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April 2015 

 

Beste vrienden en sympathisanten van de AFVN/Bond van Antifascisten, 

 
Voor u ligt de Nieuwsbrief van het nieuwe jaar. We brengen verslag uit van de activiteiten van onze 

vereniging in de afgelopen maanden en berichten wat er de komende tijd op de agenda staat. De 

noodzaak om de strijd tegen opkomend fascisme en racisme in de tijd van crisis voort te zetten blijkt 

uit de talloze berichten in de media. De afgelopen decennia is er in Europa een gestage groei te zien 

geweest van extreemrechtse en (neo-) fascistische partijen. Hun gezamenlijk kenmerk is het ontkennen 

van de gelijkwaardigheid van alle mensen en het discrimineren van bepaalde bevolkingsgroepen. 

  

In 2014 waren zulke partijen in 18 Europese landen in het parlement vertegenwoordigd en in vier 

landen in de regering, maar intussen is de situatie nog verslechterd. De opmars van racistische, 

islamofobe, antisemitische en neofascistische stromingen heeft zich verder doorgezet. In Hongarije is 

een regering gekozen waarin de rechts-extreme Fidesz-partij de boventoon voert. De situatie voor de 

minderheden met name joden en roma’s is catastrofaal. In de Oekraïne maken neofascistische partijen 

deel uit van het regime en worden als stoottroepen gebruikt tegen de opstandige bevolking. Ook uit de 

Baltische Staten komen beelden van geüniformeerde knokploegen die gewapend binnendringen in 

parlement  en gemeenteraad of anderszins openlijk geweld plegen. Bij de Europese verkiezingen vorig 

jaar hebben veel van deze partijen succes geboekt. In Frankrijk is het Front National zelfs als grootste 

uit de bus gekomen. Na de aanslagen in Parijs in december 2014 moet gevreesd worden voor verdere 

versterking. In Duitsland zijn aanvallen door rechts-extremisten op onderkomens voor vluchtelingen 

vorig jaar toegenomen. De neonazipartij NPD heeft voor het eerst een zetel in het Europese parlement 

veroverd. De ‘Pegida’-demonstraties in Dresden doen vrezen voor verdere mobilisatie. De invloed op 

de zittende centrumrechtse regeringen kan niet onderschat worden. Het is een gevaar voor de 

democratie en vakbondsvrijheid.  

Op 14 februari werd in Amsterdam het Comité van Waakzaamheid opgericht. Het bestuur van 

AFVN/BvA roept op tot steun aan het Comité.  Meer daarover kunt u lezen op:  

http://www.comitevanwaakzaamheid.com/ 

 

Naast de jaarlijkse herdenking bij de Dokwerker in Amsterdam vond op initiatief van de AFVN/BvA 

dit jaar op 26 februari voor het eerst een herdenking plaats in Hilversum ter ere van de protesterende 

stakers o.a. bij NSF. In aanwezigheid van burgemeester Pieter Broertjes en sprekers van AFVN/BvA 

werd het startsein gegeven voor fondswerving voor een monument. 

 

De AFVN/BvA blijft ook komende tijd betrokken bij het Project voor een herdenking van de 

Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog samen met het Belgische Institut des Vétérans 

en de Gemeente Amersfoort in 2017 (100 jaar na de afloop van de Eerste Wereldoorlog) te 

organiseren bij het Belgenmonument. Het project is tweeledig: onderzoek over het lot van de 

vluchtelingen en de herdenking bij het Belgenmonument.  

 

Plaatsing van de Tentoonstelling “Verzet in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog” 
Het Nationaal Museum Oorlog en Verzet te Overloon, was in 2014 de  eerste locatie buiten België 

waar de reizende tentoonstelling aan het publiek getoond werd. Met gepaste trots werden de panelen 

door vrijwilligers van AFVN en medewerkers van het Institut des Vétérans gemonteerd en geplaatst. 

http://www.comitevanwaakzaamheid.com/
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Door middel van 50 panelen wordt het verzet tegen het nazisme tijdens WOII in elk Europees land 

getoond aan de bezoekers. 

