457 Kutschmann had zich afgekeerd van Duitsland en vervolgens zijn post ontvlucht waardoor hij 

in  M.D.E. terechtkwam. In  M.D.E. werd hij vervolgens geïsoleerd door de kampautoriteiten op aanvraag 

van de Duitse ambassade:  

“(...) hij is in het bezit van belangrijke geheimen die van belang zijn voor zowel de 

Duitse als Spaanse overheden (...) dus is het aanbevolen om hem in absolute isolatie 

te houden van de andere gevangenen, want door zijn informatie zouden zij geheime 

zaken aan het licht kunnen brengen bij hun overheden en op die manier een moeilijke 

situatie creëren in de internationale relaties op politiek en diplomatiek vlak.”458 

De Spaanse autoriteiten pasten echter wel strikter de normen van uitlevering toe, ook op Duitse 

geïnterneerden. Zo eiste de Duitse ambassade meermaals de uitlevering van Kutschmann, dit werd echter 

keer op keer geweigerd door de Spaanse overheid. De richtlijn dat uitleveringen tegen de wil van de 

geïnterneerde onmogelijk waren, werd weer gehandhaafd. Hier moet men wel bij vermelden dat 

Kutschmann tijdens de Spaanse Burgeroorlog de troepen van Franco had versterkt en dit allicht ook een 

rol zal hebben gespeeld in de beslissing om hem niet uit te leveren.459 

Naast de groep Duitse vluchtelingen was er een nieuwe instroom van internationale collaborateurs in  

M.D.E. vanaf 1944, waaronder een merkwaardig aantal Belgische collaborateurs. Zoals reeds besproken 

werd, waren er na de bevrijding van Brussel veel Belgische collaborateurs naar Spanje gevlucht (cfr Deel 

I, hoofdstuk 3.2.1). Zij kwamen naar Spanje in de hoop een veilig toevluchtsoord te vinden of om door te 

reizen naar Zuid-Amerika. Tijdens 1944 werd de aanwezigheid van deze ‘indésirables’ op het Spaanse 

vasteland geseind door de Belgische staatsveiligheid. Het ging hier om individuen van twijfelachtige 

afkomst, met connecties tot collaborationistische organisaties of netwerken. Doorheen 1945 steeg het 

aantal Belgische collaborateurs in  M.D.E. verder. Een aantal kopstukken uit de Belgische collaboratie 

                                                           
455 Ministerio de Asuntos Exteriores aan Ministerio del Ejército op 24/7/1943. AGMG, DCME. 3.05394 

Desertores alemanes 1943-1944. 
456 Ministerio de Asuntos Exteriores aan Ministerio de Gobernación op 23/2/1944. AGMG, DCME. 3.05394 

Desertores alemanes 1943-1944. 
457 Fernandez Lopez, Historia del campo, 356. 
458 Ministerio de la Gobernación op 6/2/1945. AGMG, DCME. 3.05394 Desertores alemanes 1943-1944. 
459 Ministerio de Asuntos Exteriores aan Ministerio del Ejército op 27/12/1944. AGMG, DCME. 3.05394 

Desertores alemanes 1943-1944. 
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zijn in  M.D.E. gepasseerd, o.a. Leo Poppe, S.J. Verdoodt (leider van DeVlag), Renaat Saey en Hector de 

Bruyne.460  

 

In augustus 1944 stuurde Wodon een lijst door naar de dienst staatsveiligheid van mensen die lid zouden 

zijn geweest van dergelijke organisaties en netwerken die op dat moment opgesloten zaten in  M.D.E.  

Hij vermeldde hierbij dat deze individuen niet als Belgen erkend zouden worden door de Belgische staat 

en dus geen materiële ondersteuning zouden krijgen.461 In augustus 1944 kwamen Wodon en De Thier 

samen met andere hulpverleners om een beleid uit te stippelen omtrent deze ‘indésirables’. Hierbij was 

het moeilijk om een algemene regel te vinden en was het niet volledig duidelijk welke criteria men zou 

moeten hanteren. Wodon schreef: 

“Dès à présent, l'Ambassade de Belgique à Madrid s'efforce d'établir une 

discrimination entre les Belges. Par exemple, le fait qu'un Belge a fait partie, à un 

moment donné, d'un des services auxiliaires de l'armée allemande peut-il être pris 

comme base de cette discrimination? Doit-il être entendu que l'organisation Todt ne 

doit pas être considérée à cet égard comme un service auxiliaire de l'armée 

allemande?”462 

Gezien deze Belgen geen ondersteuning kregen van de Belgische hulpverlening, moesten ze alternatieve 

manieren vinden om middelen en vrijlatingen te verkrijgen. Een opmerkelijke manier hierin was door 

zich te laten erkennen door de kampoverheid in  M.D.E. als ‘officier’ bij het Duits leger. Indien ze konden 

bewijzen dat ze hadden gestreden tegen het communisme, kon men een vervroegde vrijlating bekomen. 

Zo zijn er in het archief in Guadalajara brieven bewaard van dergelijke Belgische geïnterneerden die zich 

wilden laten erkennen om een vrijlating of hulpverlening te bekomen. Een voorbeeld hiervan is de zaak 

rond Robert Delfs. Hij verklaarde dat hij in het Vlaams Legioen had gezeten en had gestreden ‘tegen het 

communisme’. Nu zat hij in  M.D.E. zonder enige middelen aangezien hij geen ondersteuning kreeg van 

de Belgische staat. Met behulp van andere Duitse militairen kon hij bewijzen dat hij effectief 

‘hauptsmann’ was geweest in het Duitse leger.463 Hierop zette het Spaanse Ministerie van Buitenlandse 

Zaken de procedure in gang om de vrijlating van Delfs te bewerkstelligen.464 

 

 

                                                           
460 Fernandez Lopez, Historia del campo, 379. 
461 Note pour DORA door Wodon op 9/8/44. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays 

neutres: Espagne. Map 43. 
462 Note pour DORA door Wodon op 9/8/44. Deelarchief Veiligheid van de Staat: Antennes de la S.E. en pays 

neutres: Espagne. Map 43. 
463 Brief van Robert Delfs op 12/7/1945. AGMG, DCME. 3.05396: Reconocimiento de oficiales 1944-45. 
464 Ministerio de Asuntos Exteriores aan General Subsecretario del Ejército op 10/9/1945. AGMG, DCME. 

