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Betr: J . .ilitaire Comnandanten in dl'JJIJJE , BAL:i~~~?EN, 
CAIJ.i>RISCHE EII..ANDRI'J en L OKKO. 

6 gyó'o 

.. Hiernevens moc;e ik U doen toekomen een 
1lijst van militaire conmandanten in de 
'bovengenoemde landen. 

~n het binisterie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
' sGIU... V:illffi.aGE. 
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REGIONiS MILITAR.aS (l) (Cap1tnnes Gan~rales. ~xomos. Sras.) 

la (MADRID, C1udad Real, Ouenoa, Toled.o, Hegov1a, Avil , Caceres y 
I Toiil'ente General o. Aguat1n ~oz ~RANDES (3-3-46. B. o. 7.) 

/ 
(aSVIlrLA, Cordo'ba, Jaen. Cad1z y Huelva): ... 
'ten1enté General D. Ricardo RADJ\ PERA.L (31-10-46. B. o. E. 307.) 

3a (VALENOIA, Castellen Al1oanta 1 Muroia y Albacete)~-
;1 ~ehian\e General D. Joa& Mcna$ter1o ITUART~ (ll-10-45. B. O. 16) 

.a 4a (BARCELONA Tarragona Lerida y Geronah
..,1~ 'l'en!ente 6êneral. D. ~oaé SOLOHM-A ZJ\LA. {3-"' 45. B. o. 7) 

5a (z.ARAGOZA, Hu soa, Tez-uel, ·(Juad.Alajara y aorta):- . 
/ 1 'Teru.ente Gen ral D. Ju.an !aut1stn SANOHEZ OONZ.AL8:Z. (13-4-45. B. o. 

6a (BURGOSt Santander.~.. ?aleno1a._. Vizoaya.l. Qulpuzooa~ Na:varrai Logrono y Ala\'1 
/ ll!enien e General JJ. Juan YAuUE BLANGu ( 24-9-4.3. B. o. 1- o) 

7a {VALLADOLID, Laon, Zamora, Oalamanaa y OViedo):-
/ Tenlente G ttera.l n. Viaante LAWU&NTE BALEZ!ENA (2e-7-4G. I. o. e. 230) 

& (LA CORU]!. Lugo, Orense y ?ontevcdra h
l Ten1en!ê Oénëral D. Fernando BArtRON ORT!Z 

9a ( GRANADA, l·ial ga · 1 Albmeria) :-
1 l'S neral de Dt-.ision n. Saturnino <lOttZALEZ BADIA UB!O (26-7-46 • 

I 
I 

. 
(l) La rea1denc1a o1"1o1 l de eatas radiea. én 1~ or1mer oap1 tal de là 

que se e1tan!a~ otf1e1ele residentie bevindt zich in de eerstgeno mde 
· van deze plaetoon) 

EJ&ROIT0.--9 
D1aiembre, 1948 

OAPITANIAS G~N$P~E8 

De 1 I lns Baleares:-
Excmo. Sr. Tenlente General D. ri!dual'do SAS:NZ d.e Bt.n\UAGA ~ POLANCO 

~12-11-48. o. ö. 59) 
D laa Islns Oanarias:-

Exomo. St'" Tentante General Jere D. Franolseo llARO!A E:SOAMEZ e IPIES'l'A 
(10-1-4,. B. ö. l4) " 

ure crro DE MARnus:aos 

óneral Jere:- Excmo . $r. 'l'eniento General D. Jo é Enr1oue VA'RalLA r~J....~ • .~.IH, .. 
(3-3-45. B. O. 7) 

Geeretario personal en Madrid:- Ilmo. sr. D. Pollo rpo GONZAL;JZ MIN UIS, 
Coronel de Intanter1a. 
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be+r· Pol:t."t,_"eke · 1· ht· v :t.n J.C :t.ng. 

Uit zeer betrouwbare bron vernrun ik omtrent een circulaire 
betreffende bovengenoemd onderwerp bet volgende. 

Ik moge U verzoeken deze gegevens niet aL.n Uw buitenlandse 
relaties te vdllen doorgeven zonder mijn voorkennis • 

"1. 1et verwijzing naar de t·nee voorafgaande politieke berichten, dd. 
22 dezer, kan thans bericht worden, dat de Directeur-Generaal van 
de Seguridad een circulaire heeft gezonden aan alle chefs van de 
"politieke brigades" van de geheime politie , waarvan de inhoud, vrij 
vat aald , als volgt luidt : 

a.""Het is bij het Directora<>.t-Generaal van de tleguridad bekend, dat 
elementen van de zg. Nationale Unie , op instructie van hun in 
FR11NI<RIJK gevestigd CoF.ite , contacten aLnknopen met JJ1onarchisti
sche groeperingen in MADRID , met de bedoeling een z.g. "~eenheids
front" te vormen, waarin, met uitzondering van communistische 
groepen, alle soorten organisaties zullen Ymrden opgenomen. In 
deze hoofdstad (L..o.DRID) hebben reeds bijeenkol!lst en plaatsgevonden, 
o.m. in het Palace Hotel en andere etablissementen, :evostigd aan 
de Gran Via, waarbij deze r:;roepen overeen zijn gekolüen,dat v oortaan 
geen terroristische daden zullen plaatsvinden . üen wil bet Spa .... nse 
volk doen geloven, élat het Uitsluitend de bedoeling is, de D.O-

narchie in SPP.NJE te herstellen. .• 

b." "liet deze politiek zijn de vertegenwoordigers van alle groepen bet 
eens, inclusief de C.H.T., omdat het enige doel, hetwelk àoor 
allen nagestreefd i'lordt , is, het huidige regime omver te werpen , 
waarbij verschillende generaals van het leger en admiraals van de 
vloot zich heb en gecompronutteerd, helden van onze l~uistocht , die 
in bun onwetendheid ertoe zijn overgegaan, samen te vlerken met ex
tremistische elementen, bun onverzoenlijke vijanden, · moordenaars van 
bun frunilieleden en rovers van bun bezittinsen. 

c. "".laar in het verleden de monarchistische elementen met voorkomend
heid zijn behandeld, dient tegen hen vanaf beden, met gestrengheid 
te worden opgetreden. ianneer er ruzie ontstaat tussen rechtse 
elemenjïen van monarchistische inslag en falangisten of andere 
personen, die deel uitmaken vun de Gl:b rieuze Nationale Beweging , 
dienen de monarc histen , in verband met bet biera·n voorafga.s.nde, 
beschouwd te worden als extremistische elementen van de allerge
vaarlivkste soort, die in zulke gevallen, zonder acht te slaan 

-2-

.AAn bet Lünisterie van Binnenlandse ...;aken 
Javastraat 68 
' sG.tbVEI.'W~.GE. 
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op hun staat van dienst , eventuele decoraties, lidma<.tschaps
kaarten (van nationale groepen) en CLirtificaten(àoor het huidige re
gime uitgereikt) , die zij zoud~n kunnen tonen , î; e mijner beschik
king dienen te worden geste là . 

d . ""Ugelieve van een en ander goede nota te nemen en ter kennis van 
de onder Uw bevelen staande minderen te brengen"~ 

2. Uit de hierboven vertaalde ci rculaire blijkt, dat de politie-aut o
riteiten, die onder bet tïinisterie van Binnenlandse Zaken ressorteren, 
het niet eens zijn met de ·wijze, waurop Kolonel EYL.ill(dus de mili
tairen autoriteiten) de zaak tegen lui...'ll:ID.i-1. hebben aangepakt • 

.3. Uit v oorga<.nde c i rculaires van de Directeur-Generaal van de .::ieguridad 
is gebleken, dut in de laatste maanden hulp-agenten, ><elke afkomstig 
zijn uit de Fala~3e, bij de Seguridad zijn inge3chakeld. In een dezer 
circulaires vestigt .de Directeur-Generaal van de .::ieguridad er de aan
dacht op , dat in de toe l<:omst de politie in v&ste dienst op norrua. le 
wijze met deze falangistische hulp-politie dient s amen te werken en 
dat streng zal wo:o..·den opgetreden tegen p olitie- ambtenaren, die zich 
hierac,n niet strikt houden. Het is zeer uaar schijnli jk te achten, dat 
deze falangistische elementen op hët doorzetten der za~k tegen het 
C.I.C. en de monarc histen hebben aangedronûen . 

