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De Antifascist is een uitgave van 
de A.F.V.N. (Anti Fascistische oud 
Verzetsstrijders Nederland, Bond van 
Anti-fascisten).

Deze vereniging stelt zich ten doel:
a. te zorgen dat de daden van het 
anti-fascistische verzet bekendheid 
houden, respectievelijk bekendheid 
krijgen; 
b. herlevend fascisme (neo-fascisme) 
te signaleren en met alle, bij de wet 
geoorloofde middelen te bestrijden;
c. te strijden voor vrede en vriend-
schap tussen de volkeren; 
d. te strijden tegen iedere vorm van 
discriminatie.

Wilt u ons werk steunen?
Stort dan een bijdrage op gironr. 
3206900 t.n.v. penningmeester 
A.F.V.N. Voorstraat 42 A, 3931 HE 
Woudenberg. Tel. 033 - 2860271
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Nou ja, we hebben hem al een 
poosje. Om precies te zijn was 
de basis er al op het moment dat 
het vorige nummer van dit blad 
verscheen. Toen dat blad naar de 
drukker ging waren we echter nog 
niet zeker genoeg van de kwaliteit 
om dat groots aan te kondigen. Nu 
zijn we dat wel! Dus als u over een 
computer met Internet-verbinding 
beschikt, ga er a.u.b. regelmatig 
kijken (kan anders vast wel bij 
de buren, andere kennissen, of 
familie). Waarom? Omdat we op 
die website ook beter in kunnen 
spelen op de actualiteit. U vindt 
er dus ook, althans we doen ons 
best, argumenten die u helpen 
in de dagelijkse actuele antifas-
cistische discussie in de vorm 
van een column. Bij deze bent 
u uitgenodigd ook uw antifas-
cistische ei daar te leggen. Stuur 
uw elektronische bijdrage op via 
Contacten*. 
Verder vindt u er steeds de belang-
rijkste artikelen uit de laatste anti-
fascist en vanaf de voorlaatste, de 
volledige inhoud een maand na 
verschijning.

Ook is er een winkel, onder de 
naam Shop, waarin u een uitge-
breidere beschrijving vindt van 
de ter verkoop aangeboden boe-
ken, video’s etc.. Ook kunt u daar 
demo’s aantreffen van de bijvoor-
beeld de video’s.
Regelmatig worden vanuit de 
columns ‘links’ gelegd naar 
ondersteunende video’s, muziek 
en wat verder van toepassing mag 
zijn. We proberen de website zo 
levend mogelijk te houden, de 
beste reden om regelmatig te gaan 
kijken. Maak ook zoveel mogelijk 
anderen er op attent.
Het Internetadres is www.afvn.nl

* Of dit geplaatst wordt (alge-
meen belangrijk qua antifascisme) 
is ter beoordeling van de redactie. 
De bijdragen mogen niet te lang 
zijn, ongeveer 300 woorden is de 
richtlijn. Op papier ‘geschreven’ 
bijdragen zijn ook welkom bij het 
secretariaat, bedenk echter wel dat 
deze overgetypt moeten worden.

Jan Cleton

We hebben een website!
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2005 
Om te beginnen willen wij u 
allemaal een strijdbaar 2005 
toewensen. Het vorige jaar 
heeft ons niet veel goeds 
gebracht. In heel Europa zagen 
we een sterke verrechtsing 
plaatsvinden. 
De verdeelde linkse beweging 
heeft daar geen antwoord op. En 
dat is niet verwonderlijk. Wat door 
rechts als links omschreven wordt, 
is over het algemeen niet links. 
De zogenoemde linkse partijen, 
zoals de sociaal-democraten en 
de groene partijen, hebben hun 
klassenpositie al lang overboord 
gegooid. Zij hebben dus ook geen 
klassevijand meer en zijn in het 
gunstigste geval verworden tot 
enigszins sociale meedenkers bin-
nen het kapitalistische systeem.
Ondertussen verwezenlijkt rechts, 
in eendrachtige samenwerking 
met o.a. de leiders van de soci-
aal-democratie, alle wensen van 
het Europese kapitaal, met een 
ongelofelijke snelheid.
Vijf jaar na de Top van Lissabon 
is de afbraak van de sociale voor-
zieningen al bijna een feit. Van de 
secundaire arbeidsvoorwaarden 
blijft weinig over. Steeds meer 
mensen kunnen de financiële 
eindjes niet meer aan elkaar kno-
pen. ‘Lissabon’ werkt! Daar moest 
een reactie op volgen.
Helaas zagen we ook hoe die eer-
ste reacties al door rechts gestuurd 
of genegeerd werden. De wer-
kende klasse heeft, ondanks de 
grote demo op 2 oktober, veel in 
moeten leveren. En het einde is 
nog lang niet in zicht. Massa-ont-
slagen zijn nog aan de orde van 
de dag. Hele bedrijven verdwijnen 
naar de lage-lonen-landen bin-
nen en buiten Europa. Maar ook 
in de andere bedrijven verdwij-
nen nog steeds arbeidsplaatsen. 
Diegenen die hun banen deson-
danks behouden, leveren fors in 
op hun primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden.
Ook de zogenaamde liberalise-
ring van allerlei zaken die vroe-
ger in overheidshanden waren, 
of anderzijds gebaseerd waren 
op solidariteit, wordt met een 
sneltreinvaart doorgevoerd. En in 
wiens belang?
Allerlei verhalen horen we. Het 
zou daardoor goedkoper worden. 
Het is in verband met de vergrij-
zing straks allemaal onbetaalbaar. 
We zijn niet concurrerend, want 
we zijn te duur. U kunt er vast nog 
wel wat opnoemen. We worden 
er dagelijks mee overspoeld. Je 
reinste tsunami! Het verschil met 
een tsunami is echter dat het hier 
geen natuurramp betreft.
Het zijn de uitwassen van het 
kapitalisme in doodsstrijd en dat 
is heel wat anders. Het systeem 
is vastgelopen in een wereldwijde 
overproductiecrisis. De productie-
capaciteit is zo groot dat er pro-
blemen zijn met de afzet van de 
producten. Lang leve de automati-
sering en de daaraan gekoppelde 
productie per werknemer! Dat zou 
toch welvaart moeten brengen en 
geen armoede? Waarom gebeurt 
dat dan niet?
Heel simpel omdat dit systeem 
gebaseerd is op winst, op de winst 
voor een kleine groep mensen 
waar de rest hun arbeid voor moet 
leveren. Omdat dit systeem geba-
seerd is op concurrentie en uitbui-

ting. Daarom gebeurt dat niet!
Al zouden ze het willen, diege-
nen die profiteren van andermans 
arbeid, ze kunnen het niet. Het 
systeem van concurrentie dwingt 
hen op deze weg voort te gaan. 
Met alle gevolgen vandien: oor-
logen om grondstoffen, het instel-
len van fascistische dictaturen, 
de medialeugens, de massa-ont-
slagen, de armoede, genocide in 
allerlei vormen, etc. etc.
Dat het anders kan werd en wordt 
bewezen door landen op een soci-
alistische basis. Lang niet alles in 
die landen zal door iedereen als 
ideaal bestempeld worden, maar 
deze landen laten wel zien dat er 
een hoopvol alternatief is als er 
op basis van solidariteit gewerkt 
wordt.
Mede daarom verdedigen wij die 
landen. Daarom komen wij op 
voor mensen als Milosevic, die 
op dit moment de verpersoonlij-
king is van de slachtoffers van de 
kapitalistische werkwijze. Daarom 
verdedigen wij Cuba te vuur en te 
zwaard. Omdat zij aangeven dat 
er een alternatief is. Een andere 
wereld is mogelijk!

De redactie   

Het was niet allemaal negatief, er waren ook hoopvolle momenten. Laten we hopen 
en er aan werken dat de strijd in 2005 weer opgepakt wordt. 



In het vorige nummer stond op 
deze pagina dat we als AFVN 
deel zouden gaan nemen aan het 
Nederlands Sociaal Forum van 26 
tot en met 28 november. Hieronder 
een kort verslag.

De AFVN is twee dagen actief 
geweest in de Beurs van Berlage tij-
dens het Nederlands Sociaal Forum. 
Zaterdagmiddag werd de door ons 
georganiseerde workshop met als 
onderwerp antifascisme door onge-
veer dertig mensen bezocht. De bij-
eenkomst werd geopend door Piet 
Schouten, die een aantal stellingen 
op de flip-over geschreven had.
Hij begon met de definitie van fas-
cisme die in de Winkler Prins gege-
ven wordt. Nadat aan de bezoekers 
gevraagd was of de begrippen hen 
duidelijk waren en of ze daar nog 
wat meer over kwijt wilden nam na 
een korte discussie Jan Cleton het 
woord over en vertelde dat de AFVN 
uitgaat van de definitie van Georgi 
Dimitroff, namelijk dat het fascisme 
de openlijke terroristische dictatuur is 
van de meest reactionaire en meest 
agressieve groepen van het finan-
cierskapitaal.
Vanaf dat moment ontstond er een 
vrij heftige discussie, waarbij we de 
aanwezigen in hoofdlijn in konden 
delen in trotskisten van de IS, een 
Belgische groep van Offensief (ook 
onderdeel van de trotskistische 4de 
Internationale, maar absoluut geen 
vrienden van de IS) een aantal men-
sen van de ‘softe sector’ (die vonden 
dat je neo-nazis en zelfs Hitler geen 
tuig mag noemen) een paar AFA-
mensen, een Belgische leraar, een 
ouder echtpaar en belangstellende 
toehoorders. Dat oudere echtpaar 
liep tijdens de lange bijdrage van 
de belangrijkste IS-woordvoerder de 
zaal uit. Deze had namelijk erg veel 
woorden nodig om de loftrompet over 
Trotski en zijn definitie van het fas-
cisme te geven. Uiteraard klonk daar 
de haat in door tegen de ‘stalinisti-
sche’ Dimitroff en uiteraard Stalin. De 
definitie van Trotski zou dus volgens 
hem veel beter zijn. Dat durven ze 
zonder blikken of blozen te beweren. 
Toen hij klaar was met oreren, kwam 
onze reactie richting de overigen door 
te vertellen welke rol Trotski aan 
de zijde van Hitler heeft gespeeld 
om de Sovjet-Unie te vernietigen. 
Dat hij de Sovjetbevolking aan de 

vooravond van operatie 
Barbarossa (de Duitse 
aanval op de Sovjet-
Unie) opriep om mas-
saal in staking te gaan. 
Dat als het aan Trotski 
gelegen had de Sovjet-
Unie verslagen was door 
de nazi’s. Vanuit de ove-
rige aanwezigen bleek 
ook duidelijk de antipa-
thie tegen zijn optreden 
als woordvoerder van 
de IS. Daarmee was 
hem duidelijk de mond 
gesnoerd en kon de work-
shop op een construc-
tieve manier voortgezet 
worden. Met name de 
Belgische leraar sprong 
heel pedagogisch in de 
discussie en uiteindelijk 
nadat ook de huidige 
ontwikkelingen, inclusief 
de Lissabon-strategie, 
besproken waren, kon-
den we tot de gezamen-
lijke conclusie komen, hij 
en wij, dat de oorsprong 
van al dat fascistische 
kwaad ligt bij het private 
bezit van de productie-
middelen. Het kapitalis-
tische systeem dus. Er 
was geen oppositie meer, er waren 
geen weglopers meer, er kwamen 
zelfs meer belangstellenden, inclusief 
fotografen.
Na deze opwarmer aangaande de 
discussie, werden de discussies bij 
de AFVN-kraam ook veel meer anti-
kapitalistisch. Onze waardering voor 
de anders-, of anti-, globalisten is 
behoorlijk gestegen. Als er wat meer 
antifascistische structuur in komt, zul-
len het goede bondgenoten zijn. Ons 
is ook gebleken, met name door de 
verenigende werking van dit NSF, dat 
er wel degelijk een sterk front gemaakt 
kan worden. Zeker nu ook delen van 
de FNV deel genomen hebben aan 
dit forum. Zonder actiebrekers en 
provocateurs kan een eenheidsfront 
tegen het fascisme zeker opgebouwd 
worden. Aan ons de taak om daar 
keihard aan te werken. Het is heel 
hard nodig in deze wereld, in dit alar-
merend verrechtsende Europa.
Wat ons ook opgevallen is tijdens het 
NSF, is dat menige jongere kwam met 
de vraag “Wat is fascisme eigenlijk?”
De definitie van Dimitroff zoals die in

de kraam hing, is pas veelzeggend 
als de daarin gehanteerde begrippen 
duidelijk zijn. We gaan dan ook zo 
snel mogelijk een brochure maken 
waarin op duidelijke wijze beschreven 
wordt wat fascisme is. Daarin zullen 
we, naast het op eenvoudige wijze 
uitleggen wat de voorwaarden waren 
voor het ontstaan van het fascisme, 
ook een directe link leggen naar de 
huidige ontwikkelingen.
Daarmee hebben we dan ook een 
goed instrument in handen als tegen-
wicht voor de veelal halve waarhe-
den bevattende mediaberichtgeving. 
Net zomin als toen, zijn het ook nu 
niet slechts ‘de slechte personen’ die 
alleen verantwoordelijk gesteld kun-
nen worden. Als de voorwaarden niet 
aanwezig zijn, krijgen zij geen poot 
aan de grond.
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 AFVN in actie!

Het Dimitroff-bord zoals dat in de AFVN-kraam hing



Advocaten in lijfeigenschap
bij het Joegoslavië tribunaal
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Milosevic is momenteel bezig om 
voor het Joegoslavië tribunaal zijn 
tegenbewijs te presenteren. Dit nadat 
jarenlang de aanklager aan het woord 
was geweest om bewijsmateriaal 
tegen hem in te brengen. Milosevic 
heeft, om zijn kant van het verhaal uit 
de doeken te doen en zelf getuigen 
naar voren te brengen, precies 150 
werkdagen toegemeten gekregen. En 
elke dag dat het proces stil zal liggen 
omdat hij ziek is, gaat daar nog van 
af.

Alleen al dit absurde gebrek aan even-
wicht tussen de tijd die de aanklager in de 
schoot geworpen kreeg om zijn klachten 
tegen Milosevic te onderbouwen en de 
tijd die Milosevic wordt gegund om tegen-
getuigen te horen, bewijst hoe brutaal het 
Joegoslavië tribunaal inmiddels zijn ware 
gezicht durft te tonen.
In een klimaat waarin, als het gaat om de 
zogenaamde strijd tegen het terrorisme, 
in toenemende mate regelrechte liqui-
datiepraktijken, doodseskaders, marte-
lingen en levenslange opsluiting zonder 
vorm van proces openlijk als toelaatbare 
methodes worden gepropageerd en ook 
daadwerkelijk in praktijk worden gebracht, 
verliest ook een door de NAVO gecon-
troleerde institutie als het Joegoslavië 
tribunaal steeds meer het geduld om zelfs 
maar de schijn op te houden de funda-
mentele rechtsnormen in acht te nemen.

De laatste loten aan de stam van de fun-
damentele mensenrechten die het zoge-
naamde tribunaal aldus gekapt heeft, 
als was het dood hout, zijn het recht 
van Milosevic om zichzelf te verdedigen, 
alsmede het recht op een gelijkwaardige 
behandeling. Dit laatste betreft dan het 
afschaffen van gelijkwaardigheid inzake 
het verlenen van faciliteiten, tussen de 
aanklager en Milosevic als verdachte, ook 
wel aangeduid als het recht op ‘equality 
of arms’.

Het eerstgenoemde recht, het recht om 
zelf zijn eigen verdediging te voeren, is 
een grondrecht dat in alle importante 
mensenrechtenverdragen is terug te vin-
den en ook uitdrukkelijk is opgenomen in 
het Statuut van het Joegoslavië tribunaal 
zelf.

Dit fundamentele mensenrecht, het recht 
om zichzelf te verdedigen, was Milosevic 
aanvankelijk volledig ontnomen, zoge-
naamd omdat hij te ziek en te zwak zou 
zijn om dat recht nog langer uit te oefenen. 

Maar voor iedere onbevan-
gen waarnemer was het 
van meet af aan glashel-
der dat de pogingen van 
het tribunaal om Milosevic 
te beroven van zijn recht 
om zijn eigen verdediging 
te voeren niets met diens 
gezondheidstoestand te 
maken hadden.

Waar het tribunaal voor 
vreesde waren de onthul-
lingen waarmee Milosevic 
en de door hem opge-
roepen getuigen zouden 
komen over de rol van de 
westerse wereld bij de ontmanteling van 
de Joegoslavische federatie, de bewijzen 
die door hem gepresenteerd zouden wor-
den omtrent de systematische westerse 
leugen-campagne met betrekking tot het 
zogenaamde streven naar een Groot-
Servië en de misdaden van de NAVO, 
begaan in de agressie-oorlog tegen 
Joegoslavië en Servië, die door hem voor 
het voetlicht zouden worden gebracht.

Want de ongelooflijke leugens waarmee 
de oorlog tegen Irak werd gerechtvaar-
digd, vormden geen op zichzelf staand 
incident. Maar vonden een onmisken-
bare voorganger in de westerse leu-
gens over de gewelddadige afbraak van 
Joegoslavië, met als sluitstuk de NAVO-
agressieoorlog tegen wat toen al terug-
gebracht was tot klein-Joegolavië.
Zoals de herkolonisatie van Irak bewust 
op de agenda werd gezet om de domi-
nante westerse positie in het voor de 
olievoorziening cruciale Midden-Oosten 
voor de komende decennia veilig te stel-
len, zo vormde ook de liquidatie van de 
voormalige Joegoslavische federatie een 
belangrijk onderdeel van de westerse 
geopolitieke aspiraties.
Het voormalige Joegoslavië moest uit 
elkaar gespeeld worden en verbrokkeld 
worden tot een serie door het westen 
bezette of van het westen afhankelijk 
gemaakte cliënt-staten.
En de schuld daarvoor moest bij Milosevic 
gelegd worden.

Ook die afbraak van Joegoslavië vormde 
een doelbewuste strategie. Tot heil van 
westerse controle over belangrijke aan-
voerroutes en knooppunten inzake olie- 
en gasvoorraden uit zowel het Kaspische 
zee-bekken als uit het Midden-Oosten. 
En tot heil van een steeds verder terug-
dringen van de Russische invloedssfeer, 

een proces dat in hoog tempo doorgaat. 
Nog maar kort geleden was Georgië aan 
de beurt en zeer onlangs hebben we de 
pro-westerse ‘revolutie’ in de Oekraïne 
zich zien voltrekken.

