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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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Bij de voorpagina
“Je durft wel”, zult u misschien zeggen, “na alle ophef over cartoons, de afge-
lopen periode, om een dergelijke afbeelding op de voorpagina te zetten.”
Naast mijn computer hangt een groot affiche “Georgi Dimitrof 1882-1982” 
met daarop o.a de tekst “Wie geen aambeeld wil zijn moet een hamer zijn”. 
Zo blijf ik altijd attent op de uitspraken van Dimitrof.
Ik hoef u niet meer te vertellen wat de definitie van Dimitrof was aangaande 
het fascisme. U heeft die regelmatig in ons blad kunnen lezen. Mocht u het 
vergeten zijn, kijk dan even in de oudere nummers of ga naar onze website 
(daar vindt u ook mijn standpunt over de Deense cartoons). Die definitie is 
voor mij nog altijd de leidraad bij mijn beoordeling of er sprake is van fas-
cisme, of dat het om een ‘gewone’ uitwas van het kapitalisme gaat.
De reden dat ik er toch voor gekozen heb deze cartoon te plaatsen, is dat ik de 
laatste tijd veel redelijk betrouwbare informatie gekregen heb dat de ‘Bush-
administration’ methoden hanteert waar de voormalige Duce’s en andersoor-
tige Führers hun vingers bij af zouden likken.
Zo kreeg ik onlangs twee DVD’s in handen met kritiek op de officiële “nine-
eleven” lezing. De strekking van deze DVD’s was dat er nog vele vragen 
rond de ‘terroristische’ aanval op de Twin Towers onbeantwoord zijn geble-
ven. Het lijkt er sterk op dat oude VS-plannen weer uit de kast gehaald zijn, 
samengevoegd en aangepast aan de moderne mogelijkheden. Zo is er een 
document van personen die nu, hetzij direct hetzij indirect, deel uitmaken van 
de Bush-administration, waarin een nieuw Pearl Harbour nodig geacht wordt. 
Er zijn zelfs al NORAD-oefeningen geweest aangaande een aanval op het 
Pentagon en de Twin Towers; er was een scenario dat toen ontworpen was om 
een aanval op Cuba te rechtvaardigen.  Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 
De overeenkomsten met wat er op 11 september 2001 is gebeurd zijn huive-
ringwekkend. Mocht u er meer over willen weten, op het komende NSF (zie 
pag. 18) hebt u de mogelijkheid. Na onze AFVN-workshops (die hoeft u dus 
niet te missen) vindt er ook een workshop plaats van de “Elf september on-
derzoeksgroep” op lokatie E5 van 14.30-15.45 uur. Ik zal er zeker zijn. Maar 
verder over de cartoon op de voorpagina:
Binnen de redactie hebben we er over gesproken om de ‘spinnetjes’ op de 
kraag te vervangen door dollartekens. Probleem daarbij was dat we het origi-
nele werk van Matiz (1) daarmee zouden ‘verkrachten’ en dat wilde ik niet op 
mijn geweten hebben. Dat was uiteindelijk voor mij als hoofdredacteur van 
dit blad de reden om deze cartoon compleet met hakenkruizen toch te plaat-
sen. Denkt u daar anders over, laat het ons dan weten a.u.b..
Jan Cleton
1) Op alle nummers van dit blad, sinds de doorstart, hebben we een cartoon van Matiz ge-
plaatst. Meer werk van zijn hand is te vinden op www.solidair.org

Geen sprookjes
Van Toos ontvingen we het bericht dat zij helaas geen ‘Sprookjes’ meer zal 
kunnen inleveren voor ons blad. Op de ons zo vertrouwd geworden manier 
stelde Toos de misstanden in de maatschappij op spitsvondige manier aan de 
kaak. 
Als redactie danken we haar voor al die jaren dat ze ons als lezers telkens 
weer verraste. Met de uitgave van de AntiFascist blijf je met ons verbonden en 
aarzel niet ons van ingezonden berichtjes via de mail te voorzien. 
Toos en je man Dirk, we wensen jullie nog vele jaren gezondheid en geluk! 

Piet Schouten 
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HET TRIBUNAAL HAD EEN MOTIEF VOOR MILOSEVIC’ DOOD

Door Mr. N.M.P. Steijnen, advocaat 

Zelfs als ooit, op een manier die bo-
ven elke twijfel verheven is, bewezen 
zou worden dat Milosevic niet recht-
streeks om het leven is gebracht, dan 
nog zal dit het Joegoslavië tribunaal 
niet vrijpleiten van een rechtstreekse 
verantwoordelijkheid voor zijn dood.

Permanente ernstige gezondheids-
problemen
Al sinds het begin van zijn proces 
kampte Milosevic met ernstige ge-
zondheidsproblemen. 
Voor eventuele kwaadwilligen binnen 
de tribunaal-entourage was het daar-
om niet moeilijk te voorzien dat het mo-
gelijk moest zijn om hem van het leven 
te beroven zonder over te gaan tot een 
rechtstreekse liquidatie. Dat laatste 
zou immers altijd het risico in zich dra-
gen dat hiervan sporen zouden kun-
nen worden teruggevonden.

Verdere systematische ondermij-
ning van Milosevic’ gezondheid
Indien als uitgangspunt wordt geno-
men dat bepaalde krachten binnen het 
Joegoslavië tribunaal er bepaald niet 
rouwig om zouden zijn als Milosevic 
voortijdig zou komen te overlijden, dan 
valt aan te nemen dat kwaadwillende 
elementen binnen de tribunaal-entou-
rage het dus al op voorhand veruit te 
verkiezen zouden vinden om, via een 
reeks van acties gericht op het verder 
ondermijnen van zijn gezondheid, min 
of meer de garantie binnen te halen 
dat hij vroeger of later zou komen te 
overlijden. Immers, in combinatie met 
een bejegening van medische verwaar-
lozing en het aan hem opleggen van 
een permanente extreme stress als ge-
volg van zelfs voor een gezond mens 
niet vol te houden werkomstandighe-
den, die hem door het tribunaal werden 
opgedrongen, was de kans bepaald le-
vensgroot dat dergelijke rechtstreekse 
acties hem, op den duur, aan de rand 
van de afgrond brengen. 

Een dergelijke benadering moest dan 
ook, voor eventueel kwaadwillende 
elementen binnen het tribunaal, geacht 
worden verre te verkiezen te zijn bo-
ven een eventuele botte rechtstreekse 
liquidatie.

Overtuigende aanwijzingen dat Mi-
losevic’ gezondheid doelbewust 
werd ondermijnd
Op dit moment is er geen bewijs dat 
Milosevic rechtstreeks werd vermoord, 
maar er zijn wel duidelijke aanwijzin-
gen dat hij op indirecte wijze van het 
leven werd beroofd.

Allereerst was er sprake van een vol-
strekt tekort schieten van de medische 
zorg jegens hem.
Die voortdurende medische verwaar-
lozing waaraan hij onderhevig was, is 
momenteel al een goed gedocumen-
teerd gebeuren. 
Dit verhaal zal nog apart worden ge-
schreven.

Ook de permanente enorme stress die 
hem door het tribunaal werd opgelegd, 
bepaald ook door de onaanvaardbare 
werkcondities die hem door het tribu-
naal werden opgedrongen, staat al in 
duidelijke lijnen afgetekend.
En ook dit onderwerp vormt dan als 
zodanig een verhaal apart.

Dit artikel concentreert zich echter vol-
ledig op de aanwijzingen die er zijn dat 
de gezondheid van Milosevic voorts 
ook nog moedwillig werd ondermijnd 
middels een reeks van heimelijke ac-
ties in de loop van zijn proces. 

Een proces waarin er sprake was van 
voortdurende pogingen om hem de 
mond te snoeren door te proberen 
hem een advocaat op te dringen, die 
dan als zijn woordvoerder zou moeten 
optreden.
Zodat hij daarmee als het ware tot een 
soort van ‘bijzit’ in zijn eigen proces 
zou worden gemaakt.

Een nadere beschouwing brengt aan 
het licht dat er, verspreid over de jaren 
dat het proces voortduurde, sprake 
was van een aantal zeer verdachte 
gebeurtenissen, die steeds wonderwel 
samenvielen met juist die momenten 
dat het tribunaal de hevigste pogingen 
deed om hem uit zijn eigen verdediging 
te zetten en hem op die manier verder 
monddood te maken.

Maar alvorens hier verder op in te 
gaan, eerst nog dit.

Voor de NAVO dreigde het proces 
een catastrofe te worden
In een klimaat waarin de nieuwsvoor-
ziening over het Joegoslavië tribunaal 
wordt beheerst door als verslaggevers 
vermomde tribunaal-protagonisten, is 
het geen wonder dat er over het Milo-
sevic-proces beelden de ronde doen 
die niets met de werkelijkheid te ma-
ken hebben.
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Het resultaat van deze propaganda is 
dat onder het publiek in de Westerse 
wereld zich de indruk had gevestigd 
dat Milosevic voortdurend werd gecon-
fronteerd met overtuigende bewijzen 
van zijn schuld, dat hij een man was 
die de grond onder zijn voeten steeds 
verder voelde wegzinken en dat hij 
dan ook rijp was voor de een of andere 
desperate aktie, zoals zelfmoord of 
een ontsnappingspoging.