Dit project kwam tot stand dankzij de subsidies van de EU en het Belgische Ministerie van Defensie 

en dankzij de inzet van FIR, het I.V.I.O.O. Brussel en landelijke instellingen. Vanuit Nederland 

ontving men de bijdrage in de vorm van beeldmateriaal van het NIOD.  

De tentoonstelling is als reizende expositie langs diverse Europese hoofdsteden te bezoeken. Deze kan 

in zijn geheel door scholen en instituten gereserveerd worden via onze vereniging bij de FIR. In dit 

jaar van 70 jaar herdenking staan achtereenvolgens Bremen, Universiteit Hamburg (8 mei) en Berlijn 

in de planning. In Hongarije is een exemplaar van de tentoonstelling in de Hongaarse taal 

tentoongesteld en in Boedapest in de Academie voor Journalistiek geopend door de vicevoorzitter van 

de FIR. Eind maart wordt de tentoonstelling in Moskou geopend voor het publiek. In Nederland wordt 

overleg gevoerd met het Bevrijdingscomité Wageningen, Herinneringskamp Westerbork, 

Provinciehuis Limburg en Gemeente Den Haag over plaatsing van deze expositie.   

 

AFVN/BvA over de grenzen 
De AFVN heeft in 2014 haar vertegenwoordiger vanuit Nederland (Piet Schouten) deel laten uitmaken 

aan de bestuursvergaderingen van de internationale Federatie FIR. Doel is afstemming te krijgen met 

de samenwerkende zusterorganisaties, met name omliggende landen België (I.V.I.O.O.) , Duitsland 

(de VVN), Luxemburg en Frankrijk (ANACR) , de standpunten vanuit Nederland te delen met de 

aangesloten organisaties en het organiseren van grensoverschrijdende activiteiten. In Boedapest is op 

vrijdag 13 februari 2015 deelgenomen aan de herdenkingen van 70 jaar bevrijding van Boedapest. 

Boedapest werd 70 jaar geleden door het Sovjetleger bevrijd van het nazi-juk na een heftige dagenlang 

durende veldslag. 

 

 

AFVN verheugd met wijziging SS-naam hefschip 

 
6-02-2015 - De AFVN/Bond van antifascisten is zeer verheugd over het besluit van reder Allseas om 

het schip Pieter Schelte te hernoemen. De reder maakte vroeg in de avond bekend de SS-naam op te 

geven, maar heeft nog geen nieuwe naam bekend gemaakt. 

Eerder vandaag had de AFVN tegelijk met de FNV Haven bezwaar gemaakt tegen de naam, die van 

de veroordeelde SS-officier Pieter Schelte Heerema was. 

Professor Kees van der Pijl, voorzitter van de AFVN is blij dat in ieder geval de oude naam verdwijnt. 

Van der Pijl is een absoluut tegenstander van het relativeren van de daden van de nazi's. Ook de FNV 

Haven maakte bezwaar tegen de oude naam. Daarmee schaarde de vakbond zich achter de 

international transportvakbond ITF uit Londen, die dinsdag een bezwaar publiceerde en een 

online petitie startte tegen de oude naam. 

 

Marktplaats verkoopt nog steeds nazispul 
3 maart 2015 - De politie in Dokkum heeft zg. 'Jodenzeep' in beslag genomen, na een tip van de 

AFVN-Bond van Antifascisten. Deze zeep werd zaterdag op Marktplaats aangeboden. Jodenzeep werd 

tijdens de oorlog door de nazi's vervaardigd met gebruikmaking van menselijk vet van gevangenen. 

De politie onderzoekt nu of deze zeep echte menselijke resten bevat. De eigenaar is niet aangehouden. 
(Foto: screenshot Marktplaats)  
 