Het verschil tussen enerzijds de oorlog 
tegen Irak gekoppeld aan de daarop vol-
gende bezetting van dat land en anderzijds 
de westerse agressie tegen Joegoslavië 
is dat, wat dit westerse optreden tegen 
Irak betreft, de daarover geventileerde 
leugens zichzelf hebben achterhaald. 
Terwijl de uitstekend geregisseerde leu-
gen-campagnes die door het Westen over 
Joegoslavië werden gevoerd voor een 
breed publiek nog steeds stand houden.
Het Joegoslavië tribunaal speelt hier een 
belangrijke rol in. 
Om te voorkomen dat Milosevic wat dit 
betreft te veel roet in het eten zou kun-
nen gooien, vond het tribunaal het de 
hoogste tijd worden om Milosevic van zijn 
handelingsbevoegdheid te ontdoen. Dit 
door hem diens recht om zijn eigen ver-
dediging te voeren te ontnemen. 
Juist op het moment dat hij, na al die 
jaren dat de aanklager aan het woord 
was geweest, zijn eigen verdediging zou 
mogen gaan brengen. En hij dus een 
belangrijk aandeel in de regie van het 
proces zou kunnen gaan opeisen.

De botheid waarmee het zogenaamde 
tribunaal Milosevic weer achter de coulis-
sen meende te kunnen manoeuvreren, 
precies op het moment waarop hij op 
het punt stond om, gebruikmakend van 
het onvervreemdbare recht om zijn eigen 
verdediging te voeren, daaruit naar voren 
te treden, riep een wereldwijde golf van 
afkeuring op. Met als gevolg een totale 
staking van de door Milosevic beoogde 
getuigen om voor het tribunaal te ver-
schijnen. Zolang diens recht om zichzelf 

Door Nico Steijnen, advocaat

Voor de gevangenis van Scheveningen: in ‘40-’45 zaten 
hier de vrouwen van de Nederlandse ‘partizanen’
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te verdedigen hem ontnomen zou blijven.
En zo kwam het proces, bij gebrek aan 
getuigen die kwamen opdagen, tot een 
absolute stilstand.
Het tribunaal zag zich daarop gedwongen 
om Milosevic in zijn fundamentele recht 
om zichzelf te verdedigen te herstellen.
Natuurlijk was dit een grote overwinning 
voor Milosevic. En een verder gezichts-
verlies voor het zogenaamde tribunaal.

Maar hoewel Milosevic zodoende de regie 
over zijn verdediging weer terugveroverd 
heeft, blijft een nieuwe aanval op een 
ongestoorde uitoefening van dit recht 
dreigend in de lucht hangen.

Een cruciale rol wordt hierbij gespeeld 
door de persoon die het Joegoslavië tri-
bunaal Milosevic als advocaat had willen 
opdringen, namelijk mr. Kay. Deze Kay 
was hem al vanaf het begin van het pro-
ces toegewezen als ‘amicus curiae’, een 
soort pseudo-verdediger. Als zodanig had 
Kay nooit veel te vertellen gehad, maar 
nu, door het tribunaal als gedwongen 
advocaat aan Milosevic toegevoegd, rook 
hij zijn kans.

Als loopjongen van het tribunaal deed hij 
zijn uiterste best om zijn tribunaal-mees-
ters terwille te zijn en de vaart erin te 
houden. Maar zijn pogingen mochten niet 
baten, want noch Milosevic noch 99% van 
de getuigen die Milosevic op het oog had 
wilden ook maar enig contact met hem.
Kay kon dus geen kant op.

Vervolgens voltrok zich een klucht waar-
mee zowel Kay als het tribunaal zich de 
gelegenheid verschaften tot herpositio-
nering.
Kay ging, bij wijze van potsierlijke ver-
toning, tegen zijn eigen benoeming als 
advocaat van Milosevic in beroep. Omdat 
er zo voor hem niet te werken viel en 
omdat hij, door tegen de zin van Milosevic 
als zijn opgedrongen advocaat te funge-
ren, de integriteit van de advocatenstand 
zou ondermijnen.

Die manoeuvre, duidelijk vooropgezet in 
overleg met Kay´s broodheren bij het 
tribunaal, bood enerzijds het tribunaal 
de gelegenheid om in hoger beroep te 
bepalen dat Milosevic in principe weer 
zelf zijn eigen verdediging ter hand zou 
mogen nemen. Maar anderzijds werd de 
zogenaamde ‘ontslagaanvraag’ van Kay 
door het tribunaal geweigerd. Kay kreeg 
te horen dat hij, als gedwongen advocaat 
van Milosevic, achter de hand moest 
blijven. Om direct weer als diens opge-
drongen advocaat naar voren te kunnen 
treden als Milosevic zich ziek zou melden. 
Zodat hij dan de zaak weer over zou kun-
nen nemen.

Natuurlijk wordt hier een theaterstuk 

opgevoerd, met Kay als acteur in de 
hoofdrol.
Kay doet het voorkomen alsof hij zich als 
aangewezen advocaat van Milosevic zou 
willen terugtrekken. Maar in plaats van 
het eerste de beste vliegtuig te nemen 
terug naar huis, naar Engeland, stort hij 
zich in een pseudo-procedure en onder-
werpt zijn al of niet aanblijven als opge-
drongen advocaat aan een zogenaamde 
beslissing van het tribunaal. Dat besluit 
vervolgens dat hij niet weg mag en ‘stand 
by’ moet blijven.
Hetgeen Kay dan op zijn beurt weer de 
gelegenheid biedt om zijn handen ten 
hemel te heffen en uit te roepen: ‘Zie, ik 
kan niet anders, het tribunaal dwingt mij 
om aan te blijven!’

Het zal duidelijk zijn dat Milosevic van 
deze wanvertoning niet gediend is. 
Ik heb dan ook, namens hem, inmiddels 
een klacht tegen Kay ingediend bij het 
tuchtcollege van de Nederlandse Orde 
van Advocaten. 
Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat 
Kay, als Brits advocaat en als Brits onder-
daan, onderworpen zou kunnen zijn aan 
het tuchtrecht dat geldt voor Nederlandse 
advocaten. Maar als praktiserend advo-
caat op Nederlandse bodem is dit nu een-
maal, in Europees verband, zo geregeld.

De eis is dat tuchtmaatregelen tegen Kay 
worden getroffen.
Kay heeft, door het recht van Milosevic 
te usurperen om zijn eigen verdediging 
te voeren, inbreuk gemaakt op het onver-
vreemdbare recht van Milosevic om zich-
zelf te verdedigen.
En blijft zich inmiddels gereed houden 
om opnieuw tot een dergelijke schending 
over te gaan.
Dat komt neer op schending van Milosevic’ 
mensenrechten.
Kay schendt daarmee bovendien het eer-
ste gebod voor iedere advocaat, namelijk 
om niet als advocaat op te treden tegen 
de zin van enige cliënt. Alsmede het 
tweede gebod dat evenzeer voor iedere 
advocaat geldt, en wel om niet een zaak 
op zich te nemen waarmee hij of zij zich 
niet naar eer en geweten kan verenigen.
Alles bij elkaar reden genoeg voor het 
tuchtcollege van de Orde van advocaten 
om Kay een verbod op te leggen om nog 

langer op Nederlands grondgebied zijn 
beroep uit te oefenen.

Kay voert een komisch nummer op waar 
hij zegt: ‘Ik kan niet anders, want het 
Joegoslavië tribunaal beveelt mij nu 
eenmaal om aan te blijven’. Dat het 
Joegoslavië tribunaal Kay een derge-
lijk bevel heeft gegeven is waar. Maar 
natuurlijk is zo´n bevel geen cent waard. 

Allereerst is het allemaal handjeklap 
tussen Kay en het Joegoslavië tribu-
naal onderling. Waarom dat zo zeker is? 
Omdat Kay zelfs niet de moeite neemt om 
tegen het verbod om zijn biezen te pak-
ken in beroep te gaan. En als Kay echt 
zoveel bezwaar zou hebben tegen deze 
gang van zaken dan was dit, ook binnen 
de show die hier wordt opgevoerd, toch 
wel het minste geweest wat hij had kun-
nen doen. 

En vervolgens is het natuurlijk volkomen 
onaanvaardbaar dat het zogenaamde tri-
bunaal bepaalde advocaten, tegen hun 
uitdrukkelijke wil, zou kunnen vasthouden 
en zou kunnen verplichten om op te tre-
den. Dit komt er immers neer op een soort 
lijfeigenschap.

Intussen leidt de totale fixatie van het 
zogenaamde tribunaal op een zoveel 
mogelijk controleren en aan banden 
leggen van Milosevic tot een degelijke 
absurde vertoning dat het door het zoge-
naamde tribunaal als een soort lijfeigenen 
manipuleren van advocaten als een legi-
tiem handelen wordt voorgesteld. 
We zijn hiermee weer teruggeworpen in 
de Middeleeuwen, de tijd van de meest 
duistere inquisitie.
De zelfontmaskering als een volstrekt 
malafide genootschap waarmee het 
Joegoslavië tribunaal nu al zolang bezig 
is bereikt hiermee een totaal nieuwe 
dimensie.

De reacties van het Joegoslavië tribunaal 
en Kay op de namens Milosevic inge-
diende klacht waren furieus. 
Eerst weigerden zij eenvoudig om aan 
te nemen dat deze klacht van Milosevic 
afkomstig was, maar nadat zij zich daar-
van hadden vergewist, lieten de betrok-
ken ‘rechters’ hun woede hierover op een 
zitting openlijk de vrije loop. 
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Kay kondigde aan mij met alle beschikbare 
middelen te zullen bevechten. Inmiddels 
heeft hij tegen mij persoonlijk een klacht 
ingediend omdat ik hem beledigd zou heb-
ben. 

Het Joegoslavië tribunaal heeft inmid-
dels de Minister van Buitenlandse Zaken 
voor zijn kar gespannen en hem ertoe 
gebracht om schriftelijk te interveniëren bij 
de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit 
met de eis om zich van verdere actie tegen 
Kay te onthouden. En wel omdat aan Kay, 
als advocaat bij het Joegoslavië tribunaal, 
immuniteit met betrekking tot tuchtrechte-
lijke vervolging zou toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft 
zich aldus niet alleen laten misbruiken voor 
een kwaadwillige interventiepoging van de 
zijde van het Joegoslavië tribunaal. Maar 
dit ook nog eens, willens en wetens, met 
rechtsargumenten die nergens op slaan. 
Want in de terzake geldende regelgeving 
wordt voor wat betreft de voor advocaten 
bij het Joegoslavië tribunaal toepasselijke 
immuniteit immers uitdrukkelijk een uitzon-
dering gemaakt voor het tuchtrecht.

Niettemin acht de Deken van de Orde van 
Advocaten het zaak dat deze gezamenlijke 
poging van het Joegoslavië tribunaal en de 
Minister van Buitenlandse Zaken om de 
procedure voor de tuchtrechter te beïnvloe-
den volop zijn beslag zal kunnen krijgen.

En inmiddels werd aldus ook de behande-
ling door de tuchtrechter van de klacht 
van Milosevic tegen Kay steeds opnieuw 
vertraagd. Al staat aan de andere kant vast 
dat van uitstel zeker geen afstel zal komen 
en dat het moment van daadwerkelijke 
behandeling door de tuchtrechter nadert. 
Inmiddels is bekend gemaakt dat de deken 
het vooronderzoek als afgerond beschouwt 
en de zaak vóór 15 januari 2005 definitief 
bij de Raad van Discipline zal worden aan-
gebracht. 

Intussen zorgt Milosevic voor de ene getui-
genis na de andere waarin allerlei topge-
tuigen de mythe van een samenzwering 
om tot een Groot-Servië te komen ondub-
belzinnig als kwaadaardige laster naar het 
rijk der fabelen verwijzen. En waarin van de 
andere kant krachtig bewijs wordt geleverd 
voor de vooropgezette bedoelingen van 
de NAVO om Joegoslavië, koste wat het 
kost, met oorlogsgeweld te lijf te gaan. En 
waarin tenslotte getuigenis wordt afgelegd 
van de oorlogsmisdrijven die daarbij opzet-
telijk werden gepleegd. Zoals de afschu-
welijke en systematische bombardementen 
die door de NAVO op burgerdoelen werden 
uitgevoerd om Joegoslavië op de knieën te 
dwingen.

Het persoonsbewijs

Toen de ouderen onder ons en in 
het bijzonder de oorlogsslachtoffers 
en mensen uit het toenmalig verzet 
hoorden dat wij ongeveer 63 jaren 
na de Duits-fascistische bezetting 
weer in het bezit moeten zijn van een 
persoonsbewijs zullen de meeste van 
hen heel erg geschrokken zijn. Zelf 
behoor ik ook tot die ouderen die 
Auschwitz overleefd hebben.
Hieronder een gebeurtenis die lang 
geleden aan dat persoonsbewijs uit de 
bezettingstijd vooraf ging.

Vanaf 1926 wordt van de Nederlandse 
bevolking hun hele levensloop van de 
wieg tot het graf geregistreerd. Het 
begon in bovengenoemd jaar toen een 
kleine ambtenaar in Den Haag, Jacobus 
Lentz, was zijn naam, “een echte 
dienstklopper met ellebogen”, zoals Jan 
Rogier in zijn boek “De geschiedschrij-
ver des Rijks” schrijft, de opdracht 
kreeg van zijn chef zich te verdiepen 
in de systematiek van de bevolkingsre-
gisters. Hij ging aan het werk om een 
volledig waterdichte registratie van het 
Nederlandse volk te realiseren. Deze 
registratie bestaat nog steeds, al gaat het 
tegenwoordig hoofdzakelijk via com-
puters.

Een korte herinnering uit de bezet-
tingstijd
Toen de Duitse bezettingsmacht ons 
land in 1940 binnenviel, konden zij 
zonder veel moeite hun politieke vij-
anden, zoals communisten en sociaal-
democraten, zowel van Nederlandse als 
van Duitse nationaliteit, in hun huizen 
arresteren. Uiteraard speelde verraad 
van Nederlandse kant ook een rol, maar 
de Duitse bezetter bezat ook de lijsten 
met namen en adressen van de meeste 
gearresteerden.

Deze perfecte mensenregistratie heeft 
gedurende de oorlog afschuwelijke 
gevolgen gehad, vooral voor joden, 
zigeuners (Sinti en Roma) en homo-
fielen. Het persoonsbewijs is voor het 
eerst tijdens de Duitse bezetting inge-
voerd, op uitdrukkelijk verzoek van 
de Duitse politie-autoriteiten. Zoals 
vermeld was dit mogelijk gemaakt door 
de voorbereidingen die de “bezeten 
registrator” Lentz al voor de oorlog 
mogelijk getroffen had. Jammer voor 
hem werd het invoeren van een (zoals 
men dat toen ook al noemde) identi-
teitsbewijs door het kabinet de Geer 
afgewezen (bron: de geschiedschrijver 
des Rijks (Rogier)).
In 1942 werd het persoonsbewijs door 
de Duitsers officieel ingevoerd. In het 
persoonsbewijs van de joden werd 
een J gedrukt, wat voor 78% van de 
Nederlandse joden en Duits-joodse emi-
granten fataal is afgelopen. De meeste 
van hen zijn in Auschwitz en Sobibor 
vergast. Maar ook de Sinti en Roma, 
die evenals de joden niet tot het Arische 
ras behoorden hebben hetzelfde lot 
ondergaan.
In geen enkel bezettingsland in West-
Europa zijn procentueel zoveel joden 
weggevoerd als in ons land, omdat in 
andere landen die registratiewet nooit 
heeft bestaan.

Nu, 60 jaar na de Tweede 
Wereldoorlog, wordt het Nederlandse 
volk verplicht weer met een persoons-
bewijs (een uitvinding van de nazi’s) 
op zak te lopen. De Nederlandse over-
heid is schijnbaar volkomen in paniek 
geraakt. In geen enkel land in Europa, 
waar ook godsdienstextremisten kun-
nen toeslaan, heeft men zo’n pas ver-
plicht gesteld. 

Door Celine

Stop de Hetze! roept iedereen op om op 27 
februari naar het Rythm against Racism Festival 
in de Melkweg te komen!
Voor meer info zie: www.stopdehetze.nl 
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In een eerder artikel over de 
moord op de Amersfoortse ver-
zetsman Karl Fürgler hebben 
we de geschiedenis verteld van 
de mislukte overval van het 
verzet op het distributiekantoor 
in Amersfoort op 11 februari 
1944. Een geschiedenis die 
ook vandaag nog actueel is 
omdat de ware toedracht nooit 
boven water is gekomen. Na 
publicatie van het artikel, als 
onderdeel van het onderzoek 
naar de Velser Affaire, zijn er 
veel nieuwe feiten naar voren 
gekomen die tot een verder 
onderzoek hebben geleid. 
Hierdoor kwam er zoveel mate-
riaal beschikbaar dat een ver-
volg artikel mogelijk bleek.  

Hoe het allemaal begon
In 1944 waren overvallen op distri-
butiekantoren de enige manier om 
aan de grote vraag naar bonkaar-
ten voor de talloze onderduikers te 
voldoen. In februari 1944 werden 
er plannen gemaakt om ook in 
Amersfoort zo’n overval uit te voe-
ren. Volgens een aantal bronnen 
kwam het verzoek om een overval 
van de LO/LKP, de organisatie 
die hulp gaf aan onderduikers en 
in Amersfoort werd geleid door 
onder meer Bob Scheepstra. De 
LO/LKP zou de hulp hebben inge-
roepen van de Raad van Verzet 
(RVV) om de actie uit te voeren. 
Over deze toedracht bestaat al 
lange tijd onenigheid. Volgens de 
RVV was de LO/LKP betrokken 
bij de planning en de uitvoering 
van de overval. Maar Scheepstra 
heeft na de oorlog gesuggereerd 
dat er helemaal geen tekort aan 
bonnen was, en dat de overval 
dus niet nodig was geweest.
Roel Wolthuis, die de leiding had 

tijdens de overval als comman-
dant van het district Utrecht-West 
van de RVV, heeft de versie van 
Scheepstra altijd bestreden, en de 
feiten die nu aan het licht zijn geko-
men onderbouwen zijn standpunt. 
Pas in 1968 kwam Wolthuis er 
achter dat Scheepstra op de dag 
van de overval wel in Amersfoort 
aanwezig was, op zijn onderduik-
adres in de Anna Paulowmalaan, 
en via de PTT ambtenaar Kanis 
op de hoogte werd gehouden van 
de voorbereidingen en de uitvoe-
ring van de kraak. Tijdens dat hele 
proces heeft Scheepstra bij weten 
van de RVV geen enkele keer 
geprobeerd om het plan te wijzi-
gen of te blokkeren. Integendeel, 
Kanis hield het contact tussen 
de groepen gaande en de LKP 
leverde 1 of 2 wachtposten. 