De werkelijkheid van het proces-Milo-
sevic was echter diametraal tegenover-
gesteld aan dit door de Westerse me-
dia zorgvuldig geconstrueerde beeld. 
Dat is een feit dat zich gemakkelijk laat 
verifiëren door iedereen die de moeite 
neemt om de letterlijke verslagen van 
de zittingen van het proces te lezen.
Het is een vaststaand feit dat het tribu-
naal had gefaald om enig overtuigend 
bewijs tegen Milosevic in stelling te 
brengen. Tonnen documenten, tesa-
men bijna een miljoen pagina’s be-
schuldigingen omvattend, waren over 
hem uitgestort, en 269 getuigen waren 
tegen hem in het krijt getreden, maar 
nog steeds had de openbare aankla-
ger tegen hem geen ‘sound case’, 
geen gefundeerde zaak. 

Toen de aanklager de presentatie van 
zijn bewijsmateriaal moest beëindigen, 
nu zo’n ruime twee jaar geleden, kopte 
de Volkskrant: “Geen overtuigend be-
wijs tegen Slobodan Milosevic” (de 
Volkskrant 26 februari 2004), en kwam 
de NRC met de kop “Zaak tegen Milo-
sevic ‘valt uit elkaar’” (NRC Handels-
blad 28 februari 2004)

Die feitelijkheid is echter, daarna, 
klaarblijkelijk weer ondergesneeuwd 
geraakt in het westerse collectieve 
bewustzijn, en wel door het constante 
gehamer van Westerse verslaggevers 
bij het tribunaal dat de schuld van Mi-
losevic natuurlijk al zonder meer een 
vaststaand feit was.
De zaken gingen, voor het tribunaal, 
van kwaad tot erger toen Milosevic aan 
de beurt kwam om zijn verdedigings-
materiaal te presenteren. 
Wat de als verslaggevers vermomde 
tribunaal-paladijnen altijd zorgvuldig 
voor het Westerse publiek verborgen 
hebben weten te houden, is dat Milo-
sevic, door middel van zijn getuigen, 
een ravage wist aan te richten onder 
wat er verder nog van de aanklachten 
tegen hem over was.

Wat hij, grotendeels met behulp van 
westerse getuigen, wist te bewijzen 
was niet alleen catastrofaal voor de 
openbare aanklager, maar vooral ook 
voor de NAVO en voor de rol van die 
die NAVO-landen hadden gespeeld bij 
de ontbinding van het voormalige Joe-
goslavië.

Zoals de Westerse publieke opinie ja-
renlang door een gemeenschappelijk 
front van Westerse media en de do-
minante politieke kaste werd mis-
leid omtrent het bestaan van Iraakse 
massavernietigingswapens, als een 
voorwendsel voor de te voeren agres-
sie-oorlog tegen Irak, zo was er even-
zeer jarenlang sprake van westerse 
misleiding omtrent de beweegrede-
nen voor de agressie-oorlog tegen het 
toenmalige Joegoslavië.
En Milosevic was, dag in dag uit, be-
zig om daar de bewijzen voor aan te 
dragen.

Aanklachten over het najagen van 
een Groot-Servië vervallen ver-
klaard
In augustus 2005 zag aanklager Geof-
frey Nice zich gedwongen om bekend 
te maken dat Milosevic niet langer werd 
vervolgd voor wat de centrale stelling 
was in de tegen hem uitgebrachte be-
schuldigingen, namelijk dat hij uit was 
geweest op het gewelddadig vestigen 
van een Groot-Servië.

Het feit dat de aanklager deze centrale 
beschuldiging moest laten vallen bete-
kende dat het hele bouwwerk van de 
aanklachten tegen hem op instorten 
kwam te staan. 
Deze aanklachten waren immers al-
lemaal onderling verbonden met, en 
elk voor zich weer gerelateerd aan, de 
centrale beschuldiging dat alles wat 
begaan zou zijn onderdeel zou heb-
ben uitgemaakt van een grootschalige 
misdadige samenzwering, gericht op 
het met geweld tot stand brengen van 
een Groot-Servië, waarbij Milosevic 
dan aan het hoofd van die criminele or-
ganisatie zou hebben gestaan.  

Op de zitting van 29 november 2005, 
reageerde Milosevic, zo valt te lezen in 
de verslaglegging van de tribunaal-zit-
tingen, op het wegvallen van de cen-
trale beschuldiging dat hij bij alles een 
totstandkoming van een Groot-Servië 
zou hebben nagejaagd als volgt:

“Wat gaat er met dit proces dat nu al 
drie jaar duurt gebeuren, een proces 
waarvan u [rechters] en ik, en ook de 
andere kant [aanklagers] dachten dat 
ik daarin terecht stond vanwege een 
Groot-Servie, dat het oogmerk zou zijn 
geweest van een soort criminele or-
ganisatie ? Dat was in elk geval waar 
we het over hadden, als het ging om 
het ondervragen van getuigen en als 
het handelde om bewijzen; want daar 
ging het Mr. Nice om met de verklarin-
gen die hij via zijn getuigen naar vo-
ren bracht. (..) Maar wat is dan nog de 
waarde van dat deel van het proces, 
waarbij ons immers altijd werd voor-
gespiegeld dat dit het belangrijkste 
aanklachtspunt vormde voor de aan-
klager ? Wat is dan nog de zin van al 
die getuigen die er hier uitgebreid ver-
haald van hebben dat een Groot-Ser-
vië mijn voornaamste doel zou zijn ge-
weest? Gaat u [rechters] dat allemaal 
uit het bewijsmateriaal schrappen, het 
bewijsmateriaal zoals dit nu verzameld 
is, of gaat u me verder in de gelegen-
heid stellen om dit aan te vechten? En 
wat moet dat nu verder met die crimi-
nele organisatie waarvan ik deel zou 
hebben uitgemaakt ?  Wat wordt nu, na 
deze ommekeer, eigenlijk nog beoogd 
[door de aanklager]? En wat stelt dat 
fantoom van een criminele organisatie 
dat hier aan de orde is gesteld nu nog 
voor ? Wat zijn hier nu eigenlijk nog 
de beschuldigingen? Degenen hier in 
deze rechtszaal, u en ik incluis, kun-
nen natuurlijk onmogelijk kennis dra-
gen van alle documenten die Mr. Nice 
te berde heeft gebracht - een miljoen 
bladzijden, niet minder - terwijl intus-
sen niemand weet wat de aanklager 
nog aan aanklachten heeft, de aankla-
ger zelf al evenmin. Ze weet het zelf 
ook niet. Ik denk dat zelfs Franz Kafka 
het idee zou hebben slechts over een 
magere verbeeldingskracht te beschik-
ken in vergelijking met dit alles hier.”

Verdere ravage toegebracht aan de 
door de NAVO zorgvuldig gekoes-
terde verzinsels
De verwoesting die Milosevic verder 
nog aanrichtte onder de tribunaal-ge-
lederen was enorm en dreigde, als een 
boemerang, zich tegen zijn westerse 
aanklagers te keren.
Met behulp van voornamelijk Westerse 
getuigen wist Milosevic krachtig bewijs 
te presenteren van het feit dat het de 
NAVO-bombardementen waren ge-
weest, die in 1999 in Kosovo een huma-
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nitaire catastrofe hadden veroorzaakt, 
terwijl diezelfde getuigen ook aantoon-
den dat er geen sprake was van een 
humanitaire crisis in Kosovo aan de 
vooravond van de NAVO-agressie. In-
tegendeel, middels zijn getuigen wist 
Milosevic aan te tonen dat de er in Ko-
sovo een grootschalige terroristische 
campagne aan de gang was, gevoerd 
door UCK, die bovendien nog werd ge-
steund door Arabische Mujaheddien, 
die met Amerikaanse steun waren 
aangeworven.

Milosevic bezigde Westerse getuigen 
om aan te tonen dat Al-Qaeda zich 
hecht had genesteld in het officiële 
Bosnische leger en dat verschillende 
11 september-kapers, met name ook 
Mohamed Atta en Khaled Sheik Mo-
hammed van het officiële Bosnische 
leger deel hadden uitgemaakt. Kort 
voor zijn dood leverde Milosevic nog 
bewijs van het feit dat de Bosnische 
leider Alija Izetbegovic in november 
1994 Osama bin Laden had ontvan-
gen in zijn kantoor.

De onmiddellijke reflex van de rech-
ters ten aanzien van dit soort onthul-
lingen was altijd om terstond dergelijke 
getuigenissen als ‘irrelevant’ te verwer-
pen en te weigeren verdere uitweidin-
gen toe te staan. Het was overduidelijk 
hun intentie om te proberen dergelijke 
explosieve informatie onder de pet te 
houden.
Alsof dergelijke beschuldigingen nog 
niet rampzalig genoeg waren voor het 
tribunaal, leverde Milosevic, middels 
zijn westerse getuigen, ook nog bewijs 
van het feit dat de Albanezen meren-
deels niet voor het Servische leger op 
de vlucht gingen, maar als een gevolg 
van de intensieve bombardementen 
door de NAVO, alsmede in reactie 
op de intimidatie van de kant van het 
UCK. Dat vormde dan ook gelijk de re-
den dat er in Kosovo, naar verhouding, 
meer Serviërs op de vlucht gingen dan 
Albanezen.

Kort nadat het Britse parlementslid 
Alice Mahon, die tijdens de Kosovo- 
oorlog lid was van de Parlementaire 
Assemblée van de NAVO, had ver-
klaard dat “de bombardementen van 
de NAVO de belangrijkste reden vorm-
den voor de exodus in Kosovo”, werd 
Milosevic dood bevonden in zijn cel, 
voordat hij  nog andere getuigen kon 
oproepen.

Wie had een motief voor Milosevic’ 
dood ?
Het was dan ook niet Milosevic die een 
reden had voor zelfmoord, maar het 
was de NAVO die duidelijke redenen 
had om hem permanent het zwijgen 
op te leggen. En laat er geen misver-
stand over zijn dat het bij het tribunaal 
wemelt van de NAVO-functionarissen. 
Toen de eertijdse vice-aanklager bij 
het tribunaal, Graham Blewitt, in 2004 
ontslag nam, verklaarde hij in een in-
terview in NRC Handelsblad dat een 
groot aantal tribunaal-functionarissen 
ongeveer evenveel tijd doorbrachten 
op de Amerikaanse ambassade als op 
de burelen van het tribunaal.