De AFVN-Bond van Antifascisten heeft deze 

zaak maandag bij het openbaar ministerie en de 

politie gemeld, die meteen actie ondernomen 

heeft. De handelaar is T. Visser, die in 

oorlogsspullen handelt onder de naam Frisia 

Militaria Sellers. Hoe hij aan de zeep komt, en of 

deze echt is, is nog niet duidelijk. Meer op onze 

website:http://afvn.nl/archief/Politie_onderschept

_Jodenzeep_na_tip_antifascisten.htm 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Schelte_Heerema
http://www.transport-online.nl/site/55717/itf-allseas-groups-nazi-vererende-schip-pieter-schelte-moet-worden-verboden/#.VNS2SoiT-Wg.twitter
http://www.unitetheunion.org/campaigning/petition-shell-to-rename-or-remove-the-pieter-schelte/
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VREDESFAKKEL VAN DE INTERNATIONALE FEDERATIE (FIR)  
De Vredesfakkel is een project van de FIR, internationale koepel van verzetsorganisaties, partizanen, 

veteranen. Het project gaat over WOII in Europa en Israël en voormalige concentratiekampen.70 jaar 

na beëindiging van WOII zet de fakkel van antifascisme en vrede de reis voort door Europa. In ieder 

land waar een actieve bij de FIR aangesloten vereniging is, worden diverse activiteiten ontplooid door 

de betrokkenen. Het motto is: ‘De fakkel van de FIR is het symbool van de FIR als boodschap van de 

vrede. Herdenk de 70
ste

 verjaardag van de overwinning en beëindiging van de Tweede Wereldoorlog! 

Nooit weer fascisme!’. De fakkel is ook ná dit gedenkjaar beschikbaar voor elke geïnteresseerde 

organisatie. 

 

De fakkel van de vrede is in het najaar 2013 vanuit Sofia, geboortestad van Dimitrov, grondlegger van 

het antifascisme, vertrokken. De fakkel is via de gedenkplaatsen van WOII in Servië, overgebracht 

naar Hongarije. Van daaruit is de reis voortgezet naar achtereenvolgens Kroatië, Albanië, Italië, 

Vaticaanstad. Elk land dat de fakkel na mei 2015 langs instellingen en scholen wil brengen kan zich 

aanmelden. In Portugal werden vele scholen bezocht door de Portugese zusterorganisatie.  

 

Nederland was vanaf  juli 2014 aan de beurt . De fakkel werd in Brussel overhandigd aan de 

AFVN/BvA. De fakkel bezocht andere Herinneringskamp Westerbork, het Verzetsmonument in 

Apeldoorn en het Ereveld in Loenen (Veluwe) . De vertegenwoordigers van de Oorlogsgravenstichting 

ontvingen de voorzitter en vicevoorzitter en bestuursleden van de AFVN .  

 

Op 9 mei 2015 vindt in Auschwitz een Internationale Meeting plaats. Voor de tweede maal zal een 

grote groep jongeren deelnemen aan de ‘Trein der Duizend’ om kennis te maken met de voormalige 

concentratiekampen Auschwitz I en II. Op die dag zal de fakkel van de vrede aankomen in Auschwitz. 

De meeting staat in het teken van:  ‘70 jaar na dato – Nooit meer oorlog, nooit weer fascisme!’ 

 

 

Joodse gemeenschap in Rusland veroordeelt verheerlijken 

naziecollaborateurs in Baltische Staten, Moldavië en Oekraïne. 
De grootste joodse organisatie in Rusland veroordeelt de regeringen van de Baltische Staten, Moldavië 

en Oekraïne vanwege hun openlijke steun aan personen of groeperingen die nauw samengewerkt 

hebben met nazi-Duitsland  en deelgenomen hebben aan misdaden tegen de menselijkheid tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. De Federatie van Joodse Gemeenschappen in Rusland (FJCR) sprak zich 

hierover unaniem uit in de vrijdag 27 februari 2015 verschenen resolutie “Tegen elke vorm van 

verdraaiing van de feiten van Tweede Wereldoorlog”.  