De overval zou eerst op 9 febru-
ari plaatsvinden, maar dit kon niet 
doorgaan omdat een contact bin-
nen het kantoor niet op tijd bereikt 
kon worden. Hij moest de pennen 
uit de ramen halen wat de actie 
makkelijker zou maken. 
Uiteindelijk werd de “kraak” op 11 
februari, op de late vrijdagmid-
dag, uitgevoerd. Roel Wolthuis, 
die net uit Kamp Amersfoort was 
ontsnapt, had de leiding. Er waren 
zes RVV-overvallers bij de actie 
betrokken, plus de wachtpost van 
de LKP. De operatie begon om 
17.30 uur toen een van de RVV 
leden nauwkeurig in de gaten hield 
hoe de ambtenaren stuk voor stuk 
naar huis vertrokken. Kort voor 
18.00 uur waren er nog zes men-
sen in het pand, waaronder één 
politieagent. De wachtpost bui-
ten werd toen overgenomen door 
een KPer. Deze wachtpost moest 
een signaal geven als ook de 

ambtenaren uit de buitengebie-
den, die met hun politiebewaking 
stamkaarten kwamen afleveren, 
waren vertrokken. Dan zouden 
de overvallers in actie komen. 
Het signaal werd inderdaad gege-
ven en de groep drong naar bin-
nen. Achter het gebouw stond een 
PTT-bakfiets klaar om de bonnen 
te transporteren. Roel Wolthuis 
had een PTT-uniform aan en zou 
de bonnen naar hun bestemming 
brengen, een Montessorischool 
aan de Utrechtseweg. De amb-
tenaren die nog binnen waren, 
plus een stoker en een werkster 
werden overmeesterd. De enige 
aanwezig politieman werd door 
Karl Fürgler ontwapend en onder 
schot gehouden in de buurt van 
de voordeur. 

Alarm
Karl Fürgler, die in Kiëv uit het 
Duitse leger was gedeserteerd 
en naar Nederland was gevlucht, 
waar hij zich bij het verzet aan-
sloot, had de uniformjas van de 
agent aangetrokken om zo min-
der op te vallen. Het wapen van 
de politieman had hij in beslag 
genomen. Toen de overval onge-
veer vijf minuten bezig was sloeg 
het noodlot toe. De ambtenaren 
uit de buitengebieden arriveerden 
met hun stamkaarten en politie-
escorte bij de voordeur van het 
distributiekantoor. De “foute” poli-
tieman v.d Kwast rook onraad en 
rende naar het daarnaast gelegen 
politiebureau om alarm te slaan. 
De KP-wacht buiten, die eerst al 
een verkeerd veiligheidssignaal 
had gegeven, faalde nu opnieuw 
door v.d. Kwast niet in te rekenen 
of uit te schakelen. 
Het resultaat was dat binnen de 
kortste keren ongeveer 15 bewa-

Terugkeer naar Amersfoort
Waar bleef de buit van de overval op het distributiekantoor?

Door Bert Bakkenes
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pende politieagenten, aangevoerd 
door de NSB-commandant van 
Breughem, bij het distributie-
kantoor verschenen en het vuur 
openden. 
Door deze overmacht aan vuur-

kracht werd Karl Fürgler over-
rompeld. Omdat hij vooraan in het 
gebouw was kreeg hij als eerste 
met de aanvallers te maken. Hij 
vuurde terug, vastbesloten om de 
overhaaste aftocht van zijn kame-
raden te dekken. Hierbij werd hij 
in het been en de lies geraakt 
door politiekogels. Intussen zat er 
voor de RVV-ploeg niets anders 
op dan zo snel mogelijk te ont-
snappen. Door de voordeur was 
dit niet mogelijk omdat tientallen 
politiekogels zich in de muren van 
het gebouw boorden. Ontsnappen 
was alleen mogelijk door een ach-
terraam dat in een steeg uitkwam. 
Terwijl Fürgler de Amersfoortse 
politie op een afstand hield verlie-
ten Roel Wolthuis en zijn mannen 
het gebouw via het raam. De RVV-
mannen gingen iedere hun eigen 
weg. Dit was een gebruikelijke 
tactiek, omdat bij elkaar blijven te 
opvallend en dus gevaarlijk was. 
Wolthuis ging naar zijn onderduik-
adres net buiten de stadsrand. 
Van de anderen kwamen Henk 
Bovee, H. Overeem en Henk van 
der Hoef goed weg. Gerrit Kersten 

raakte gewond, maar bereikte wel 
een veilige schuilplaats waar hij 
verpleging kreeg. Hij is wel voor 
de rest van zijn leven gehandicapt 
gebleven. Gijs Hofland zette het 
op een lopen en getuigen heb-
ben hem door de Utrechtsestraat 
zien rennen met een schieten-
de politieman, waarschijnlijk van 
Breughem, achter hem aan. In de 
Hellestraat werd hij getroffen en 
ingerekend. Hofland werd eerst 
naar het ziekenhuis gebracht en 
later naar de gevangenis aan de 
Weteringschans in Amsterdam. 
Een poging om hem te bevrij-
den mislukte, en in een Duits 
concentratiekamp is hij tegen het 
einde van de oorlog overleden. 
Waarschijnlijk is hij in een mas-
sagraf begraven.

Fürgler ontkomt
Terwijl zijn vrienden probeerden 
te ontsnappen bleef Fürgler aan 
de voorkant schieten. Later bleek 
dat de politie meer dan 200 kogels 
had afgevuurd. Uiteindelijk ont-
snapte hij toch via de voordeur 
en ontkwam op de fiets van een 
omstander, ondanks zijn verwon-
dingen. De Oostenrijker was 24 
en getrouwd met een Amersfoorts 
meisje waarbij hij een zoontje 
had. Hij stond bekend als een fel 
tegenstander van de nazi’s. Hij zat 
ondergedoken bij de familie Alblas 
in de Lange Beekstraat waar hij 
door de vrouw van Alblas in huis 
was gehaald. Toen hij het distribu-
tiekantoor achter zich had gelaten 
zag hij maar één uitweg. Hij reed 
naar het eethuisje dat de familie 
Alblas runde in de Scherbierstraat 
3. Hij werd opgevangen door mevr 
Alblas en haar dochter en zijn 
bloedende been werd afgebon-
den. Mevr Alblas verliet toen het 
pand om een vertrouwde dokter 
te zoeken. Haar man, waarmee 
ze een slechte relatie had, maakte 
van haar afwezigheid gebruik. In 
een latere verklaring zegt hij dat 
hij erg bang was dat de Duitsers 
zich met de zaak en dus ook 

met hem zouden gaan bemoeien. 
Hij ging naar het politiebureau 
en meldde dat er een gewonde 
man in zijn pension was aangeko-
men die Duits sprak. Er was toen 
al meer dan een uur verstreken 
sinds het einde van de overval 
maar de politie was nog steeds in 
rep en roer. Er werden een paar 
agenten naar de Scherbierstraat 
gestuurd om te kijken wat er daar 
precies aan de hand was. 

Hafkamp
Intussen was de Inspecteur van 
Dienst A. Hafkamp bij het poli-
tiebureau verschenen. Hij heeft 
verklaard dat hij langs het distri-
butiekantoor fietste en zag dat 
daar wat aan de hand was. Maar 
hij ging eerst naar het bureau om 
zich te laten informeren. Hij heeft 
altijd volgehouden dat hij eerder 
niet wist dat er een overval was 
geweest. Dit is een leugen omdat 
de wachtcommandant, Keuken, 
in het dagrapport heeft genoteerd 
dat hij Hafkamp heeft gebeld om 
hem op de hoogte te stellen. Toen 
Hafkamp in het bureau aankwam 
werd er druk over de overval 
gesproken en kreeg hij te horen 
dat er een paar politiemannen 
(Lagerwij, v Burik en Molenaar) 
naar de Scherbierstraat waren 
gegaan om de melding over een 
gewonde man bij Alblas na te trek-
ken. Ze waren nu al een hele poos 
weg zonder bericht. Dit werd als 
verontrustend gezien. Hafkamp 
besloot zelf te gaan kijken en 
reed naar de Scherbierstraat in 
de auto van de GGD-arts, Dekker, 
die achter het stuur zat. In de 
smalle straat aangekomen waren 
er al veel mensen aanwezig die 
op afstand werden gehouden 
door de politiemannen. Hafkamp 
heeft steeds volgehouden dat hij 
geen idee had dat de gewon-
de man een illegaal werker kon 
zijn. De man sprak immers Duits 
en hij ging er ook vanuit dat de 
overval door zwarthandelaars 
was uitgevoerd. Een onzinnige 

Politiebureau Plantsoen West (jaren ‘40)



bewering omdat alleen de illegali-
teit dit soort overvallen uitvoerde. 
De andere politiemannen hebben 
daarbij ook nog verklaard dat er 
tussen de agenten onderling over 
werd gesproken dat de man alleen 
van de overval afkomstig kon zijn 
en zich dus waarschijnlijk tot het 
uiterste zou verdedigen. 
Hafkamp nam de leiding en er 
werd eerste een ladder gehaald 
om door de ramen van de eer-
ste etage naar binnen te kijken. 
Hafkamp heeft zijn verklaringen 
over de zaak verschillende keren 
veranderd. Toen er door de ramen 
niets te zien was, is hij naar bin-
nen gegaan gevolgd door agent 
v Burik of Molenaar. In een van 
de verklaringen heeft Hafkamp 
beweerd dat hij met v Burik naar 
binnen ging. Op de eerste etage 
konden ze niets vinden en zijn 
toen de trap naar de vliering opge-
klommen. Daar maakte Hafkamp 
gebruik van een zaklantaarn om 
zich te oriënteren. Onder een sta-
pel viltpapier zag hij beweging en 
kwam tot de conclusie dat hier 
een persoon verscholen lag. Als 
we de verklaring van Hafkamp 
volgen, hoorde hij hoe de slee 
van een pistool naar achteren 
werd getrokken. Hij riep “han-
den omhoog” maar de persoon 
onder het papier leek zich om 
te draaien, klaar om te schieten. 
Hafkamp beweerd dat hij toen 
twee keer heeft geschoten. Het 
tweede schot raakte de hartstreek 
van Karl Fürgler en was dodelijk. 
Volgens Hafkamp vuurde ook van 
Burik een schot af. Maar hier 
stuiten we opnieuw op tegenover 
elkaar staande verklaringen. van 
Burik zegt in zijn verklaring dat hij 
de ladder heeft weggebracht en 
dus niet op de vliering was toen 
de schoten vielen. Hij kwam pas 
later binnen, nog net op tijd om de 
twee of drie pistolen in ontvangst 
te nemen die bij Fürgler waren 
gevonden. De andere agent die 
ter plaatse was, Molenaar, zegt 
in zijn verklaring dat hij wel op 

de vliering was, maar dat hij niet 
heeft geschoten. Alleen Hafkamp 
zou gevuurd hebben. 
Hafkamp heeft altijd beweerd 
dat hij uit zelfverdediging heeft 
geschoten nadat hij hoorde hoe 
de slee van Fürgler’s pistool werd 
doorgetrokken. Maar er was nog 
een ander persoon op de eerste 
verdieping die kon horen wat er 
op de vliering, die een verdieping 
hoger lag, gebeurde. Deze per-
soon was de GGD-arts Dekker. 
Hij verklaarde later dat ook hij de 
klik van het pistool had gehoord, 
maar dat er daarna nog 30 minu-

ten voorbij zijn gegaan voordat 
Hafkamp schoot. Met zelfverdedi-
ging heeft dit dus niet veel meer 
te maken. Ook van de waarschu-
wingsschoten waarover Hafkamp 
in sommige verklaringen spreekt 
is door de andere aanwezigen 
niets vernomen.               

Nasleep
Nadat de schoten waren gevallen 
ging de dokter de vliering op. Toen 
hij bij Fürgler kwam leefde hij nog, 
maar hij overleed seconden later. 
De dokter bevestigde het intreden 
van de dood en liet het lichaam 
daarna aan de politie over. Aan 
een touw werd het lichaam van de 

verzetsman naar beneden geta-
keld en in de keuken neergelegd. 
Met een ambulance is het lijk naar 
het ziekenhuis overgebracht waar 
sectie werd verricht en enkele 
röntgenfoto’s werden genomen. 
Volgens Dr. Dekker had Fürgler 
vier schotwonden waarvan de 
wond in de borstkas dodelijk was. 
De dokter verklaarde dat Fürgler 
al in een ernstige toestand was 
toen Hafkamp het dodelijk schot 
loste, maar de actie van Hafkamp 
versnelde de dood. Dekker betwij-
felde dat de verzetsman zich nog 
had kunnen verdedigen, want hij 
had veel bloed verloren. Op de 
zolder werd een emmer vol bloed 
aangetroffen. Toen mevr Alblas 
weer in het eethuis terugkwam 
zag ze de politiemannen bezig 
met het lijk. Ze vroeg hen wat ze 
in haar huis deden. “Dat zul jij niet 
weten,” kreeg ze toegebeten. De 
agenten hadden zich ook tegen 
de dochter van Alblas, Elizabeth, 
niet al  te hoffelijk gedragen. 
De volgende dag werden zowel 
Alblas als ook zijn vrouw door 
de politie opgehaald voor ver-
hoor. Alblas werd naar de 
Weteringschans in Amsterdam 
gebracht. Hij werd vijf dagen 
vastgehouden zonder te worden 
verhoord. Mevr. Alblas werd in 
Amersfoort opgesloten en door 
Hafkamp verhoord. Volgens de 
vrouw deed hij dit op een brutale 
manier. Hij bedreigde haar, zette 
haar onder druk en hield haar 
voor dat ze zou worden doodge-
schoten als ze niet onmiddellijk 
de waarheid zou vertellen. In haar 
naoorlogse verklaring zegt ze dat 
ze in die tijd veel contacten met 
het verzet had. Tijdens de onder-
vraging liet ze echter niets los. 
“Vrienden uit het verzet hadden 
me voor Hafkamp gewaarschuwd. 
Hij zou fout zijn. Door de manier 
waarop hij het verhoor deed raak-
te ik hier ook zelf van overtuigd.” 
Al deze ontwikkelingen waren niet 
bekend bij Roel Wolthuis en de 
andere leden van de groep die de 
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details pas na de oorlog vernamen 
en ook wie het dodelijk schot had 
gelost. Dagen na de overval moest 
het Amersfoortse politiekorps aan-
treden en werd een aantal agen-
ten waaronder Hafkamp geprezen 
voor hun doortastende optreden 
tijdens het incident. Volgens een 
foute politieman, de NSB-wacht-
meester van der Tol, gebeurde 
dit in het openbaar in het bijzijn 
van een hoge SD-functionaris uit 
Amsterdam en de NSB-burge-
meester van Amersfoort Harloff. 
Er kwam ook een eervolle vermel-
ding in het politieblad. 

Na de bevrijding
Kort na de bevrijding komt Roel 
Wolhuis er achter hoe zijn ver-
zetskameraad aan zijn einde is 
gekomen en dat Hafkamp niet 
alleen voor zijn optreden is 
geëerd, maar na de bevrijding ook 
nog eens officier van de Politieke 
Opsporingsdienst (POD) was 
geworden. 
In december 1944 was hij onder-
gedoken en hij beweerde een 
belangrijke rol in het verzet te heb-
ben gespeeld. In juni 1945 gaat 
Wolthuis naar Gerrit Kleinveld, die 
ook in de POD dienst doet en vraagt 
hem hoe hij en de andere overval-
lers een klacht tegen Hafkamp 
en de andere betrokken agenten 
kunnen indienen. Kleinveld geeft 
het nodige advies en er wordt 
een onderzoek ingesteld dat door 
hemzelf wordt geleid. Hij vindt de 
nodige bewijzen tegen Hafkamp 
en de zaak wordt voorgelegd aan 
de Commissie Zuivering Politie, 
die het geval een aantal keren 
bespreekt en ook de getuigen 
hoort. 

Onder aanvoering van het advi-
serend lid Dhr. Dragt, hoofd van 
de Politieke Recherche Afdeling 
(PRA) besluit de commissie dat 
Hafkamp had kunnen weten dat 
het bij de overval om een verzets-
actie ging en dat dus de man in 
pension Alblas een verzetsman 

moest zijn. Hij had niet naar de 
Scherbierstraat moeten gaan, te 
meer hij hier geen opdracht toe 
had, en dus op eigen initiatief 
handelde. Zelfs als hij daar naar 
toe was gegaan om te kijken hoe 
het met de andere agenten stond, 
had hij het hele onderzoek kunnen 
stoppen toen hij had gezien dat 
zijn mannen niet in de problemen 
zaten. Na een vluchtig onderzoek 
had hij de aftocht kunnen bla-
zen, Fürgler met rust latend. Het 
feit dat hij dit niet had gedaan 
werd als voldoende voor ontslag 
met behoud van rechten gezien. 
Volgens commissielid van Dragt 
had Hafkamp niets anders gedaan 
dan “de man gewoon afmaken”.
Gerrit Kleinveld kreeg opdracht 
om Hafkamp op te pakken. In 
november 1945 gaat er een arres-
tatieteam naar zijn huis. Maar de 
vogel is gevlogen. Het blijkt dat 
Hafkamp naar Borneo is vertrok-
ken om als vrijwilliger dienst te 
doen. Voor Gerrit Kleinveld was 
dit het einde van de zaak op 
dat moment. Hij leverde het dos-
sier in en ging zich met andere 
zaken bezig houden. Kleinveld 
heeft altijd gedacht dat Hafkamp is 
gewaarschuwd dat hij zou worden 
gearresteerd. Hij vermoedt dat de 
chef van Hafkamp, Goorhuis, dit 
heeft gedaan. Goorhuis zat in de 
commissie en was op de hoogte. 
Achter de schermen werd daarna 
het nodige in het werk gesteld om 
Hafkamp van alle blaam te zuive-
ren. Terwijl hij in Borneo zit krijgt 
hij verschillende brieven van de 
Nederlandse autoriteiten inclusief 
een aantal vragen over zijn oor-
logsverleden bij de Amersfoortse 
politie. Hij beantwoordt de vra-
gen en krijgt uiteindelijk een brief 
waarin hij gezuiverd wordt ver-
klaard. Dit gaat totaal in tegen de 
bevindingen van de Commissie 
Zuivering Politie, en is moeilijk 
te begrijpen. In ieder geval kan 
Hafkamp met een gerust hart naar 
Nederland terugkeren in septem-
ber 1949 en tot juli 1950 deed hij 

weer dienst bij de Amersfoortse 
politie. Een van de voormalige 
overvallers, Gerrit Kersten, zag 
hem tijdens een optocht ter her-
denking van de bevrijding. “Hij 
had een sjerp om. Iemand uit het 
publiek riep ‘Moordenaar!’ Daarna 
heb ik hem nooit meer gezien.” 
Hafkamp solliciteerde naar een 
positie bij de politie in Baarn. Maar 
daar wilde men hem niet hebben 
omdat het te dicht bij Amersfoort 
was en de zaak Fürgler nog 
steeds scherp in het geheugen 
gegrift stond. Uiteindelijk ging hij 
naar Gorkum, waar hij later korps-
chef werd. Later kwam Kleinveld 
achter de reden voor de zuivering 
van Hafkamp. Toen hij het dossier 
opnieuw in handen kreeg waren 
hieruit de meest belastende stuk-
ken verdwenen waaronder het 
arrestatiebevel, en de verklaring 
van Mevr Alblas.