3.05396: Reconocimiento de oficiales 1944-45. 
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Evaluatie 

De analyse van het beleid over de Belgen in M.D.E. tijdens de Tweede Wereldoorlog is een werk van 

lange adem. In deze periode was de aanwezigheid van de Belgische gevangenen in M.D.E. ook het grootst. 

Het beheer over deze gevangenen was een complex samenspel van verschillende factoren. Binnen dit 

beleid was elke instelling en medewerker, zowel aan Spaanse als Belgische zijde, verweven in een grote 

administratieve ‘machine’. Hierbij stond elke gebeurtenis of beslissing in connectie met een besluit dat 

werd genomen op een andere post. Alles dat hierin fout kon lopen door interne of externe complicaties 

had zijn invloed op het geheel. Elke radar moest hierbij correct functioneren opdat de hele machine zou 

blijven werken.  

In dit hoofdstuk werd getracht de evolutie binnen dit beleid doorheen vijf jaar oorlog te ontvouwen. 

Gedurende vijf jaar was een gecoördineerd beleid over de Belgische gevangenen nagenoeg altijd 

problematisch. Zowel interne problemen zoals de gebrekkige Belgische organisatie en de rivaliteit tussen 

diplomaten als externe problemen zoals de reactionaire Spaanse houding en de druk van de Duitse 

ambassade op de Spaanse administratie, waren een constante in deze vijf jaar. Desalniettemin vond er een 

evolutie plaats binnen het bestuur.  

Het beheer over de Belgische geïnterneerden in M.D.E. zag er op het einde van de oorlog totaal anders 

uit dan in 1940. In het eerste jaar van de oorlog kon er hoegenaamd niet gesproken worden van een echte 

Belgische organisatie in Spanje. Na de vlucht van de Belgische ministers door Spanje sloot de Belgische 

ambassade zijn deuren. In de chaotische periode die volgde, ontpopten een aantal medewerkers binnen de 

Belgische diplomatieke vertegenwoordiging zich tot hulpverleners. Deze medewerkers moesten 

vindingrijk zijn in hun optreden en in staat zijn om zich aan elke nieuwe situatie aan te passen. Gezien de 

wisselvallige houding van de Spaanse overheid was dit geen vanzelfsprekendheid, het gevaar om 

opgepakt te worden was dan ook een constant gevaar. De regelgeving die in deze periode was opgesteld 

omtrent het beleid dat moest gevolgd worden inzake buitenlandse geïnterneerden was nog erg ruw.  

In dit jaar was de hulpverlening aan Belgische geïnterneerden een zaak van spontane handelingen die niet 

gestuurd werden door algemene beleidsnormen maar door individuele beslissingen. Het aantal 

vrijlatingen lag in deze periode dan ook laag. 

Pas wanneer de ‘Service des Internés’ werd opgericht in 1941 kreeg de Belgische organisatie in Spanje 

een iets vastere vorm. Het beleid werd nu verdeeld onder een aantal medewerkers die zich specifiek 

gingen toespitsen op het verkrijgen van vrijlatingen en het verlenen van praktische hulp aan de 

geïnterneerden. Desondanks het feit dat de organisatie nu meer afgelijnd werd, doken er steeds meer 

problemen op in de hulpverlening. Deze problemen hadden grofweg twee verschillende ontstaansgronden. 

De eerste set problemen kwam voort uit de gebrekkige Belgische organisatie. Conflicten tussen 
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diplomaten en het gebrek aan vertrouwen dat er heerste tussen medewerkers was de kern van vele 

complicaties en maakte een gericht beleid praktisch onmogelijk. De tweede set problemen vloeide voort 

uit de Spaanse attitude die afkerig stond t.o.v. de Belgische administratie. Die attitude werd enerzijds 

gestuurd door de invloed van de Duitse autoriteiten in Spanje. In de Spaanse regelgeving rond 

internationale gevangenen was deze invloed duidelijk waar te nemen. De attitude was anderzijds een 

manifestatie van de slechte relatie die al langer bestond tussen de Belgische en Spaanse overheden.  

Tot 1943 werd het beleid over de Belgische geïnterneerden in M.D.E. hierdoor bemoeilijkt. Het aantal 

vrijlatingen lag betrekkelijk laag (44 in 1941; 200 in 1942, cfr hoofdstuk 3.8.1) en de praktische 

hulpverlening aan de geïnterneerden schoot vaak te kort. Het enige echte drukmiddel waarover de 

Belgische regering beschikte waren de koloniale producten uit Congo. Dit drukmiddel bleek effectief en 

op die manier konden toch een aantal concessies verkregen worden. De Belgisch-Spaanse relatie bereikte 

echter een nieuw dieptepunt op het einde van 1942 door de uitwijzing van Simon Leclef en de sluiting 

van het consulaat in Barcelona.  

Vanaf 1943 begon het tij stilaan te keren. Vanuit de Spaanse overheid werd de wetgeving omtrent 

buitenlandse geïnterneerden nu aangepast en uitgebreid. De wetgeving uit de voorgaande jaren was 

restrictief t.o.v. de geallieerde vluchtelingen die het land binnenkwamen. Deze regels werden nu 

gedeeltelijk versoepeld waardoor de vrijlating van grotere groepen nu bewerkstelligd kon worden.  

Dit kan duidelijk waargenomen worden in de cijfers, in de eerste zes maanden van 1943 werden er dubbel 

zoveel Belgische geïnterneerden vrijgelaten dan in de vorige twee jaar (cfr hoofdstuk 3.8.1). Ook de 

Belgische organisatie in Spanje transformeerde zich vanaf 1943. Na de uitwijzing van Leclef kwamen er 

een aantal nieuwe medewerkers toe op het Spaanse vasteland en werd de aanwezigheid van de 

staatsveiligheid in Spanje nadrukkelijker.  

Vanaf 1944 mocht de Belgische ambassade vervolgens terug geopend worden en kwam Jacques De Thier 

toe in Spanje. Vanaf dat moment veranderde het beleid over de Belgische geïnterneerden compleet.  