Het proces tegen Milosevic was dus 
evident voor de NAVO-landen volledig 
uit de hand aan het lopen. 
Diezelfde NAVO-landen die, zoals 
Jamie Shea benadrukte op de pers-
conferentie die hij op 17 mei 1999 als 
NAVO-voorlichter tijdens de Kosovo-
oorlog gaf, “het geld hadden geleverd 
om het Tribunaal op te zetten, en die 
tot diens belangrijkste financiers be-
hoorden”.

Pogingen om Milosevic tot zwijgen te 
brengen door hem, tegen zijn wil, een 
advocaat op te dringen, hadden ge-
faald. Het tribunaal stond onmachtig 
tegenover de massale weigering van 
beoogde getuigen om, in een situatie 
waarin Milosevic uit zijn eigen verde-
diging was gezet, überhaupt nog te 
verschijnen.
Onder die omstandigheden dreigde het 
proces volkomen te desintegreren en, 
knarsetandend, hadden de rechters 
Milosevic weer in zijn recht moeten 
herstellen om zijn eigen verdediging te 
voeren.

Het is duidelijk dat er hier enorme be-
langen in het spel zijn.
En na Abu Graib en Guantanamo Bay 
is er, ook bij het grote publiek, nog 
maar weinig reden om geloof te hech-
ten aan officiële retoriek over respect 
voor mensenrechten door Westerse 
regeringen.
 
Milosevic’ vastberadenheid
Als een van de weinige Nederlanders 
ben ik in de gelegenheid geweest om 
met Milosevic persoonlijke gesprekken 
te voeren. Als zijn advocaat in gerech-
telijke procedures voor Nederlandse 
rechterlijke instanties had ik de moge-

lijkheid om hem ook persoonlijk mee te 
maken. En ik moet zeggen dat ik, als 
advocaat, zelden iemand heb ontmoet 
die zo overtuigd was van zijn zaak 
en zijn mogelijkheden om die ook te 
bewijzen. Hij had een missie en daar 
stond hij voor, zonder voorbehoud. Za-
ken als zelfmoord of opzettelijk zijn ge-
zondheid schaden kwamen eenvoudig 
niet bij hem op.

Ook Steven Kay, de advocaat die Milo-
sevic werd opgedrongen, vertelde, op 
11 maart 2006 voor BBC World, dat hij 
zich niet kon voorstellen dat Milosevic 
enigerlei aktie zou ondernemen gericht 
op zelfmoord. Naar zijn mening was 
Milosevic vastbesloten het gevecht 
voor het tribunaal voort te zetten.

Iedereen die direct contact met Milo-
sevic had, deelde de opvatting dat hij 
vastbesloten was om zijn karwei af te 
maken.

De eerstvolgende getuige die inge-
pland stond was de voormalige presi-
dent van Montenegro Momir Bulatovic. 
Hij verklaarde jegens de pers dat hij 
er “sterk en diepgaand” van overtuigd 
was dat Milosevic door het tribunaal 
was vergiftigd.

Bulatovic benadrukte:
“De kroon op het bewijs dat Milosevic 
werd vergiftigd wordt gevormd door 
de onverschilligheid van het tribunaal 
- het tribunaal deed niets - hoewel er 
sporen van vreemde medicijnen in zijn 
bloed waren gevonden, terwijl voorts 
de testresultaten pas op 9 maart aan 
Milosevic werden gegeven.”

En hij verklaarde verder:
“Op 9 maart richtte Milosevic zich tot 
de assistente van de hem opgelegde 
advocaat, Gillian Higgins, en vroeg 
haar om aan de tribunaal-rechters het 
verzoek over te brengen om een on-
afhankelijke medische commissie een 
onderzoek te laten verrichten naar de 
vraag of hij werd vergiftigd.”

En H.E. James Bissett, de ambassa-
deur van Canada van 1990 tot 1992 
in het voormalige Joegoslavië, die als 
getuige was opgetreden op 23 en 24 
februari, verklaarde in een interview 
voor het programma van CKUK “Mon-
day Encounter”:

Lees verder op blz. 20
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Op 25 Februari dit jaar werd 
in het stadhuis in Amster-
dam aan Jan Moelee, voor de 
ABVAKABO in Amsterdam 
‘Ome Jan’, het eerste exem-
plaar uitgereikt van het boekje 
“Het ‘Nee’ van Amsterdam”. 
Dit boekje was in opdracht van 
ABVAKABO geschreven door 
de historicus Eric Slot. In zijn 
dankwoord merkte Jan Moelee 
op dat er al veel over de Febru-
aristaking is gezegd en geschre-
ven en hij voorspelde dat het 
laatste woord daarover nog lang 
niet gesproken is. Jan heeft ge-
lijk. De toelichting die Eric Slot 
op zijn boekje gaf nodigt uit, 
dwingt zelfs, tot een, in dit geval, 
geschreven weerwoord. 

Slot legde in zijn presentatie de na-
druk op twee, in zijn ogen belang-
rijke, aspecten van de Februarista-
king. 
In de eerste plaats signaleerde hij 
een tegenstelling tussen de acties 
van de CPN, voorafgaande aan en 
na de staking, waarbij vooral mate-
riële eisen tot hoger loon en ‘steun’ 
werden gesteld èn de Februarista-
king zelf, die vooral inging tegen 
de terreur van de bezetter, die tot 
uiting was gekomen in jodenver-
volgingen op 22, 23 en 24 februari 
in Amsterdam. 

In de tweede plaats legde hij de 
vinger op een tegenstelling in de 
toenmalige politiek van commu-
nisten die aanvankelijk uitsluitend 
anti-imperialistisch zou zijn en pas 
veel later antifascistisch werd. 
In beide gevallen suggereert Slot 
opportunisme bij de leiding van 
communisten. 

Materiële en anti-racistische, po-
litieke eisen
De CPN, die zich opstelde als par-
tij van de arbeidersklasse in Ne-
derland, was in de jaren vooraf-
gaande aan de oorlog zeer actief in 
de strijd tegen afwenteling van de 
economische malaise op de wer-
kende bevolking. Toen na de ca-
pitulatie vrijwel alle partijen zich 
op last van de bezetter ontbonden, 
stelde de CPN zich aan het hoofd 
van strijd tegen voortdurende ver-
slechtering van positie van de wer-
kers en voor verbetering van hun 
levenspeil. In talloze acties riep 
de partij op tegen prijsstijgingen, 
tegen de onmenselijke werkver-
schaffingsprojecten en voor hoger 
loon en uitkeringen. In haar pam-
fletten werd de nadruk gelegd op 
eenheid van de werkers tegen po-
gingen verdeeldheid te zaaien met 
rassenhaat. Tegenover de werkers 
in de werkverschaffingskampen 
plaatste de CPN in de pamfletten 
de ‘Nederlandse autoriteiten, de 
heren van de ontginningsmaat-
schappijen, de gemeentebesturen 
en de heren van het Departement 
van Sociale Zaken’, deels lid van 
de Nederlandse Unie en sollicite-
rend naar de functie van zetbaas 
voor de bezetter. Om acties van de 
arbeiders te breken schroomden 
deze ‘werkgevers’ niet de hulp in 
te roepen van Duitse bezettings-
macht. Soms leidden de acties tot 

succes. In een werkverschaffings-
kamp in Amersfoort werd door 
actie verlenging van de werktijd 
teruggedraaid en werden ontslagen 
actievoerders weer in dienst geno-
men. In de illegale Waarheid werd 
dit succes breed uitgemeten en de 
noodzaak van eenheid en onder-
linge solidariteit onderstreept. 
Dit zoeken naar eenheid en solida-
riteit was vanouds voor commu-
nisten de belangrijkste verdediging 
van de werkende bevolking tegen 
de bourgeoisie. Dit was niet ver-
anderd nu de bourgeoisie hulp had 
gekregen van de bezettingsmacht. 
De leiding van de CPN en de par-
tijleden voelden uitstekend aan dat 
verontwaardiging bij de bevolking 
over de afgrijselijke jodenvervol-
ging, en de diepgewortelde afkeer 
van terreur, uitstekende kansen 
bood voor het manifest maken van 
de eenheid en onderlinge solida-
riteit van de werkende bevolking. 
Met de oproep tegen de joden-
vervolging werd daarom het veel 
zwaardere en riskantere middel 
van een staking ingezet. Daarvóór, 
op 15 Februari, had de CPN in een 
pamflet ‘slechts’ opgeroepen tot 
een ‘Grote protest-wandeling te-
gen de WA en NSB en voor loon- 
en steunverhoging’. 
De CPN-leiding had dit juist aan-
gevoeld. Hoewel de staking uitein-
delijk met geweld werd gebroken 
hebben uiteenlopende geschied-
schrijvers erop gewezen dat de 
Februaristaking de scheiding heeft 
gemarkeerd tussen de werkende 
bevolking en haar bondgenoten 
enerzijds en de met de bezettings-
macht heulende bourgeoisie an-
derzijds. Hiermee werd de basis 
gelegd voor latere samenwerking 
in het verzet tussen communisten, 
sociaal-democraten, gelovigen en 

Bewust onbegrip over Februaristaking
Door Jan Ilsink

Jan Moelee. Foto Éva Strausz
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zelfs progressieve ondernemers. 
Inspanningen van historici om dit 
‘eenheidsstreven voor belangen 
van de werkende bevolking’ tegen-
over die van de ‘heersende klasse’ 
van communisten te bagatelliseren 
of uiteen te rafelen in bijvoorbeeld 
‘materiële’ en ‘humanitaire’ eisen, 
berusten op een ideologische we-
tenschapsopvatting waarin geen 
plaats is voor klassenverhoudin-
gen. Bestaande machtsverhoudin-
gen worden daarin als vanzelfspre-
kend en niet ter discussiestaand 
beschouwd. Als bovendien ver-
volgens geprobeerd wordt een wig 
te drijven tussen een ‘opportunis-
tische’ communistische leiding en 
‘spontane’ individuele leden, die 
‘inspelen’ op een verontwaardigde 
bevolking dan zijn we weer ‘thuis’: 
in het hart van het anticommunis-
me. Het ontkennen van samenhang 
en eenheid op basis van een klas-
senanalyse. 