Bob Scheepstra
Tijdens de verschillende onder-
zoeken heeft de LO/LKP-leider 
Bob Scheepstra het altijd voor 
Hafkamp opgenomen. De reden 
hiervoor is nooit duidelijk gewor-
den, maar moet verband houden 
met Scheepstra’s eigen rol in de 
voorbereidingen voor de overval. 
Na de oorlog heeft hij steeds 
beweerd dat hij tegen de overval 
was en zijn eigen KP verbood 
om er aan mee te doen. Volgens 
Scheepstra was het vooral de PTT-
ambtenaar Kanis die op de overval 
was gebrand. Hij zou er verschil-
lende keren met Scheepstra over 
hebben gesproken, die probeerde 
om hem van de actie te laten 
afzien. Hij zou hem zelfs bonnen 
hebben aangeboden. Scheepstra 
verklaarde ook dat hij tijdens 
de overval al was teruggekeerd 
naar zijn woonplaats Arnhem. Dit 
bleek in ieder geval een leugen, 
want in 1968 gaf hij tegenover 
Roel Wolthuis toe dat hij op die 
dag nog steeds in het huis van 
de familie Driebergen verbleef 
aan de Anna Paulownalaan in 
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Amersfoort. Wolthuis, die volhoud 
dat Scheepstra en kompanen de 
hele zaak hebben verraden, heeft 
de bewijzen van Scheepstra’s 
aanwezigheid in de stad in 
handen.  Kanis, die tegenover 
Scheepstra’s duikadres woonde, 
hield hem steeds op de hoogte 
van de voorbereidingen en de uit-
voering. Scheepstra heeft steeds 
geprobeerd om de LO/LKP van de 
overval te distantiëren. De kans 
is groot dat dit te maken had met 
de wel erg vreemde relatie die 
er bestond tussen de LO/LKP en 
de Amersfoortse politie waarvan 
de korpschef, van Breughem, in 
direct contact stond met de SD en 
Grüne Polizei.                  

De Amersfoortse politie
Het beeld dat de verschillende 
politieagenten, die na de bevrij-
ding verklaringen aflegden over 
de gebeurtenissen, van het 
korps maken een onwaarschijn-
lijke indruk. Er wordt onder meer 
beweerd dat het contact tussen 
de politie en het verzet zo goed 
was dat “ongelukken” al bij voor-
baat uit te sluiten waren. Er zou 
op allerlei manieren hulp zijn 
geboden waaronder het bege-
leiden van ontsnapte geallieerde 
piloten, wapentransporten en koe-
riersters op doorreis. De politie 
zou ook altijd op de hoogte zijn 
gesteld van verzetsacties.  Een 
van de overvallers, Henk van de 
Hoef ontkent dit. “We onderhiel-
den over het algemeen geen con-
tact met de politie omdat ze niet 
te vertrouwen waren. Ze stonden 
niet toe dat we mensen weg-
haalden uit de transporten naar 
en van Kamp Amersfoort. Verder 
heb ik Goorhuis, de toenmalige 
politiechef, zelf met de bus van de 
Winterhulp zien lopen.” Hafkamp 
zou in de ‘heldhaftige’ rol van de 
politie een stevig aandeel hebben 
gehad. Maar dit beeld kan een-
voudig niet kloppen, en er zijn ook 
geen bewijzen van. Zeker waren 
er agenten die het verzet een 

warm hart toedroegen en hulp 
gaven. Maar er waren ook veel 
aanhangers van de zogenaamde 
“Nieuwe Orde” en de politiecom-
mandant van Breughem was een 
overtuigd nationaal-socialist die 
nooit zou hebben toegestaan dat 
zijn korps op grootschalige wijze 
het verzet steunde. 

De Amersfoortse historicus 
Joop Bloemhof zegt in zijn boek 
“Amersfoort 40-45” deel 1 dat in 
1943 het Amersfoortse politiekorps 
werd uitgebreid met NSB- leden 
van de Hulp Politie en een groep 
zogenaamde Schalkhaarders. 
“Het korps was, op een enkele 
agent na, een willig werktuig in 
handen van de bezetter.” Volgens 
Bloemhof is de zuivering na de 
oorlog nergens zo teleurstel-
lend verlopen als bij de politie. 
Hafkamp zelf bracht twee maan-
den in Schalkhaar door op de nati-
onaal-socialistische politieoplei-
ding, waar de Hitlergroet verplicht 
was. Ook over deze zaak heb-
ben de verschillende zuiverings-
instanties zich gebogen. Hafkamp 
heeft zelf altijd verklaard dat hij tot 
de detachering gedwongen was, 
omdat weigering als sabotage zou 
worden gezien. Dit zou hem en 
zijn familie in gevaar hebben kun-
nen brengen. Voor het brengen 
van de Hitlergroet gebruikte hij 
hetzelfde excuus. Zijn verklaring 
werd geloofd.   

In zijn verklaringen heeft Hafkamp 
ook steeds herhaald dat de politie 
niet op de hoogte was van de 
overval, terwijl dit normaal gespro-
ken wel het geval was geweest. 
Daarom moest hij wel concluderen 
dat het om een actie van zwart-
handelaars ging. Maar uit ande-
re verklaringen blijkt dat er wel 
contact was opgenomen. Volgens 
één van de overvallers zou Kanis 
contact opnemen met inspecteur 
Overbeek. Dit contact is er ook 
geweest, maar niet door Kanis. 
Na de oorlog heeft Overbeek, die 

vaker contact met het verzet had, 
verklaard dat hij op de hoogte 
werd gesteld door de bekende 
verzetsman Cees van Swol. Hem 
werd gevraagd hulp te geven. 
Overbeek: “Ik heb toen gezegd 
dat ik niets kon garanderen. Maar 
ik heb wel rustige agenten op de 
wachtposten gezet. Toen ik hoor-
de dat het misgelopen was heb ik 
van Swol hier van op de hoogte 
gesteld.”  

Nog even terug naar februari 
1944
Na de oorlog heeft Henk van de 
Hoef verklaard dat hij het plan voor 
de overval had ontworpen en dat 
hij ook contact heeft gezocht met 
de ambtenaren binnen het distri-
butiekantoor die toezegden hulp 
te zullen geven. Dit hebben ze 
ook gedaan. Met de politie heeft 
hij geen contact gehad. Via een 
ander kanaal is dit wel gebeurd, 
maar van de Hoef heeft duidelijk 
laten blijken dat hij weinig ver-
trouwen in de Amersfoortse politie 
had. Ook binnen de RVV werd 
het plan besproken en Gerben 
Wagenaar, de CPN vertegen-
woordiger in de RVV, was aanwe-
zig tijdens een van de besprekin-
gen. De buit van de overval zou 
naar de Montessorischool aan de 
Utrechtseweg, waar een familielid 
van van de Hoef werkte, wor-
den overgebracht. Maar toen een 
koerierster die avond richting de 
school reed zag ze dat alles was 
afgezet door de SD en de Grüne 
Polizei. Er is later beweerd dat de 
Duitsers op zoek waren naar ver-
boden radiotoestellen. Maar vol-
gens een getuige, een kleermaker 
die in de buurt woonde, werd het 
hele gebied rond de school door 
de Duitsers met zwaar materieel 
afgezet. Iedereen werd gecon-
troleerd. Voor een paar illega-
le radiotoestellen zou nooit zo’n 
grote operatie zijn opgezet. De 
bevindingen van de koerierster 
waren voor Wolthuis en zijn vrien-
den voldoende om aan te nemen 
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dat de hele overval verraden was. 
Immers als het plan zonder tus-
senkomst was uitgevoerd zouden 
de overvallers bij de school recht 
in de armen van de Duitsers zijn 
gelopen. Wolthuis gaat er nog 
steeds vanuit dat de Duitsers 
alleen vanuit LKP-kringen rond 
Scheepstra kunnen zijn getipt. 
Dat zou ook verklaren waarom 
Scheepstra alle mogelijke moeite 
heeft gedaan om Hafkamp te ver-
dedigen en de LO/LKP van de 
overval te distantiëren. De sporen 
van verraad moesten worden uit-
gewist. 

De PTT-ambtenaar J. Kanis, die 
een niet onbelangrijke rol in de 
zaak heeft gespeeld, deelt de kri-
tiek van de RVV-leden met betrek-
king tot de Amersfoortse politie. 
Kanis was een van de wacht-
posten tijdens de overval, en hij 
vindt dat de politie zich te veel 
in dienst heeft gesteld van de 
bezetter. “De drie overvallers die 
werden neergeschoten werden 
getroffen door Nederlandse poli-
tie-kogels. Moesten die agenten 
raak schieten? Op bevel van de 
Amersfoortse korpscommandant 
van Breughem schreef agent 
Jorrisma kort na de overval een 
stuk voor het politieblad, waar-
in hij de overvallers zwarthan-
delaren en misdadigers noemde. 
Na de oorlog kreeg hij ontslag 
en Hafkamp (die toch iemand 
had doodgeschoten) kreeg pro-
motie. “Zelf werd ik (voor een 

andere zaak) opgepakt door de 
Nederlandse politie. Ik werd door 
de Nederlandse politie, samen 
met de SD verhoord en het was 
de Nederlandse politie die mij naar 
Kamp Vught bracht.” Hij kwam uit-
eindelijk in Dachau terecht, maar 
overleefde de oorlog. Wolthuis: 
“Het optreden van Hafkamp is op 
geen enkele wijze goed te praten. 
Hij had een heel andere houding 
kunnen aannemen. Bij de bevrij-
ding reed Hafkamp voorop in de 
stoet op zijn paard. De weduwe 
van Fürgler stond op de stoep 
te kijken, maar Hafkamp draai-

de zijn hoofd af. Hij 
heeft nooit een woord 
van deelneming laten 
horen.”
Een ander element 
van de zaak is dat 
het onbekend is waar 
de buit van de over-
val is gebleven. Want 
ondanks dat de over-
val mislukte werden er 
wel zakken vol bonnen 
buitgemaakt. Wolthuis: 
“Ik heb na de oorlog 
geïnformeerd wat er 

met de buitgemaakte bonnen is 
gebeurd. Ik heb nooit een bevredi-
gend antwoord gekregen. Ik weet 
nu nog steeds niet hoe dat alle-
maal is gelopen.”

Herdenking 1968
Na het vertrek van Hafkamp 
naar Gorkum leek de zaak defi-
nitief in de doofpot te verdwijnen. 
Jarenlang bleef het stil, tot 1968. 
Op een bijeenkomst van de ex-
politieke gevangenen organisatie 
EXPOGE kwamen verschillende 
oud-verzetsleden met het idee om 
een herdenking voor Karl Fürgler 
en Gijs Hofland te organiseren in 
de Scherbierstraat. De aanleiding 
was een plan van de gemeente 
om de kleine oude huisjes, waar-
onder ook het voormalig pension 
Alblas op nr. 3, te slopen. Het zou 
de laatste mogelijkheid zijn om 
een herdenking te houden op de 

plek waar Karl Fürgler was ver-
moord. Het plan bereikte een jour-
nalist van de Haagse Post, Eelke 
de Jong. Hij vroeg Roel Wolthuis 
om een interview en Wolthuis 
stemde in. “Ik had hem gevraagd 
om pas te publiceren na de her-
denking. Maar hij bracht het stuk 
eerder uit met een commentaar 
van Hafkamp waarin hij mij een 
communist noemde en herhaalde 
dat hij indertijd dacht dat het om 
een overval door zwarthandelaars 
ging.” Berouw was er van de zijde 
van Hafkamp in ieder geval niet 
bij. Hij benadrukte in het artikel 
dat Fürgler toch al op sterven lag, 
en herhaalde de leugen dat hij 
waarschuwingsschoten had afge-
vuurd.  

Het artikel viel slecht bij Wolthuis 
en de andere RVV-leden. Op 
zaterdagmiddag 10 februa-
ri 1968 ging de groep naar de 
Scherbierstraat waar, onder grote 
publieke belangstelling, een krans 
werd opgehangen voor de geval-
len overvallers. Daarna spijkerde 
Roel Wolthuis een bordje aan de 
deurpost met de volgende tekst: 
“Op deze plaats werd op 11 febru-
ari 1944 vermoord, de illegale wer-
ker Karl Fürgler. Als medestrijder 
aan een overval op het voormalig 
distributiekantoor wist hij, hoewel 
gewond, hierheen te vluchten, 
waarna de Nederlandse politie-
officier Hafkamp hem opspoor-
de en als een hond afmaakte.” 
Deze tekst wekte de woede van 
Hafkamp op en hij klaagde Roel 
Wolthuis aan voor smaad. Op 
zich stond er niets in de tekst 
wat al niet eerder was gezegd, 
want ook de Commissie Zuivering 
Politie had kort na de oorlog al 
van het adviserend lid, Dhr. Dragt, 
gehoord dat de actie van Hafkamp 
niets meer was dan “het afmaken 
van de man”. Maar de aanklacht 
werd doorgezet en de zaak werd 
door Wolthuis verloren omdat 
Hafkamp al eerder gezuiverd 
was. Toch leverde het onderzoek, 
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dat aan de uitspraak vooraf ging, 
weer een aantal feiten op die heb-
ben bijgedragen aan het vormen 
van een completer beeld van de 
gebeurtenissen in Amersfoort op 
11 februari 1944. Opnieuw viel op 
dat tijdens dit nieuwe onderzoek 
Bob Scheepstra alles in het werk 
stelde om Hafkamp te steunen en 
te ontlasten.

De hele geschiedenis maakt twee 
dingen duidelijk; de RVV-groep 
die de overval op het distributie-
kantoor uitvoerde is tweemaal het 
slachtoffer geworden van verraad. 
Ten eerste het verraad van de 
actie zelf, waarbij de vreemde 
band tussen de Amersfoortse poli-
tie en de LO/LKP zeker een rol 
zal hebben gespeeld  De ware 
achtergronden en motieven voor 
dit verraad liggen opgeborgen in 
de archieven van de Nederlandse 

staat en de kans is erg klein dat 
deze stukken nog ooit het daglicht 
zullen aanschouwen. Het tweede 
verraad was het feit dat Roel 
Wolthuis en de andere RVV-leden 
moesten aanzien dat de moorde-
naar van hun verzetskameraad 
Karl Fürgler opnieuw in politie-
uniform kon verschijnen en zelfs 
carrière mocht maken. De woede 
en pijn die dat heeft veroorzaakt is 
nooit meer goed te maken.

Daarom dragen we dit artikel op 
aan Karl Fürgler en Gijs Hofland, 
twee verzetshelden, die we op 
deze manier een stukje extra 
erkenning willen geven die ze 
rijkelijk hebben verdiend. Karl 
Fürgler liet een weduwe en een 
zoon achter. Hij ligt begraven op 
de Algemene Begraafplaats “de 
Rusthof” in Amersfoort te midden 
van andere verzetshelden. 

Bronnen:
-Joop Bloemhof: Amersfoort ’40-’45 
deel I en II
-Haagsche Post 1968-1969
-Roel Wolthuis: artikelen/correspon-
dentie1945-1968 
-Amersfoortse Courant 12 februari 
1968
-De Koerier maart 1968
-Zwolse Courant 16 februari 1968
- Foto’s Stadsarchief Amersfoort 
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Marc Almond doceert nu moder-
ne geschiedenis aan het Oriel 
College in Oxford. In een vroe-
ger leven was hij actief bij het 
steunen van democratiseringsbe-
wegingen in het toen nog com-
munistische Oost Europa. Hij 
beschouwt zichzelf als een strij-
der uit de Koude Oorlog. 
Teleurgesteld door de massale 
armoede en opportunisme in de 
voormalige oostbloklanden vindt 
hij het tijd om een boekje open 
te doen. Almond smokkelde per-
soonlijk tienduizenden dollars 
naar OostEuropese dissidenten 
en was één van de velen die dat 
deden. Er bestond een netwerk 
van allerlei stichtingen en lief-
dadigheidsorganisaties die bij 
elkaar miljoenen dollars achter 
het ijzeren gordijn smokkelden 
om deactiviteiten van dissidenten 
mogelijk te maken. In de jaren 

tachtig portretteerden de media de 
Praagse dissidenten als onbaat-
zuchtige academici, die door hun 
acties aan de bedelstaf gebracht 
werden. Dit terwijl ze maande-
lijks zo’n 600 dollar ontvingen. 
Nu zitten ze vooraan bij de nieu-
we Europese politieke elite. 
Of neem bijvoorbeeld Adam 
Michnik die nu een groot aantal 
media in Polen bezit met een 
waarde van zo’n pakweg 400 
miljoen Amerikaanse dollars. 
Vroeger actief in de ondergrondse 
pers van Solidariteit, maar wel 
betaald door de CIA.
Volgens Almond werd de “people 
power” aanpak geboren in 1953 
om Mossadeq in Iran ten val te 
brengen en her en der ingezet om 
het westen onwelgevallige regi-
mes aan te pakken. Nu dus in de 
Oekraïne. Maar wat gebeurt er 
met de bevolking als het regime 

weg is, daar staan weinigen bij 
stil en zeker de media niet.
Wat te denken van de massale 
werkloosheid, het ongeremd han-
delen met voorkennis, groei van 
de georganiseerde criminaliteit, 
prostitutie en oplopende sterfte-
cijfers?
 
Naschrift: Kleintje Muurkrant vergeet 
nog een ‘kleinigheidje’: je wordt op 
bommen getracteerd wanneer je niet 
als de bliksem de roofridders van Dow 
Jones/AEX etc. op je grondgebied toe-
laat (Joegoslavië, Afghanistan, Irak etc.)