De Thier kreeg de leiding over alles wat met de Belgische geïnterneerden te maken had en hij vervulde 

deze rol met meer succes dan zijn voorgangers. Desalniettemin was het niet zozeer de nieuwe organisatie 

maar veeleer de veranderende atmosfeer binnen M.D.E. en de Spaanse administratie waardoor het beleid 

effectiever werd. Allereerst had het gros van de vrijlatingen reeds plaatsgevonden in 1943, lang voor de 

administratieve hervorming binnen de Belgische organisatie. De aanwezigheid van Belgische gevangenen 

in M.D.E. was in het laatste jaar en half van de oorlog veel minder significant dan in de voorgaande 

periode. De werklast voor de nieuwe medewerkers lag nu dus veel lager dan hiervoor. Hiernaast vond er 

vanaf 1944 een transformatie plaats in de dominante nationaliteiten in M.D.E. De nieuwe instroom 

gevangenen bestond nu voornamelijk uit Duitse vluchtelingen en internationale collaborateurs. De aard 

van het kamp veranderde nu naar een wijkplaats voor deze nieuwe soort vluchtelingen.  

Deze vluchtelingen pasten totaal anders binnen dit beleid. Gezien de meesten onder hen op de vlucht 

waren van een juridische vervolging, wilden zij niet gerepatrieerd worden uit het kamp.  
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M.D.E. bood nu muren van bescherming. Dit was een totale omkering van de situatie in de voorgaande 

jaren. In die zin kan er dus gesteld worden dat het beleid in de laatste twee jaar inderdaad meer ‘succesvol’ 

was, er werden immers meer vrijlatingen bekomen en de hulpverlening werd doelgerichter.  

Anderzijds waren deze resultaten niet zozeer het gevolg van een efficiënter bestuur maar veeleer van 

externe omstandigheden. 
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4. Naoorlog (1945-1947) 
 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Spanje een begeerde bestemming voor duizenden internationale 

collaborateurs die op de vlucht waren voor justitie in eigen land. Beschermd door de Spaanse administratie 

en regelgeving vonden deze vluchtelingen nu onderdak in Spanje, sommigen permanent, anderen tijdelijk.  

Hierbij transformeerde  M.D.E. zich van concentratiekamp in een toevluchtsoord voor Duitse 

vluchtelingen en internationale collaborateurs. Hiermee werd een proces voortgezet dat al was begonnen 

in 1944. De meeste geïnterneerden waren, naast de Duitse gevangenen, afkomstig uit, Italië, Frankrijk en 

België. De Belgische collaborateurs stroomden uit alle uithoeken van Europa toe naar  M.D.E.  

Zoals al werd besproken, werd er vanuit de Belgische regering druk gezet op Spanje om belangrijke 

kopstukken uit te leveren (cfr Deel I, hoofdstuk 3.2.1) Doorheen de eerste twee jaar van de naoorlogse 

periode kwam de Belgisch-Spaanse relatie hierdoor zwaar onder vuur te liggen aangezien Spanje niet 

inging op deze verzoeken. De meeste Belgische collaborateurs die in Spanje vertoefden, konden op deze 

manier een nieuw leven beginnen in Spanje of doorreizen naar Zuid-Amerika.  

4.1  M.D.E. als toevluchtsoord 

4.1.1 Duitse gevangenen en Belgische collaborateurs 

De Spaanse overheid wou  M.D.E. na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog oorspronkelijk zijn 

deuren laten sluiten. Het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken had de opdracht gegeven aan het 

Ministerie van Oorlog om “alle gevangenen die door het clandestien oversteken van de Spaanse grens 

tijdens de oorlog waren geïnterneerd over te dragen aan hun respectievelijke diplomatieke 

vertegenwoordigingen of aan het Internationale Rode Kruis.”465 Hierbij zouden ze zo snel mogelijk het 

Spaanse vasteland moeten verlaten.  

Een meerderheid van de gevangenen wou echter niet overgedragen en gerepatrieerd worden aan de 

respectievelijke diplomatieke vertegenwoordigingen. De Spaanse administratie informeerde vervolgens 

dat “diegenen die niet gerepatrieerd willen worden, in het kamp van  M.D.E.  de Ebro kunnen blijven tot 

wanneer er een andere oplossing gevonden wordt”.466 Deze maatregel werd getroffen aangezien volgens 

de Spaanse wetgeving niemand tegen zijn wil gerepatrieerd kon worden. Hierbij werden de chefs van de 

verschillende interneringskampen opgedragen om erop toe te zien dat deze regel ten allen tijden werd 

nageleefd. De Spaanse overheid bleef volhouden dat deze wet doorheen de oorlog was gehandhaafd en 

de geallieerde overheden nu geen ongewilde repatriëringen konden eisen omdat dit hen uitkwam. Dit was 

                                                           
465 Ministerio de Asuntos Exteriores aan Ministerio del Ejército op 23/05/1945. AGMG, DCME. 3.05394: Cierre 

del deposito 1945-1946. 
466 Ministerio de Asuntos Exteriores aan Ministerio del Ejército op 20/10/1945. AGMG, DCME. 3.05394: Cierre 

del deposito 1945-1946. 
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echter niet volledig waar, zoals reeds is besproken werd de wet op ongewenste repatriëringen doorheen 

de oorlog wel een aantal keer geschonden. 

De Duitse geïnterneerden in  M.D.E. werden nu als ‘politieke vluchtelingen’ geclassificeerd, waardoor ze 

de bescherming van de Spaanse staat genoten. Dit werd gecommuniceerd door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken in juni 1945:  

“In relatie tot het Duitse kamp (in M.D.E.) kan men de gevangenen classificeren als 

politieke vluchtelingen, gezien zij zich ook hebben ingelaten met anticommunistische 

activiteiten. Voor hen is onmogelijk om terug te keren naar hun vaderland en zij 

willen over het algemeen in Spanje blijven.”467  

Opmerkelijk hier is de verwijzing naar de ‘anticommunistische’ activiteiten van de gevangenen in 

kwestie. De occupatie van de geïnterneerden in kwestie had in de vorige jaren ook altijd meegespeeld in 

beslissingen over het al dan niet toekennen van vrijlatingen en dit leek nu niet anders. Gevangenen die 

hadden gestreden aan het Oostfront konden op grotere toeval van de Spaanse staat rekenen dan anderen. 