4. In ieder geval is het opmerkelijk, dat de politie de termen "Nationale 
Unie" en "Eenheidsfront" gebruikt , welke nooit in krin3en der wonar
cbisten en het C.I.C. zijn benu-:;. ]_en kan hieruit de conclusie trekken , 
àa.t de gearresteerde vertegenwoordiger van de C.IT.T . te "-"J)RJJ) , Tiaarvan 
in vorige rapporten melding gemaakt werd , de juiste nawn van het 
Comite niet wist , of n i et beeft gezegd· . 

5• Aangezien bet C. I.C . via de sociE,listen en monarchisten over goede 
politie- conta ten beschikt , zal het uel mogelijk zijn , zic h te-.;;en de 

\ :ctie der politie te bescherrnen. Voor zover bekend , hebben nog geen 
\rrrestaties v<:>.n monarchist ische element en plaatsgevonden . 11 

~ . 

.b. e 



JllNISTERIE VAN ALGDONE ZA.KEN 
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No.C4.3278. C:/r. 
" No. U 11673 a • C t56 • KC 1. 

d.d . : 5-8-194.8. 
Onderwerp: Organisatie ~n de Politie in Spemje . 

GE HE I M. 

•e-Gravenb.age, 14 September 19-ta. 

---~) #. 
~· . - ~~~r 

.,.. 

Vet belangstelling heb ik kennis genomen van het rapport 
omtrent de organisatie ven de Spaanse politie. 

Naar aanle1d~ile hiervan mogs ik u verzoeken mij in te 
Hebten of mo~Ujk ook een seotie van de Spaanse politie bestaat , 
die ~1ch bezig houdt met het inwinnen van inlichtingen in het bui
tenland . Bij mijn Dienst zijn namelijk enige malen zeer vage aan
wijzingen ontvangen welke in deze richting duiden . 

de Hoogedelgestr, Heer P.J.M. Driebeek 
Regeringscommissaris in Algemene Dienst 
Plein 1813 No . 4. 
' s - G R A V E N H A G E. 

BET HOOll'D VAN DX DIENST, 
Namens deze • 

L. Pot . 
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5 -Augu tus i-9# 

U 11673 a - C 56 - l<C l 

Betr.: Organisatie van de Politie in SPAI>JJE 

Omtrent bovengenoemd onderwerp moge ik U in
gesloten een rapport doen toekomen, hetwelk ik ont
ving van mijn vertegenvroordiger ter plaatse. Het 
rapport is samengesteld uit gegevens, afkomstig uit 
officiele Spaanse publicaties, voor zover deze ver
krijgbaar waren. Eventuele op- en aanmerkingen 
omtrent dit rapport zie ik met belangstelling tege
moet • 

Aan: de Centrale Veiligheidsdienst, 
t.a.v. De Weledelgestr. Heer P. Gerbrands, 
Ja vast raat 68, 
's-GRAVENHAGE 



ORGANISATIE SPAANSE POLITIE. · 

HOOFDSTUK: 

• 
I: ALGEMEEN 

II: DIRECCION GENERAL DE SEBURIDAD. 

III: POLlCIA ARMADA Y DE TRAFICO. 

· IV: GUARDIA CIVIL. 

Madrid~ 13 Juli . l948. 