People power
Gelezen in Kleintje Muurkrant d.d. 21-12-2004
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De ontwerp-grondwet versnelt de 
militarisering van Europa. De verdra-
gen van Amsterdam en Nice stellen 
de Europese Unie in staat deel te 
nemen aan offensieve militaire opera-
ties, tot duizenden kilometers buiten 
haar grenzen. De Europese Unie wil 
een eigen leger. Daarom beloven de 
lidstaten ‘hun militaire capaciteiten 
geleidelijk aan te verbeteren.’ 
Ze willen een Europees agentschap 
oprichten voor bewapening en voor 
defensieonderzoek en -ontwikke-
ling. In naam van de strijd tegen 
het terrorisme voorziet de grond-
wet in de mogelijkheid tot preven-
tieve militaire interventies. De hui-
dige Hoge Vertegenwoordiger voor 
het Gemeenschappelijk Buitenlands 
en Veiligheidsbeleid (GBVB), Solana, 
heeft voor de Unie een veiligheidsdoc-
trine uitgewerkt die de Amerikaanse 
prioriteiten - strijd tegen het terroris-
me en tegen de massavernietigings-
wapens - en hun doctrine van preven-
tieve actie overneemt. Meer nog, de 
Unie ‘zal zich houden aan de verplich-
tingen die voortvloeien uit de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie voor 
bepaalde lidstaten die hun gemeen-
schappelijke veiligheid verwezenlijkt 
zien binnen het kader van de NAVO’. 
Dit artikel geeft Washington, via de 
NAVO, een vetorecht in Europa’s bui-
tenlandse politiek en defensie. Het is 
hoofdzakelijk gericht tegen de pogin-
gen van Duitsland, België, Frankrijk 
en Luxemburg om een operationeel 
Europees bevelvoerend orgaan te 
creëren buiten de NAVO.
De Europese supranationale staat die 
door deze grondwet wordt opgericht, 
vormt geen tegengewicht voor het 
Amerikaanse imperialisme. Europa 
wordt doorkruist door de strijd tussen 
de imperialistische blokken. Een deel 
van de Europese regeringen wil nog 
meer naar de pijpen van de VS en 
hun oorlogspolitiek dansen. In een 
Europa met vijfentwintig leden zal de 
Amerikaanse invloed groter zijn dan 
in een Europa met vijftien leden. De 
ontwerp-grondwet stelt uitdrukkelijk 
dat de staten van de Europese Unie 
nauw zullen samenwerken met de 
NAVO.
De illusie van vrede die sommige 
andere Europese staten ophingen 
tijdens de oorlog in Irak, is vooral een 

gevolg van de militaire zwakheid van 
de Unie. De zogenaamd pacifistische 
Europese regeringen willen die zwak-
heid te boven komen door een ver-
snelde militarisering van Europa.
Het imperialistische Europa wil militair 
sterk zijn om beter zijn rol te kunnen 
spelen in de wereld. Maar daarom 
verschilt zij nog niet wezenlijk van 
de VS. Europa wil een belangrijke 
militaire macht worden, met wereldal-
lure, klaar om overal tussenbeide te 
komen, zogezegd vanwege de ter-
roristische dreiging. Dit is een gevaar 
voor de wereldvrede, een opbod in 
de wapenwedloop, een schitterend 
cadeau voor het militair-industrieel 
complex.
Voor de werknemers heeft deze staat 
niets goeds in petto. Een kapitalis-
tisch Europa kan nooit sociaal zijn 
of democratisch of vreedzaam. De 
grondwet bewijst dat. Deze grondwet 
luidt de doodsklok voor de hardnek-
kige illusie dat het mogelijk zou zijn 
om tot een kapitalistisch, sociaal en 
vreedzaam Europa te komen, als 
tegengewicht van het ultraliberale en 
oorlogszuchtige Amerikaanse impe-
rialisme.
De andersglobalisten, de vakbonds-
leden, de gepensioneerden, de werk-
nemers bij de openbare diensten en 
in de sociale sector, de studenten 
en de anti-oorlogsactivisten moeten 
elkaar gaan vinden in de strijd voor 
de verdediging van de sociale ver-
worvenheden, voor het behoud van 
de openbare diensten, tegen de oor-
logen van Bush en zijn Europese 
handlangers maar ook tegen de mili-
tarisering van Europa.
Deze strijd zal niet alleen gericht zijn 
tegen de rechtse partijen maar ook 
tegen de socialistische leiders, zoals 
Wim Kok, die ons hebben wijsge-
maakt dat de Europese Unie (van het 
kapitaal) een eerste stap zou zijn op 
weg naar een groot sociaal Europa. 
Deze groep van de Europese soci-
alisten was in de meerderheid in de 
Conventie die de grondwet voorbe-
reidde. Nog niet zo lang geleden 
hadden ze 63 van de 105 mandaten 
in handen. En nu komen ze met een 
grondwet die ons terugvoert naar 
de 19de eeuw. Deze sociaal-demo-
cratische strategie had tot doel alle 
werknemers te winnen voor het impe-

rialisme van de Europese Unie.
De Europese Unie brengt ons naar 
een wereld die in feite een dorp is 
geworden. De West-Europese werk-
nemers staan tegenover een klasse 
van uitbuiters die hen probeert op 
te zetten tegen hun kameraden uit 
de voormalige socialistische landen 
en tegen die van de Derde Wereld. 
Dit bewerkstelligen ze onder andere 
door complete fabrieken te verplaat-
sen naar lage lonenlanden binnen en 
buiten Europa. 
De werknemers van Oost-Europa 
weten wat ze kwijt zijn: zekerheid 
van werk, veiligheid in het algemeen, 
gezondheid (de gemiddelde leeftijd 
daalt sterk), goed onderwijs, een 
rustige oude dag, kinderen die niet 
bedreigd worden door drugs, prosti-
tutie en oorlog. Ook de werknemers 
van West-Europa zien hun verwor-
venheden na meer dan honderd jaar 
strijd als sneeuw voor de zon verdwij-
nen. Werknemers uit Oost- en West-
Europa ervaren nu wat het wegvallen 
van het reële socialisme tot gevolg 
heeft.  
Deze Europese grondwet brengt op 
geen enkele manier echt verbetering 
aan in de sociale rechten van de wer-
kenden en niet (meer) werkenden, 
integendeel. Deze grondwet maakt 
het mogelijk op zogenaamd wettige 
wijze mensen te dwingen tot het aan-
vaarden van werk in welke vorm en 
waar binnen Europa dan ook. Deze 
grondwet is gemaakt om elke vorm 
van solidariteit van de werkenden de 
nek om te kunnen draaien en dege-
nen die zich daar tegen verzetten 
als terroristen aan te merken en te 
behandelen.
Daarom is het laten horen van een 
absoluut nee tegen deze grondwet 
hoogst noodzakelijk!
De eerste mogelijkheid daartoe, is 
deel te nemen aan de demonstra-
tie in Brussel op 19 maart onder 
het motto: samen voor een ander 
Europa, sociaal, solidair, gelijk en 
vreedzaam.
Vanuit Nederland zullen bussen 
rijden. Op onze website www.afvn.
nl zullen wij, zodra dat bekend 
is, informatie plaatsen over de 
opstapmogelijkheden, de kosten, 
etc. 

De Europese Grondwet (2)
Een tegengewicht voor de Verenigde Staten?
Van de redactie
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Berichten uit de

Dag van de bevrijding - 8 mei 2005 - dag van de overwinning
Zestig jaar geleden beleefde de mensheid op 8 mei 1945 de totale militaire overwinning op het Duitse fascisme. Deze 
dag is de dag van de overwinning op het regime van het Hitler-fascisme, dat niets menselijks meer had:

Dat politieke tegenstanders en andersdenkenden marginaliseerde, vervolgde en gevangen zette,
Dat miljoenen mensen vermoordde enkel vanwege hun behoren tot een - deels kunstmatig bepaalde - etnische
minderheid, zoals Joden, Sinti, Roma en Slavische volken,
Dat alle buurlanden in Europa en zelfs landen en volkeren in andere delen van de wereld blootstelde aan oorlog,
bezetting en vernietiging; aan een oorlog die 50 miljoen mensen het leven kostte.

De fascistische plannen voor een wereldheerschappij werden gestopt door het gezamenlijk optreden van de anti-Hitler-
coalitie. De soldaten van de geallieerde legers, vooral die van het Sovjet-leger, waren degenen, die de grootste last van 
de oorlog droegen, die deze dreiging ook militair wisten neer te slaan.
De partizanen en verzetsstrijders in alle landen, die door het Duitse fascisme werden bezet, waren degenen, die hun 
leven op het spel zetten voor de vrijheid van hun vaderland.
Ook Duitse antifascisten maakten deel uit van deze anti-Hitler-coalitie; zij streden, illegaal in Duitsland, in de gelederen 
van de partizanen of samen  met de geallieerde strijdkrachten, voor de bevrijding van hun eigen land.

Daarom is 8 mei 1945 de dag van de bevrijding:
- voor alle volkeren die door het Duitse fascisme werden bedreigd;
- voor de gevangenen in de fascistische concntratiekampen, die zelfs nog in de doodsstrijd van het nazi-regime op
  dodenmars werden gezet;
- voor de dwangarbeiders, die moesten zwoegen als slaven in de diverse takken van de Duitse industrie, in de land-
  bouw en de oorlogsindustrie;
- voor de tegenstanders van de nazi’s in Duitsland.

Op deze 60e dag van de bevrijding gedenken wij: 
8 mei 1945 betekent het begin van een nieuwe politiek in de internationale betrekkingen.
Het gezamenlijk optreden van alle tegenstanders van de nazi’s legde de basis voor het oprichten van de Verenigde Naties 
en het vastleggen van de grondbeginselen van het volkenrecht, die de basis vormden voor de vervolging en veroordeling 
van de grootste oorlogsmisdadigers in het proces van Neurenberg.

Het gezamenlijke parool van alle antifascisten was toen “nooit meer!” Dat is onze plicht voor nu en in de toe-
komst.

Samen met de huidige generaties voeren wij actie:
- tegen neofascisme en rechts-extremisme;
- tegen vreemdelingenhaat, racisme en antisemitisme;
- tegen oorlog en terrorisme en de oorzaken daarvan in onze maatschappij.

Op grond van de gezamenlijke strijd tegen de fascistische barbarij zetten de aangesloten verenigingen van de F.I.R. zich 
tegenwoordig in:

- voor vrede;
- voor politieke en sociale mensenrechten;
- voor democratie.

Zo bouwen wij aan een “ nieuwe wereld van vrede en vrijheid!”

Flyer 8 mei
F.I.R., Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Duitsland



De FIR, internationale federatie 
van oud-verzetsstrijders, heeft op 
13 november 2004 haar dertiende 
congres gehouden in Berlijn-
Rahnsdorf. Op de agenda stonden 
onder andere  aanpassing van de 
statuten aan deze tijd en open-
stelling van de FIR voor jongeren 
om de fakkel van verzet over 
te nemen. Pittige discussies en 
strijdbaarheid waren het decor.
14 november stond in het teken 
van een kranslegging in het 
Treptow park, een bezoek aan het 
parlement van Berlijn en een uit-
wisseling met Duitse scholieren. 

Een vijftigtal gedelegeerden uit dertien 
Europese landen en Israël, onder hen 
voormalige generaals van de Sovjet 
Unie, partizanen uit de Oekraïne, 
Griekenland, Albanië, Frankrijk en 
Spanje waren naar Berlijn gereisd. 
Uit kringen van de tweede generatie 
verzetsmensen en concentratiekamp-
gevangenen en jonge antifascisten 
werden gedelegeerden verwelkomd. 
Namens de AFVN waren afgevaar-
digd: Annabelle Schouten, als plaats-
vervangster van Joop Smidt, die 
wegens gezondheidsredenen afwe-
zig was en Piet Schouten, bestuurslid 
AFVN.
De AFVN was de enige organisatie 
uit Nederland. In de avonduren was 
in het Congreshotel tijdens het eten 
ruimschoots gelegenheid om kennis 
te maken met antifascistische vrien-
den en vriendinnen uit die landen.
      Met inachtneming van de erfe-
nis van de idealen van het voorma-
lig verzet en het besef de histori-
sche strijd tegen fascisme en oorlog 
voort te zetten werd het congres 
geopend met een begroetingswoord 
van secretaris-generaal van de FIR, 
Ulrich Schneider. Hij trok in zijn toe-
spraak duidelijk de lijn van antifas-
cistisch verzet van toen door naar 
nu, naar de vredesdemonstraties 
tegen de Irak-oorlog en de acties 
tegen eigentijds fascisme en racisme. 
Tijdens de zitting gingen deelnemers 
ook uitgebreid in op de negatieve 
gevolgen van de globalisering zowel 
op sociaal als op maatschappelijk 
gebied, de onrechtvaardige verde-
ling van de wereldeconomie waar-
uit conflicten en oorlogen ontstaan. 

Ook werden verklaringen uitgegeven 
tegen individueel en staatsterroris-
me*. Het doel van de FIR blijft het 
streven naar een nieuwe wereld van 
vrede en vrijheid, maar een dergelijke 
wereld kan uiteindelijk alleen sociaal 
en rechtvaardig zijn. 
De afgevaardigden deden tijdens 
de plenaire zitting mededeling over 
voorbereidingen in de diverse lan-
den om de 60ste verjaardag van de 
overwinning op het Hitlerfascisme te 
herdenken. Besloten werd om een 
gemeenschappelijke oproep uit te 
geven onder het motto ’60 jaar gele-
den – 1945 – overwinning op het 
Duitse fascisme’. De verklaring zal 
uitkomen in de verschillende talen 
van de deelnemers om als oproep in 
alle landen te verspreiden, ook naar 
de pers toe. Deze herdenking is voor-
al van belang om geschiedvervalsing 
tegen te gaan. In Oost-Europa gaat 
men tegenwoordig zo ver de sociale 
rechten te ontnemen van partizanen.
Op statutair gebied is nieuw dat ver-
enigingen voortaan lid kunnen wor-
den van de FIR, die zich verplicht 
voelen tot instandhouding van het 
gedachtegoed van het antifascistisch 
verzet. Dit met het oog om jongeren 
kans te geven de fakkel van de FIR 
brandende te houden. Een goede 
internetsite speelt hier een belangrij-
ke rol in, evenals het organiseren van 
concrete activiteiten. In overeenstem-
ming daarmee werden op het con-
gres enige verenigingen nieuw opge-
nomen, zoals bijvoorbeeld de ACEPP 
(voorvechters van de Spaanse 
republiek, anti-Franco - red.) en een 
Griekse vereniging die zich inzet voor 
het levend houden van de strijd van 
het Griekse Democratische leger voor 
de bevrijding in 1945. 
Het congres koos met grote eensge-
zindheid het nieuwe bestuur van de 
FIR. De nieuwe voorzitter is Michel 
Vanderborght uit België (Secretaris 
van Front de l’Indépendance, Brussel). 
Verder zijn lid van het uitvoerend 
comité: Dr. Ulrich Schneider (secreta-
ris-generaal), Ilja Kremer (Rusland), 
Wladimir Werewkin-Rachalsky 
(Rusland), Vilmos Hanti (Hongarije), 
Christos Tzintzilonis (Griekenland), 
Heinz Siefritz (Duitsland, penning-
meester). Joop Smidt is tot erelid 
verkozen. 

De tweede congresdag begaven de 
internationale antifascisten zich naar 
het Treptow Park, waar duizenden 
Sovjet soldaten begraven liggen, die 
omgekomen zijn tijdens de bevrijding 
van Berlijn. Ambassadepersoneel 
en Wit-Russische oorlogsvetera-
nen namen samen met onze dele-
gatie deel aan de kranslegging bij 
het monument. Na dit indrukwek-
kend eerbetoon wachtte ons nog een 
gastvrije ontvangst in het Berlijnse 
stadsparlement. De voorzitter had 
voor ieder van ons een speciaal 
woordje van begroeting. Het gebouw 
niet ver gelegen van de voormalige 
‘Muur’ van het stadsparlement heeft 
een roerige geschiedenis gekend. De 
FIR delegaties kregen een interes-
sante rondleiding. Schuin tegenover 
het gebouw was het vroegere SS-
hoofdkwartier waar de gruwelkerkers 
zich bevonden.
Nadat we afscheid genomen had-
den van de diverse gedelegeerden 
bezochten we de expositie over het 
nazisme. Deze expositie is een blij-
vend signaal, een appèl aan de vol-
keren om waakzaam te blijven en 
fascisme en oorlog uit te bannen. 
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Het 13e Congres:
nieuwe statuten en kansen voor jongeren

De nieuwe FIR-voorzitter, Michel 
Vanderborght met een Griekse partizane 
voor het monument

Lees verder op pagina 26



   SPROOKJES VAN TOOS                           






























februari 2005 De Anti Fascist 18

Kennen en kunnen… of…
Wie moet er nou inburgeren?

Al die Nederlanders (erg veel BN-ers o.a.), die 
zo slordig met onze prachtige taal omgaan!
Elk land is (en behoort) trots te zijn op zijn 
taal. Dat is niet chauvinistisch, dat is een 
gezonde opvoeding van de jeugd tot een mens 
met een eigen identiteit. Zonder identiteit 
kun je nooit goed ingebed worden in de jouw 
omringende wereld. 
Hoe ik dat weet? Uit eigen ervaring. 
Maar ook uit vele, dikke boeken van heel 
geleerde mensen (meest mannen), die ervoor 
doorgeleerd hadden/hebben.
Omdat ik als (klein) meisje een heel gedegen 
kennis van mijn taal (toen Duits) heb opge-
daan, voelde ik ook de noodzaak om mijn 
nieuwe taal (het Nederlands) goed onder de 
knie te krijgen.
En jullie hebben wel gemerkt, dat dat toch aar-
dig gelukt is.
Helaas heb ik moeten constateren, dat veel 
landgenoten, wier familie hier vaak al eeuwen 
woont, dat “gebod” gewoon aan hun laars lap-
pen.
“Dat moet toch ‘kennen’. Dat is nou ‘vrijheid’!” 
(Vrije school, Thuisonderwijs, Gooise matras.)
Nou moe!!!!
Van wie moeten de nieuwe(re) Nederlanders de 
taal dan leren? Van zo’n ‘vrije docent’ op een 
cursus inburgering?
Ik geloof d’r niks van. Nou ben ik natuurlijk 
niet zo gelovig. 
Wie zal zich van mij (zo’n arm, oud, ziek en 
dan ook nog ongelovig mens) iets aantrekken?
Die verspreiders van “normen en waarden” 
vast niet.

Sprookje 1

Betondorp!?
“Dat bestaat toch niet meer? Dat is toch opgegaan 
in ‘het groene hart’!”
Nou, volgens mij is het gewoon een beetje opge-
schoven. Het zit nu meer naar binnen.
Het is in stukken geslagen en zit nu binnen in die 
mensen, die van anderen waarden en normen 
(respect, weet je wel?) vragen en zelf niet anders 
doen dan netwerken voor een goed verzorgde 
(oude) dag. En dat “oud”, dat begint dan bij 40.
In mijn tijd was dat de tijd van je tweede jeugd, 
maar ik ben dan ook één van die mensen, die in 
hun geboortejaar op de plaats van de tientallen 
een 4 of lager heeft. Uit die goede oude tijd (dus): 
Elke oude tijd is goed. Altijd. Dat denken we ten-
minste vaak. En dan nemen we die gedachte als 
smoes om het nú te vergeten. Dat doen ‘ze’ dus, 
die betondorpers. Als ze gelovig zijn, proberen ze 
je te verblijden met de belofte van de toekomst (de 
eeuwigheid).
Let op: Ik doe niet (meer) mee. Ik wil het nú leuk 
hebben. Samen, als het kan.
Met in mijn hart een laaiend kampvuur, waaraan 
iedereen zich kan warmen.
Als het vuurtje dreigt te doven, helpen jullie het 
dan weer aan te blazen?