Deze aversie voor communisme was een constante in de Spaanse administratie en kon de zaak van de 

gevangene sterk beïnvloeden binnen het kamp. Een voorbeeld hiervan is de erkenning die sommige 

geïnterneerden probeerden krijgen bij de kamp overheid als ‘oficiales’ die hadden gestreden tegen het 

communisme (cfr Deel II, hoofdstuk 3.8.2). Het Ministerie van Oorlog stelde een onderzoeksdienst in 

waarbij nagetrokken werd wie al dan niet in zulke activiteiten had geparticipeerd en hierop een erkenning 

en vervolgens financiële hulp kreeg.468 

Verder zou de Spaanse overheid vanaf nu instaan voor het onderhoud van de ‘politieke vluchtelingen’ die 

niet konden of wilden terugkeren naar hun vaderland.469 De staat zou hiervoor de komende twee jaar riante 

sommen betalen. In tabel 3 wordt er een beknopt overzicht gegeven van de uitgaven door de Spaanse staat 

ten behoeve van de buitenlandse geïnterneerden in  M.D.E. per nationaliteit.470 In deze tabel werden louter 

de vijf nationaliteiten opgenomen wiens aandeel hierin het grootst was. Essentieel aan deze tabel is het 

grote aandeel dat de Duitse groep wegkaapt in de uitgaven. De Duitsers kwamen pas en masse toe in  

M.D.E. op het einde van de oorlog (cfr tabel 2) en toch waren zij nog steeds de tweede grootste bron van 

uitgaven voor de Spaanse staat. Dit staaft de these dat de Spaanse staat in grote mate tussenkwam in de 

naoorlogse periode in het onderhoud van deze gevangenen. De financiering voor deze geïnterneerden 

vormde wel een probleem voor de Spaanse staat. Voor het einde van de oorlog was de Duitse ambassade 

                                                           
467 Subsecretaria aan Ministerio de Asuntos Exteriores op 8/6/1945. AGMG, DCME. 3.05394: Cierre del 

deposito 1945-1946. 
468 Ministerio de Asuntos Exteriores aan General Subsecretario del Ejército op 10/9/1945. AGMG, DCME. 

3.05394: Reconocimiento de oficiales 1944-45. 
469 Ministerio del Ejército aan Subsecretario de la Gobernación op 18/9/1945. AGMG, DCME. 3.05394: Cierre 

del deposito 1945-1946. 
470 Tabel op basis van gegevens van José Angel Fernandez Lopez, Historia del campo, 481. Fernandez Lopez 

geeft een overzicht van de uitgaven door de Spaanse staat voor alle nationaliteiten in  M.D.E. In deze tabel 

werden louter de vijf nationaliteiten opgenomen voor wie de uitgaven het hoogst lagen. 
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verschillende contracten met de Spaanse staat aangegaan omtrent de financiering van Duitse 

geïnterneerden. Met het verdwijnen van de ambassade vervielen deze contracten en waren de  

kamp besturen aangewezen op bepaalde speciale overgebleven fondsen of particuliere sponsoring.471 

 

Tabel 3: Uitgaven door de Spaanse staat aan de gevangenen in M.D.E. per nationaliteit in pesetas 1937-1947. 

Voor de Belgische collaborateurs die nu onderdak kregen in M.D.E. golden nagenoeg dezelfde regels. 

Ook zij werden in de meeste gevallen erkend als ‘politiek vluchteling’ en genoten hierdoor de 

bescherming van de Spaanse staat tegen een ongewenste repatriëring. Zoals hiervoor vermeld, passeerden 

een aantal belangrijke kopstukken uit de Belgische collaboratie in M.D.E., waaronder Leo Poppe, S.J. 

Verdoodt (leider van DeVlag), Renaat Saey en Hector de Bruyne (cfr Deel I, hoofdstuk 3.2.1).  

Zowel Poppe, Verdoodt en Saey zijn na hun verblijf in M.D.E. uiteindelijk in Zuid-Amerika terecht 

gekomen. Enkel Hector De Bruyne keerde na zijn verblijf in M.D.E. terug naar België, waar hij later een 

politieke carrière uitbouwde en algemeen directeur van de Financieel Economische Tijd werd.472  

Historicus Reinout Van Driessche stelt vast dat veel Belgische collaborateurs al een aardig woordje 

Spaans spraken wanneer ze in Zuid-Amerika aankwamen doordat ze al enige tijd in M.D.E. hadden 

doorgebracht.473 

M.D.E. was in deze periode niet langer het enige onderkomen voor de Belgische collaborateurs of andere 

vluchtelingen. Veel Belgen werden ondergebracht in andere kampen zoals Sobron, Nanclares de la Oca 

en Molinar de Carranza. Deze kampen worden in de Spaanse literatuur omschreven als ‘kuuroorden’ en 

waren op het einde van de Tweede Wereldoorlog ingesteld door overbevolking in M.D.E. Voornamelijk 

diegenen met een hogere militaire rang kwamen in dergelijke ‘kuuroorden’ terecht. In Sobron en Molinar 

de Carranza vertoefden voornamelijk geïnterneerden met een ‘politiek karakter’ en mensen die al voor de 

                                                           
471 Ministerio de Asuntos Exteriores op 13/11/1945. Madrid: Archivo General de la Administración. Map 

82/14278, nr F5-A1. 
472 Fernandez Lopez, Historia del campo, 379. 
473 Ibidem. 
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oorlog in Spanje resideerden.474 In M.D.E. resideerden voornamelijk de ‘aduaneros’ die in de voorgaande 

periode de Frans-Spaanse grens hadden bewaakt. De geïnterneerden die ouder waren dan 40 jaar werden 

ook vanuit M.D.E. naar deze ‘kuuroorden’ verplaatst.475 In de laatste twee jaar bestond het 

gevangenenbestand in M.D.E. daarbij uitsluitend uit mensen binnen militaire leeftijd, waarvan 

voornamelijk Duitse ‘aduaneros’. 

M.D.E. was in dit verhaal de eerste stop voor veel Belgische collaborateurs die aankwamen in Spanje.  