Economische en politieke eisen
Het afgelopen jaar heeft zich in 
Nederland een vergelijkbaar pro-
ces voorgedaan van het ‘schakelen’ 
van materiële naar politieke eisen, 
waarin ook ‘spontaneïteit’ een rol 
speelde. In het jaar 2000 hebben 
Europese regeringsleiders in Lis-
sabon, toen Portugal voorzitter van 
de EU was, de ‘Lissabonagenda’ 
vastgesteld. Dit is een programma 
om in Europa in 10 jaar tijd de VS 
economisch voorbij te streven. 
Economisch voorbij te streven be-
tekent betere feitelijke rendemen-
ten en perspectieven voor de ge-
investeerde kapitalen. Uit de Lis-
sabonagenda blijkt dat dit vooral 
ten koste van arbeids- en levens-
voorwaarden van de Europese be-
volking moet worden bereikt. Elke 
regering van de lidstaten, ongeacht 
sociaal-, christendemocratische of 
neo-liberale signatuur, is inmid-
dels bezig in eigen tempo en eigen 

smaak dit programma uit te voeren. 
Duitsland heeft bijv. de ‘Agenda 
2010’, België het ‘Generatiepact’ 
en Nederland het ‘afbraakpro-
gramma’ van ‘Balkenende 1 en 2’, 
Frankrijk probeert ontslagbescher-
ming voor jongeren af te breken. 
Jaarlijks wordt door de lidstaten 
over de voortgang van uitvoe-
ring naar ‘Brussel’ gerapporteerd 
en geeft de Europese Commissie 
nieuwe ‘targets’, doelstellingen, 
op voor de aangesloten landen. 
Op Internet kunnen deze rapporta-
ges van schaamteloze afbraak van 
wat de ‘verzorgingsstaat’ heette, 
worden gevolgd. Je moet alleen 
wel door het woordgebruik heen 
kunnen kijken. ‘Verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd’, een 
heikel punt in sommige CAO’s, 
heet in EU-termen: ‘vergroting 
arbeidsparticipatie van oudere 
werknemers’. In Nederland pro-
beert de NCPN deze door ‘Brus-
sel’ georkestreerde afbraak bij de 
bevolking en bij maatschappelijke 
organisaties zoals de vakbeweging 
aan de orde te stellen. Tot nu toe 
echter met beperkt succes. Daarbij 
probeert de NCPN uiteraard aan-
sluiting te vinden bij die delen van 
de arbeidersklasse die tegen deze 
afbraak in actie zijn. Zoals de tot 
nu toe succesvolle dockers, de in-
ternationaal gezamenlijk optreden-
de havenarbeiders, die het gelukt is 
pogingen om hun werk en hun ar-
beidsvoorwaarden in de Brusselse 
‘havenrichtlijn’ af te breken, tegen 
te houden. 
Vorig jaar echter kon de bevolking 
in Nederland met een referendum 
zich uitspreken over de Europese 
Grondwet. De NCPN en andere 
communistische partijen in Europa, 
keerden zich tegen deze grondwet 
omdat daarin o.a. de totale inhoud 
van de Lissabonagenda was opge-
nomen. De ontwerpgrondwet ging 
zelfs verder. In het ontwerp bleven 

de Europese aspiraties de VS voor-
bij te streven niet beperkt tot eco-
nomische, maar werden uitgebreid 
met militaire. In de grondwet was 
de vorming van een Europees leger 
met een eigen, in de hele wereld, 
in te zetten interventiemacht, op-
genomen. De discussies in Neder-
land over de grondwet en het refe-
rendum gingen nauwelijks over de 
geplande verdere sociale afbraak 
in Europa. Terwijl vrijwel de gehe-
le gevestigde politiek in Nederland 
met massieve steun van de media 
de noodzaak van internationalise-
ring en steun aan deze grondwet 
bepleitte, reageerde de bevolking 
negatief, verwijzend naar de on-
doorzichtige Europese politiek en 
naar als zakkenvullers bestempel-
de Europese politici. 
De NCPN heeft niet geschroomd 
zich aan te sluiten bij deze anti-
Europese gevoelens onder de wer-
kende bevolking. Daarbij werden 
echter voortdurend de eisen tot 
behoud van verworvenheden en 
tegen sociale afbraak naar voren 
gebracht. Benadrukt werd dat de 
NCPN tegen dit Europa van de 
multinationals is, maar vóór inter-
nationalisering op basis van soli-
dariteit tussen de werkende bevol-
king. Kan de NCPN opportunisme 
worden verweten omdat zij zich 
bij het ‘spontane’ wantrouwen en 
afkeer van de bevolking tegen de 
Europese heersende kliek heeft 
aangesloten? Neen, net als bij de 
Februaristaking bleef eenheid van 
de werkende bevolking tegenover 
mediamanipulaties en -terreur van 
de autoritaire heersende klasse 
richtsnoer in het optreden. 

Anti-imperialisme en antifascis-
me
In zijn presentatie maakte Eric Slot 
een belangrijk onderscheid tus-
sen anti-imperialisme en antifas-
cisme. Hij heeft dat onderscheid 
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nodig voor de karikatuur, waarin 
de internationale communistische 
beweging van vóór en ìn de oorlog 
wordt voorgesteld als ‘aan de lei-
band lopen van de door de Sovjet-
Unie gedomineerde Komintern’. 
Immers de anti-imperialistische 
communistische beweging ‘mocht’ 
pas antifascistisch worden nadat 
het ‘niet-aanvalsverdrag’ tussen 
de Sovjet-Unie en Duitsland was 
opgezegd in Juni 1941. Echter 
sinds het internationaal vermaarde 
proces in 1935 tegen Georgi Di-
mitroff waren voor communisten 
de gevaren van het fascisme zeer 
helder. Fascisme werd  toen en nu 
nog steeds gezien als ‘noodrem’ 
van het kapitalisme. Als de kapita-
listische staat door sociale en poli-
tieke onrust instabiel wordt, grijpt 
de heersende klasse naar de ‘nood-
rem’ en worden fascistische groe-
pen financieel gesteund of zelfs in 
het leven geroepen. In de ogen van 
communisten en hun manier van 
naar de wereld kijken is antifas-
cisme en anti-imperialisme in het 
geheel niet strijdig. Het zijn twee 
loten van dezelfde stam.
De door Dimitroff bepleitte en 
vormgegeven ‘Eenheid tegen fas-
cisme’ op niveau van de werkende 
bevolking, kende toen ook een pa-
rallel in de internationale politiek. 
De Sovjet-Unie heeft na het, eerst 
praktisch en later ook formeel, af-
breken van banden met Duitsland 
in 1933 voortdurend op diploma-
tiek niveau contact gezocht met 
Frankrijk en Groot-Brittannië om 
de verwachte geografische  expan-
sie van Duitsland te beteugelen. In 
1938 onderhandelt de Sovjet-Unie 
met Frankrijk om de integriteit van 
Tsjecho-Slowakije te garanderen. 
Ook met Groot-Brittannië wordt 
onderhandeld om de soevereiniteit 
van Polen veilig te stellen. In alle 
gevallen lopen deze intensieve di-
plomatieke contacten op niets uit. 
De Sovjet-Unie en de internatio-

nale arbeidersklasse zien daarente-
gen wel dat nazi-Duitsland niet is 
afgesneden van de internationale 
kapitaalwereld. Het netwerk van 
bank- en industriebelangen blijft na 
de machtsgreep van Hitler onaan-
getast. Buitenlandse investeringen 
in Duitsland groeien zelfs. Opel, 
waarin General Motors grootaan-
deelhouder is, vergroot zijn winsten 
van 36,3 miljoen DM in 1933 naar 
157,4 miljoen DM in 1938. Het 
Duitse filiaal van Ford van 0,4 naar 
21,2 miljoen. Vóórdat de Nazi’s 
met wapens Europa onderwerpen 
controleert het Duitse monopolie-
kapitaal reeds een belangrijk deel 
van de wereldeconomie. In 1937 
neemt Duitsland deel aan 57 inter-
nationale kartels, Frankrijk aan 66 
en Groot-Brittannië aan 40. 
De Sovjet-Unie ondervindt op dat 
moment weinig steun van Frank-
rijk en Groot-Brittannië, laat staan 
die van de Verenigde Staten. Bo-
vendien ziet zij een enorme finan-
ciële en industriële belangenver-
vlechting  tussen Duitsland, Groot-
Brittannië, Frankrijk en de VS. De 
Sovjet-Unie realiseert zich dat zij 
alleen op eigen kracht mag vertrou-
wen. Om die kracht te ontwikkelen 
en veilig te stellen is tijd nodig. 
Daarom besluit ze tijd te winnen 
met een (tijdelijk) niet aanvalsver-
drag met nazi-Duitsland. Deze tijd 
wordt o.a. benut om zware indu-
strie ‘achter de Oeral’ te brengen. 
Ook deze feiten verklaren dat er 
geen strijdigheid is tussen anti-im-
perialisme en antifascisme. Het-
geen natuurlijk niet wil zeggen dat 
internationaal bij alle communis-
ten en communistische leidingen 
op dat moment deze feiten bekend 
waren en gelijk werden beoordeeld. 
De stappen van de Sovet-leiding 
hebben wel degelijk tot verwarring 
geleid in de ‘volksfronten’ die toen 
bestonden. 
Maar om achteraf, in 2006, toch 
nog te hameren op opportunisme 

en volgzaamheid van Nederlandse 
communistische leiders, omdat die 
pas na het opzeggen van het niet-
aanvalsverdrag de antifascistische 
strijd zouden omarmen is een ver-
draaiing. Een verkrampte manier 
om de geschiedenis te bekijken niet 
vanuit klassenstrijd maar vanuit de 
ideologische bestaande machtsver-
houdingen als vanzelfsprekend en 
niet ter discussiestaand te beschou-
wen. 