• 
. . ..... ~ 

-, 

~~ ~ 
? ~ '2 

~! ~ H5 . 
~~~ 
1.~~ 

• 

.. 
~ 1 . 

cj 



• 

• 

I~ ALGi~MEEN 

In Spanje ~rordt de politietaak vervuld door een Rijkspolitie 
(Policia Gubernativa), welke ressorteert onder de M1n1ster _ van Binnen
landse Zaken. 

Alle onderdelen van dez~ Pol1cia Gubernat1va, me~ uitzondering . 
van de Guardia Civil, worden geleid vanuit de Direoeion General de 
Seg~idad (Directoraat-Generaal van Veiligheid), onder leiding van een 
Directe~-Generaal. 

Het Instituut der Guardia Civil, hoewel dit ook een Rijks-politionelj 
taak vervult, ressorteert rechtstreeks onder de .M1nister van Binnenlandse 
Zaken, voor wat betreft de ui toetening van zi ·.,n speelale taak, maar oolt 
de Minister van Oorlog heeft zekere bevoegdheden over dit Korps. 

Alleen in Madrid heeft de Directeur-Generaal der Segur1dad enige· 
zeggenschap over de Guard1a Civil, ·daar bij, in~ien . de omstandigheden 
dit vereisen, de taak van handhaving der openbare orde van de Civiele 
Gouverneur aldaar overneemt, dus _ automatisch de beschikldng krijgt over 
de in ~ie provincie gelegen zijnde Guard1a Civ11~ . 

De •M111c1as de FET 1 de las .JONS• (gewapende afdeling der Falange) 
kunnen, indien d~ Directeur-Generaal der Segu-idad he~ nodig acht, voor 
politie-diensten worden gebruikt. 

Als hulpkrachten van de Rijkspolitie worden besoho~wd, leden _van 
de stedelijke politie, boswachte:~;s, houtvesters, emplo1e's 'Yan spoorwegen 
en openbare vermakel1_jkhe1dsinstell1ngen, enz. 

De Spaanse Rijkspolitie, ·afgezien van de Guard1a Civil, bestaat 
uit de 2 volgende onderdelen, onder leid1ng ·van de Directeur-Generaal 
der Segurid.ad: · • 

le. Cuerpo General de Polie1a (algemeen politiekorps). Dit is de 
zg. geheime ·polltl_e, optredenêi ter ~str1 jdiJ'!I' van misdaad op alle gelJ1ed, 

· 2e. Cuer~o de ·Policia Armada l de Tratico (Korps · gewapende_. eri 
verkeerspp11t e). Dit Is d~ geunlrormeerde politie, belast met handhaving 
der openbare orde en verkeerstoezicht. . · · . 

De taak van de in het openbaar optredende, geuni tormeerde poli ti.é, 
wordt in SpanJe uitgevoerd door de 2 Korpsen, Guardi a Civil en Policia 
Arma_da. De beide Korpsen z1 jn op volledig militaire leest geschoeid, 
gekazerneerd, ~waar bewapend en besch11tken over 11lobiele, deels gemotori
seerde onderdelen. Het verschil komt 1n pr~noipe hier op neer, dat de 
Guardia C1v1l de politietaak vervult op het platteland,, aan de kusten en 
de grenzen, terwijl de "Policia ~mada hoofdzakelijk op-&reedt in de steden. 
Zij vullen echter elkaar aan waar nodig en men kan beider optreden op 
ieder punt van Spanje verwachten. 

De Guardia Civ11 beert bovendien nog een belangrijke ·economische 
en fiscale functie. 

Een typisch voorbeeld echter van het naast elkaar optreden van vele 
diensten in .Spanje, . is de samenstelling van een Spaanse douanepost. 
Hierin zijn aanwezig: . . . 
1. een ambtenaar der Segu.r1dad (Cuerpo General de Pol1c1a), die de pas.:.. 

poorten controleert, met enige agenten der Polio1a Armada; 
2. een amb•enaar van het Ministerie van Financiën (afdeling Aduanas), 

welke accijnzen, invoerrechten~ e.d. int. met enige leden der Guardia 
Civil, die de visitaties verrichten, enz. 

3. een ambtenaar van de Bank van SP!nJe, die de deviezen controleert. 

De st!,del1 Jke-
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De stedel iJke pol i tie, waarover de gro~ere Spaanse steden beschikken 
vervullen een zeer onder geschikte rol, 1n tioofdzaak neerkomende op ver
keer aregeling, De ze heeft geen aandeel in bestri jdi ng van ml adaa~ . 

J-• o-o~ 

II, DIR~CCION G~NillRAL D~ S~GURIDAD 

De Diraceion Gene~al de Segur1dad is gevestigd in een groot oud 
gebq,uw op de Puerta del Sol t e Madrl d , ·Voor 'mt de -,.erkzaamheden van het 
Cuerpo· Genere.l de Polieia bet reft, bevindt -. zich in l edere hoofdstad der 
provincie een Commiss arlaat ( Com1oariaf en in de andere steden van de 
provincie een Inspectie ( Inapección). De zfl $>0S'ten r~orden al nnar het oor
aeel van de Directeur-Generaal van persone.el voorz~en. · 

Uit bijgaand schema blijkt de interne organisatie van de Direoeion 
· General de Seguridad duidelijk. l!."'t• wordt ovor zeer vele di,ensten beschikt t 

en ·dit . lichaum bewee~ zich dan ook op ;eder ~enkbaar gebied van politio
nele activiteit, Hiervoor is de. Direcc~on General in eers~e instantie 
verdeeld in 3 onderdelen, n.l. de inlichtingendienst, het algemeen 
aecretar1aat en de Inspectie-Generaal der gewapende- en verkeerspolitie, 
De 2 eer&ten vormen samen het Cuerpo General de Policia, het laatste 
het Cuerpo de Policia Armada y T~afico. De werkzaamheden van de eerste 
ge \ chleden in het geheim ·en komen neer op de bestrijding en achtervolging 
van commune delicten, censuur, achte~volgingvan buiten de wet gestelde 
politieke partiJen, toezicht op andere dan Katholieke godsdiensten, 
contrSle op vreemdelingen, en uitgifte van paspoorten aan Spaanse burgers. 
De tweede organisatie treedt geuniformeerd in het openbaar op en is · 
louter een machtsapparaat, welks voornaamste taak is, om iedere po~ng 
tot opstand te Qnde~drukken~om bij alle voorkomende gelegenheden de 
orde te handhaven. 

• Het Cuerpo General de Pol1cia moet, als zeer efficient worden be-
schouwd, Het 1s b.v. voor vreemdèlingen bijna onmogelijk, om -zich onooge
merkt door Spanje te verplaatsen, of om enige tijd op een zelfde plaats 
verblijf te houden, .zonder dat de autoriteiten hiervan op de hoogte ·komen. 
Dit wordt bereikt door een t9n strengste gehandhaafd verplicht reg1stratle 
s1steem i 'n hotels, pe~sions en z_alfs particuliere woningen, alsmede docr 
mi~del van treincontroles e,d, Iedere vreemdeling die door Spanje r&1st, 
moet, behalve van .paspoort met geldig visum, voorzien zijn van het zg • 
•·tript1eo•, dat bi.1 aankomst in een hotel wordt ingevuld en aan de poli tie 
overhandigd, Tegelijkertijd · wordt een nieuw blanco exemplaa r aan de 
.rei zigsr u1 tgeGleeld, Indien men niet .tn het bezit van een dergell.1k pap1.ej 
is, ,.,TOrdt men onmiddal·lilk in het gevang opgesloten. 

Van de bewegingen der vei'sohille.nde oppositie-partijen., blijkt men 
p1jna altiJd volledig op de hoogte te zijn, daar telkens wanneer door 
dezen een of ander· definitieve stap ondernomen zal worden, arrestaties 
plaats vindent die ieder resultaat beletten. Dit werkt uitermate verlam
mend op de ctivlteit der oppositie, die d~n ook uiterst bevreesd is, om 
iets te ondernemen, Bij dit werk schuwt de geheime poli tie Gestapo-metho
den in het. geheel niet. 

De D1recc1Ó~ General de . Seguridad beschikt ever zeer vele, informa
teurs, tclke men knn v111Qen onder de u1toerenears van beroepen als t xl
chauffeurs, kellners, enz. Bovendien zijn gezien de huidige moeilijke 
financiele omstandigheden, waarin een groot deel van het Spaanse volk 
verkeert, gemakkelijk vele pereonen te ~·inden, die voor geld 1nl1cht1.ngen 
aan de politie vercchaffen, · 

Het -oersoneel-
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Het personeel van het Cuerpo general de Pol1c1a, 1s 1n 2 groepen 