Het kamp ontpopte zich wederom tot ‘doorgangskamp’ en tijdelijke wijkplaats voor de collaborateurs in 

afwachting op hun permanente verblijfplaats of doorreis naar andere landen. De hoedanigheid van het 

kamp veranderde hierbij weer, waarbij het nu bescherming gaf aan diegenen die nergens anders heen 

konden. Historicus Reinout Van den Driessche het als volgt: 

“Beaucoup ont dans un premier temps dû rester dans ces « camps de transit » avant 

de trouver en Espagne un lieu de séjour définitif. On peut comparer ces « camps de 

transit » avec notre « Petit Château ». La crainte d’être extradé –surtout à cause de 

la présence de Léon Degrelle – et le recul économique ont fait que l’Espagne, qui 

était à l’origine considérée comme une bonne solution, devint pour beaucoup de 

collaborateurs une escale.”476  

Door de druk vanuit de geallieerde overheden op de Spaanse staat konden een aantal repatriëringen 

bewerkstelligd worden. In mei 1945 richtten de geallieerden een zogenaamde “Geallieerde 

controlecommissie” op waarbij ze trachtten Duitse kopstukken en collaborateurs te repatriëren voor 

berechting. Hierbij werden verschillende Duitse geïnterneerden uit de kuuroorden terug in M.D.E. 

gecentreerd waarbij ze hierna uitgevoerd werden per boot.477  

In de meeste gevallen weigerde de Spaanse staat echter een uitlevering te bewerkstelligen. Volgens de 

Spaanse overheid was de repatriëring van bepaalde gevangenen niet terecht omdat zij geen echte 

bedreiging vormden:  

“(...) tegen hen bestaan er in realiteit geen concrete beschuldigingen, hoewel het wel 

mogelijk is dat sommigen, of misschien velen, in het dienen van hun land tijdens de 

oorlog, dit hebben gedaan in organismen zoals de Gestapo (...).”478 

Naar de buitenwereld toe was er voor de Spaanse staat  geen onderscheid tussen vluchtelingen die tijdens 

de oorlog of hierna binnenkwamen. Dezelfde regels zouden moeten worden gerespecteerd. Voor wie 

dichter kijkt, wordt al snel duidelijk dat dit niet overeenkomt met de realiteit. De regels waren anders voor 

                                                           
474 Ministerio de Asuntos Exteriores op 26/11/1945. Madrid: Archivo General de la Administración. Map 

82/14278, nr F5-A1. 
475 Ministerio de Asuntos Exteriores op 13/11/1945. Madrid: Archivo General de la Administración. Map 

82/14278, nr F5-A1. 
476 Van den Driessche, “L’émigration politique,” 297. 
477 Archivo General Militar de Guadalajara: Unidades disciplinarias. 3.3: Deposito de concentración y 

clasificación de personal extranjero de Miranda de Ebro: 3.3.1.3 EP Libertad. 
478 Dirección General aan Ministro de Asuntos Exteriores, 23/10/1945. 
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vluchtelingen die na de oorlog toekwamen. Hierbij waren nationaliteit en occupatie tijdens de oorlog 

bepalend voor het niveau van steun en bescherming dat men genoot bij de Spaanse administratie.  

Indien men tijdens de oorlog had gestreden tegen het communisme (cfr supra) kon men op toeval rekenen 

bij de overheid. Ook diegenen die tijdens de Burgeroorlog de nationalistische troepen hadden versterkt, 

genoten grotere bescherming.   

België trachtte via de V.N. de repatriëring van een aantal Belgische collaborateurs te bekomen. Na het 

fiasco van de uitlevering van Pierre Laval naar Frankrijk (cfr Deel I, hoofdstuk 3.2.1.1) stelde de Spaanse 

staat zich nog meer terughoudend op om repatriëringen tegen de wil van de geïnterneerden uit te voeren. 

Na de mislukte repatriëring van Degrelle, konden vele Belgische collaborateurs in stilte verdwijnen. De 

zaak werd op de lange baan geschoven en de wederopbouw van het naoorlogse Europa en België drong 

zich op. Ook de binnenlandse onrust na de Tweede Wereldoorlog verlegde de focus van de naoorlogse 

politici.  

In februari 1947 werd het concentratiekamp M.D.E. voorgoed gesloten. 
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DEEL III: ALGEMENE EVALUATIE 
 

In dit onderdeel wordt een algemene evaluatie gegeven waarbij alle factoren die het beleid over de 

Belgische geïnterneerden in het concentratiekamp M.D.E. tijdens zijn tienjarig bestaan bepaalden naast 

elkaar worden geplaatst. Bij aanvang van deze masterproef werd een specifieke vraag naar voor 

geschoven, namelijk hoe het beleid over M.D.E., met oog op de Belgische gevangenen, een indicator was 

van de Belgisch-Spaanse relaties die op hun beurt onderhevig waren aan een bredere internationale 

politiek en steeds veranderende oorlogsloop. Deze vraag was niet eenvoudig te beantwoorden en werd 

daarom opgedeeld in twee grote delen. Deel I handelde over de internationale situatie in 1937-1947 en 

hoe de Belgische-Spaanse relaties hierin evolueerden. Deel II behandelde specifiek het beleid rond het 

kamp M.D.E. De bedoeling is hier beide delen te incorporeren in een korte evaluatie waaruit duidelijk 

moet worden dat de twee delen niet los van elkaar kunnen gezien worden maar ingebed zitten in een 

verhaal. De vraag op welke manier M.D.E. een exponent was van de Belgisch-Spaanse relaties gedurende 

deze periode vormt de rode draad doorheen deze evaluatie.  

De Belgisch-Spaanse relaties werden gedurende de periode 1937-1947 meermaals hertekend, conform 

met de internationale verhoudingen. Bij het ontstaan van M.D.E. als concentratiekamp in 1937 zat Spanje 

in het midden van een burgeroorlog. De Belgische regering had, zoals besproken, zeer gemengde 

gevoelens t.o.v. de Burgeroorlog. België besloot de kaart van zijn internationale kompanen te trekken en 

zich neutraal te houden in het conflict. Tegelijkertijd bleef de invloed van het Derde Rijk op de 

nationalistische troepen stijgen en werd de basis gelegd voor een vriendschap die zou blijven voortduren 

in de Tweede Wereldoorlog. Simultaan steeg de aversie voor het communisme bij Franco en zijn troepen 