 

Het document beschrijft dat het huidige regime in Kiev de OUN-UPA (Organisatie van Oekraïense 

nationalisten en oproermilitie) als ‘helden’ en ‘bevrijders’ in beeld brengt. Uit historische bronnen 

weten we echter dat de leden van deze groeperingen berucht werden door het doden van duizenden 

burgers van overwegend joodse en Poolse afkomst. De joods-russische federatie wijst erop waakzaam 

te zijn op de handelswijze van de regeringen van de Baltische staten die onlangs voormalige SS-

officieren tot helden verklaarden. 
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De leden van de FJCR herinneren aan een incident van 2013 in Moldavië. De schrijversunie 

nomineerde Paul Goma voor de Nobel Prijs van de Vrede. Deze man staat bekend als een fervent 

antisemiet en beschreef de Holocaust als ‘vergelding’ voor de nalatigheid van de joden om zich in 

1940 loyaal op te stellen aan het regime (de fascisten). “De autoriteiten van de Baltische Staten, 

Moldavië en Oekraïne trachten de geschiedenis te herschrijven en de heldhaftige daden van het 

Sovjetleger en het volk van de Sovjet-Unie te verzwijgen. Hiermede rechtvaardigen zij direct of 

indirect de daden van collaborateurs. Zelfs gedeeltelijke rechtvaardiging  is in werkelijkheid een 

erkenning van het feit dat elke extremistische en terroristische ideologie aanvaardbaar is en toegepast 

kan worden.” 

Wanneer we 70
ste

 verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz door de 

Sovjettroepen herdenken, moeten we daarbij in gedachten houden dat pogingen om de geschiedenis te 

herschrijven gedaan worden door lieden die de aandacht proberen af te leiden van het feit dan hun land 

collaboreerde met Hitler.   

Bron: Federatie van Joods Gemeenschappen in Rusland 
___________________________________________________________________________ 

 

DRESDEN en andere ‘Pegida’-bolwerken 
 
Op 15 december 2014 vond in Dresden door de Duitse Pegida beweging een grote anti-islam 

demonstratie plaats die sterk deed denken aan het anti-Joods sentiment uit de jaren '30 van vorige 

eeuw. Een herhaling van deze demo, enige weken later, kon mede door burgeracties en vorming van 

een breed front door onze zusterorganisatie VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) 

voorkomen worden. 

Op 25 januari heeft er in Dresden helaas toch weer een kleinschalige herhaling van de Pegida demo 

plaatsgevonden. Kamerlid Wilders is naar de schandalige demo afgereisd om daar in een toespraak 

zijn gif te spuien door het 'Joods-Christelijke gedachtegoed' tegenover de Islam te plaatsen. Het is 

levensgevaarlijk zoals deze stoker buiten de Nederlandse grenzen los gaat. 

Ondertussen stapten enkele leiders van de Duitse anti-Islam beweging Pegida door interne ruzies op.  

Een van de leuzen van de tegenbeweging 'NO-Pegida-bragida':  

"Wij zeggen NEE tegen (anti-moslim-)Racisme, Nationalisme en Discriminatie van Vluchtelingen, 

maar ook tegen religieus Fundamentalisme - ongeacht of dat Christelijk, Islamitisch of anderszins is." 

Enkele vluchtelingen die bedreigd werden door neonazi’s hebben bivak gevonden voor de Semper 

Opera. De asielzoekers vragen onder meer aandacht voor vrije keuze van hun woonplaats, betere 

gezondheidszorg en erkenning van het recht voor een beter bestaan. Ondanks intimidaties van rechtse 

CDU-politici en politie hielden de vluchtelingen op het beroemde theaterplein stand tot 25 maart. 

Het laatste nieuws is de uitnodiging van ‘stargast’ Wilders die 13 april zijn bekende anti-islam-

repertoire in het Duits mocht verkondigen  in Dresden. De opkomst viel de organisatie enigszins 

tegen. Er werden 30.000 aanhangers verwacht. het bleken er 10.000 te zijn. Het gezwalk van CDU en 

andere politici om dan weer tegen en dan weer voor ‘vrijheid van meningsuiting’ te zijn is stuitend. 

Voor ons als antifascisten is haat zaaien geen mening. Het dient verboden en bestraft te worden! 

 

In andere Duitse steden (o.a. Keulen, Berlijn, Frankfurt) kwam het begin dit jaar tot massale protesten 

tegen de xenofobe ‘Abendland’-beweging. In Keulen waren meer dan 50.000 tegendemonstranten op 

de been en werd de avondverlichting op de Keulse Dom uitgezet als protest. In Oostenrijk blokkeerden 

antifascisten de route van Pegida-aanhangers. Ook hier blijft waakzaamheid geboden. 