verdeeld, een zg. superleure hevelsgroep en een zg. uitvoerende groep. 
~e eer~te bedtaat uit commissarissen-generaal en . comm1 Asar1ssen van le, 
2e en 3e klasse, de t weede uit inspecteurs van le ~n 2e klasae en agenten 
van le, 9e en 3e klaose. • 

-o-

III. ORGAt I3ATIE DER POLICIA ARMADA Y 'l'RAl''ICO· 

Taak: 
-Het garanderen VG.n dé openba,r.e orde, persoohliJka veili gheid, het 
res pect voor het eigendom, en de gehoorzaamheid aan de wet. 

Bij de Wet van 8 Maart 1941, 1R vastgesteld, dat het Korps uitelal
tend militaire aard en organ1sat1e ·zal hebhen en alle leden ervan zijn 
onder>tO~pen ae.n de krl jgstucht. 

Organisatie: · 
Het Cuerpo ·de Po11e1a Armada y Traf1co bestaat uit: 
a) een_i1eden ~etoiapende poli tie; 
b) verkeeravö!Itie,. · 

• 

. De gawapenO:ê pollt'le (Pol1o!a · ArlMda) is verder verdeeld in: 
1. mobiele 'b~nderas ( overeenkomè!lde met bataljons), bestaande u1 t 3 

oompagnleen van 127 man en ee)l zwaa~ @i!"t"S:Pen•-oomJ:Qgnie van 136 man, 
met een bewapening van ruort1e~en, zware en lichte mitrailleurs; 

2. garn1~oens · bande~as, ~Rrn1zoen 1 u compagnieën en gernizoen's sec~1es 
van type A of B. Deze zijn meeatäl groter dan de mobiele eenheden, 'b.v. 
een garn1zoen1 s ba.nde!'a telt 938 man tegenover een mobiele bandera . 
van 61'7 l!l8.n. Al naar gelRng van de grootte en pol1tiek-aoc1ale omstan
digheden van een stad worden daar een ot meer van dergeli .ike secties, 
compagnieën, enz. 1n vast garnizoen gelegd; · 

3. groe en cavalerie., ieder · beata.á.nète uJ.t 3 esoadrone; 
4. bata on · ohe:u:t"fP.ura, W

1
el.ke zijn dienaten verl•1oht voor het ~tagen:park 

der eivieie 1{n1ster1es. 

De Poli ei a de Trat'\OO best ~tt n-1 t 6 compagnieën. In ieder van de 
ge~resten { C1rcunscr1pc1on) waarover de organisatie der Pol1c1a Armada 
1n Spanje is verdeeld, bevindt zich een dergelijke compagnie, die mili
tair gesproken onder de commandant van dit ·gewest 1s gesteld en wat be
treft zijn t ·aak onder· de Jm"'a.tura de Traf1co (Dienst Verkeer) te Madr16. 
staat. De sterkten van deze compagnieën varieert naar behoeften. 

· ba 
Hot batal,1on .chauffeurä7staat eveneens uit "& compagri1 eë.lll, verspreid 

over Spanje en na&r behoefte var1erend. 

Bevelvoerirg en organieke indeling • . 
Het centrale bevelsergaan met zetel te Madrid, 1s de Inspectie-Gene

raal (Inapeco!Ón General). Hiervan hangen direct af de 6 gewesten (Ciroun. 
scripoiones) der Pol1c1a Armada en de Dienst Verlteer (~Te.:f'atura de Trat'ico; 
De Inspec1;ieur-Generaal ~rordt terzijde gestaan door 2 sub-1n~peoteurs· met 
de rang van kolonel. Aan het hoofd van iedere C1rcunscr1pc1on staat een 
luitenant-kolonel. Iedere Circunacr1pción ie iederom verde~ld in 2 or 3 ,, . 
Comandancias, betgeen de standplaatsen· zijn ven een, twee or drie 
banèeras rro~!lee Unob1ele b!l.te1'3ons). Het aantal Comandano1as 1s 15 en 
het totale aantal mobiele bataljons 21. Het hoof~kmrtier van de eerste 
Circunr.cr1pc1Ón bevindt z1ch. te Madrid, van de 2e t/rn de 6e respectieve~ 
te Sevilla, Valenc1a, Barcelona, . Bllb~o, en Oviedo. Comandeno1a~ bevinden 
zich verder te BadaJoz, Cadiz, . Malaga, Murcia, Zaragoza, San Seba~t1an, 
Santander, Vslladol1d en Ln Coruna. :Sij iedere Comandanc1a 1s een aantal 
gnrnizoenao·ompagnieën en secties ingedeeld. De Commandant van een 01rcun
sc~ipc1Ón ve~rt tevens het bevel over de Comandanc1a van zijn standplaats. 
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De totale sterkte van de Policia Armada 1 de Trafico is:. 

·Policia Armada + Inspectie en Academie, etc. 20.912 man 
Wagenpark {Bataljon Chauffeurs) . 1.182. " 
Policia d~ Trafico 4 .218 " " 

26.312 man 

III. 

Personeel. . . 
Het peraon~el komt voort uit leger, vloot en ·luchtmacht, en moet een 

examen afleggel;l b1 j de speciale Academie (Academia l!.:spec1al de Policia · 
Armnda y de Trafico), · w~a.r ze ·naderhand ook hun opleiding k.r1 jgen. De 
otf'.tcieren worden eveneens daar opgeleid en komen grotend.eels uit .. fte 
rangen voort. 

Uniform. 
Tuniek met liggende kraag, pofbroek en platte pet van lichtgrijze 

stot. De pet hee:rt een rode band en 1:s _verder voorzien van een verguld 
embleem. Zwartlederen beenkappèn, achoeisel, koppe , ·patroontassen, enz. 
Ot"f'icieren hetzelfde uniform. Rangonderscheidi.ngstekenen zijn hetzelfde 
als in het leger. · 

Bewapentng. . 
· Ieder lld der Pol1c1a Armada is zowel 1n en buiten dienst bewapend 

met een 9 mm.-pistool Astra, model 1 '~21 en gummiknuppel. Op patrouille . 
enz. is h1 j tevens voorzien van een Mauser-ge1rreer · of' een ·karabijn. 
Korporaals en onderoff1c1srertz1Ji'l dikwijls llitg<~rust met machlne-pistool 
( sub-rmchine-gun) 9 mm.. overeenkomend met het· Dui taê Erna.-model. De 
zmre bewapening van het korps bestaat utt morv1e~en, lichtmachinegeweer, 
Spaans model o.c., ~vereenkomend met Bren-gun en zware mitrailleurs 
H?tchkiss, model 1914. 

De mobiele brigades beschikken over overvalwagens en autobussen en 
lichte pantser\~gens. 

Algemeen. 
get KOrps is zeer goed getraind en gespecialiseerd in straatge~echte~ 

en onderd!•.ukken van wo~ltng~n. Bij PR.l"ll.des, opto('}hten, e.d. verzorgen z1 j 
de afzettingen. Alle banken, ~eger1ngo1ns 'liell1ngen, stations en andere 
openbare gebouwen, at~an onder constante bewaking van deze politie.troepeD 
Iedere stad is ingedeeld 1n w1 jken, welke onêl. r voortdurenö.~ controle 
van straatpatrouilles en Pol1c1a Arma4a staan. Bewaldngen, zoals bovenge
noemd, ·evenals de straatpatrouilles 1 geschi.eden altijd door twee man, 
het zg. "pareja• (paar). · 

De Pol1cia · de Tratico is uitgerust met motorfietsen en pntrouilleert 
döor de grote steden en verkeerswegan door geheel Spanje • 

. ' 

• . . 
IV-



• 
~ ' 

.. 

• 

• 

IV. ORGANISATIE EN TAAK VAN HET I NSTITUUT DER GUARDIA CIVIL 
•aaa.-=•==s=••=•=================•=-••=•==•====•==•===•=••• 

Het Instituut (Korps) . der GUARDIA CIVIL (hierna afgekort tot G.C.) 
akt deel u1t van het Spaanse leger. 

I. De speciale taak: 
. . 

. Waken over personen en eigendo men - voor de nauwlettende inachtne~ 
ing der Wet en de strikte uitvoering van afKondigingen en beschikkingen 

van algemene _aard1 het voorkomen van fraude, het beletten en vervolgen 
met eventuele in oeslagname, van smokkelhandel, het voorkomen van clan
destien vervoer en bezit van wapenen, het ontdekken en in hechtenis nemen 
van iedere soort misdadiger en verstoorder van de openbare orde en teil
slotte het verle~en van alle hulp, !elke in zijn vermogen ligt, in geval 
van brand, overstromingen, epidem1een en andere openbare rampen. 

· II. De •G.C. hangt af van: 

1. De Minister van Oorlog voor wat betreft: 
organisatie, p&rsoneel, discipline, bewapening en militaire diensten. 

2. De Minister van Binneblándse Zaken (Gobernac1Ón) voor wat betreft 
zijn spêoiale taak (dus de dagelijks te verrichten dienst in normale toe
stand), inkomsten, kwartieren, paarden, lastdieren e.d., inschepingen en 
al het overige :malieriaal voor de dienst benodigd. 

Voor wat de vervulling der gpeciale taak betreft, staat de G.C. in 