(gezien de Sovjet-Unie de grootste bondgenoot van de republikeinen was), ook dit proces zou zich verder 

zetten in de Tweede Wereldoorlog. Tegen deze achtergrond werd M.D.E. opgericht en kwamen de eerste 

internationale vluchtelingen toe in dit kamp. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat de aanwezigheid 

van Belgische geïnterneerden in M.D.E. in deze periode niet significant genoeg is om hieruit een algemene 

conclusie te trekken. In die zin kan M.D.E. op dat moment niet als exponent van de Belgisch-Spaanse 

relaties worden beschouwd. Het kamp speelde in het verhaal van de Belgische geïnterneerden in Spanje 

op dat moment een tweederangsrol als doorgangskamp. Wat meer zegt over de Belgische geïnterneerden 

in Spanje op dat moment was het beleid dat werd gevoerd door België omtrent de Belgische 

‘Spanjevrijwilligers’. De Belgische overheid besloot niet te interveniëren maar zou tegelijkertijd wel het 

vertrek naar Spanje beteugelen en bestraffen. Zoals reeds werd besproken, was dit een bijzonder betwiste 

maatregel binnen de regering en was dit misschien ook niet volledig conform met de gevoelens van Spaak, 

die zichzelf gevangen zag tussen zijn linkse achterban versus zijn wens om niet meegesleurd te worden 

in een internationaal conflict. Tegenover de Belgische gevangenen in Spanje werd enigszins dezelfde 

houding aangenomen, zij mochten terugkeren naar België maar dit was het dan ook. De overheid stelde 

zich vrij afzijdig op in het repatriëren en bevrijden van gevangenen op dat moment. 
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Internationaal brak er kort nadien opnieuw een conflict los. De internationale kaarten werden wederom 

herschud en België werd na een korte poging tot weerstand bezet door de Duitse natie. Het is in deze 

nieuwe periode dat de aanwezigheid van de Belgische gevangenen in Spanje en M.D.E. het grootst was.  

M.D.E. was in die periode tot op zekere hoogte wel degelijk een indicator van de Belgisch-Spaanse 

relaties. Het is dan ook pas in deze periode dat de onderzoeksvraag van deze masterproef volledig in de 

diepte kon uitgewerkt worden. De periode van de Tweede Wereldoorlog vormde het zwaartepunt van dit 

onderzoek.  

In de vijfjarige oorlog varieerde het beleid over de Belgische geïnterneerden aanzienlijk, dit door interne 

en externe ontwikkelingen. Na de vlucht van de ministers door Spanje en de daaropvolgende sluiting van 

de ambassade kwamen de Belgisch-Spaanse relaties tot een eerste dieptepunt waarna de overheid in 

Londen geen officiële contacten meer onderhield met de Spaanse regering.  Simultaan werden de eerste 

grote groepen Belgische vluchtelingen in M.D.E. opgesloten. Door de slechte Belgisch-Spaanse relatie 

op dat moment kon er zich geen degelijke hulporganisatie ontwikkelen en gedroeg de Spaanse 

administratie zich bijzonder afkerig t.o.v. het vrijlaten van de Belgische geïnterneerden.  

Tot eind 1942 werd er om die reden een vrij onsuccesvol beleid gevoerd inzake vrijlatingen. Waarom liep 

het mis? Het antwoord hierop ligt in een combinatie van factoren. Allereerst is het duidelijk dat er vanuit 

de Belgische overheid in Londen weinig werd ondernomen om een degelijke organisatie op te zetten in 

Spanje. Door de gebrekkige organisatie die zich kenmerkte door belangenvermenging, persoonlijke 

rivaliteit, nalatigheid en medewerkers die er een andere agenda op nahielden, werden er geen positieve 

resultaten behaald. Men kan zich hierbij afvragen waarom de regering niet ingreep. Waarom werden 

bepaalde medewerkers zoals Max Crener, wiens nalatigheid meermaals aangekaart werd door menig 

diplomaten op verschillende posten, niet vervangen? Waarom konden bepaalde omstreden figuren zoals 

Georges Marquet, die de regering in Londen niet eens erkende, zomaar hun gang gaan in de hulpverlening 

aan Belgische geïnterneerden? De regering had toch ook Chabot afgezet, waarom kon hetzelfde niet 

gebeuren met Marquet? De problemen rond het Belgisch personeel in Spanje waren zo belemmerend voor 

de hulpverlening dat men onmogelijk kan geloven dat de Belgische regering hier niet van op de hoogte 

was. Het zou echter te kort door de bocht zijn om te stellen dat de Belgische regering hier bewust zijn 

handen van afhield. De regering liet op andere manieren wel zijn engagement t.o.v. de Belgische 

gevangenen merken door de Congolese producten in te zetten als drukmiddel bij de Spaanse staat.  

Het personeelsprobleem in de administratie was voor de Belgische regering mogelijkerwijs iets waar ze 

op het toenmalige moment weinig aan konden veranderen. Door de beperkte middelen die men 

voorhanden had in Spanje door de breuk binnen de officiële relaties tussen beide landen kon de regering 

niet te kieskeurig zijn op wie zich dienstbaar stelde in de hulpverlening. Figuren als Marquet, hoe 

omstreden ook, leverden goed werk. Door zijn toedoen werden Belgen vrijgelaten en opgevangen, dit was 

meer dan wat de andere diplomaten op momenten konden bereiken. 
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De tweede reden voor het onsuccesvolle beleid ligt in de houding van Spaanse administratie op het 

moment. In de eerste twee jaar zag het er sterk naar uit dat de asmogendheden de oorlog zouden winnen. 

De snelle opmars van het Derde Rijk had de geallieerden totaal verbaasd in een hoek gedreven.  

Nagenoeg alle partijen dachten dat het Derde Rijk een snelle overwinning zou behalen. In de Spaanse 

administratie had Duitsland de allures van een absolute supermacht. Dit kwam niet alleen door de 

toenmalige oorlog maar dit idee leefde al ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog in Spanje. Tijdens de 

Burgeroorlog hadden de asmogendheden Franco mee aan de macht geholpen, deze schuld droeg de 

Caudillo in zich mee en zou hij ten dele inlossen door een neutraliteit aan te houden die gericht was op 

het Derde Rijk. Deze realiteit was steeds aanwezig achter de schermen van de Spaanse administratie. 