Wethouder Aboetaleb
Op de bijeenkomst in Amsterdam 
was ook PvdA-wethouder Abouta-
leb aanwezig. Hij voerde ook het 
woord maar ging alleen in op de an-
tiracistische impact van de Februa-
ristaking. Ook hij maakte daarmee 
de staking los van de strijd tegen 
afbraak van het levenspeil, voor 
verbetering van loon en uitkering 
en tegen arbeidstijdverlenging, 
terwijl hij als Amsterdamse wet-
houder, die ook verantwoordelijk 
is voor Werk en Inkomen in Am-
sterdam, juist ook op deze achter-
grond van de Februaristaking had 
kunnen wijzen. Zijn aanwezigheid 
motiveerde hij als wethouder ver-
antwoordelijk voor ‘Diversiteit’, 
integratie van verschillende be-
volkingsgroepen in Amsterdam 
en hij zag de Februaristaking al-
leen als belangrijk signaal tegen de 
verschrikkelijke jodenvervolging. 
Aboetaleb miste daarom een kans 
de brede politieke en sociale be-
tekenis van de Februaristaking te 
onderstrepen. 

Jan Moelee merkte in zijn dank-
woord op, trots en dankbaar te 
zijn dat de inspanningen van de 
Amsterdamse vakbondsgroep in 
de ABVAKABO om de Februari-
staking levend te houden resultaat 
hebben afgeworpen in een pla-
quette en in het boekje. Hierin zag 
hij erkenning voor de strijd tegen 
fascisme en voor betere levens-
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voorwaarden, in de zeer moeilijke 
omstandigheden van een door fas-
cisten bezet land. Een erkenning 
van de vele slachtoffers die deze 
strijd heeft geëist. 
Na afloop van de bijeenkomst 
onthulde Jan Moelee, samen met 
Jenneke van Pijpen, vice-voorzit-
ter van ABVAKABO-FNV, een 
plaquette in het stadhuis van Am-
sterdam, ter nagedachtenis van de 
Februaristakers. 

Bronnen: 
“De Waarheid in de oorlog”, een bunde-
ling van illegale nummers uit de jaren ’40 
– ’45, Pegasus 1980
“Het pact”, politieke zeden in het inter-
bellum, Lieven Soete, uitgegeven bij EPO 
1989

Verschenen: Herdruk brochure 
Februaristaking 1941

Ter gelegenheid van 65 jaar 
Februaristaking 1941 hebben 
NCPN en CJB een herdruk 
laten verschijnen van de 
succesvolle 60 jaar-brochure 
uit 2001. 
Die was al geruime tijd 
uitverkocht. De brochure 
werd opgedragen aan de 
moedige strijders, die de 
bezetter trotseerden, de 
illegale CPN opbouwden 
en het verzet organiseerden. 
Voor deze brochure werd 
materiaal verzameld uit 
de rijke geschiedenis van 
het communisme in ons land, uit de illegale WAARHEID, naoorlogse 
communistische publicaties en recente artikelen uit MANIFEST. 
Na het voorwoord van Jan Moelee volgen interviews met Herman Schabracq, 
Fernanda van Hamersveld, Dries Dijkstra, Jan Moelee, Joop Smidt, Simon 
Korper. Verder teksten van Paul de Groot, over het proces tegen de 22, 
Verbrijzeld Hakenkruis, De Waarheid in de oorlog, en andere CPN brochures. 
De belangstelling van jongeren voor deze geschiedenis groeit en die jongeren 
willen zich organiseren. Dan is er materiaal nodig zónder geschiedvervalsing, 
zónder ‘Ausradierung’ van de betekenis van de communistische partij. 
Nieuw zijn opgenomen: de rede van Roel Walraven bij de onthulling van 
de Dirk van Nimwegen-plaquette in de Amsterdamse Kinkerbuurt, en de 
toespraak van Burgemeester Cohen tijdens de Amsterdamse ABVAKABO-
bijeenkomst bij de Februariherdenking, beide in 2005. 
De brochure is te bestellen bij NCPN en CJB. (Prijs 3 euro)  
tel. 020 6825019, fax 6828276, e-mail lectuur@ncpn.nl 

De opdrachten aan de (Amsterdamse) 
politie en de Pers, dd 25 febrauri 1941.
Nu 65 jaar later zijn met name de redac-
ties van de burgerlijke media dermate 
'zelfregulerend' dat dergelijke instructies 
niet meer gegeven hoeven te worden.
Dat deze zelfregulering veroorzaakt 
wordt door de dictatuur van het kapitaal 
(o.a. advertentie-inkomsten) zal men ten 
stellgste blijven ontkennen.

Herdenking Februaristaking 1941

In vergelijking met vorige jaren was het dit jaar een bijzonder goed 
bezochte herdenking. Verrassend was het grote aantal jongeren die er 
dit keer waren.
Als spreker was er de commissaris van de koningin in Noord-Holland, 
dhr. H. Borghouts, en Remco Campert die gedichten voorlas.
Helaas was op de plaats waar wij als ouderen stonden zowel de rede als 
de gedichten slecht te verstaan. Bij vrienden die het wel goed konden 
verstaan hoorde ik dat het belangrijkste uit de rede de oproep was “om 
steeds weer de Februaristaking te blijven herdenken.”
Er lag een schat aan bloemstukken. Er werden aan het einde van de 
herdenking vele brochures verkocht door een groot aantal jongeren. 
Al met al een zeer geslaagde herdenking. 

van Celine (v.d. Hoek-de Vries)

mailto:lectuur@ncpn.nl
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Het thema van de mensenrech-
ten staat actueler dan ooit op de 
agenda. Opnieuw worden pogin-
gen ondernomen om de verwor-
ven rechten af te nemen, terwijl 
de uitgaven voor militaire avon-
turen stijgen. De geschiedenis 
kan zich herhalen dankzij gun-
stige omstandigheden voor de 
krachten met onstilbare machts-
honger. De naoorlogse genera-
tie is opgegroeid in een Europa 
waar lange tijd de vredeskrach-
ten de overhand hadden. Door 
de aanwezigheid en optreden 
van de landen van het Warschau 
Pact was er tot eind jaren ’80 een 
balans van vrede en veiligheid in 
Europa.
In deel 2:
Over de mythe van het Wirt-
schaftswunder1 in West-Duits-
land na 1945 of:
Wat is er eigenlijk met het nazi-
geld gebeurd?

De mythe:
Na het einde van de oorlog verza-
melden zich offervaardige Duitsers 
in de ruines, om binnen korte tijd 
een florerende economie nieuw op 
te bouwen. Trümmerfrauen lieten 
zien wat ze konden – uit stenen en 
puin werd de latere Bondsrepubliek 
opgebouwd. Van nul af opnieuw 
begonnen, met discipline, berus-
ting en ijver – merkwaardig be-
kend klinkende deugden. In talrijke 
bedrijfskronieken, bijvoorbeeld de 
auto-industrie, word de opbouw op 
eigen kracht zo beschreven. Mer-
cedes schrijft hierover in 1945: 
"Opbouw: na een stilleggen van de 
fabriek van vier weken (!) en be-
zetting door de Fransen, beginnen 
1.240 arbeiders in mei met de we-
deropbouw”.

Echter, waar kwam dat ‘doorstart-
kapitaal’ vandaan? Waar waren 
de winsten van de nazi-vernieti-
gingsmachine, waar was de winst 
uit ‚Arisierung’ en dwangarbeid? 
In de zaak Mercedes werd de her-
komst van het nazi-geld onder-
zocht. Nazi-geld werd witgewas-
sen via de omweg Zürich en Bu-
enos Aires. Van gefingeerde beta-
lingen tot aan gesmokkeld contant 
geld. (...) Een daarbij betrokken 
onderneming was: Daimler-Benz 
Untertürkheim.2. Niet alleen was 
er een geldtransfer via Buenos Ai-
res en vloeide terug in de bedrijven 
in Duitsland, ook nazi-kopstukken 
en oorlogsmisdadigers konden via 
die contacten (en met hulp van het 
Vaticaan) naar Latijns-Amerika 
een goed heenkomen vinden. In 
de daar aanwezige fabrieken wer-
den ze als ‘Experts’ aangesteld. De 
mythe van eigen opbouw omvat 
het betoog van de latere superiori-
teit van de ‘ijverige Duitsers’.  Het 
zogenaamde »Wirtschaftswunder« 
vond plaats niet ondanks, echter 
dankzij de winsten verkregen uit 
de nazi-heerschappij.
Onlangs kwam tijdens een sym-
posium in Berlijn de rol van de 
Dresdner Bank in het Derde Rijk 
in de openbaarheid. Vastgesteld 
werd dat de Dresdner Bank “prak-
tisch de Hausbank van de SS” was. 
Als resultaat van het onderzoek 
werd aan de bank “een directe me-
deplichtigheid aan de nazi-dikta-
tuur” toegeschreven. (Frankfurter 
Rundschau van 23 januari 2006). 
13,5 miljoen mensen werden tus-
sen 1939 en 1945 naar Duitsland 
getransporteerd en gedwongen 
tewerkgesteld. Alleen al de in die 
tijd achtergehouden (niet uitbe-
taalde) lonen worden geschat op 

90 miljard Euro. Tot op de dag van 
vandaag wachten de laatste over-
levenden op schadeloosstelling. Er 
wordt slechts over een louter sym-
bolisch bedrag gedebatteerd van 
370 euro (!). Het is geen onwe-
tendheid, het is een verdere bele-
diging van de slachtoffers van het 
Hitlerfascisme.