 

 

66 Jaar NAVO-lidmaatschap (ingezonden door KM) 
 

De in 1971 uit de Sovjet-Unie vertrekkende Nederlandse ambassadeur G. Beelaerts van Blokland zei 

over het gebrek aan communicatie tussen hem en het Nederlandse ministerie: “Wat ik hier in Moskou 

werkelijk doe komt vrijwel alleen neer op het rechttrekken van misvattingen thuis”. Hij vervolgde: 
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“Verder dan een enge ambtelijke kring dringen deze rechtzettingen nauwelijks door. Het resultaat is 

dat de meningen van de NAVO en Europa in Brussel de resultante zijn van nationale misvattingen.” 

 

Is het verbazingwekkend hoeveel misvattingen en vooroordelen een eindproduct oplevert die door 

jarenlange propaganda en zeer duidelijke onwaarheden over het socialisme en doelstellingen, in het 

brein van de westerse mens is geplant? 

 

Een balans van 66 jaar NAVO 

Op 4 april 1949 werd in Washington de NAVO opgericht, de militair-politieke macht van het westers 

imperialisme, onder leiding van en overheerst door de VS, na WO II de sterkste imperialistische 

macht. Het werd als wapen ingezet om de Sovjet-Unie en andere socialistische landen te ondermijnen 

en intimideren. 

 

Als reactie op de inlijving in 1955 van een herbewapend West-Duitsland in de NAVO, met aan het 

hoofd officieren van Hitler, gevoegd aan de duidelijk agressieve bedoelingen van de NAVO, richtten 

de Sovjet-Unie en andere socialistische landen op 14 mei 1955 het Warschaupact op, als defensief 

bolwerk tegen de imperialistische bedreigingen. Intussen beweerde de NAVO propagandamachine als 

tegenwicht te dienen tegen het Warschaupact - dat nota bene pas 6 jaar later werd opgericht (!). 

  

Toen de Sovjet-Unie en het socialistische blok waren uiteengevallen, was er geen reden meer de 

NAVO te laten voortbestaan. Om het voortbestaan echter te redden werd een nieuwe strijdkreet 

gelanceerd: ‘de vrede moest worden gegarandeerd’! 

De 'nieuwe wereldorde'.  
In 1993 lanceerde de Amerikaanse regering à la nazi-Duitsland op brutale wijze haar doelstelling: niet 

minder dan de wereldheerschappij! “Geen rivaliserende macht mag ontstaan in West-Europa, Azië of 

het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie"; "geen verzameling van volkeren kan streven naar 

regionale dominantie, omdat die hen zou zetten op het pad naar globale rivaliteit met de Amerikaanse 

supermacht". 

 

In plaats van het 'vredesdividend' beloofd door de imperialistische politiek, bracht de NAVO ons in 

het post-Koude Oorlog tijdperk tot nog meer militaire uitgaven, eindeloze oorlogen, en de omsingeling 

van Rusland. 

 

Het is geen toeval dat, na de ontbinding van het Warschaupact en na de ineenstorting van het 

socialistische blok, de eerste oorlog op ons continent werd gevoerd door de NAVO: in 1999 tegen 

Joegoslavië.  

Onder het mom van het stoppen van ‘etnische zuiveringen', het afwenden van een ‘humanitaire ramp' 

creëerde de NAVO - die nog altijd voorgeeft beschermer van 'mensenrechten en democratie' te zijn, de 

ergste humanitaire ramp in Europa sinds 1945. De onthulde zijn ware gedaante: de morele 

verdorvenheid, de corruptie, het cynisme, en volslagen schaamteloosheid, alleen mogelijk dankzij hulp 

van mediahandlangers en de meeste partijen in Europa.  

 

Een coalitie van 19 van de rijkste landen ter wereld, met een gezamenlijk militair budget van meer dan 

$ 500 miljard, voerde een totale oorlog tegen het kleine Joegoslavië ten gunste van de imperialistische 

'nieuwe wereldorde'. Gedurende 78 dagen daalde er een regen van 80.000 ton explosieven op 

Joegoslavië. Barbaarse bombardementen, verkocht als een 'humanitaire interventie', vielen neer op 

scholen, ziekenhuizen, boerderijen, bruggen, wegen, spoorwegen, tv-stations, historische 

monumenten, musea, fabrieken, raffinaderijen en woonwijken. Nederland bombardeerde volop mee. 