Zoals eerder werd besproken kon Spanje, voornamelijk om economische redenen, niet interveniëren in de 

oorlog. Dit betekende echter niet dat het idee niet speelde voor Franco, hiervan getuige was zijn 

ontmoeting met Hitler in Hendaye. Als Franco niet kon interveniëren in de oorlog, zou hij wel nog steeds 

een stuk van de overwinningstaart meepikken. De vriendschap met het Derde Rijk moest dus vooral 

behouden worden. De Spaanse staat had zo, in zijn volste overtuiging van een Duitse overwinning, zijn 

beleid grotendeels gestuurd ten behoeve van de asmogendheden. Doorheen het betoog in deze masterproef 

werden verschillende situaties en gelegenheden aangegeven waarin de Duitse invloed in de Spaanse 

administratie naar boven kwam en zich liet gelden. Dit had een zeer rechtstreeks effect op de 

geïnterneerden in M.D.E. De Spaanse wetgeving uit de eerste twee jaar omtrent internationale gevangenen 

was bijna een rechtstreekse weergave van de Duitse druk die speelde achter de schermen. De Spaanse 

overheid kon uiteraard niet te ver gaan aangezien Spanje officieel een neutrale positie had ingenomen.  

Op die manier werden er nog steeds vrijlatingen toegestaan, hetzij in zeer kleine groepen en dit na veel 

administratief getouwtrek en ellenlange procedures. De reactie hiertegen vanuit de Belgische overheid 

was om druk te zetten d.m.v. Congolese exportproducten te weerhouden aan de Spaanse staat. Dit bleek 

een effect te hebben op de Spaanse overheid, zeker in de latere jaren.  

Wanneer de oorlog op het einde van 1942 vervolgens meer in het voordeel van de geallieerden begon te 

draaien, was er een merkwaardige verandering op te merken in het beleid in M.D.E. In 1943 werd de 

regelgeving omtrent buitenlandse gevangenen volledig herwerkt. De nieuwe wetgeving was in 

vergelijking met de voorgaande betrekkelijk voordeliger voor de geallieerden. Voor het eerst werden 

vrijlatingen in grote groepen bewerkstelligd en konden zelfs geïnterneerden uit landen zonder 

diplomatieke vertegenwoordiging (o.a. Polen, Tsjechië) vrijgelaten worden. De regelgeving bleef echter 

restrictief t.o.v. mensen van militaire leeftijd. De veranderende oorlogsloop had een direct effect op de 

Spaanse administratie. Niet alleen de wetgeving werd aangepast, ook de macht van de Duitse autoriteiten 

in Spanje werd deels beteugeld. Zo werd niet elk verzoek langer blind ingewilligd en konden de Duitse 

autoriteiten minder genieten van speciale privileges en uitzonderingen op de wet. Het succes van de 

geallieerden hadden een diepe indruk nagelaten op de Spaanse overheid. De nieuwe minister van 

Buitenlandse Zaken, Jordana, maakte zich diepe zorgen over de Spaanse positie in het naoorlogse Europa 
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indien de asmogendheden niet wonnen. Het regime moest zijn voortbestaan garanderen en veranderde 

vervolgens het geweer van schouder. Dit toont zich duidelijk in de cijfers van vrijlatingen in 1943, in de 

eerste zes maanden van dit jaar werden er dubbel zoveel Belgen vrijgelaten dan in de jaren voordien (cfr 

supra).  

Ook aan Belgische zijde had de veranderende oorlogsloop een duidelijke impact. Door de versoepelde 

Spaanse houding werden de eerste successen in het beleid geboekt. De Belgische overheid besloot ook 

een aantal dingen te herorganiseren in Spanje, waarop André Wodon aan het hoofd van de hulpverlening 

kwam te staan. Een half jaar later werd ook Jacques De Thier naar Spanje gestuurd. Zij boekten 

opmerkelijk meer successen dan hun voorgangers. Dit was echter voornamelijk het gevolg van de nieuwe 

Spaanse attitude ten gevolge van de veranderende oorlogsloop. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd 

vermeld, werkten deze diplomaten in een totaal andere omgeving dan hun voorgangers. Ze hadden een 

meer bevoorrechte en verzekerde positie en konden (door de nieuwe oorlogskansen) meer druk zetten.  

Bovendien was het merendeel van de Belgische geïnterneerden op dat moment al lang vrijgelaten uit 

M.D.E. 

Wanneer het einde van de oorlog in zicht kwam, was dit ook rechtstreeks te merken in de nieuwe 

nationaliteiten die zich voordeden in M.D.E. Het kamp transformeerde zich van concentratiekamp in een 

toevluchtsoord voor internationale collaborateurs. In die zin was de veranderende oorlogsloop weer 

meteen te merken in het kamp. Internationaal sloegen duizenden op de vlucht voor vervolging.  

Eens terechtgekomen in M.D.E. vonden ze bescherming onder de Spaanse wetgeving. De wet op 

onvrijwillige repatriëring, die in de voorgaande jaren meermaals was omzeild, werd nu strikt toegepast. 

Na de zaak Laval in Frankrijk (cfr Deel I, hoofdstuk 3.2.1.1) werden repatriëringen nog moeilijker. Onder 

het mom van humanitaire redenen en het christelijke geloof van de Spaanse staat, werden repatriëringen 

nu nog zeldzamer. De Belgische overheid reageerde door een aanklacht tegen Spanje in te dienen in de 

V.N. Na de ontsnapping van Degrelle kwam de Belgisch-Spaanse relatie vervolgens tot een nieuw 

dieptepunt.  Voor de Belgische collaborateurs die op dat moment gevangen zaten in M.D.E. werkte het 

Spaanse beleid enkel in hun voordeel. Velen onder hen vonden na de oorlog onderdak in Spanje of konden 

doorreizen naar Zuid-Amerika (cfr supra).  

Om terug te komen op de hoofdvraag van deze masterproef, namelijk hoe het beleid over de Belgische 

gevangenen in M.D.E. een indicator was van de Belgisch-Spaanse relaties, kan men een aantal algemene 

conclusies trekken. Allereerst is het zo dat M.D.E. gedurende zijn tienjarige bestaan bij periodes een 

andere rol vervulde in het verhaal van de Belgische gevangenen in Spanje. Tijdens de Spaanse 

Burgeroorlog was het kamp niet significant in het Belgische verhaal en diende het louter als ‘transitkamp’. 