Sprookje 2

Sprookje 3
De D.U.W. is niet weg (geweest)
Mocht je dat gedacht hebben, dan heb je niet 
goed gekeken naar het plaatje bovenaan deze 
pagina: Een houtsnede van Jan Thijssen (arbei-
derskunst) uit 1928 (bij mij te ‘bezichtigen’).
Dat project van de minister van het Sociale en 
Werk met die kaboutermutsen is toch precies 
hetzelfde?
En tandenborstels tellen is ook weer in. 
Hoewel? Tandenborstels? Voor welke tanden? 
Niet die van ‘fonds’mensen.
We zijn gewoon terug in de jaren 30. Het ver-
schil is alleen, dat er nu veel en veel meer miljo-
nairs zijn en ‘brood en spelen’ is niet meer in de 
kerk (van de pastor), maar op TV (van je ‘eigen’ 
kijkgeld).

Door Toos Plug
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Kan het nog smaller?
Een kennisje van 
ons (Dirk en ik) 
was samen met 
haar zoon van 11 

met vakantie op Sri Lanka. Ze werden, samen met zo 
heel velen, verrast door de Tsunami.
Ze werden gered, door inwoners van het dorp.
Het consulaat zorgde voor een plaats in een vliegtuig 
naar huis.
De moeder staat vermeld op “alle” lijsten van overleven-
den (slachtoffers), die er maar in Nederland circuleren.
In de eerste ‘normale’ werkweek (voor ambtenaren) 
ging ze dus naar Burgerzaken om vervanging te verkrij-
gen van haar paspoort, dat “ook” weg was.
Gelukkig had ze thuis haar rijbewijs; dus ze kon zelf 
‘bewijzen’, dat ze was, die ze zei, dat ze was.
Kosten? € 35,00. Plus: Boete € 35, 00. Omdat ze haar 
paspoort had kwijtgemaakt.
“… ... ?? … …”
“Bezwaar? Dan moet u maar naar de burgemeester 
schrijven!”

Sprookje

We hebben er maar één.
Hoor je ‘t? 
1 Aarde. Voor ons allen. Daar moeten we samen 
zuinig op zijn. De uitstoot moeten we dus omlaag 
krijgen.
Waarom maken jullie, fabrikanten, dan auto’s met 
300 (km/h) op de teller?
In Nederland ben je al met 120 km/u 3 afslagen 
voorbij eer je het weet.
Waarom kopen jullie, kapitaalkrachtige patsers, 
zulke auto’s?
Leg dat macho-gedoe toch af!
Als er geen vraag meer is, verdwijnt het aanbod 
vanzelf.

5

Sprookje 6
Sprookje 4 Hoort cultuur er nou bij … … ?

Ze zeggen van wel. Dus subsidie 
alom. In mijn stad (Hoorn) is de 
“oude” schouwburg (hele 30 jaar 
[echt] oud) vervangen door een 
nieuwe. (Ja, die van die ingestorte 
toren.)
De gemeentelijke belastingen 
zijn daarvoor 3 keer over de kop 
gegaan. 
Dat ‘mag’, want het gebouw is 
immers voor de hele burgerij.
Ja?
Nee!
Iedereen, die niet rap ter been is, 
kan er beter vandaan blijven, want 
het gebouw is een schande.
Rolstoelers (of rollators) kunnen 
elkaar niet passeren in de aan- en 
afvoerpaden.
Het middenstuk is meer dan 16 
stoelen breed.
Hoe lang denk je, dat “ontruimen” 
duurt, als de zaal met grijze koppies 
(Zonnebloem-matinee) is gevuld?
“Volendam“ zal er niks bij zijn.

Sprookje 7

Belastingen leuker?
Als je de spotjes op TV zo ziet, zou je het 
haast denken. Nou, vergeet het maar. 
Mochten jullie denken, dat ik uit mijn nek 
klets, vraag het dan maar aan een ingewijde. 
Of dachten jullie, dat het “ontzien” van ‘arme 
oudjes’ gewoon voor de leut is?
Niks, hoor, dat is verzonnen om de gezags-
getrouwe senioren in de boot te houden (nou 
ja, meer ‘nemen’ dus), zodat ze op de ‘goede’ 
partij blijven stemmen (blauw en zo).
Hoe ik daar zo op kom?
Ik ben onbezoldigd belastinginvuller bij de 
Ouderenbonden en ‘geschoold’ in het kader 
van het speciale project van die bonden met 
de fiscus samen. Fiscus dus sociaal?
Welnee, maar nu krijgen die vrijwilligers (zelf 
ook arm en oud) alle klachten op hun broodje 
en hoeft de belastingdienst niet een dure 
kracht aan het loket vriendelijk en voorko-
mend te laten zijn voor onze senioren. 
Stel je voor, dat de ambtenaren misschien 
wel zouden moeten (mee)‘denken’.
Daarvoor worden ze niet betaald! 
Niks d’rvan, de bijl d’rin. 



Vorige keer hebben we een begin 
gemaakt met de rol die Henry Ford 
speelde aangaande het verder 
toenemende antisemitisme in de 
periode tussen de twee wereldoor-
logen. Als bron hebben we daarbij 
gebruik gemaakt van het boek 
van James en Suzanne Pool: Wie 
financierde Hitler? In deze afleve-
ring gaan we daar mee verder. We 
willen daarmee inzicht verschaf-
fen aangaande de rol die Henry 
Ford speelde bij het ontstaan van 
het extreme antisemitisme van de 
nazi’s, wat tot de dood van zes 
miljoen joden geleid heeft.

In volgende artikelen beschuldigde 
Ford herhaaldelijk de joden van het 
veroorzaken van een verval in de 
Amerikaanse cultuur, normen, pro-
ducten en amusement en, erger nog, 
van het aanstichten van de Eerste 
Wereldoorlog. Hij richtte daarbij zijn 
aanvallen ook op bekende joodse 
persoonlijkheden als de bankier 
Bernard M. Baruch, die hij ‘de procon-
sul van Juda in Amerika’, een ‘jood 
met supermacht’ en ‘de machtigste 
man tijdens de Eerste Wereldoorlog’ 
noemde. Toen verslaggevers vroe-
gen wat hij daarop te zeggen had gaf 
Baruch het ironische antwoord: ‘Wel, 
jongens, jullie verwachten toch zeker 
niet van me dat ik dat zal tegenspre-
ken?’
Maar de meeste joden reageerden 

met minder humor dan Baruch. In 
diverse steden kwam het tot rellen 
en protestacties. In sommige geval-
len werd de straatverkoop van de 
Independent zo belemmerd dat Ford 
met een beroep op de persvrijheid 
gerechtelijke hulp inriep. In vele grote 
steden bedreigden leden van de jood-
se gemeenschap de krantenverkopers 
of gingen hen zelfs te lijf. Sommige 
openbare bibliotheken weigerden de 
Independent ter inzage te geven en 
vertegenwoordigers van vrijwel alle 
joodse organisaties in de Verenigde 
Staten gaven een gemeenschap-
pelijke verklaring uit waarin Fords 
campagne scherp werd veroordeeld. 
Meer dan honderd vooraanstaande 
christenen. waaronder Woodrow 
Wilson, deden een beroep op Ford 
om zijn ‘kwaadaardige propaganda’ 
te staken. President Harding, Wilsons 
opvolger, onderstreepte dit beroep in 
een gesprek met Ford. Toen joden in 
Hartford een bijeenkomst van auto-
mobilisten organiseerden ter ere van 
dr. Chaim Weizmann en prof. Albert 
Einstein wekten zij in het hele land 
groot opzien door bekend te maken: 
‘Ford-auto’s worden beslist niet toe-
gelaten.’ Spoedig kwam het tot een 
ware boycot van Ford-auto’s door 
joodse bedrijven en individuele joden, 
alsmede door niet-joodse firma’s met 
een grote joodse klandizie. Vooral in 
het oostelijk deel van de Verenigde 
Staten daalden Fords verkoopcijfers. 
Hooggeplaatste functionarissen van 
de Fordfabriek verklaarden later dat 
hun bedrijf toen zakenrelaties heeft 
verloren die nooit meer zijn terugge-
wonnen. Overigens was in die jaren 
na de Eerste Wereldoorlog de vraag 
naar auto’s zo groot dat de joodse 
boycot Ford wel schade berokkende 
maar de autofabriek niet kon verlam-
men.
Interessant is nog dat Ford en zijn 
vriend Thomas Alva Edison, ook 
een antisemiet, in 1921 samen een 
bezoek brachten aan de Musde 
Shoals elektriciteitsfabriek. Bij die 
gelegenheid drong een verslaggever 
door de menigte om aan Ford te vra-
gen hoe lang hij nog door wilde gaan 
met die antisemitische artikelen. Ford 
antwoordde dat ‘zijn voorlichtingscur-

sus over de joden nog zeker vijf jaar 
zou duren.’
Ondanks alle pogingen Ford zijn 
campagne te doen staken verspreid-
den zijn racistische denkbeelden zich 
snel over de hele wereld. In ruim een 
jaar tijd was Ford erin geslaagd zijn 
Independent tot een berucht anti-
semitisch propagandablad te maken 
met een massaoplage, die in de jaren 
tussen 1919 en 1923 geregeld meer 
dan een kwart miljoen bedroeg en 
in de jaren tussen 1923 en 1927 
zelfs tot een half miljoen exempla-
ren steeg. Herdrukken van de in de 
Independent verschenen antisemiti-
sche artikelen werden tussen 1920 
en 1922 in vier brochures uitgegeven 
en bereikten in de Verenigde Staten 
een grote lezerskring. Onder de titel 
The International Jew werden deze 
herdrukken zelfs in zestien talen, 
waaronder het Arabisch, vertaald en 
over de gehele wereld verspreid. In 
alle delen van de wereld kochten 
antisemitische en nationalistische 
groeperingen gretig de publicaties 
van de befaamde Amerikaan. Een 
joodse advocaat, die in het midden 
van de jaren twintig een reis om de 

wereld had gemaakt, verklaarde dat 
hij de brochures van Ford in ‘de verst 
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Fascisme/Nazisme, wat is dat eigenlijk? (4)
Bijscholing voor de jongere generaties
Door Jan Cleton*

Baldur von Schirach, de 
leider van de Hitlerjeugd, 

verklaarde na de Tweede 
Wereldoorlog bij de berechting 
van oorlogsmisdaden door het 
Neurenberg-tribunaal dat hij 
toen hij zeventien jaar oud was, 
antisemiet was geworden door 
het lezen van Fords brochure 
over Der ewige Jude (de Duitse 
titel van de vertaling van The 
International Jew). ‘U kunt zich 
niet voorstellen hoe groot de 
invloed van dat boek op het 
denken van de Duitse jeugd is 
geweest,’ zei von Schirach. ‘De 
jongere generatie keek jaloers 
op tegen symbolen van succes 
en rijkdom als Henry Ford en 
als die beweerde dat de joden 
de schuld van alles waren, dan 
geloofden we dat natuurlijk.’

Henry Ford (1863-1947)



verwijderde uithoeken van de aarde’ 
had gezien. Hij schreef ook dat ‘zon-
der het gezag van Fords naam’ deze 
uitgaven ‘nooit het daglicht zouden 
hebben gezien en als zij toch waren 
verschenen alle uitwerking zouden 
hebben gemist. Maar met die magi-
sche naam grepen ze om zich heen 
als een lopend vuur en werden zij 
de bijbel van iedere antisemiet.’ Als 
de International Jew dan een soort 
bijbel was, moet Henry Ford voor de 
Duitse nazi’s op een godheid hebben 
geleken. Zijn antisemitische publica-
ties brachten zeer veel Duitsers ertoe 
zich bij de nazi’s aan te sluiten.

Hitlers bewondering voor de auto-
magnaat bleek later uit het door een 
journalist van de New York Times 
waargenomen feit dat in het Bruine 
Huis een grote foto van Henry Ford 
naast Hitlers bureau aan de muur 
hing. Het feit dat de joden in de 
Verenigde Staten hadden gereageerd 
met een boycot van Ford-producten 
versterkte bij de nationaal-socialisten 
hun sympathie voor Ford en vergroot-
te in hun kring nog het lezerstal van 
diens International Jew-publicaties.
Theodor Fritsch, leider van een in 
Leipzig gevestigde antisemitische uit-
geverij Der Hammer, liet tussen 1920 
en 1922 zes edities drukken van de 
Duitse vertaling van Fords brochure 
en nog meer drukken volgden zodat 
er in 1933 al een dertigtal was ver-
schenen, steeds met Fords naam op 
de titelpagina en in een voorwoord 
een huldebetoon aan Ford wegens 
de grote verdiensten die hij voor 
Amerika en de wereld had door de 
joden aan te vallen. Na 1933 werd 
Fords brochure een standaardartikel 
bij de nazi-propaganda; geen school-
kind in Duitsland ontsnapte eraan. 
De directeur van de Fordfabrieken 
in Duitsland in het midden van de 
jaren dertig, Edmund C. Heine (een 
Amerikaan), verklaarde dat de bro-
chure de instemming had van de 
Duitse regering en een belangrijk 
hulpmiddel was om de Duitse natie 
het jodenprobleem goed te doen 
begrijpen.’
Toen een verslaggever van de New 
York Times aan Ernest Liebold, de 
secretaris van Ford, om commentaar 
vroeg over de invloed van Henry Ford 
op de Duitse nazi-partij, weigerde 
Liebold berichten daarover te beves-
tigen of te ontkennen, maar wel sprak 

hij er zijn verbazing over 
uit dat de brochure zo 
populair was geworden 
in nazi-kringen.
Dat hoeft bepaald geen 
verbazing te wekken. 
Niet alleen had Hitler 
zelf in Mein Kampf 
Henry Ford uitdrukkelijk 
geprezen maar veel van 
Hitlers eigen denkbeel-
den waren een recht-
streekse weerspiege-
ling van de racistische 
opvattingen van Ford. 
Tussen veel passages 
van de International Jew en Hitlers 
Mein Kampf bestaat een opmerkelijke 
overeenkomst en sommige passages 
zijn zelfs zo identiek dat men wel 
heeft gemeend dat Hitler ze letterlijk 
uit Fords boek moet hebben overge-
nomen.
In zijn International Jew omschreef 
Ford de joden als een ras ‘dat niet op 
een eigen civilisatie kan wijzen, geen 
opwaarts strevende religie bezit, geen 
grote prestaties heeft geleverd op 
welk gebied dan ook.’ Maar daarte-
genover roemde Ford de Angelsaksen 
als ontdekkers, statenbouwers en 
denkers. In zijn gesprekken roem-
de Ford steeds de Angelsaksen als 
degenen die ondanks overstelpen-
de problemen erin geslaagd waren 
op het Amerikaanse continent een 
grote nieuwe civilisatie op te bouwen. 
Hetgeen zij door de eeuwen heen 
hebben gepresteerd, aldus Ford, heeft 
bewezen dat het Angelsaksische ras 
voorbestemd is om ‘de wereld te 
regeren’. Een paar maanden nadat 
hij voor het eerst een antisemitisch 
pamflet had gelezen, toen hij zich nog 
in Wenen bevond, kwam Hitler even-
als Ford tot de conclusie dat de joden 
‘geen Germanen waren met alleen 
maar een eigen geloof, maar een vol-
strekt ander ras.’ Hij schreef in Mein 
Kampf dat de joden het uiterlijk van 
een religieuze gemeenschap als ver-
momming hadden aangenomen om 
zodoende de aandacht af te leiden 
van het feit dat zij tot een ander ras 
behoorden. Om die reden meende 
Hitler dan ook dat het traditionele 
religieuze antisemitisme geen enkele 
zin had. De joden konden altijd aan 
de hun opgelegde beperkende maat-
regelen ontsnappen door zich tot het 
christendom te bekeren, maar onder 
die dekmantel bleven zij toch joden. 

Om op vergaderingen zijn gehoor te 
overtuigen dat de joden inderdaad tot 
een ander ras behoorden en dat hun 
religie niet doorslaggevend was ves-
tigde Hitler graag de aandacht op hun 
fysieke kenmerken, zoals de vorm 
van hun neus. Met een boosaardige 
hoon merkte hij dan op: ‘Het feit dat 
de joden tot een ander ras behoren 
kan iedereen direct zien, alleen al aan 
hun uiterlijk. Je kunt niet aan iemand 
zien of hij een katholiek of een pro-
testant, een baptist of een lutheraan 
is, maar in die “geloofsgemeenschap” 
[de joden] kun je de gelovigen al op 
een afstand herkennen. Een wonder-
baarlijke religie.’
Fords opvattingen over de superio-
riteit van de Angelsaksen volgend, 
beschreef Hitler de ‘Ariërs’ als het 
enige ras dat in staat zou zijn grote 
civilisaties te scheppen. Als zij zich 
daarna zouden vermengen met lage-
re rassen, dan zou dit een verval van 
die civilisaties veroorzaken. Noord-
Amerika, ‘waar de bevolking voor het 
grootste deel uit Germaanse elemen-
ten bestaat’ gaf hij dan als voorbeeld 
voor de verovering en beschaving 
door de ‘Ariërs’ van een geheel con-
tinent dat voordien door een inferi-
eur ras werd bewoond. ‘De joden 
staan in volstrekte tegenstelling tot de 
Ariërs,’ schreef Hitler. Ondanks hun 
‘ogenschijnlijk intellectuele kwalitei-
ten’ ontzegde hij het joodse volk elke 
eigen ‘ware cultuur’. De ‘schijncul-
tuur’, die de jood bezit, aldus Hitler, is 
aan andere volken ontleend en dan 
bovendien nog in zijn handen sterk 
bedorven. Maar het zogenaamde ont-
breken van enige ware joodse cultuur 
was niet het kernpunt waarop Fords 
of Hitlers antisemitisme was gericht. 
In zijn International Jew bracht Henry 
Ford zijn voornaamste bezwaar aldus 
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Luchtfoto van de Ford-fabriek in Dearborn in 1930.
Er werkten 81.000 mensen



duidelijk onder woorden: ‘Wij ont-
moeten de joden overal in de lei-
dende kringen, letterlijk overal waar 
van macht sprake is. En dat is nu, 
heel simpel gezegd, waar het jood-
se vraagstuk begint. Hoe komt het 
dat de jood zo als vanzelfsprekend... 
opklimt naar de hoogste plaatsen? 
Wie brengt hem daar?.. . Wat doet 
hij daar?... In alle landen, waar het 
joodse probleem als een vitale kwes-
tie op de voorgrond is getreden zal 
men waarnemen dat de voornaamste 
oorzaak daarvan is gelegen in de 
werking van de joodse aanleg om 
de controlerende macht in handen te 
krijgen. Hier in de Verenigde Staten 
hebben wij te doen met het feit dat 
deze merkwaardige minderheid in de 
tijd van vijftig jaar een mate van con-
trolerende macht heeft bereikt die 
geen enkele tien keer grotere groep 
uit enig ander ras ooit zou kunnen 
verwerven.’
Zowel Ford als Hitler was vast over-
tuigd van het bestaan van een joodse 
samenzwering - dat de joden het plan 
koesterden de niet-joodse wereld voor 
altijd te vernietigen om vervolgens 
een internationale superregering te 
kunnen gaan vormen.