' iedere provinc~e ter beschikking van de Civiele Gouverneur dier provincie. 

. Zowel de Minister· va.n Oorlog als van ~innenlandse Zá.ken kunnen de 
Directeur-Generaal der ·G. c. ti,,deli jk o·f permanent de bevoegdhedèn 'toe
kennen, welke z1J van belang achten voor de dienst. 

Andere Ministeries, die bepaalde di.enoten verlangen van de G.C., 
kunnen deze ~erzoeken van het Ministerie van Binnenlands~ Zaken. Uitge-
zonderd hiervan zi _jn: · 

1. Het Ministerie van Justitie en de rechterlijke autoriteiten 
welke in dringende gevallen, en met inachtneming van de wetten van Instruc-
tl~, direct de hulp van de G.C. kunnen inroepen. . . · 

2. Do~ne- e.a. autoriteiten van het Ministerie van F1nahciën, bij 
wier afdelingen eenheden der G.c. zijn ingedeeld. De door deze eenheden 
te verrichten dienst wordt door eerdergenoemde autoriteiten bepaald. 

·3. Militaire autoriteiten kunnen zich eveneens rechtstreeks tot de 
G.c. in hun district wenden. · 

De Kapitein-Generaels oefenen hun militaire jurisdictie uit over de 
eenheden der G.c. in hun gewest. 

III. Organisatie: 

De G.c. staat onder bevel van een Lultenant-Generaal van het !eser, · 
met de titel van Directeur-Generaal. ZiJn bevoegdheden zijn: 
leiding en lnspect1e van de dienst, inwendige dienst! d1.sc1pline, organi-
satie, instructie, personeel, kwartieren en materiaa • . 

Een divisie-generaal van het Instituut der G.C. is ~ijn cher-stat 
met de bena. '-ng van om er-directeur. 

De G.C.- -
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De G.c. is ingedeeld in de volgende takken van dienst: 

RURALES (lett. Landelijke) - dit ziJn de afdelingen, belast met de 
politietaak in de priv1ncien, d.w .• z. op het platte·land buiten 
de grote steden. 

MOVILES - mobiele afdelingen 

VETERANOS veteranen 

FRONT!i:RAS - grenr.en 

CO.STAS - kusten 

~-zee 

ESPECIALISTAS specialisten 

De RURALES zijn belast met de bewaking, veiligheid; oponbare orde, 
in de dorpen, vel~en, verbindingswegen- en middelen, fabrieken, etablisse
menten, mi~nbouwondernemingen, etc. welke ver verw1,derd et geisoleerd 
Zijn van de hoofdsteden of grotere steden. · 

De MOVILES zijn mobiele eepheden, als reserve$ geconcentreerd op de 
Comandancias (Afdeling der G.C.) · 

. Be VETERA 'Of, samengesteld. uit leden der G.c., boven de pens1_oen 
gerechtigde leeft1 jd ( 50 jaar), zijn· belast met de bewaking van gevangenis ... 
sen, strafkampen, e.d • . 

De FRONTERAS en COSTAS zijn belast met de bewaking en fiscale dienst 
aan d~ grenzen en kusten. Onderdelen van dergelijke Comandancias zijn 
hiervoor ingedeeld bij de douaneposten, e.d., maar alle troepen van deze 
Co andanciaa dienen tevens als versterking der organisatie van de grens
troepen van· het leger. 

De TROPAS DE MAR. vervullen de taak der G.C. in havens en baaien. 

De ESP CIALISTAS hebben geselectioneerd. personeel, speciaal getraind 
in de .bestr1 jding van fraude en s okkelhandel • 

IV. De organieke indaling! 

·. De organieke indeling heeft als basis de infanterie-co pagnle of 
het cavalerie-esoadron van het leger. Zij staan onder het bevel van een 
kapitein. Deze co pagnieèn zijn weer verdeeld in secties of peletons, · 
o.c.v. een subalterne of"ficier. · · · 

Bij de RURALES b.v. zijn deze secties weer verdeeld over een aantal · 
posten (puestos), gevP.stigd in de verschillende dorpen van het district. 
(Meestal worden 3 puP-stos bez-et door een sectie, d.w.-z. c.a. 6 man per post . . . . . 

Een of meer compagnieën, al of niet met een ardel1ng cavalerie, vor
men een ÇOMANDANCIA, o.c.v. een luitenant-kolonel. 

Twee of meer Comand&ncias vormen -een TERCIO, · o.c.v •. een.kolonel. 

Een aantal _Tercios vormt tenslotte een ZONA, o.c.v. een brigade-gene
raal, welke direct onder de bevalen van de Directeur-Generaal der G.o. 
staat. 

Indien afdelingen der G.C., zoals de zeegaande en de specialisten, 
welke deel uitmaken van een grens- of kust-Comandancia, niet voldoende 
effectieven hebben om een. eigen Compagnie te vormen, dan worden zij inge
deeld bij een andere Compagnie van dezelfde Coaandancta • 

• 



. ~ 

• 

• 

-3- IV. 

De G.C. richt zioh naar de ·algemene regle~enten van het .leger en 
bovendien oor wat bet~ett ~1jn speciale taak naar zijn Rpeoiaal regle 

V. Personeel: · 

De adspirant-leden van de a·.c. komen voort uit de volgende 2 groepen: 
zoons van otf1oleren van leger, vloot en luchtmacht (in practijk natuur
l~jk 1nig), zoono van leden an de G., C., onafhankelijk van r ang als 
ee~ste gruep, en onderoftiëleren" korpors..als en soldaten van leger, vloot 
en luchtmacht ale t weede groep. De selectie is streng; het personeel van 
de G.c. behoo1•t tot het beste Wl.t Spanje op dit gebied kan opleveren. 
De G.c. is bekend om de ra 111e-traditie in het ~orpa, d. w.z., dat telkens 
meer de zoons van leden van het Korps di~nst nemen daarblj. · 

VI. Ottibleren: 

Oorn.mandanten en officieren van· de .Tercios der Grenzen ( Fronteras) 
zullen 1n principe behoren.tot het landlege:r, deel ·uitmake de van de 
ranglijsten .der verschillende wapens daarvan. Een derde deel echter der 
kap1 te1ns en lui te~nts van bovengenoemà.e Terelos kunnen behoren tot het 
·Korps der G.c. 

In de eenheden der Rura l.es, Vetorano.e, Costas en Espeoialistas, 
komen oommandantten en ottic.ieren in principe voort uit het ·xorps der G.C. 

·oe vacante- plaatàen voor lultenant worden voor 50 % gevuld door 
.opder-officieren der G.C., die tot officier worden bevorderd. Voor een 
derde deel dezer luitenants wordt de kapiteinsrang opengehouden. Majoors
rang wordt op ge~1jke wijze als in het leger door examens e.d. behaald. 

Alle plaatsen, welke zoals uit de · hierboven besclir13ven "Yiijze bliJkt, 
niet gevuld worden door officieren, afkomstig uit het Korps der G. c., 
-w·ordc;m ingenomen door otfic1.eren van het l~ger, welke. hierom verzocht 
hebben en die aan d.e gestelde e1aen voldoen. ZiJ behouden echter hun . 
plaats op de ranglijst van het leger. 

Promotie vindt "plaats, ui:tsluitend naar beboette en met inachtneming 
van de re-gels daarvoor geldende in ·het leger. • 

VII. InLicht1ngend1enAt: 

Bil ieder Teroio en Co~ndancia is een ape~te 1nl1cht1ngend1enat· ge
vormd, onder bevel van de oomnando.nt van de voornee de onderdelen, terwijl 
een ~~& ·~oor of kapitein met de dagelijkse leiding daarvan is belast. 

Deze diensten ver~amelen inlichtingen op militair, pol1t1ek-soc1aal, 
just1t1on~el, enz~ gebied, aan de hand van berichten, verkregen van de 
oompagnieen, secties en posten, verspreid over het district van het onder
deel. Deze inlichtingen vrorden rechtstreeks gestuurG naar Sectie II van 
de Staf ván het Directoraat-Generaal der G.c. Op het gebied van de . 
inlichtingendiensten is dus wel een Comandancia in veel minder~ mate 
ondergesch1kt aan een Terölo dan wat de rest der dienat betreft. 

VIII. De G.C. ten tiSde van . 
Btaat · van ~eleg o:r o rlog: 

In geval van Staat van Beleg of .00 rlog komt de G~C. automatisch 
ter besol'tikking te staan van de Kap1 te1n-Generaal van bet betrakken 