In de Tweede Wereldoorlog veranderde dit, het kamp ontplooide zich nu tot het internationale kamp bij 

uitstek in Spanje. Vooral in de eerste twee jaar was de Belgische aanwezigheid groot. Specifieke fases in 

de oorlogsloop waren hierbij direct te detecteren in het beleid over de Belgen in het kamp. Tijdens de 
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eerste twee jaar, wanneer de oorlogskansen nog sterk in het voordeel van de asmogendheden lagen, werd 

er een restrictief beleid gevoerd qua vrijlatingen. Hiernaast was in deze periode de verstandhouding tussen 

België en Spanje het slechtst. Dit drukte zich uit in een negatieve houding van de Spaanse staat t.o.v. de 

Belgische administratie. Dit in combinatie met de gebrekkige organisatie die bestond in Spanje, was zeer 

nefast voor de Belgische geïnterneerden. Wanneer de oorlogskansen keerden, was er een bijna directe 

shift in het beleid. De Spaanse staat veranderde zijn beleid en vrijlatingen gebeurden en masse. De relatie 

met de Belgische regering werd vervolgens weer aangehaald door de heropening van de ambassade.  

In deze periode is het beleid over M.D.E. een echte ‘barometer’ voor de internationale situatie die op een 

keerpunt stond.  

In de eerste twee jaar van naoorlog is dit een ander verhaal. De hoedanigheid van M.D.E. transformeerde 

weer en een omgekeerde reactie vond plaats. Wanneer de oorlog voorbij was en Spanje (en hierbij M.D.E.) 

een toevluchtsoord was geworden voor internationale collaborateurs, steeg de druk op de Spaanse staat 

immens. De internationale gemeenschap ondernam specifieke stappen tegen de Spaanse staat, zoals de 

wering uit de V.N. Ditmaal gaf Spanje echter niet toe aan de druk. Franco’s binnenlandse positie was 

verstevigd, het Spaanse volk was hem dankbaar dat ze uit een verwoestende oorlog waren gebleven. 

Internationaal had hij ook een aantal bondgenoten, waaronder Argentinië. Bij de opkomst van de Koude 

Oorlog begon de aandacht voor Spanje ook stilaan weg te ebben en werd het duidelijk dat het regime van 

Franco nergens naartoe zou gaan. Het beleid over de internationale collaborateurs in M.D.E. was wederom 

een indicator van Spanjes attitude van het moment. M.D.E. bood nu muren van bescherming voor zij die 

niet gerepatrieerd wilden worden. De démarches van de geallieerde commissies voor uitleveringen 

mochten niet baten, de Duitse vluchtelingen en collaborateurs bleven in het kamp zitten tot nader order. 

Wanneer het kamp zijn deuren sloot in 1947, hadden de meeste gevangenen in alle stilte het kamp 

verlaten.  
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Conclusie 

 
Tot slot wordt deze masterproef besloten met een aantal vaststellingen. Doorheen het betoog van deze 

thesis werd gepoogd inzicht te verwerven in de wereld van het concentratiekamp in Miranda de Ebro.  

Gezien het kamp doorheen die tien jaar structureel evolueerde in zijn hoedanigheid, waarbij het zich 

telkens in een ander ‘jasje’ hulde, werd per periode uitgezocht hoe die nieuwe hoedanigheid zich telkens 

ontplooide aan Belgische en Spaanse zijde. Nieuwe internationale ontwikkelingen en noden stuurden deze 

transformaties en M.D.E. paste zich in die zin aan de noden van de Spaanse maatschappij. In de 

Burgeroorlog was dit een plaats waarin tegenstanders van het regime konden worden opgesloten, tijdens 

de Tweede Wereldoorlog was dit een plaats waar de enorme instroom oorlogsvluchtelingen konden 

worden ondergebracht en tijdens de laatste twee jaren was dit een plaats waar ditmaal een ander soort 

vluchtelingen kon vluchten van juridische vervolging. 

In dit onderzoek werd er “getoetst in hoeverre de Belgische casus een indicator was voor de Belgisch-

Spaanse relatie die een product was van grotere achterliggende politieke ontwikkelingen” (cfr inleiding). 

Hoe functioneerde M.D.E. als ‘barometer’ van het lokale voor het internationale? In globaal perspectief 

kan worden vastgesteld dat de vooropgestelde onderzoeksvraag slechts ten dele kon worden beantwoord. 

In retrospect is M.D.E. niet over de hele lijn de ‘indicator’ gebleken waarvan werd gedacht dat het zou 

zijn. Zo is de aanwezigheid van de Belgische gevangenen in het kamp in de periode van de Spaanse 

Burgeroorlog bijvoorbeeld niet prominent genoeg om hieruit conclusies te trekken. Het zwaartepunt voor 

dit onderzoek lag dan ook bij de daaropvolgende fase van de Tweede Wereldoorlog. Uit deze analyse kon 

er een vrij gedetailleerd beeld geschetst worden van de functie die M.D.E. vervulde tijdens deze periode. 

Er werd daarbij vastgesteld dat de veranderende oorlogsloop een directe weerslag had op de Belgische 

geïnterneerden in M.D.E. Door de verschuiving van de oorlogskansen veranderde de opstelling van zowel 

de Spaanse als Belgische administratie. Wanneer de oorlog vervolgens eindigde en M.D.E. zich 

transformeerde in een toevluchtsoord voor internationale collaborateurs, schemerde ook deze nieuwe 

internationale situatie en daaropvolgende Spaanse opstelling direct door in het beleid over de gevangenen. 

Duizenden collaborateurs konden nu binnen de muren van M.D.E., door bescherming van de Spaanse 

staat, de dans ontspringen aan een juridische vervolging. 

Aan de doelstellingen die bij de aanvang van dit onderzoek werden gesteld, werd deels voldaan.  

Een eerste historisch inzicht over de Belgische geïnterneerden in M.D.E. werd hierbij voorgesteld.  

Wat betreft de periode van de Spaanse Burgeroorlog en de naoorlog blijft men in dit onderzoek op zijn 

honger zitten. Uit dit onderzoek valt niet uit te maken of de aanwezigheid van Belgische gevangenen in 

deze periodes gewoonweg niet significant genoeg was of dat andere bronnen uit andere instellingen hier 

misschien wel antwoord op zouden kunnen geven. Dit is echter voer voor toekomstige historici en zal in 

deze masterproef niet verder uitgewerkt worden.  
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