
A CHEGADA APARATOSA DE DEGRELLE 
 
Leon Degrelle ou “o nazi belga”, como o nomeaba a prensa española, viviu en España durante moitos anos 

como refuxiado político ou de guerra, baixo o amparo do réxime dictatorial. Polas súas cínicas declaracións, negando 
a evidencia, converteuse nun tipo pintoresco entre os moitos residentes establecidos no soleado litoral mediterráneo, 
xente norteña que chegou fuxindo dunha guerra perdida e as represalias dos rusos. Así foi como o coñecemos. 
Ficamos abraiados, ao escoitarlle nos diferentes medios de información a negación dos campos de exterminio do III 
Reich alemán. Desaparecida a inmunidade que o réxime franquista lle outorgaba por afinidade ideolóxica, as 
manifestacións de Degrelle foron contestadas, o nazi tivo que pechar a súa boquiña a partires de que unha 
sobrevivente romanesa do Holocausto, Violeta Friedman, demandouno xudicialmente tras ler declaracións súas na 
revista Tiempo de xeito que a Corte Suprema de Xustiza condenou ao nazi a unha forte multa por falsear ante o 
opinión pública a realidade histórica. 

Os estudiosos que gustan de revisar as páxinas históricas ou que seguiron con certo interese os sucesos 
bélicos do século XX saben de quen se trata, mais é un completo descoñecido para as novas xeracións. Non sei 
porque se me daría agora de falar sobre el. Pero quen era este home, este militar? 

Leon Degrelle fora nado en Bouillon, a uns tres quilómetros da fronteira con Francia e pouco máis de unha 
ducia de Sedán, famoso escenario bélico de primeiro orde por numerosos enfrontamentos entre franceses y alemáns. 
Non participou na Grande Guerra porque daquela era un neno de sete anos, pero na Segunda Guerra Mundial, vivindo 
en Bruxelas onde se significou no nacional socialismo, loitou a carón dos alemáns acadando o grao de coronel 
comandante da 28ª División de infantería blindada “VALONIA”, pertencente ao 3º Corpo do exército, que el tiña 
creada cun continxente de voluntarios belgas. 

 Durante catro años loitou na fronte rusa e a pesares de que a súa División fora invitada a loitar nas frontes 
angloamericanas, sempre se negou a facelo por non desexar loitar máis que contra o bolchevismo comunista. Nos 
seus artigos propagandísticos nomeaba a Hitler “o home máis grande da nosa época”, e o Führer, nun acto de 
condecoración, dixo “se tivese un fillo, quixera que fose como Degrelle”. Certamente o belga fora ferido en sete 
ocasións e tiña conseguida a Cruz de Cabaleiro. Noutra ocasión Degrelle atreveuse a comentarlle ao chanceler: “Con 
frecuencia teño escoitado dicir á xente que vostede está tolo”. O dictador alemán respondeulle: “Se eu fose como os 
máis, agora estaría sentado nun bar, tomándome unha cervexa”. 

Nos derradeiros días da guerra, atopábase na fronte de Lubeck, retrocedendo cara Copenhague por afastarse 
da liña de avance dos aliados, acompañado do seu capitán axudante Robert Du Welz. Chegado a esta cidade 
informárono da capitulación de Dinamarca. Entonces puido fuxir para Oslo nun barco de guerra coa desculpa de 
reorganizar alí a súa División, pero en realidade andaba á procura dun asilo político que lle denegaron. Neses días 
recibiuse a nova, xa tan agardada, da fin da guerra coa capitulación de Alemaña.  

Entrou co seu axudante nun restaurante de Oslo e se topou casualmente con catro alemáns: tres sarxentos 
maiores de aviación (oberfelweber) Benno Ebner, Georg Kubel, Albert Duringer e o mecánico Gerhard Stridde. 
Informáronlle que contaban cun aparato de aviación civil e, por fuxir dos rusos, os invitaron a trasladarse a unha 
nación neutral. Degrelle non tiña acougo comprendendo o perigo existente para os militares vencidos. En vista do 
rumbo que tomaban os acontecementos decidiron evadirse a España. 

No aeroporto de Oslo roubaron un bimotor civil, un Heinkel HE-111, que estaba armado con tres 
metralladoras e tres canóns coa munición necesaria para a súa defensa. Non sabían a quen pertencía, mais é seguro 
que Albert Speer, o arquitecto de Hitler fixera doazón do aparato. Abastecidos de combustible para percorrer 2100 
quilómetros, o 7 de maio de 1945 despegaron pasadas as once da noite e voando en altitude de dous mil metros 
atravesaron as nacións ocupadas polos exércitos vencedores sen sufrir interceptación. Sobre o ceo de Biarritz o motor 
principiou a ratear pos esgotarse o combustible ás oito horas de vo e os derradeiros quilómetros houberon de 
planeando para evitar una caída en territorio francés e tentar de atopar un campo de aterraxe. Sendo inminente a 
caída, sen posibilidades de manobra, capotaron na Concha de San Sebastián ás 07’20 horas.  Os donostiarras 
madrugadores levaron unha grande sorpresa 

Os accidentados querían que as autoridades españois os considerasen internados de guerra en un pais 
neutral, prefiriendo esto a caer nas mans das tropas bolxeviques. Permaneceron hospitalizados varios días e atoparon 
na España de Franco un paraíso. 

Os outros viaxeiros que o acompañaban eran: O capitán da División Valonia Robert Du Welz, 48 años, 
casado, de Marcinelle, vecino de Bruselas (Bélgica); Oberfelweber(Sargento mayor) Piloto de la aviación alemana 
Albert Duringer, 31 años, casado, de Dresde (Alemania); Sargento mecánico de la aviación alemana Gerhard Stridde, 
25 años, casado, de Beierstedt y vecino de Bahrdorf (Alemania); Sargento mayor de la aviación alemana Georg 
Kuibel, 25 años, casado, de Hauingen (Alemania); Sargento mayor Benno Ebner, 31 años, casado, de Kolbermoor 
(Alemania) 

 
 