militaire district. Deze maakt volgens zijn oordeel gebruik van het Iorpa. 
Dit kan dus ook een optreden in militair verband betekenen. Zoveel moge
lijk zal hij echter trachten de G.C. zi~n normale dienst te laten verrich
ten. In het geval, dat ·een afdeling van á.e 'G.O. bij een in actie zijnd 
legerkorps or and~r onderdeel ~~rdt gedetacheerd, zal he\ worden _ingedeeld 
bij de star daarvan en in de eerste plaats een taak vervullen, di·e in grote 
lijnen overeenkomt met die van de militaire politie in de Angel-Saksische 
legers. · 

IX-
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IX. Bewapening - Un1t"ormen: 

Be a~n1nf· 
· ~owe 1n, als buiten d1en~t, draagt ledere G.O. een pistool 1n een 

holster met een draagriem over de schou~er ·op de linkerheup gedragen, 
merk Astra 9 mm. In dienst 1s hij tevens bewapend met een Mauser-geweer 
(idem als het Spaanse leger), ot" een 9 mm. 'machine-pistool (sub-machine
gun). Het model komt overeen et het Duitse Erna-machine-pistool. 

Un1t'orm. . . 
In dienst:. tuniek met liggende kraag en broek, belden van grijsgroene 

stor, halve laarzen (evenals 1n het Duitse leger), alleen wordt de broek 
ten dele óver deze laarzen heen gedragen; als hoofddeksel de bekende 
glimmende zwarte steek, d1e in het veld soms overdekt wordt met groene 
stof. Op de 2 punten der kraag àen ruitvormig rood metalen schildje met 
het embleem der G.O., een 11ctoren~bundel gekruist door een · zwaard. 
Spe~ialisten en bij de douane ingedeelde G.o., dragen deze steek niet, 
maar .een platte pet, van dezelt"de kleur als de uni tor • . . 

Chauffeurs der G.c. dragen een platte pet met verm1ljeen. rode boven-
kant. . . . 

Al het .lederwerk, zoals koppels, patroontassen, holsters, e.d. zijn 
zwat:t gekleurd. Ott1c1eren dragen een rijbroek en hoge laarzen • 

Bulten dienst: tuniek en hoofddeksel, idem in dienst; lange pantalon 
et hoog or laag zwart .schoeisel. 

G.C. behorend tot het militaire hu1w van Franco (herkenbaar aan rode 
uitmonstering on de verschillende uniformen) draagt khaki-kleurig uniform 
en is alleen herkenbaar door de steek. · 

X. GUAR1DIA CIVIL ALGEMEEN 

Uit het vGoratgaande bliJkt, d~t de taak der G.c.·zeer veelomvattend 
is en op 3 terreinen ligt:-· 

le~ Politioneel (toezicht en eventuele arrestatie van verdachte 
individuen, handhaving der orde, bestrijding van banditisme. en guerrillas, 
toezicht ·op verkeer, jacht- en visser1 J, \'bOs- en bergbOuw). · 

2e. Economisch (waken voor de na~wlettende uitvoering van economische 
en tinanciele voorschrit'ten, tegengaan . van smokkelhandel, Zl~rte handel 
en fraude, zowel 1n het binnenland van Span~e zelf als bij de do~ne). 

3e. M1lita1r. 

De gebieden, waar de G.c. in de eerste plaats optneedt, zijn het . 
plattelandL grens-· eh kustgebieden en do~eposten. In normale tijd ver
riCht dit Äorps geen polltie-diensten in de grote steden. In tijden van 
nood or b1 jzonde~e gelegenheden kunnen z1 j hier echter direct voor worden 
ingeschakeld. 

B1 .1 het u1 toete.nen van zi ,,n taa~~op het platteland, treedt de .G. c. 
in pr1nc1pe nooit in de persoon van een man op, maar altijd met twee -
het zo bekende •pareja•-paar. Dergelijke parejas vindt m~n op geregelde 
afstanden geposteerd (dikwijls verdekt opgesteld) langs de wegen door heel 
SpanJe. Zij oerenen controle uit op het voorbijgaande verkeer, waarbij ze 
vragen naar 1dentite1tsbew1 ,,zen. Behalve deze posten langs de verkeerswe
gen, wgrdt pa~rouille gelopen door het hele district• Eveneens is 1n iede
re trein, d1e door Spanje rijdt, een dergelijk pareja aanwezig. Hier · 

treden-

• 
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treden ze over het alg~maen echter . alleon maar op, indien dit voor de 
handhaving der orde noodzakelijk ia. Directe contrêle op identiteita
bewijzen wordt door hen niet uitgeoefend, maar dit geschiedt vooral op 
de grote e·xpresae-treinen door ambtenaren der Seguridad in burger. 

Door dit systeem ·Van patrouilles, posten langs de wegen, e.d. ·ta 
het bijna onmogelijk om zich ongecontrêleerd en onopgemerkt door Spanje 
te verplaatsen. Dit is gebleken in de afgelopen oorlog, waaruit bijna 
geen enkel geval bekend 1s van ret,ugé•s, die zonder een tijd in een · 
gevangenis of kamp te hebben doorg~bracht, Spanje zijn gepa~seerd. 

-o-
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C I OS 

U 4?00 V • C 56 F/He. 
29-8-47 

scistische org~nisntie in Spanje . 

20 s~ptember 7 

laa r aunl~idint v~n u~ ver~aek, ver r t in nevenvArmeld 
moge ik d~ ' vol .~cde aanteken 4 ~s en pl•atsen : 
ad 1. De F 1 ngistis•he Atu1 ntcn-org-nisatie komt ni t v~or. Over 
de verstrekking v n verv· lste paspoorten ontving ik gaarne meerdere 
ge~evens, teneinde e~entuele actie te nemen • . 

d 2 en :3 . G-norne n~de;re bijz~"'~r:d rhv!en f)~e:r de lijn Buz~~":'B!•r,celona
A;r:F;ent iD. U~ . 

ad a. , Ind~cn mogelijk de bijzond~rheden over d~ ontsnappin~slijn 
BelgU!- FrankT'i jk- Spanje . 

De namen en organisaties , v rmeld in Uw .'F!hrijv n , kwamen niet 
voor in nijn administwat1e, uitg zonderd een tweet~l, ~enoemd · in pw 
~chrijven dd . 10-5- 47 . 

Ik zou het op hoge prijs stellen nanvullendo gégcvens van U te 
on'i.v .ngen . 

Eooge~~lg .stren~e He~r 
c· . r .• ~l.Fock , 

-· ,..:!.ngs- Commissari s in .11 •. l~enene r·einn ·t 
' Pl ein 1813 No 4, 

's-GRAV!'NH GE 

HET 1WOFJJ Vi }T D:~ . 
CErtTRA'LE V"~<,!LI-Gif'U S;DI~N.ST 
namen,s deze 

L.FoT . 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

Antwocrd te rich'"'n aan den 
Regeer;ngsc mm·ssaris in Al
acrneer'-n Di ,n t. 

's-Gravenhage, 29 Augus tus 
Plein 1813, No. 4 

1947.'. 
• 2 SEP !947 

ACD/ l~ Plein 181 J nr. 4, Den Haag 

GEHE IM\ 
U 4700 v - C 56 F/ He. 

Ik moge verwijzen naar mlJn brief dd. 10 Mei, 
U 4700 b - C 56, betreff ende het bestaan van fascistische 
organisaties, o.a.in Spanje. Sedert dien zijn verschillende 
aanvullende gegevens bekend geworden en wel de volgende : 

1. Het is gebleken, da t het hoofdkwartier van de 
Falangistische studenten-organisatie in Barcelona en 
omstreken, de "Hagar del Districto Universitario dE? 
Barcelona", Paseo de Gracia No.4, voor Pst.500,
Nederlanàse paspoorten verstrekt aan politiek onbetrouw
bare Nederlanders. De paspoorten worden opgekocht van 
Nederlandse schepen. 

2. Er is vastgesteld, dat de Duitser Qro~e, wonende 
Francoli 57/4e/1A te Barcelona, arbeidscontracten verzorgt, 
waardoor het voor politiek onbetrouwbaren mogelijk wordt 
om naar Argentinië uit te wijken. Deze Grosse zou in 
contact staan met een zekere Feuz, Pfarrgasse 19 te Bazel. 

3. Niet ~lleen Nederlanders, doch ook Belgische en andere 
collaborateurs worden op deze wijze geholpen. 

4. Ook is vastgesteld, dat geinterne~rd~n voor illegale grens
overschrijdingen telkenmale door a~olitie vrijgelaten 
worden door bemiddeling van 2 borgen, die lid zijn van de 
Falange. 

5. De in de bijlage van de in mlJn hogergenoemde brief van 
10 ei genoemde Lieutenant-Colonel José Juste IRAOLA was 
Hoofd van de Spaanse contre-espionnage organisatie van de 
