	
  

Málaga - een herinnering
Vandaag, 7 februari, is er in Málaga een
manifestatie ter nagedachtenis aan de val
van Málaga in 1937.
Op 8 Februari 1937, valt Málaga in de
handen van Franco's troepen maar al enkele
dagen eerder zijn tienduizenden mensen op
de
vlucht
geslagen naar Almeria
(La
Desbandada).
Gedurende
verscheidene
dagen wordt deze vluchtelingenstroom
vanuit de lucht beschoten door Duitse
vliegtuigen met machinegeweren en bij de zee worden zij
gebombardeerd door vliegtuigen van de Nationalisten.
De Spaanse Republiek heeft
op dat moment alleen het Squadron Malraux
tot zijn beschikking. Hun opdracht is de
Italiaanse troepen die de voorhoede vormen
van het offensief op Málaga tot staan te
brengen.
Deze periode was ook het verhaal
van Frederikus
Jan
Stolk,
een
Nederlandse piloot die op
11 Februari
1937 sneuvelde tijdens de laatste actie van
het Squadron Malraux.
Het dramatische verhaal van Stolk wordt uit de doeken gedaan in
een artikel van Jose Maria Vlasco Castro en is te vinden op deze
website (Spaanstalig).
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Frederikus Jan Stolk 1ste van links net voor zijn laatste vlucht

Paul Nothomb een van de vliegeniers van het squadron van Andre
Malraux verteld in zijn boek dat hij Stolk amper kende omdat hij
zich net had aangesloten bij het het squadron. De vlucht van Stolk
met Nothomb zou in feite zijn eerste en ook laatste vlucht
worden.
Stolk zijn vader was een Nederlander, zijn moeder daarentegen
was een Indonesische. Fredericus Jan Stolk had twintigduizend
kilometer gereisd om deel te nemen aan de strijd in Spanje. In zijn
boek vraagt Nothomb zich af "Wat had deze mesties, geboren aan
de andere kant van de wereld, zover gebracht om hieraan deel te
nemen". Het zal een mysterie blijven.
Zijn dood wordt in detail beschreven in het boek van Nothomb.
Op de morgen van 11 februari komt het tot een luchtgevecht
waarin het vliegtuig met Nothomb en Frederikus Jan Stolk, een
Potez 540, wordt neergeschoten door een groep Italiaanse Fiat
C32 jachtvliegtuigen.
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De twee bemanningsleden die niet gewond zijn helpen de andere
leden uit het vliegtuigwrak. Stolk is zwaar gewond en wordt met
een ambulance van de Canadese arts Norman Bethune naar
Almeria gebracht waar hij in het ziekenhuis overleed.
Meer achtergrondinformatie is hier te vinden:
- Malraux en España, Paul Nothomb, Editorial Edhasa of Malraux en
Espagne, éd. Phébus, Paris, 1999
- El silencio del aviador, Paul Nothomb, 2006, Editorial Funambulista
- Spaans Testament, Arthur Koestler
- Dialoog met de dood, Arthur Koestler
- The invisible writing, Arthur Koestler
- The Scalpel, The Sword; The Story Of Doctor Norman Bethune, Ted Allan en
Sydney Gordon, 1989
- The crime on the road Malaga Almeria, Norman Bethune

-

Norman Bethune (Engels)
Norman Bethune lied
Normand Bethune video (Engels)
Paul Nothomb (Frans)

De film L'espoir
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Malaga La Desbandada
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