Het was een voorbode van meer roofzuchtige oorlogen, van Afghanistan tot Libië.  

 

De NAVO is een moorddadig instrument voor het verkrijgen van imperialistische wereldoverheersing. 

Het vermorzelt alle fundamentele rechten van de volkeren en de beginselen van het internationale 

recht. Opnieuw een bewijs - net als de latere oorlogen tegen Irak, Libië en Syrië en de talloze oorlogen 

die er aan vooraf gingen - van de verrotting en het faillissement van vooral de sociaaldemocratische 
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partijen en vakbondsleiders in Europa, aangevuld met 'liberale' oorlogshitsers die met hen de NAVO 

tot vandaag toe geen strobreed in de weg leggen.  

 

Ook Nederland trad in 1949 toe tot de NAVO. Vervolgens zijn zesenzestig jaar lang jaarlijks 

astronomische bedragen onttrokken aan civiele doelen als gezondheidszorg, woningbouw, onderwijs 

en ga zo maar door. Wat is daarvan de logica? Tot vandaag kunnen alle rechtse regeringen 

ongehinderd hun gang gaan met hulp van zogenaamde. arbeiderspartijen die hen geen strobreed in de 

weg leggen als het er op aankomt. Was er ooit nog een communistische partij die consequent tegen 

NAVO-lidmaatschap en bewapeningswedloop ageerde, vandaag de dag is er niet éėn partij te 

bekennen die zich tegen dit NAVO-bondgenootschap uitspreekt. 

Deze partijen helpen mee enorme schulden op schulden op te bouwen voor wapens die wij niet nodig 

hebben. Aankopen die uitsluitend het militair-industrieel complex ten goede komen. Serieuze 

bedreigingen zijn er niet, deze worden verzonnen. De verhevigde demonisering van Rusland brengt 

daarmee een oorlog dichterbij.  

 

Ik citeer het volgende uit een recent vraaggesprek met de Nederlandse econoom Frans Slijper, te 

vinden op De Wereld Morgen van 5 maart jl. 

“Zowel de Nederlandse industrie als het leger heeft een gedeeld belang om bedreigingen te 

overdrijven, ten koste van de burgers die de rekening betalen. Ze willen ons doen geloven dat de 

economie in gevaar komt door verdere besparingen op defensie, terwijl militair verbruik in feite een 

zeer dure banenschepper is gebleken. Terwijl men opschept over enorme resultaten voor 

werkgelegenheid die vaak niet worden geboekt, blijkt het in de realiteit bijna altijd een schandalige 

ondersteuning van een industrie die volledig ongeschikt is om te overleven.  

De bezuinigingsmaatregelen, voornamelijk pas sinds 2010 – trof het personeel veel meer dan de 

wapeninvesteringen. De militaire uitgaven van veel Europese landen zijn vandaag hoger dan 10 jaar 

geleden. Ook al is Europa veiliger dan ooit en zijn er geen serieuze bedreigingen. Dus de militaire 

mantra dat uitgaven onder een geloofwaardig niveau zijn gedaald, is volledig ongegrond.  

In Nederland kiezen vakbonden vaak blindelings de kant van het leger en bedrijven die nieuwe 

wapendeals bevorderen, omdat ze uitstekende vooruitzichten op werkgelegenheid beloven. En de 

geschiedenis herhaalt zich hier keer op keer, helaas, terwijl er met veel minder geld werkgelegenheid 

kan worden gecreëerd elders in de economie. Dat toon ik aan met voorbeelden in mijn rapport.” 

Aldus de Nederlandse econoom Frans Slijper in zijn vraaggesprek met De Wereld Morgen van 

donderdag 5 maart jl. 

De NAVO vernietigt om te redden… Dat is de enig juiste omschrijving van een neonazialliantie die 

hand en spandiensten verleend aan het beleid van de VS, dat door oorlog, vernietiging, terreur en 

landroof, op werelddominantie is gericht.  