Generale ütaf. Op 19.7.1945 is hij van die post ontheven 
in verband met ongeschiktheid. 

6. De gangen van de eveneens in de bijlage van mijn brief dd. 
10 Mei genoemde Jaime Foxá y Torroba zijn nagegaan, tenge
volge waarvan ontdekt is, dat hij contact heeft met 
Carlos ROCA, Calle Hilarion Eslava 16-1-d te Madrid. Van 
deze laal;stë is vastgesteld, dat hij lid is van een 
organisatie, waarvan ook een inlichtingendienst deel uit
maakt, aangezien rapporten zijn aangetroffen, waarin wordt 
gesproken over onze diensten en vroegere rapp orten, welke 
rapporten zuiver~ politieke, economische en militaire 
inlichtingen bevatten. 

-2-

Hoog ·delGestrenge Heer Mr.L.Einthoven, 
~trale Veiligheicts Dienst, 
rastraat 68, 
G r a v e n h a g e • 
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's-Gravenhage, 29 Augustus 1947. 
Plein 1813, No. 4 

7. Carlos HOCA staatook i n contact met Conde Amadeo de Lorgeril, 
wonende Avenida José Antonio 61 te Madrid en met pater 
Alonso Rodriques, directeur van het College San Rafael te 
Madrid, die o.a: in he t begin van het jaar ee~ Franse 
politieke vluchteling in vrijheid hebben doen stellen. 

8. Van Britse zijde vernam ik, dat een Spaanse politieke 
réfugié, die op 14 Maart j .1. uit de gevange.nis te 
San Sebas tiaan is ontslagen, het volgende heeft medegedeeld: 
11 De Belg Ivii chel BOUSNEiviAErtE• VL.RNES (de laatste naam is de 
11 naam van zijn Moeder ??), 40 jaar, is in de gevangenis te 
11 San Sebas tiaan opgesloten, na op 16 Januari 1947 de 
11 Frans/Spaanse grens clande9tien te zijn overgekomen. 
11 De Belg André van den BE.RGHE, 43 jaar, en de 
11 Hollander Leo Pierre vàn Vuuren, geboren te Beverwijk 
11 op 14.3.1913, zijn om dezelfde redenen in de gevangenis 
11 te San Sebastiaan opgesloten op 25.2.1947. 
" Bij hun aankomst in de gevangenis hebben deze personen 
11 medegedeeld, dat zij uit België gevlucht waren en door 
11 Frankrijk gekomen waren met behulp van een ontsnappings-
11 lijn, waaromtrent zij de volgende inlichtingen hebben gegev 
11 I-M. Jacques, Notaris te Mervicq Ramault (België) 
11 2.Ch.Keneida, Directeur van Hotel Denis, Place de J..ambluni 
11 No.17 te Brussel. 
11 3. Klooster van de Dominicaners te Biarritz (BPyr.) 11

• 

Eventuele spellingsfouten zijn door ons overgenomen. 

vernemen. 
Ik zou gaarne Uw mening omtrent een en ander 

De Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 
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1947. 

Hiernevens overhandig ik U doorslag 

van een brief, die ik aan de Britten 

richtte, naar de inhoud waarvan ik moge 

verwijzen. 

De Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 

Mr.C.L.W.Fock. 

De HoogEdelGestr.Heer Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e 

• 
@ 4022 1 - '46 . 



'•· 10 May 1947. 

U lf?OOa - C 60 F/He. SECR·ET 

Dear M., 

As we already discussed before; there are various 
indications that an organisation or organisations are in 

·existence with fascist tendencies. It seems that fascists and 
national~socialists in various neutral countries are uniting 
in something like a ltfascist international 11 , the seat of 
which 1$ apparently in Spain. . , 
are : 

Two names of Spaniards involved are known, they 

1. Jaime Foxá y Torroba, CalleIbiza 1, Madrid. 
Former provincial leader of the Falange and civil gevernor 
of Madrid. 

2. Lieutenant-Colonel José Juste, 
/ officer of the Air Force and Gestapo-agent during the ·war. 

3. The last territerial chief of ·the Falange in Berlin, whose 
name is not yet known• 

They have contact with Germans, Italians, and 
Frcnch and Belgian collaborators and it is likely - although 
the evidence is still very scanty- that the.organisation 
finances escapelines for fascists and collaborators. The 
abovenamed Foxá was heard to say to a German in Madrid : 11My 
chief is not Franco or one of his creatures, but Martin 
Bormann. ·Let us drink to our supernational fatherland and on 
Martin Bormann." 

As I already mentioned previously, there are also 
indications that the same, or similar organisations, are 
werking in switzerland. A number of Dutch collaborators and 
traitors ha~e fled to Spain. It has been established that 
organisation(s) are in existence which help them to escape 
from · this country and to travel to Spain. In most cases,after 
having been interned by the Spanish authorities, they are 
quickly released by the Spanish police. They are further 
helped by the Spanish authoritie~ with permits to remain in 
Spain and even with passports. They seem to have considerable 
financial support. 

I will let you know further particulars on this 
subject as they come along, but in the meantime is it possible 
to check the above 2 names and find out the name of the last 
territerial chief of the Falange in Berlin1 Any ether 
information on this subject is also of great interest to me 
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TERRORISME DER SPA.r1NSE -MAQ-UIS 
.De onc!erga11g van Losa 

del Obispo 
(Van onze correspondenl!.) 

VAN Valencia, het heerlijke Valt'ncia, 
waarvan de ouden zeiden "coelum hic 

cecidisse putes," het is een stuk van de 
ht-mel, d-at op aarde geval-len is, en dat 
de M-oren "Medin-a-bou-tarab", de stad der 
vreugden noemden, van dit eeuwia on·v·o·l
prezen V alen ei a voert een smalle" stoffiae 

niet ver van de oevers van de Rlo 
tussen de huerta door en over Bur

en Benisano naar het einde van de 

muren en de herinnering, dat ·hier eenmaal 
htt d:orp Losa áel Obispo lag. Losa del 
Obispo hield op te bestaan op de onzalige 
dag, waarop de bende Maquis van een 

·"commandante" van wie men zegt, dat hij 
zich "El Toro" noemt, haar laatste bezoek 
aan Losa del Obispo bracht. Er is weinig 
bekend omtrent de ondergang van Losa 
del Obispo: er is geen mens · gebleven, die 
het zou kunnen navertellen. Slechts de 
mefiSen van Villar del Arzobispo en van 
Casinos en de Guardia Civil, die de hoef 
van zijn - rijdier inspecteerde, hebbett de 
rook gezien. 

LAVENDEL VOOR "LA VIRGEN" 

Id. Even voorbij Liria begint de we-g 
langzaam te stij.gen naar de Sierra del 
Sabinar. Vroeger voerde de weg over Ade
muz en Torre Baja naar Teruel, maar he
den ten dage verliest hij zich al voorbij 
Aras del Apuen~e in het rotsige kale land 
en aan gene zijde van -de Rio Guadala- REED>$ verschillende malen hadden Lo3a 
v;ar' is geen weg meer te bekerunen. Wie del Obispo etl enkele omliggerude 
1•an daaruit nog verder naar Santa Cruz gehuchten bezoek gehad van de Maquis, 
en Casas Baja wil, trekt vijfhonderd jaren die levensmiddelé-n elll wijn kwamen vorde
in de Spaanse geschiedenis teru-g. Voorbij ren, en bij gelegenheid ook hier en daar een 
de samenivl"Oeiing van de Rio d•e los Arcos handgranaat door het raam naar binnen 
en de Guadalaviar, r.-iet ver van de von- wierpen. En dan, en.ige weken voor de 
der. slaan de schaarse reizigers een groot ondergang van Losa del Obispo, wareti 
kruis en bevelen zich aan "La Y.irgen y op een morgen de Maquis van "El Toro" 
jesucristo," aan de H ... Maagd en jezus- verscheneru. De ingangen van het dorp 