In plaats van de financiers3 van het 
Hitlerfascisme aan te pakken en 
de grote industrieën te onteigenen 
(wat wel op grote schaal gebeurde 
in de ‘Sovjetzone’, begrijpelijk 
gezien het onafzienbare aantal 
slachtoffers, meer dan 26 miljoen 
aan de zijde van de Sovjet Unie) 
gingen de geallieerden over tot de 
ondervraging van krijgsgevange-
nen uit de Sovjet-Unie, voorna-
melijk communisten, slachtoffers 
van het naziregime. Volgens een 
artikel gepubliceerd in NRC (3 
april 2006) – overgenomen uit The 
Guardian - heeft de Britse over-
heid na zestig jaar het bewijs vrij-
gegeven dat Groot-Brittannië kort 
na de Tweede Wereldoorlog volop 
erop los martelde in Duitsland. Het 
dagblad The Guardian publiceerde 
begin april foto’s van gemartelde 
en ernstig ondervoede gevangenen. 
Verschillende groeperingen riepen 
de Britse overheid op om in het 
openbaar excuses te maken voor 
de jarenlang ontkende martelingen. 
Een woordvoerder van het minis-
terie van Defensie zei dat het ‘te 
laat’ was voor excuses. ,,Niemand 
kan meer verantwoordelijk worden 
gehouden. We kunnen alleen er-
kennen dat er mishandelingen zijn 
geweest’’, aldus de woordvoerder. 
(Engeland heeft blijkbaar gewacht 
tot de meeste slachtoffers, oogge-
tuigen overleden waren. Nvdr.) 

60 jaar na dato (2)
Over de mythe van het Wirtschaftswunder
Piet Schouten
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De Britten wilden in 1946 – na de 
verpletterende nederlaag van nazi-
Duitsland - alle bruikbare informa-
tie over de Sovjet-Unie voor een 
eventuele invasie. Bekend is dat 
indien Hitler erin geslaagd was de 
Sovjet-Unie te verslaan, de Engel-
sen hem dan gesteund hadden. De 
belangen van het Engelse mono-
poliekapitaal waren groot genoeg 
om de Sovjet-Unie aan te vallen. 
Volgens The Guardian zijn in een 
gevangenis nabij Hannover min-
stens 372 mannen en 44 vrouwen 
meesten van hen communisten 
mishandeld en gemarteld tijdens 
verhoren.
Bij de bezetting van Duitsland in 
1945 namen de Engelsen het raket-

programma van Peenemünde ter 
plaatse over en in 1946 verhuisden 
de installaties, de voorraden en de 
gecontracteerde Duitse geleerden 
met hun gezinnen naar de Verenig-
de Staten, waar in maart 1946 al 
weer een V2 met succes de lucht 
in ging. De uit nazi-Duitsland ver-
trokken Einstein zei voor het be-
gin van de Tweede Wereldoorlog 
o.a.: "Deze Amerikaanse regering 
wordt streng gecontroleerd door 
financiers wier mentaliteit nauw 
aanleunt bij het fascistische ge-
dachtegoed.”
 
De kapitaalsgroepen die sterk uit 
de oorlog zijn gekomen dankzij 
hun financiële steun aan het fas-

cisme zijn gereed voor een her-
schikking van de wereldhegemo-
nie en kunnen dankzij welgezinde 
regeringen en organisaties als de 
OESO4, EGKS5 en NAVO de ar-
beiders in de westerse wereld in 
gijzeling nemen tegen het ‘rode 
gevaar’. Het begin van de Koude 
Oorlog in 1946 is een feit met alle 
bijbehorende dreigingen voor een 
‘warme’oorlog.
In het volgende deel: 60 jaar na 
dato, oprichting van de DDR, als 
anti-fascistische staat.

Noten:
1 Wirtschaftswunder = aanduiding voor 
de economische opleving in het westelijk 
deel van Duitsland
2 Gaby Weber: Daimler-Benz und die 
Argentinien-Connection. Von Rattenlini-
en und Nazigeldern,verschenen Oktober 
2004 bei Assoziation A. 
3 August Thyssen, de grootste militaire 
producent in Duitsland, IGFarben, Krupp, 
Averell Harriman, de topman van de in-
vesteringsfirma W.A. Harriman & Co. 
Standard Oil, Ford, General Electric, Du 
Pont en ITT,
Prescott Bush, overgrootvader en groot-
vader Bush (De familie Bush en nazi-
Duitsland, weekblad Solidair)
4 OESO = Organisatie van Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (de ‘eco-
nomische NAVO’)
5 EGKS = Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal (de ‘Frans-Duitse as’)

Archieffoto’s van Duitse gevangenen in Engelse gevangenschap na de oorlog. Foto’s: Martin Argles 

Internationaal Militair Tribunaal in 
Neurenberg, Duitsland, 1946: 

“Een agressieoorlog te begin-
nen is daarom niet zomaar een 
internationaal misdrijf; het 
is het opperste internationaal 
misdrijf, dat zich enkel van 
andere oorlogsmisdrijven on-
derscheidt, doordat het de som 
van het kwaad van het geheel 
in zich vervat.” Van alle tijden?
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Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de 
Spaanse Burgeroorlog uitbrak. In een 
eerder artikel hebben we het grote 
joodse aandeel in de strijd en de alge-
mene afloop van de oorlog beschre-
ven. Maar de Spaanse Burgeroorlog 
was niet alleen een strijd tussen de 
fascisten en de antifascisten die de 
Spaanse Republiek verdedigden. Zo-
wel aan als achter de fronten woedde 
een ideologische strijd die de verschil-
len uitdrukte tussen de verschillende 
linkse stromingen die elkaar al jaren 
met woorden bestreden. In Spanje 
stonden deze stromingen naast el-
kaar onder de vlag van het antifas-
cisme. Maar dit gezamenlijk doel was 
uiteindelijk niet genoeg om de oude 
grieven te begraven. Hoe deze onder-
linge strijdt tot stand kwam en wat de 
consequenties waren zal in dit artikel 
centraal staan.

Het linkse politieke landschap
Vanaf begin jaren 30 rommelde het in 
Spanje. De oude heersers, de kerk en 
de adel kwamen steeds meer onder 
druk te staan, en verkeerden eigen-
lijk al in een staat van ontbinding. De 
burgerij stelde nog niet zoveel voor en 
ongeveer 70% van de actieve bevol-
king was werkzaam in de landbouw. 
De boeren leefden in armoede, terwijl 
de grootgrondbezitters, waaronder 
de kerk, hun rijkdom constant zagen 
toenemen. In die tijd kwam de moder-
ne industrialisatie langzaam van de 
grond, eerst in Catalonië en daarna in 
Baskenland, met buitenlands kapitaal 
als de drijvende kracht. Langzaam 
komt er een voor Spanje revolutio-
naire beweging op gang, die wil afre-
kenen met de oude structuren. Deze 
beweging leidt tot een overwinning 
voor de Republikeinse partijen in de 
verkiezingen van 1931. De Spaanse 
koning, Alfonso XII, ziet zijn einde na-
deren en neemt de benen. Dit is het 
begin van de Spaanse Republiek.

Het ligt voor de hand dat deze situatie 
een perfecte voedingsbodem voor de 
linkse organisaties zou moeten zijn. 
Helaas was er sprake van veel ver-
deeldheid waardoor de vele moge-
lijkheden maar deels konden worden 

benut. Van een arbeidersbeweging is 
nog maar nauwelijks sprake. Van de 
bestaande organisaties is de CNT, de 
Nationale Confederatie van de Arbeid, 
de meest belangrijke. Het ging hierbij 
om een in 1910 opgerichte organisa-
tie van anarchisten en syndicalisten. 
Er was nog een andere anarchistische 
organisatie, de FAI, de Anarchistische 
Iberische Federatie, die steeds meer 
invloed binnen de CNT ging krijgen. In 
april 1931 riep de CNT haar leden op 
om op de burgerlijke Republikeinse 
partijen te stemmen. Aan deze oproep 
werd gehoor gegeven en dit speelde 
een grote rol in de verkiezingsover-
winning van de Republikeinen. 