Deskundigen verklaren dat veel van 
Fords denkbeelden over joodse 
financiers voortkwam uit onplezierige 
ervaringen die hij had opgedaan met 
bankiers, met name tijdens een zeer 
hooglopend conflict begin 1921 tus-
sen Ford en zijn financiers. Op dat 
tijdstip deden in de Verenigde Staten 
geruchten de ronde dat Ford zich 
in ernstige financiële moeilijkheden 
bevond. De verschillende berichten 
daarover hadden inderdaad een kern 
van waarheid. Terwijl enerzijds werd 
verkondigd dat Wall Street de auto-
fabrikant failliet wilde laten verkla-
ren zouden anderzijds veel bankiers 
graag bereid zijn hem nieuw kapitaal 
te verschaffen. Weer anderen meen-
den dat General Motors de financiële 
controle over de Fordfabrieken zou-
den verwerven.
Intermezzo JC: In feite hebben we 
hier te maken met de ‘botsing’ tussen 
het niet bedrijfsgebonden financiers-
kapitaal, dat meer aan invloed won 
op de effectenbeurzen, en het behou-
dende kapitaal in de vorm van familie-
bedrijven. Een schoolvoorbeeld van 
inter-kapitalistische tegenstellingen. 
(einde intermezzo)

Ford zelf weigerde ook maar één 
enkel aandeel in zijn maatschappij uit 
handen te geven. ‘ Henry Ford heeft 
zijn grenzen bereikt’, deelde de Dow-
Jones Financial Ticker Service zijn 
cliënten mee. ‘Het gaat de krachten 
van een enkele man te boven het 
kapitaal bijeen te brengen en als 
enige de leiding van het grote aantal 
ondernemingen dat hij op gang heeft 
gebracht in handen te houden’. Veel 
kranten dramatiseerden de situatie 
met kopregels als 'FORD VECHT 
MET WALLSTREET OM CONTROLE 
OVER ZIJN EIGENDOMMEN’. Van 
alle kanten kreeg Ford overigens 
ook hulp aangeboden; een vrouw in 
Detroit wilde hem wel een paar dol-
lar lenen, en een collega-industrieel 
was bereid hem met een paar miljoen 
dollar te helpen. Ford wees al die 
aanbiedingen af en stuurde geldelijke 
bijdragen waar hij niet om gevraagd 
had meteen weer terug.
Door een tekort aan kapitaal was Ford 
inderdaad genoodzaakt de productie 
in zijn autofabriek enige maanden stil 
te leggen. Vervolgens heropende hij 
op 1 februari 1921 de Highland Park 
fabriek, waardoor 15 000 man die 
sinds Kerstmis werkloos waren, weer 
aan de slag konden gaan. Ook ande-
re fabrieken gingen weer open. In 
februari werden 35 000 auto’s gepro-
duceerd, die samen met 30 000 nog 
niet toegewezen auto’s onmiddellijk 
naar de Ford-dealers werden gezon-
den, die overigens allen nog een 
voorraad onverkochte auto’s in hun 
showrooms hadden staan. Van de 
dealers werd volgens normaal gebruik 
geëist dat zij de door Ford geleverde 
auto’s direct zouden betalen; deden 
zij dit niet dan verloren zij hun con-
cessie. Uiteraard protesteerden veel 
dealers tegen de ongewenste zendin-
gen maar goedschiks of kwaadschiks 
moesten zij zich daarbij wel neerleg-
gen en zien hoe zij de betalingen 
konden verrichten. Derhalve namen 
veel dealers zelf krediet op bij hun 
banken, betaalden de toegezonden 
auto’s en omdat de vraag in die 
jaren groot was haalde de verkoop al 
spoedig de overtollige voorraden in. 
In plaats van zelf geld te lenen bij de 
banken had Ford op die manier zijn 
dealers gedwongen het in feite voor 
hem te lenen. Bovendien wist Ford 
nog een bedrag van $ 42 600 000 
te sparen door op zijn inventaris te 
bezuinigen, oorlogsschuld-obligaties 

te verzilveren, accessoires te verko-
pen en dividenden uit buitenlandse 
investeringen op te vragen. Begin 
april had Ford niet alleen al zijn schul-
den betaald maar bovendien nog een 
behoorlijk bedrag aan contant geld 
over. Al spoedig deed het verhaal de 
ronde over de manier waarop Ford 
‘de bankiers te slim af was geweest 
en ‘uit eigen kracht er weer bovenop’ 
was gekomen; alle kranten brachten 
met grote ophef dit succesverhaal. 
Daarop begon een verkoopgolf van 
Ford-auto’s in een record tempo; in 
de ogen van de doorsnee Amerikaan 
was Ford een volksheld geworden. 
Ook in het buitenland baarde deze 
strijd tussen Ford en Wall Street groot 
opzien. Hitler zei tegen verslaggevers 
dat de spectaculaire worsteling van 
Henry Ford met de internationale 
joodse financiers de sympathie van 
de nazi’s voor hun Amerikaanse held 
alleen maar had vergroot.

Zowel Ford als Hitler was ervan over-
tuigd dat joodse kapitalisten en jood-
se communisten samenspanden om 
de gehele wereld te overheersen. 
Er waren op sommige punten wel 
verschillen in hun opvattingen maar 
dat was hoofdzakelijk een gevolg van 
hun uiteenlopende maatschappelijke 
positie en nationaliteit. Ford keerde 
zich meer in het bijzonder tegen de 
joodse financiers en bankiers omdat 
hij als industrieel natuurlijk vooral met 
hen te maken had. Hitler van zijn kant 
was vooral bezorgd over het gebruik 
dat de joden van het communisme 
als wapen maakten omdat de com-
munisten in die dagen in Duitsland de 
nazi’s het felst bestreden.
Ford was opgeschrikt door de 
Russische revolutie en de snelle 
verbreiding van het communisme in 
andere landen. Wanneer het mar-
xisme ook in Amerika vaste voet 
kreeg zou hijzelf uiteraard een van de 
eersten zijn om daaronder te lijden. In 
zijn autobiografie besprak hij dan ook 
als een van de eerste actuele onder-
werpen de communistische dreiging. 
‘In dit land is momenteel een sinister 
element aan het werk dat op slinkse 
wijze probeert een wig te drijven tus-
sen de handarbeiders en de mensen 
die denken en beramen . . . Dezelfde 
invloed die het verstand, de ervaring 
en de bekwaamheid uit Rusland ver-
dreef is nu hier in ons land druk bezig 
vooroordelen op te wekken. Wij moe-
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ten ons volk niet door de vreemde-
ling, de vernietiger, de hater van een 
gelukkige mensheid laten verdelen. 
In eenheid ligt Amerika’s kracht - en 
vrijheid.’
Volgens Ford waren het met name 
joodse financiers die de radicale vak-
bonden steunden. ‘Een vakbond is 
voor een jood een nuttige instelling 
om bij de hand te hebben als hij de 
industrie in zijn greep wil krijgen.’ 
Hitler was het daar geheel mee eens 
blijkens verscheidene passages in 
Mein Kampf
Ford en Hitler waren er beiden van 
overtuigd dat het communisme in 
wezen een puur joodse schepping 
was. Niet alleen was de stichter 
ervan, Karl Marx, de kleinzoon van 
een rabbijn, maar over de hele wereld 
bekleedden joden leidende posities in 
de communistische partijen, die onder 
hun leden een hoog percentage joden 
telden. De artikelen in de International 
Jew verkondigden dat de joden sinds 
de Franse Revolutie betrokken waren 
geweest bij tal van pogingen om de 
gevestigde orde omver te werpen. 
Ook al traden de joden daarbij niet 
steeds zelf op de voorgrond, toch 
kon men altijd wel vaststellen dat zij 

achter de schermen aan het werk 
waren, plannen beraamden en de 
op de voorgrond tredende personen 
manipuleerden. ‘Revoluties zijn geen 
spontane opstanden maar zorgvuldig 
voorbereide acties van minderheden 
en de subversieve elementen zijn 
vrijwel altijd Hebreeërs geweest’, ver-
kondigde Ford. In Mein Kampf vindt 
men soortgelijke uiteenzettingen over 
de joden, die bij andere naties bin-
nensluipen en de volken van binnen 
uit omverwerpen met gebruikmaking 
van leugens, corruptie en liberalisme.

Dit lijkt ons een goed punt om dit 
onderdeel af te sluiten. 
We hopen met het voorgaande 
duidelijk gemaakt te hebben wat 
er aan anti-joodse propaganda 
voorafging aan de holocaust die 
uiteindelijk zes miljoen joden het 
leven gekost heeft.

Als aanvulling op deze reeks artike-
len adviseren wij "Fascisme is ramp-
zalig, altijd en voor iedereen",
als brochure, video of DVD (zie de 
literatuurlijst, of bezoek de SHOP op 
www.afvn.nl).
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Fascisme is rampzalig,
altijd en voor iedereen
56 blz. 3 euro
Bijbehorende videoband of DVD
ca. 45 min.  12 euro

Alle bovenstaande 
inclusief portokosten

Henry Ford volgens WikipediA, de vrije encyclopedie
De industrieel Henry Ford (30 juli 1863 - 7 april 1947) begon in 1902 zijn autofabriek. 
Zijn eerste auto produceerde hij overigens reeds in 1892.
Hij richtte de Detroit Automobile Company op, maar ging er al gauw failliet mee. Ook 
met de Henry Ford Company die hij daarna oprichtte wist hij de markt niet te verove-
ren, en de aandeelhouders dwongen hem het bedrijf te verlaten. Pas met zijn derde 
bedrijf, de Ford Motor Company had hij succes, te beginnen met de T-Ford.
Voordat Ford de T-Ford produceerde had hij al meerdere modellen gemaakt: van 
A tot en met S gingen ongeveer tien modellen de T voor. Over de T-Ford zei hij dat 
deze auto in alle kleuren te verkrijgen was, zolang het maar zwart was.
In zijn fabrieken introduceerde hij het principe van de lopende band, een principe 
dat hij had afgekeken van grote slachterijen. Deze innovatie maakte massaproductie 
van auto’s en speciaal zijn T-Ford mogelijk. Dit was een revolutie in de industriële 
productie.

Antisemitisme
Henry Ford, lange tijd een overtuigd antisemiet, gaf vanaf 1919 de krant The 
Dearborn Independent uit. Deze krant publiceerde de, onder meer antisemitische, 
visie van Ford en publiceerde de Amerikaanse uitgave van de “Protocollen van de 
wijzen van Sion” (een door Russen vervalst document waaruit zou moeten blijken 
dat de Joden uit zijn op wereldoverheersing). Ford sloot de krant in 1927, en hij her-
riep later zijn antisemitische publicaties en de protocollen.
Ford was 30 juli 1938 de eerste ontvanger van het Großkreuz des Deutschen 
Adlerordens, de hoogste Nazi-onderscheiding voor buitenlanders, voor zijn inspan-
ningen om auto’s voor iedereen betaalbaar te maken. Op 7 january 1942 schreef hij 
een open brief aan de Anti-Defamation League, waarin hij jodenhaat verwierp en zijn 
hoop uitdrukte dat antisemitisme voor altijd zou eindigen.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
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De veenbrigade

Waarheen de blik ook keren,
veen en hei slechts om ons heen.
Elk genot hier te ontberen, 
troosteloosheid straalt van ‘t veen.

Refrein:
Wij zijn de veenbrigade
en trekken met de spade
in ‘t veen.

Hier op deze kale vlakte
werd voor ons dit kamp gebouwd.
Daar zijn wij, toen men ons pakte,
achter het prikkeldraad gestouwd.

Refrein

’s Morgens trekken wij in rijen
om te werken naar het veen.
Graven, in de hitte lijden,
met de wachten om ons heen.

Refrein

Huiswaarts, huiswaarts, de gedach-
ten,
steeds naar ouders, vrouw en kind.
Dat geeft ons toch weer de krachten,
is wat ons aan ’t leven bindt.

Refrein

Wachten zijn steeds op hun posten
achter ’n haag van prikkeldraad.
Vlucht zal slechts het leven kosten,
geen kans hier voor ’n veensoldaat.

Refrein

Toch is er voor ons geen klagen
eeuwig kan ‘t niet winter zijn.
Eenmaal komen voor ons dagen,
dat we zeggen: eind’lijk vrij!

Dan trekt de veenbrigade
niet meer met de spade
in ’t veen!

(Tekst: Johann Esser en Wolfgang 
Langhoff
Muziek: Rudi Goguel; 1933)

Hieronder staat de Nederlandse 
vertaling van het lied ‘Die 
Moorsoldaten’. Zie ook het artikel 
op pag. 25.

HERDENKINGEN 60 JAAR BEVRIJDING VAN HET HITLERFASCISME

In talloze plaatsen in Europa wordt dit jaar de bevrijding gevierd dat 60 jaar 
geleden een einde kwam aan het barbaarse naziregime. In de buurlanden 
en met name Duitsland worden lezingen gehouden, films vertoond en er 
vinden demonstraties plaats tegen opkomend fascisme. Het hoogtepunt 
zal op 8 mei in Berlijn zijn waar antifascisten uit diverse landen bijeen-
komen met o.a. de grootscheepse herdenking bij het Monument voor de 
Sovjetsoldaten in Treptow. Voor informatie of deelname kunt u bellen: 033-
2860271. 

Op kortere afstand van Nederland kunt u ook bijeenkomsten bijwonen of 
tentoonstellingen bezoeken (Esterwegen wordt elders in dit blad beschre-
ven). We geven u een kleine opsomming (de lijst is niet volledig, actuele 
informatie zullen wij plaatsen op onze website www.afvn.nl  Ga aldaar naar 
De anti fascist en lees daar dit artikel).
  
25 maart (Goede Vrijdag) 
Herdenking van het Internationale Rombergparkcomité Dortmund voor de 
slachtoffers en overgeblevenen, hun vrienden en sympathisanten.

9-10 april 
Weimar (VVN-BdA Aken) Bustocht naar Weimar (excursie) en bezoek van 
het concentratiekamp Buchenwald, rondleiding, lezing en herdenking met 
overlevenden van het kamp. Vertrek vanuit Aken. Kosten ca. 35 euro (met 
overnachting ed. 55 euro), korting voor jongeren. Voorbereiding in Aken: 
op 11 maart 18.00 uur Falkenbüro (evtl. Filmavond ‘Nackt unter Wölfen’ 25 
februari 18 uur). Inlichtingen: telef. 00-34 160 98615397. Voor nadere infor-
matie e-mail naar: Info-ac@vvn-bda.de
 
13 maart 
Siegen – Herdenking met lezing en omlijsting van Musikschule Siegen in 
het Aktives Museum Südwestfalen. De tentoonstelling met tekeningen over 
het ghetto in Warschau van Teofilia Teich-Ranicki is te zien van 13.1 tot en 
met 13.3.2005.  

Voor de sportieven: Zaterdag 17 april  Antirassistische zaalvoetbalcup 
Hannover met Hannover 96-Fanzine “Notbremse”. De organisatoren willen 
niet alleen een signaal afgeven tegen het huidige racisme maar ook uitdruk-
king geven aan een alternatieve politiek. Informatie: www.antifa-cup.de

april 2005-april 2006
Reizende tentoonstelling Oorlogskind. Organisatie: NIOD. 
Informatie: www.oorlogskind.info

2-5 mei 
Reis naar Neuengamme, voor overlevenden en nabestaanden. In 
Neuengamme vindt de 60-jarige herdenking plaats rondom de venieuwde 
expositie in de Gedenkstätte Neuengamme. Informatie over de herdenking 
is te vinden op de website www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de
Organisatie: Stichting Vriendenkring Neuengamme, telefoon: 050-3124973, 
e-mail: Afko.schoonbeek@wxs.nl
Website: www.vriendenkringneuengamme.nl

7 mei
Nooit meer fascisme! is de leuze van demonstratie op 7 mei in Aken waar-
aan scholieren en studenten deelnemen. Oproep om te demonstreren tegen 
huidige racistische en militairistische groeperingen en hun gedachtengoed. 
Aanvang: 18.00 uur. Verdere info volgt op:  www.beepworld.de/members77/
kein_vergessen/kein-vergessen-demo.htm

Lees verder op blz. 26 



februari 2005 De Anti Fascist 25

“Toch is er voor ons geen klagen,
 eeuwig kan ’t geen winter zijn. 
Eenmaal komen voor ons dagen, 
dat we zeggen: eind’lijk vrij! 

Dan trekt de veenbrigade niet meer met 
de spade in ’t veen.”

Zo zongen de Moorsoldaten, 
gevangenen van de nazi’s in de 
Emslandkampen in noord-west 
Duitsland, niet ver van de grens met 
Groningen. Dit jaar vieren we 60 jaar 
‘eind’lijk vrij’. Op verschillende plek-
ken in Europa zal extra herdacht en 
gevierd worden. Deze herdenkingen 
zijn niet alleen een herinnering aan 
de verschrikkingen van het fascisme, 
maar ook een waarschuwing voor 
de ‘winter’ van nu, het toenemend 
racisme, het onmenselijke vluchtelin-
genbeleid en de hegemoniale oorlogen 
(‘oorlogen tegen terrorisme’) in de 
wereld.  
 
Om de veenbrigade en hun lijden in 
dit gebied levend te houden organiseert 
een samenwerkingsverband van antifas-
cistische organisaties uit Nederland en 
Duitsland jaarlijks de herdenking van de 
Emslandkampen op 8 mei in Esterwegen. 
Nabij, in Papenburg is een documentatie– 
en informatiecentrum ingericht met een 
permanente tentoonstelling en materiaal 
over de kampen. Tussen 1933 en 1945 
trokken daar meer dan honderdduizend 
politieke gevangenen, strafgevangenen 
en krijgsgevangenen met de spade in het 
veen.