Christus toe. Wat voor-btJ Aras del Apuen- werden afgezet, "El Toro" zelf mét twee 
te komt: weet niemand. Alleen de vijftig adjudanten maa-kten hun opwachting bij de 
bewoners van Titaguas _çiteren een rijmpje, "alcalde." ode burgemeester. Alles g-ing 
dat zegt: "In de Sierra del Sabinar blaffen zeer or?elijk en zeer rustig. "El To-ro" 
de mensen en zijn de wol-ven heer!'' boog dtep voor de burgemeestersvrouw 

Aan deze weg lag tussen Casino? en en kuste haar h_a~.d, maar ~en kenner der 
Domeno hE:t kleine dorp Losa del ObtS(?O,. Spaanse •,:cortesta zou ge~.1eru hebben, dat 
hetgeen betekent: grafzerk van d:e bt:;· "El Toro geen "caballuo was. Op de 
schop ofwel bisschopsaraf. Tegen1Woord1g vraag van de alcalde, wat men wenste, 
is de' kleine plaats b~hnd als Losa del moet " El T·~_ro" breed ge?li_mlacht hebben, 
Pueblo, het graf van het d?rp. L?sa _del voordat . ~!l met een bUJgillg zet: "Allé's, 
Obispo is hr:t Spaanse Ludtce. Er ts n1ets excellenèJa! 
meer dan wat omgevallen, zwartgeblakerde Des avonds verfrok "El Toro" met zijn 

( , -
bende: de gesto!E:'n -huifkarren waren zwaar 
bel•aden met -levensmiddeletl en wijn , met 
sieraden en met de gemtentekas, die welis
waar geen grote last uitmaakte. "El To;-o" 
was niet meer in staat om "1-a alcalcLesa" 
nog-maals , de hand te kussent: één zijner 
"mili<:anos" had zich over haar ontfermd .... 

De uitgeplunderde en geruïneerde bur
gers -van Losa del Obispo vernamen die 
avond, .dat er een jonge Maquis een bou
quet lavendel bij het beeld van La Madre 
de los Dolores, de Moeder van Smarkn, 
had n.eergelçgd-. 

STRAFEXPEDITIE 

NA enlkel·e ·dagen k-wam de mare, dat de 
Maquis een d:or.p aan de bo·venioop 

van de Rio Turia totaal hadden uitgeplun
derd, met muildierdrijvers langs de ~tof
fige hete weg naar Valencia, het rijke Va
ielllcia, waar van 's morgens tot •s·avonds 
de guitaren gonzen en de castagnetten 
klepperen. Traag begonnen dP mu~tns 
der .Spaanse . ambtenarij te malen: tien da
gen later trok er een detaché'llleat der 
G,uardia Civil met bl-inkénde sabels en ge
olied~ karabijnen en schetterende klaroenen 
langs de Rio Turia in de richting vaa Be
nisano en Casinos : de strafexoeditie l-iet 
was een late hete middag toen de ~erste 
hutten van Losa del Obispo in zicht kwa
men. De Guardias uit Valencia waren moe 
en vloekten in de rode avon-dzon. De com
ml!n-dant en zijn officieren stapten af in de 
"f<;>nda," de oude herberg, waarvan men 
zet, dat Cervantes er no·g overnacht had. 
(In el-k Spaans dorp vin-dt men wel een 
"fonda," waarvan hetzelfde gezegd wordt.) 
De Guard-ias Civil,es dronken de laatste 
wijn en "anis", die in Losa del Obispo 
overgebleven was, en de An-dalusiërs on
d-er hen dansten 's avQnds Malaguenas 
voor de ker-k. In de "fonda" brachten de 
alcalde en de, oudste dorpelingen hun rap
porten uit. "Alles, excelr:ncia !" had , El 
Toro" gezegd. Hij had "alles" genom'~n: 
Losa was ger~neerd. "Ja, voorbij Aras del 



Apuente scheen l1et hoofdkwartier te zijn. 
Ergens in een rotshol, rechts van de weg 
naar Santa Cruz ...... " 

" ••. WAAR DE WOLVEN 

HEER ZIJN.'~ 

EN NIEMAND WEET ••• 

Niemand kan met zt·kerheid zeggen, 
hoevelen er in Losa del Obispo omkwa-

D
ES anderen mor-gens - de bewoners men; de Guardia Civil heeft het nooit ver

van Losa zagen voor het laatst de teld. Sommigen ze.ggen, dat' het er hon
zon boven de Sierra opgaan _ trok de derdeachtig waren, anderen zeggen: drie-· 
strafexpèditie verder de bergen in, naar J10nderd. Niemand weet immers precies I 
Titaguas en Aras del Apuente. Of zij ooit J10eveel ' mensen er leven in ee11 Spaans 
met de Maqu.is van "El Toro" contact ge- dorp, dat ergens in de Sierril del Sabinar 

, kregen heeft, heeft nooit één inwoner van ligt, en "waar de mensen blaffen en de 
Losa del Obispo vernomen. Enkele ure~. wolven heer zijn." 
nadat ' de ruiterij 'het dorp verlaten had, Wanneer de mensen uit Villar of Casinas 
zag _ ~én van de Guardias, die op een u vertellen over de rookwolken, die ze die 
hoogte even achterbleef om de hoef van dag · gezien hebbe11, slaan ze drie grote 
zijn paard te inspecteren , zwa re . rookwol- kruisen. Geen mens trekt er nu verder het 
ken opstijgen, van achter de horizon, waar land in dan Titaguas, en de plaats, die nu 
Losa del Obispo lag. Kort daarop hoorde L>üsa del Pueblo wordt gehr-ten, mijdt men 
liij verre korte scherpe knallen en erukele als de pest. 
doffe detonaties. . Maar Rafael Martinez Garci'a uit Villar 

Toen het detachemen t in Losa del .Obis- del Arzobispo zegt u: "Zij zijn gestorven 
po teru.gkwam, vonden de Guardias er ueen voor Spanje, en "El Toro" heeft gedood 
levend wezen meer: bij de ingang van "wat voor . Spanje!" _Gij_ begrijpt_ 't. niet? Rafael 
eens Losa del Obispo wa,s geweest, ston- j' M~rtmez Gawa IS repubhkem: Rafael is 
den tierntallen bloederige Jioofden op lange v?_or ~e Maquis, die strijden tegen Franco; 
staken langs de weg. De armelijke hut- 1 'hiJ IS tegen dé Maquis, die het volk uit-
ten _waren al uitgebrand, de opgeblazen plunderel_l. en moorden. . 
alcald·1a smeulde nog en de "fonda,'' waarin .. ~et ZIJil dez~lfd~ Maquts,- Rafael, die 't 
Cervantes overnacht zou hebben, was in j ~un1t1ed_epot biJ C~udad Real in de lucht 
elkaar gezakt. Het lijk van de waard hing heten vliegen, en d1e Losa del Obispo uit
aan een .ge:blakerde boom, doorzeefd met I moordden en platbrandden. Dezelfde Ma
kogels. Beide handen waren afgehakt. De quis, Rafael!" 

1 
alcalda had men de ogen uitgestoken en ' ,.Ik hr.wonder "El Toro" bij Ciudad 
door dolksteken in het onderlijf gedood. Real; i•k bewonder het volk van Losa, toen 
Tientallen mannen, vrouwen en kinderen, de handgranaten tussen hen gesmeten wer-

1 waren op het dorpsplein bijeen:gedreven en den!" 
door handgranaten aan stukken gereten . . "_Wat weegt zwaarder, Rafael, het muni-

1 Geen mens was er, die kon vertellen, hoe . t1 edépot of Losa del Obispo?" 
· het drama zich voltrokken had. Maar er "lgual! Hetzelfde: beide "por Di os y por 

was geen verhaal nodig; er was slechts d-it Espana!" voor God en voor Spanje! Lan" 
gebeurd: de Maquis van "El Toro" had- leve .,El Toro" en lang leven die van Los~ 

' dx wraak genomen voor verraad. De com- dé'l Obispo. En God weze hun zielen gena-
' ~andant van de Guardia Civil nam zijn digl Het stervé'n valt licht in de Sierra, 

SJak? af en sprak het gebed van het eeûwi- senor. Salud I" 1 
~h_t._ · . Rafael Martinez Garcia heft zijn glas 

tmto op en drinH op ,.El Toro'' en op de 
doden van Losa del Obispo; met de afge
h~kte .~anden en uitgestoken ogen, "van 
Wie WIJ tal en naam niet kennell." Wie het 
begrijpen kan, begrijpe het. 

De zon brandt. Een vrouw zingt in de 
witte morgen!hitte: "En un barquito de 
vela, un dia mi . hizó a Ja mar, para ver a 
Espana, a Espana derde la mar." "Eens 
ben 1k _s cheep _gegaan o_m Spanje te zien, 
om SpanJE:' vanu1t zee te z1en. Rafael Marti
nez Garcia heft zijn glas voor de derde 
ket•r: ,.Mj_Es ana! M.ïn S an"el'' 
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