De Communistische Partij van Spanje, 
de PCE, werd in 1923 opgericht door 
de afgescheiden linkervleugel van de 
Socialistische Partij en verschillende 
andere communistische groepen. De 
partij volgde een ultralinkse koers en 
voelde weinig voor samenwerking. Dit 
leverde een zekere mate van isolatie 
op. De partij was niet groot (volgens 
verschillende bronnen waren er on-
geveer 800 leden) en werkte vooral 
clandestien. 
In 1930 keerde Andres Nin, een voor-
malige CNT-functionaris, terug uit 
Moskou en hij richtte een eigen partij 
op, Communistisch Links. Hij heeft op 
dat moment al contact met Trotsky. 
Intussen heeft de voorlopige regering 

van conservatieven en socialisten, 
maar weinig hervormingen kunnen 
doorvoeren en de economie gaat hard 
achteruit. Hierdoor komt het tot ver-
schillende opstanden van arbeiders 
en boeren die met veel geweld worden 
neer geslagen. Deze situatie had als 
gevolg dat de meeste militanten naar 
de CNT trokken. Deze organisatie had 
echter geen revolutionaire strategie of 
programma. Dit gebrek had de weg 
voor de PCE moeten openen, maar 
door de ultralinkse koers van de par-
tij bleek dit niet mogelijk. Het gevolg 
was dat er nog meer organisaties bij 
kwamen. Zo ontstond het Arbeiders 
en Boeren Blok, het BOC opgericht 
door Joaquin Maurin. Al snel vormde 
het BOC samen met Communistisch 
Links de Arbeiders Alliantie.

Door deze verdeeldheid en een boy-
cot van de CNT kon rechts in 1933 
een verkiezingsoverwinning behalen, 
en een aantal verslechteringen door-
voeren. Het resultaat was dat de pe-
riode tot einde 1934 werd gekenmerkt 
door stakingen en opstanden. Deze 
werden door de militaire leiders in 
bloed gesmoord. 3000 arbeiders wer-
den vermoord, 7000 raakten gewond 
en ongeveer 40.000 mensen werden 
gearresteerd. Velen van hen werden 
gemarteld.

Bondgenoten
Een aantal linkse leiders begreep nu 
dat het zo niet langer kon. Er moesten 
bondgenootschappen worden geslo-
ten om de aanval van rechts het hoofd 
te bieden. Trotsky eiste dat Andres 
Nin banden tot stand zou brengen tus-
sen Communistisch Links en de radi-
cale jongeren in 
de Socialistische 
Partij. Nin zag dit 
helemaal niet zit-
ten. Hij besloot tot 
een fusie met het 
BOC en brak met 
Trotsky. In sep-
tember 1935 ont-
staat uit dit proces 
de POUM, de Ar-
beiders Partij van 
de Marxistische 

70 jaar geleden begon de Spaanse Burgeroorlog

De kogels kwamen van alle kanten
De ideologische strijd aan en achter de fronten

Door Bert Bakkenes

Andres Nin 
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Eenheid. De POUM had ongeveer 
8000 leden, vooral in Catalonië. Intus-
sen heeft de Communistische Inter-
nationale, de Komintern, een andere 
weg ingeslagen, die ook wordt ge-
volgd door de PCE. De tactiek van het 
Volksfront wordt nu ingevoerd en dat 
geeft de PCE de mogelijkheid naar 
bondgenoten te zoeken. Er vinden 
verschillende fusies plaats van com-
munistische en socialistische organi-
saties en jeugdafdelingen. Zo gaan 
de Jongcommunisten in Catalonië sa-
men met de Jongsocialisten. Uitein-
delijk ontstaat hieruit de PSUC. Deze 
partij wordt lid van de Komintern. 

Als er in februari 1936 verkiezingen 
worden gehouden voor het parlement 
neemt een brede coalitie deel onder 
de naam Volksfront. Het Volksfront 
bestaat uit de gematigde Republikei-
nen, de socialistische partij PSOE, de 
PCE, de UGT en de POUM. De coali-
tie behaalt een klinkende overwinning 
met een vrij progressief programma. 
Voor het eerst in de geschiedenis 
heeft Spanje een linkse regering. In 
heel Spanje worden demonstraties en 
stakingen gehouden om de overwin-
ning te vieren. Gevangenen worden 
bevrijd en de boeren bezetten het land 
van de grootgrondbezitters die de be-
nen nemen. De CNT en de FAI staan 
buiten de regering maar steunen over 
het algemeen wel de politiek van het 
Volksfront. 

Het rechtse blok aangevoerd door de 
generaals en steunende op de katho-
lieke kerk is in eerst instantie uit het 
veld geslagen door de grote Repu-
blikeinse overwinning. Maar dit duurt 
niet lang. Rechtse officieren bereiden 
een staatsgreep voor en op 17 juli 
1936 proberen zij de macht te grijpen. 
Overal in Spanje breken de gevechten 
uit. De arbeiders en de boeren komen 
in actie om de Republiek te verdedi-
gen. De Spaanse Burgeroorlog was 
een feit geworden. In eerste instantie 
hebben de rechtse rebellen maar wei-
nig succes. Overal lijden de fascisten 
gevoelige nederlagen. Alleen in An-
dalusië is de opstand een succes. In 
Barcelona bewapenen de arbeiders 
zich en bestormen de kazernes. Een 
colonne van de POUM en de Durruti 
eenheid van het CNT-FAI marcheren 
naar Zaragossa en bevrijden Aragon. 
In Valencia geeft het leger zich over. 
De opmars lijkt niet meer te stuiten. 

Maar de fascisten, nu geleid door 
Franco, krijgen steun uit Italië en 
Duitsland, inclusief de leverantie van 
wapens en manschappen. De balans 
verandert en de fascisten winnen 
langzaam terrein.  

Strijdpunten
Al vanaf het begin van de vorming 
van het Volksfront was er een bepaald 
spanningsveld tussen de deelne-
mende partijen. De linkse socialisten, 
waaronder de POUM, wilden snelle 
radicale hervormingen om een revo-
lutionaire situatie te ontketenen. Maar 
de Socialistische PSOE riep op tot 
matiging en de Communistische Par-
tij PCE hield zich een beetje afzijdig. 
De partij wilde niet het initiatief nemen 
omdat nog niet duidelijk was hoe de si-
tuatie uiteindelijk zou uitpakken. Deze 
problematiek vormde de basis van de 
discussies die gedurende de gehele 
oorlog zouden worden gevoerd en die 
een tragische invloed hebben gehad 
op de uitkomst van de strijd. 
Een hoofdpunt in de discussie was 
waar de prioriteit moest liggen; op het 
winnen van de oorlog of het doorvoe-
ren van revolutionaire hervormingen. 
De communisten en socialisten had-

den als standpunt dat eerst de oorlog 
gewonnen moest worden. Hervormin-
gen zouden immers niets waard zijn 
als de fascisten uiteindelijk de oorlog 
zouden winnen. De POUM en deels 
ook de CNT hadden een andere me-
ning. De POUM argumenteerde dat 
het wachten met het doorvoeren van 
hervormingen het revolutionaire elan 
zou ondermijnen en dat het dan on-
mogelijk zou worden om tot het socia-

lisme te komen.
Er waren twee punten waar deze 
discussie zich op toespitste; de col-
lectivisatie en de instellingen van de 
Republiek. 
De POUM en deels ook de anarchisten 

vonden dat de algemene collectivisa-
tie van de landbouwgronden niet kon 
worden uitgesteld. De Republikeinse 
regering, onder leiding van de com-
munisten en de socialisten, liet wel 
de grond van de grootgrondbezitters 
collectiviseren, maar de kleine boeren 
konden hun stukje land behouden. Zo 
wilde men de kleine boeren bij het an-
tifascistisch front houden. Algemene 
collectivisering kon immers tot een 
conflict met de kleine boeren leiden. 
De POUM vond dit minder belangrijk 
en hield voet bij stuk. Ook de instel-
lingen van de Republiek werden tot 
strijdpunt.   
Na de verhitte strijd van de eerste 
weken die volgde op de fascistische 
opstand in juli 1936 ontstonden er 
een aantal nieuwe instellingen die de 
plaats in namen van de machinerie 
van het oude regime. Er kwamen mili-
ties, volkspolitie en tribunalen die zich 
niet alleen bezighielden met de ver-
dediging van de Republiek, maar ook 
met de economie van het land, het 
vormen van besturen en het spreken 
van recht. In de eerste weken hadden 
militanten aan de basis zelf beslissin-
gen genomen die hun het beste le-
ken onder de omstandigheden. Vaak 
gingen deze beslissingen in tegen de 
richtlijnen van hun eigen organisaties. 
De regering had weinig meer te vertel-
len en de beslissingen werden aan de 
basis genomen. Vaak met de nodige 

Pamflet van de PCE: De oorlog winnen is 
de revolutie aandrijven

Pamflet van de POUM: De grond is van ons
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tegenstrijdigheden. Na verloop van tijd 
kwam hier wat rust in, en ontstond de 
vraag of het noodzakelijk was om een 
zekere mate van wettelijkheid terug te 
brengen. Dit, onder andere, met het 
oog op eventuele steun uit het buiten-
land. Ook op dit gebied lag de POUM 
dwars. De communistische partij PCE 
had intussen steun gekregen uit de 
Sovjet-Unie, en al snel bleek dat al-
leen deze staat en Mexico bereid wa-
ren de Spaanse strijd te steunen. De 
PCE wilde niet meteen overgaan tot 
een socialistische revolutie, omdat dit 
niet realistisch was en tot conflicten 
en verdeeldheid in het Volksfront kon 
leiden wat een grote mate van gevaar 
kon opleveren.   

Het bondgenootschap met de Sovjet-
Unie maakte dat de PCE meer auto-
riteit kreeg en een grotere inbreng in 
de Volksfrontregering. Er ontstonden 
nauwe banden met de socialisten. 
Beide groepen wilden een bepaalde 
normalisering tot stand brengen, met 
als argument dat geen enkel land 
steun zou geven als men dacht dat 
het in Spanje een wilde bende was. 
Daarom ook werd voorgesteld om 
de milities, die door de verschillende 
organisaties waren opgebouwd om 
te vormen tot een echt volksleger, in-
clusief de Internationale Brigades van 
buitenlandse vrijwilligers, die voor een 
groot deel al onder communistische 
leiding stonden. Dit leger zou meer 
gedisciplineerd zijn en ook beter ge-
bruik kunnen maken van de wapens 
die toch al beperkt voor handen wa-
ren. Deze aanpak werd als de enige 
manier gezien om de fascistische aan-
val tot stilstand te brengen. De POUM 
en anderen wilden de milities niet op-
geven. Weer werd er geschermd met 
het argument dat dit de revolutie zou 
ondermijnen.
 