Wij zijn partners in misdaad, maken ons medeschuldig door lafhartig alle opdrachten uit te voeren die 

ons worden opgedragen. Wij staan toe dat soevereine staten worden aangevallen en onder de voet 

worden gelopen die niet het dictaat van de VS wensen te volgen. Wij gaan voorbij aan het feit dat de 

Verenigde Staten de grootste leveranciers zijn van het terrorisme in heel de wereld. Wie betaalt 

hiervoor de prijs? U betaalt die prijs want de vijand zit ook binnen ons land. De afbraak van sociale 

rechten is in volle gang. Er worden astronomische bedragen uitgetrokken ons land op oorlogssterkte te 

brengen. Dat gaat ten koste van al die verworvenheden waar vele jaren voor is gestreden.  

Als u weer eens wordt uitgenodigd aan de verkiezingen deel te nemen, bedenk dan dat er geen enkele 

partij in Nederland is te bekennen die aan een continue volkerenmoord gepleegd door de VS en 

NAVO een einde wil maken. Dat wij, of we willen of niet, tot mededader worden gemaakt door hen 

die alleen maar crises en afbraak weten te organiseren. Staan wij dat nog langer toe? 

KM. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

HERDENK OP 4 MEI DE  

SLACHTOFFERS VAN   

DE NAZI  ONDERDRUKKING ! 
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_________________________________________________________________________________  

 

 

We doen een beroep op u om – voor zover uw portemonnee het toelaat – een bijdrage te geven voor 

ons antifascistische werk, de organisatie en de website. Over de noodzaak van de antifascistische strijd 

kunt u op de website meer lezen. Ons blijkt telkens weer hoeveel feiten nog onbekend zijn bij jong en 

oud. Media en onderwijsinstellingen geven onvoldoende informatie of verdraaien soms de feiten. Om 

de geschiedenis van het verzet tegen het fascisme voor de jonge generatie levend te houden en de strijd 

van toen te verbinden met de strijd van nu tegen discriminatie, oorlog en opkomend fascisme geeft 

onze website een handvat. Steun daarom juist nu de AFVN/Bond van Antifascisten!  

Zodoende kunnen we ons werk voortzetten en al het mogelijke doen ter bewustmaking en de 

waakzaamheid te vergroten. De vereniging zal dit blijven doen met een verwijzing naar het verleden 

van de gruweldaden van het fascisme voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en nieuws op onze website, www.afvn.nl meldt u 

zich dan aan bij: I.coletto@Telfort.nl. U ontvangt dan  de Nieuwsbrief voortaan digitaal en bespaart 

met ons de kosten. Het geeft ons de mogelijkheid u regelmatig van nieuws te voorzien. 

 

Met antifascistische groet, 

 

Piet Schouten, namens de redactie, 

Bestuurslid AFVN/BvA, vice-vz. FIR 

 

Uw bijdragen zijn van harte welkom op bankrekeningnummer IBAN NL29 INGB 0003206900 

ten name van de AFVN, Woudenberg  

 

 Ik wil graag meer weten over de AFVN    

 Naam: ………………..………...     Email:………………… 

 Ik ben geïnteresseerd en wil graag dat u contact met mij opneemt     

Naam: ……………………… …    Email:…………………… 

 Ik wil me graag actief inzetten voor de AFVN    

Naam: ………………..………….. Email:…………………… 

 

____________________________________________________________________________ 

 

INGEZONDEN: 

 

Stichting Hand in Hand voor Syrie (HHS) geeft hulp aan de bevolking van Syrie (met nadruk op de 

allerzwaksten zoals baby's en zieken). 

Wij sturen regelmatig volle containers naar Syrie en zorgen (ook aldaar) dat de inhoud op de juiste 

plek en bij de hulpbehoevende mensen terecht komt (we hebben daar ook video materiaal van etc., 

betrouwbaarheid is een van onze speerpunten). 

NL06 RBRB 0898 2920 93, t.n.v. Stichting Hand in Hand voor Syrië 

  
http://stichtingsyrie.nl/ 

 

http://www.afvn.nl/
mailto:I.coletto@Telfort.nl
http://stichtingsyrie.nl/