     Na de vestiging van de fascistische 
dictatuur in Duitsland in 1933 begonnen 
de nazi’s met de bouw van drie concen-
tratiekampen voor politieke tegenstan-
ders in het veenrijke gebied Emsland. 
De klopjacht op vakbondsmensen, soci-
alisten en communisten in volle gang en 
verhevigde door de Reichtstagbrand. Een 
dag na de brand werd een verordening 
opgesteld voor ‘de bescherming van volk 
en staat tegen communistische staats-
gevaarlijke activiteiten’. Naar schatting 
hebben ongeveer 11.000 gevangenen 
in de drie kampen gezeten om ze te 
‘heropvoeden’. Onder meer de pacifis-
tische journalist Carl Ossietzky zat vast 
in Esterwegen. Dit kamp bleef tot 1936 

onder beheer van de SS. Terreur, mishan-
deling tot zelfs de dood er op volgde en 
executies waren aan de orde van de dag 
in deze kampen. De schrijver Wolfgang 
Langhoff beschrijft de verschrikkingen in 
zijn boek Die Moorsoldaten. Solidariteit 
tussen de politieke gevangenen onderling 
hield menigeen op de been. In het kamp 
Börgermoor namen mensen het initiatief 
tot de oprichting van een culturele orga-
nisatie. Hier kwam uiteindelijk het lied 
‘Die Moorsoldaten’ uit. Langhoff schrijft 
over optredens van kunstenaars: “Bij elk 
grapje werd gekeken naar de SS hoe zij 
het zouden opvatten. Die waren echter 
volledig in beslag genomen door het spel 
en bemerkten nauwelijks de spot.” (zie 
voor de Nederlandse vertaling pag. 24)
    
      De veenbrigade kreeg een beteke-
nis van verzet. Bewerking van het veen 
diende voor de op gang gekomen oor-
logsindustrie en de prestige van Hitler. In 
10 jaar moest 50.00 hectare afgegraven 
worden. Langhoff: “Maandenlang staan 
we in het veen, vaak zakken we tot onze 
knieën in het moeras, vaak komen onze 
spaden amper door de grote wortels en 
boomstronken van de vergane bossen, 
die er zijn in het veen, vaak stuiten we op 
adders, die in het hete heidestruikgewas 
sissen, vaak zakt één van ons ineen en 
wordt door twee kameraden en een bewa-
ker naar het militair hospitaal gebracht”.
 
      Alle gevangenen werden ingezet 
in het veenproject. Ook uit Nederland 
haalden de nazi’s 
d w a n g a r b e i d e r s           
voor de zware licha-
melijke arbeid. Dat 
kwam bovenop de 
heersende ziekten, 
ellende in de barak-
ken, alle stokslagen 
en dagelijkse ver-
nederingen in de 
kampen. Het regime 
verhardde en de fas-
cisten breidden de 
Emslandkampen uit 
voor de opsluiting 
van dienstweige-
raars, veroordeel-
den, dwangarbei-
ders en strafgevan-
genen. Begin 1934 

nam Himmler het commando over van de 
politieke politie. De Emslandkampen vie-
len toen onder de directe verantwoorde-
lijkheid van het Derde Rijk. Het centrale 
gezag hanteerde echter dezelfde gruwe-
lijke methoden als de SS. Vijf kampen, 
waaronder Börgermoor werden voortaan 
gebruikt als strafgevangenkampen. Rond 
de 66.500 mensen zaten verspreid over 
de zeven noordelijke Emslandkampen. 
Aan het begin van de oorlog werden ze 
ook ingericht als krijgsgevangenkampen. 
Tot mei 1940 passeerden hier 110.000 
krijgsgevangen en zaten 70.000 van hen 
uit Frankrijk, Italië en de Sovjet-Unie 
daar voor langere tijd vast. De nazi’s 
zetten de Sovjet-soldaten van het Rode 
Leger apart van de andere krijgsgevange-
nen. Tegen de regel van het volkenrecht 
in gebeurde het dat ze Sovjet-soldaten 
neerschoten. Minstens 15.000 Sovjets 
liggen begraven in Emsland. In mei 1943 
arriveerden zo’n 1700 tot 1800 verzets-
strijders uit België en Noord-Frankrijk in 
Esterwegen. 165 van hen werd ter dood 
veroordeeld. In totaal overleefden 38.000 
mensen de kampen niet.

      Emsland mag dan misschien wel een 
vergeten stukje geschiedenis van het fas-
cisme zijn. Maar de hoop en de strijd van 
de Moorsoldaten leeft voort: nooit weer 
fascisme! 

Voor meer informatie:
http://www.diz-emslandlager.de
(met Nederlandse vertaling)

De veenbrigade in de Emslandkampen

Een gedenksteen voor Carl von Ossietzky, die in 1935  de 
Nobelprijs voor de vrede kreeg - op het ogenblik dat hij politiek 
gevangene was in Esterwegen. (foto uit Boek der Kampen)

Door Annabelle Schouten



Vervolg herdenkingen

Amersfoort
Herdenkingsconcert & Presentatie 
boek Aan de vooravond van de jaar-
lijkse herdenking zal op maandag 18 
april, aanvang 20.00 uur, door het 
“Ensemble 1939” een herdenkings-
concert worden uitgevoerd. Hierbij 
zullen werken worden uitgevoerd van 
componisten die in de jaren ‘40-’45 
in tal van kampen gevangen zaten. 
De muziek is soms in die kampen 
geschreven. Rondom de herden-
kingen zullen soortgelijke concerten 
worden uitgevoerd op de locaties 
Westerbork en Vught.
Bij de locatie Kamp Amersfoort zal 
het concert worden uitgevoerd in de 
centrale hal van de gebouwen van 
de DHV-groep, gevestigd op een 
deel van het voormalige kampterrein. 
De muziekstukken worden afgewis-
seld met het lezen van citaten uit het 
“Dagboek uit Kamp Amersfoort”, het 
dagboek van D.W.Folmer dat aan 
het slot van deze avond wordt gepre-
senteerd.
Gedetailleerde gegevens volgen in 
het informatiebulletin nr. 13, april 
2005. Om de kosten van deze avond 
te bestrijden wordt een bijdrage 
gevraagd van  5 euro per persoon 
(inclusief programmablad en koffie / 
thee).
Tot zover het overzicht van de 
herdenkingen waarvan wij op het 
moment van ter perse gaan over 
voldoende informatie beschikten.
Zie verder onze website www.afvn.nl
voor meer actuele informatie.
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Ingezonden brieven
Fascisme, wat is dat?

“Wat is dat” drukt iets anders uit dan “Wat was dat?” . Zo kwam de term “neo-
fascisme” naar voren. Hoewel historisch juist dat fascisme ontstond in Italië en 
nazisme in Duitsland werd later het hele verschijnsel algemeen Fascisme genoemd. 
Nadat Hans Janmaat in de Tweede Kamer kwam ontstonden er vele antifascistische 
groepen in Nederland. Vanuit de Walcherse groep nam ik deel aan de landelijke 
bijeenkomsten die blijk gaven van ook een zekere verdeeldheid. Zonder te gene-
raliseren bleek mij dat gekleurde mensen zich meer gediscrimineerd achten dan 
blanken, homoseksuelen meer dan hetero s, vrouwen meer dan mannen, enz. De 
gemeenschappelijke factor namelijk het “gediscrimineerd worden” werd m.i. onvol-
doende beseft.
De Sociale Academie in Groningen rondde ooit de studie af met een symposium 
over fascisme gedurende hemelvaartsdag/vrijdag/zaterdag. Daar ontmoette ik Alie 
en Henk van Luttikhuizen, waarna ik me op “hun” blad “De Anti Fascist” abon-
neerde.
Weer later organiseerde het Humanistisch Verbond met De Vrije Gedachte een 
inleiding met discussie in Den Haag over fascisme. Hoewel niet zo aangekondigd 
sprak Ivonne Stinis alleen over “tot 1945”. In de discussie echter kon het wat bre-
der. Ik zei dat ik het opmerkelijk vond dat hoewel er legio boeken enz. over fas-
cisme bestonden en de Tweede Wereldoorlog er vrijwel mee vereenzelvigd werd, er 
nooit, bij mijn weten, een professoraat was ingesteld met fascisme als opdracht. Ik 
ben nog steeds van mening dat dat door “de Machthebbers” wordt verhinderd. En 
wel omdat dan de verwantschap tussen “het kapitaal” en fascisme overduidelijk zou 
blijken.
Er zijn diverse definitie’s van fascisme geproduceerd. Zo schreef de criminoloog 
prof. Willem Nagel, pseudoniem J.B.Charles, ontgoocheld verzetsleider, dat iets 
fascisme was als het aan vier van vijf eigenschappen voldeed. Een van die eigen-
schappen was volgens hem het lezen van De Telegraaf. Hoewel ik dat blad evenzo 
verfoei als de in 1983 overleden Nagel, is zo’n definitie natuurlijk niet wetenschap-
pelijk. Een definitie als bijv. de stelling van Pythagoras lijkt mij niet te geven. Voor 
mijzelf ga ik er van uit dat een aantal elementen van alle tijden zijn. Het over-
dreven, niet voor de instandhouding van het individu noodzakelijke egoïsme, dat 
leidt tot jaloezie en vervolgens tot haat, is voor mij hoofdkenmerk. Waar zich dat 
verzamelt tot een instituut met een schijnideologie en zich als zodanig openbaart 
en door anderen als zodanig wordt herkend kan men spreken van fascisme. Maar 
wat is bepalend voor het leed van mensen? Dat je geliefde is verkracht, vermoord, 
onderdrukt, vernederd, enz. door een alleenstaande of door een lid of sympathisant 
van een organisatie? Er mag in het verkeer, in een oorlog en ook op het werk een x-
percentage sneuvelen. Geen enkele bestuurs- of staatsvorm kan daar onderuit. Maar 
ieder geval, elke persoon, behoort te worden behandeld, beoordeeld en eventueel 
veroordeeld vanuit gelijk waardebesef.
Het is mijns inziens onjuist alleen te spreken van honderd procent of van nul pro-
cent fascisme en daartussen niets. Fascistoïde is al beter. Ontstaan en uitwerking is 
een proces, onderhevig aan groei.
Het is mijn overtuiging dat de elementen die bepalend zijn voor fascisme nog nooit 
zo massaal over de hele wereld van invloed waren als nu. Reden om waakzaam en 
open te schrijven en te discussiëren.

Arie Bilius
Veere

Vervolg van 13de FIR-congres

Zoals ook de oproep luidde van de 
AFVN op het congres: géén oorlogen 
meer op Europese bodem of waar 
dan ook in de wereld! 

*) De AFVN afgevaardigden hebben 
bezwaar ingediend tegen het zonder 
meer opnemen van de term ‘terro-
risme’ in de nieuwe statuten.
Er dient een heldere definitie te 
komen van dit begrip. De verzets-
strijders in de Tweede Wereldoorlog 
werden door de nazi’s immers aan-
geduid als ‘terroristen’. Zo hebben 
ook de VS en Nederland professor 
Sison, de officiële voorzitter van het 
Filippijnse verzet op de ‘terroristen-
lijst’ geplaatst. 

Bij terreur, twee jaar voorarrest, zo werd vermeld in de pers (Provinciale Zeeuwse 
Courant van  25/01).  Volgens advocaten in diezelfde krant, is het zoiets als met een 
kanon op een mug schieten.  Maar is het zo simpel te stellen?  
Dat alle wetgeving die geïntroduceerd wordt onder mom van terrorismebestrijding 
uiteindelijk inzetbaar zal kunnen zijn tegen iedereen wordt veronachtzaamd.  Het is 
naïef om te denken dat zoiets niet kan.   Het begrip terrorisme is voor velerlei inter-

Bij terreur twee jaar voorarrest
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pretaties vatbaar en daarenboven kan het begrip terrorisme uitgebreid en aangepast 
worden al naargelang de noden. Wanneer zal bijvoorbeeld een (spontane) stakingsactie 
onder het begrip terrorisme gaan vallen? 
De vraag is in hoeverre er dankbaar gebruik wordt gemaakt van het “terrorisme” 
om een wetgeving te realiseren gericht tegen de eigen bevolking. Dit als noodzaak 
omdat het gewoonweg te voorzien is, dat er zal moeten opgetreden gaan worden 
tegen die eigen bevolking, ingevolge de verdere geplande afbraak van de sociale 
voorzieningen.  Sociale voorzieningen die tot op het bot worden uitgekleed, overeen-
komstig de Lissabon-akkoorden die in 2000 werden vastgelegd voor de EU-lidstaten.  
Streefdatum is 2010 voor de uiteindelijke veramerikanisering van het Europese sociale 
stelsel.
Nederland is nog geen politiestaat, aldus ook de regionale krant PCZ van 26/01, maar 
is Nederland er niet naar op weg?
In de VS waar Bush het alsmaar over vrijheid heeft, werd ter bestrijding van terroris-
me de Patriot Act aangenomen en op basis van die wet kan iedereen willekeurig zon-
dermeer worden gearresteerd en vastgehouden zonder veel verdere plichtplegingen.  
Om terrorisme te bestrijden wordt iedere Amerikaan streng gecontroleerd, bibliothe-
ken moeten zelfs doorgeven wie welke boeken leest e.d.   De wet geeft willekeurige 
mogelijkheden om mensen van de straat te plukken, om welke (politieke?!) reden dan 
ook.  
Wie niet wil wakker worden in een politiestaat of een “dictatoriale democratie”, doet 
er goed aan de ogen te openen vooraleer het heersende gezag die definitief gaat slui-
ten!

Luk Brusselaers
Kuitaart 

Deze man had het dus duidelijk niet tegen jou, Luk!

Hirshi Ali
Door Geeske de Vries

Gisteren zat ik in de trein en vlak bij mij zaten twee 
Marokkaanse jongens. Op een gegeven moment 
staken zij een sigaret op, maar dat mag niet in de 
trein, alleen bij die stomme rookpalen. Ik hoorde de 
andere mensen om mij heen fluisteren en ik zag ze 
kijken naar die twee jongens. Omdat ze fluisterden 
kon ik niet alles verstaan, maar het was iets in de 
trant van normen en waarden, en ik hoorde ze ook 
zeggen dat ze niet goed waren aangepast aan de 
Nederlandse samenleving. Kortom, de mensen 
waren aan het morren en terecht, want ten eerste 
mag je niet roken in de trein en ten tweede kun-
nen mensen er last van hebben. En die mensen 
die aan het fluisteren en geirriteerd aan het doen 
waren (totaal een stuk of 5, verspreid over een 
aantal bankjes) hadden er blijkbaar last van. Maar 
het stomme was dat niemand er wat van zei! Toen 
was er een jongen die naar die jongens toe liep en 
hij vroeg aan ze of ze hun sigaret uit wilden doen. 
Toen vroegen die jongens waarom en die jongen 
antwoordde dat het niet mocht en dat hij er last van 
had. Een van de twee deed toen al zijn sigaret uit 
en de andere leek dat ook te doen, maar toen hij 
dat niet snel genoeg deed riep een andere jongen 
hartstikke kwaad dat ze normaal moesten doen 
en die sigaretten uit moesten doen. Toen ze iets 
wilden zeggen zei die dat ze hun bek moesten 
houden. Toen deed die ene zijn sigaret niet meer 
uit, want nu was hij boos en wilde hij een beetje zijn 
stoerheid bewijzen. De jongen die het het eerste 
vroeg zei toen nog op normale toon wat dingen en 
uiteindelijk deed ook die andere Marokkaan zijn 
sigaret uit.
Toen moest ik denken aan Hirshi Ali en eigenlijk 
bijna alle andere politici. Sinds Pim Fortuyn is het 
een trend geworden om af te geven op moslims en 
buitenlanders. Bijna alle politici doen er aan mee, 
de een wat extremer dan de andere. Hirshi Ali zegt 
dat ze dingen wil veranderen aan de islam, om de 
onderdrukte vrouwen te bevrijden. Maar doordat zij 
zulke extreme dingen zegt worden moslims maar 
boos, ook de normale moslims, dus niet alleen de 
fundamentalisten. En dan bereik je alleen maar 
het tegenovergestelde! Dat zag je dus ook zo 
duidelijk bij die jongens in de trein, iedereen was 
boos op ze maar niemand zij wat. En toen iemand 
er op normale toon wat van zei, deden die jongens 
gewoon hun sigaret uit, maar toen ze werden bele-
digd wilden ze het natuurlijk niet meer doen. Als je 
racistisch bent en vooroordelen hebt dan ga je niet 
in gesprek (de vijf klagers) en ga je jezelf alleen 
maar opfokken. Als je er dan wel wat van zegt 
dan kun je het niet meer op een normale manier 
doen en dan wordt het alleen maar erger. Als Hirshi 
Ali dus echt iets wil doen voor onderdrukte mos-
limvrouwen, dan moet ze dat op een heel andere 
manier doen dan zoals ze nu doet en dat geldt niet 
alleen voor haar maar voor alle politici en eigenlijk 
voor alle mensen. Als je ergens misstanden ziet 
moet je niet stil blijven zitten, maar moet je er echt 
zelf wat aan doen, en dan ook op een manier met 
respect voor anderen, ook al erger je je dood aan 
ze. Als je dat niet doet dan worden de moslims 
alleen maar extremer, dus als er meer vrouwen 
onderdrukt gaan worden in Nederland dan is dat 
ook de schuld van Hirshi Ali.

Geachte redactie van de anti fascist,

Op donderdag 16 september las ik in het Dagblad van het Noorden (DvhN) een brief 
van Wiemer Emmelkamp met de titel: De waarheid. Hoe kunnen communisten de 
waarheid te kort doen. In deze brief klaagde hij over de inhoud van uw blad. Ik vind 
het vreemd dat dhr. Emmelkamp over ‘De Antifascist’ (AF) klaagt in het DvhN. Zou 
het niet logischer zijn om de klacht te richten aan de AF? Dat het DvhN de brief 
plaatst is eigenlijk ook vreemd, maar deze krant staat al niet echt bekend als objec-
tief. Het is een Telegraaf-achtige krant (zij waren ook fout in de oorlog) die ook 
nog eens graag haatcampagnes voert tegen communisten en andere groepen. Op de 
inhoud van de klacht zal ik hier niet ingaan omdat dhr. Emmelkamp zijn eigen klacht 
eigenlijk weerlegt in dezelfde brief. Maar toen was ik al nieuwsgierig geworden naar 
de AF en ik heb er één gekocht en gelezen. In plaats van een communistisch propa-
ganda-blaadje (wat je toch wel verwacht naar aanleiding van de brief) vond ik het 
gewoon een goed tijdschrift waarin je over andere dingen leest dan in bijvoorbeeld 
het DvhN. Omdat ik eigenlijk niet zo’n blad ken, en ik het toch belangrijk vind dat er 
zo’n blad is, heb ik besloten om een abonnement te nemen. Ook stuur ik een stukje 
mee dat ik heb geschreven en ik hoop dat jullie daar wat mee kunnen.
Met vriendelijke groeten,

Geeske de Vries,
Winschoten 


