
Het moreel bij de achterban
oppeppen met Francisco Franco
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Rudie Kagie leest elke week een
‘fou t ’ boek over een politieke
leider die inmiddels op de
mestvaalt van de geschiedenis
is beland. Vandaag: Franco.

H
et was vast geen toeval
dat een vertaling van
het heldenepos F ra n co
bevrijdt Spanje pas in de
herfst van oorlogsjaar
1943 ons land bereikte,

vier jaar na de verschijning van het
Duitse origineel. Nederlandse fascisten
begonnen steeds wanhopiger te twijfe-
len aan de overwinning, maar het boek
van Dagobert von Mikusch bracht
nieuwe hoop.

Met de gedetailleerde beschrijving
van de vernuftige wijze waarop gene-
raal Francisco Franco had weten te ze-
gevieren hoopte de NSB-leiding het mo-
reel bij de achterban op te peppen.
„Aan datgene wat in Spanje gebeurd is,
moet wereldhistorische betekenis wor-
den toegekend”, stelde de auteur in zijn
slotwoord. „Want het Europa van de

nieuwe orde zal geschapen worden
door die volkeren aan wier spits man-
nen als Hitler, Mussolini en Franco
st aan.” Franco kwam uit de publicatie
naar voren als een dappere visionair die
na de val van de monarchie snel in de ga-
ten had hoezeer radicaal-links popelde
om in het machtsvacuüm te stappen.

In 1934 leidde Franco het bevel over
de Marokkaanse eenheid van het
Spaanse vreemdelingenlegioen die met
succes een revolutionaire opstand de
kop indrukte. Zowel onder de rebellen
als onder de militairen vielen zeker
1.500 doden. Toen twee jaar later het
linkse Volksfront de verkiezingen won,
wilde Franco opnieuw de straat op om
het rode gevaar te beteugelen. Het
Spaanse electoraat had zich uitgespro-
ken, maar volgens Franco woog het na-
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tionaal belang zwaarder dan respect
voor de democratie. Franco ging te rade
bij geestverwante leiders van Duitsland
en Italië die hem het geld, de manschap-
pen, wapens, tanks en bommenwer-
pers stuurden die hij nodig had om te
triomferen. Daarmee stortte hij Spanje
in een bloedige burgeroorlog die tussen
juli 1936 en april 1939 honderdduizen-
den slachtoffers maakte.

Franco overwon en vestigde een
hardvochtige dictatuur die standhield
tot hij in 1975 op 82-jarige leeftijd over-
leed. Zijn bondgenoten van weleer hiel-
den het minder lang vol. De Amster-
damsche Keurkamer, de fascistische
uitgeverij die eerder 150.000 exempla-
ren van Hitlers Mijn kamp verkocht ,
ging een jaar na de publicatie van
Franco bevrijdt Spanje ter ziele.

De schrijver van het Francoboek, de
Duitse historicus Dagobert von Mikusch
(1874-1950), scoorde zijn grootste suc-
ces in 1931 met een onverwoestbare bio-
grafie van Atatürk, een boek dat in Tur-
kije tot de dag van vandaag wordt her-
drukt. In de paar jaar die Von Mikusch
na de oorlog nog te leven had, zag hij
zich gedwongen om knarsetandend de
memoires van de voormalige vijand
Winston Churchill te vertalen.

Vertaler Jan van der Made – in 1943 ont-
sloot hij behalve Franco bevrijdt Spanje
nog drie Duitse en twee Engelse boeken
voor de Nederlandse lezer – zag na de
oorlog zijn verbluffende productiviteit
dramatisch afnemen. Uitgevers waren
niet langer in zijn werk geïntere sseerd.
Van der Made overleed in 1981 in Berlijn,
eenzaam, verbitterd en vergeten.

Franco kwam uit de
publicatie naar voren als
een dappere visionair