In september 1936 vormt de linkse so-
cialist Largo Caballero de nieuwe Re-
publikeinse Volksfrontregering die de 

koers van normali-
sering moest inzet-
ten. De regering be-
staat uit socialisten, 
communisten en 
burgerlijke republi-
keinen. Verder zijn 
er ook ministers van 
de communistische 

vakbond UGT en 

vier anarchistische ministers. 
Voor de anarchisten van de het CNT-
FAI was het hele proces een groot 
probleem en in feite een nederlaag 
voor hun principes. Als anarchisten 
stonden ze voor grote individuele vrij-
heid en waren ze tegen de dictatuur 
van het proletariaat en tegen de op-
bouw van een regering en staat. Maar 
in het verloop van de strijd zagen ze 
dat de fascisten zonder de leiding van 
een regering niet te stoppen waren 
en uiteindelijk accepteerden ze rege-
ringsverantwoordelijkheid. Ook waren 
ze tegen het vormen van een leger. 
Maar iedere dag werd duidelijker dat 
zonder leger de strijd niet te winnen 
was. Dus ook dit standpunt was ach-
terhaald door de realiteit. Daar kwam 
nog bij dat de POUM hen doorlopend 
probeerde mee te slepen in hun eigen 
strijd om de macht. Een strijd die de 
anarchisten eigenlijk helemaal niet 
wilden voeren omdat ook dat tegen 
hun principes in ging. Door de PCE en 
ook de USSR werd de POUM meer 
en meer gezien als de veroorzaker 
van problemen. De dwarsliggerij op 
een aantal punten en de vermeende 
banden met Trotsky maakten dat die 
partij steeds meer als een bedreiging 
werd gezien. Een bedreiging die om 
tegenmaatregelen vroeg. 

De rol van de POUM
Hoe zat het nu eigenlijk met de 
POUM? Heeft deze partij, die op een 
bepaald moment ongeveer 30.000 
aanhangers telde, de Spaanse revo-
lutie echt verraden zoals door Moskou 
en de PCE werd beweerd, of werd de 
organisatie als zondebok gebruikt om 
de tekortkomingen en nederlagen te 

verklaren? Zoals boven beschreven 
was er een conflict tussen de leiding 
van de POUM en Trotsky. Dit conflict 
had meer te maken met tactiek dan 
verschillen van ideologische aard. 
De POUM hing de wereldrevolutie 
aan, en ook de strategie van perma-
nente revolutie. De twee hoofdpijlers 
van het Trotskisme. Maar verschillen 
waren er ook. De POUM was sekta-
risch en erg overtuigd van het eigen 
gelijk. Daarom ook wees de leiding 
de aanwijzingen van Trotsky af om te 
infiltreren in de socialistische partij en 
banden aan te knopen met de linkse 
socialisten. De breuk tussen Trotsky 
en de POUM-leiders is nooit hersteld. 
Dit ondanks druk van anderen in de 
trotskistische beweging op Trotsky 
om hier wel aan te werken. Het ge-
voel was wederzijds, steeds opnieuw 
heeft de POUM er voor gekozen om 
Trotsky op afstand te houden.

Op zich waren er ook tegenstellingen 
binnen de POUM, en dit leidde tot een 
aantal vreemde beslissingen en keu-
zes die maar moeilijk verklaard kun-
nen worden. 
Ondanks het sektarisme koos de 
POUM er wel voor om toe te treden 
tot het Volksfront, en de regering 
van Catalonië. De partij had maar 
een beperkte vakbondsbasis. Het 
zou voor de hand hebben gelegen 
dat de POUM zich zou aansluiten bij 
de anarchistische vakbond CNT. In 
plaats hiervan koos men voor de com-
munistisch geleide UGT. Wat de mo-
tieven waren voor deze handelwijzen 
is moeilijk te zeggen. Maar het is wel 
duidelijk dat de POUM overal opdook 
waar problemen ontstonden. Volgens 
Moskou waren er contacten tussen 
de POUM en de Franco-fascisten. Of 
dit waar is valt moeilijk te achterhalen. 
Maar dat de methoden en activitei-
ten van de POUM voor verdeeldheid 
zorgden in het antifascistische front is 
wel duidelijk. En de enigen die hier-
van profiteerden waren de fascisten. 
In november stelde een woordvoer-
der voor de USSR dat de krant van de 
POUM “La Batalla” in dienst stond van 
de fascisten. Moskou zag de POUM 
als een trotskistische organisatie, of 
er nu contacten waren met Trotsky of 
niet, en er waren in de Sovjet-Unie en 
daarbuiten al genoeg problemen met 
Trotskisten. De houding van de USSR 
is dus niet verwonderlijk. 
De POUM valt in een categorie par-Largo Caballero
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tijen die tussen verschillende stromin-
gen door worstelden, maar wel alle-
maal op een bepaalde niveau met het 
Trotskisme te maken hadden. In die 
categorie viel bijvoorbeeld de RSAP 
(Revolutionair Socialistische Arbei-
ders Partij) van Henk Sneevliet in Ne-
derland, de SAP in Duitsland en de 
Independent Labour Party in Enge-
land. Ondanks dat er banden met het 
Trotskisme waren, hadden al deze 
groepen meningsverschillen of ruzies 
met Trotsky over principekwesties. 
Het kwam er op neer dat deze groe-
pen zich door niemand de wet lieten 
voorschrijven. Iets wat Trotsky onac-
ceptabel vond. De genoemde partijen 
voerden een moeizame strijd voor het 
behoud van de eigen onafhankelijk-
heid. Het resultaat was dat ze in een 
aantal gevallen geïsoleerd raakten, in 
het verkeerde kamp terechtkwamen 
of werden vernietigd. De vaak veel 
kleinere Trotskistische groepen die 
wel loyaal aan Trotsky waren bleven 
meestal wel bestaan, met als hoofd-
doel het aanvallen en ondermijnen 
van de communistische partijen. Er 
kan geen twijfel aan bestaan dat dit 
ook de antifascistische eenheid on-
dermijnde.

Vanuit verschillende kringen werd ge-
probeerd om de breuk tussen Trotsky 
en de POUM te herstellen. Vooral 
Henk Sneevliet wilde de POUM onder 
geen beding laten vallen, onder meer 
omdat de POUM over een massale 
aanhang beschikte. Hetzelfde kan 
gezegd worden voor Viktor Serge die 
het sektarische geknoei van Trotsky 
en zijn kritiekloze volgelingen meer 
dan zat was. Maar de breuk bleek 
permanent te zijn. Trotsky maakte 
de POUM-leider Andres Nin uit voor 
klassencollaborateur omdat hij was 
toegetreden tot de Volksfrontregering 
in Catalonië en noemde deze regering 
‘reactionair’. Nin vond dit absoluut niet 
juist en sloeg terug door Trotsky als 
sektariër neer te zetten. Deze laatste 
mening werd onderschreven door Vik-
tor Serge die het onacceptabel vond 
dat “kleine groepjes buitenlanders (de 
volgelingen van Trotsky) hun mening 
gingen opleggen aan de massaorga-
nisaties in Spanje.” Dat er echte me-
ningsverschillen waren blijkt uit het 
feit dat de orthodoxe trotskisten uit de 
POUM-milities werden gezet toen de 
oorlog begon.
De meidagen in Barcelona 

Terwijl aan de fronten de gevechten 
doorgingen bleef de Republikeinse 
regering zich inzetten om alle instel-
lingen onder haar controle te bren-
gen. In de meeste gevallen was dit 
geen probleem, en was er ook nau-
welijks tegenstand. Er was immers 
sprake van een gezamenlijk antifas-
cistisch front waarbij er geen plaats 
was voor egocentrisch gedrag. Dat 
was tenminste de theorie. Dat het in 
de praktijk ook wel eens anders kon 
lopen bleek in de meidagen van 1937 
in Barcelona. Al sinds het begin van 
de strijd in 1936 was de telefooncen-
trale in Barcelona in handen van de 
anarchistische CNT. Dit betekende 

dat deze organisatie een soort veto 
had op de communicatie tussen de 
regering en de plaatselijke instellin-
gen. Vooral de PSUC, de regionale 
eenheidspartij van communisten en 
socialisten, vond dit een onaccepta-
bele situatie.

Op 3 mei deed het hoofd van de po-
litie, een actief lid van de PSUC, een 
poging om aan de CNT bezetting een 
eind te maken. Met een paar anderen 
slaagde hij er in om de centrale bin-
nen te komen, en de CNT-leden die 
zich op de begane grond bevonden 
waren zo verrast dat ze de wapens 
meteen neerlegden. Maar CNT-leden 
die op andere verdiepingen van het 
gebouw zaten kregen in de gaten wat 
er precies was gebeurd en zij vochten 
terug, waardoor er een vuurgevecht 
ontstond. Het hele incident kwam als 
een verrassing, en twee politiefunc-

tionarissen, die ook lid van de CNT 
waren, slaagden er in om aan de 
schietpartij een einde te maken. De 
politie kreeg de controle over de cen-
trale. Maar de geest was uit de fles. 
De schotenwisseling was buiten ge-
hoord en de arbeiders van Barcelona 
dachten dat er een contrarevolutie op 
handen was. 
Vooral de aanhangers van de CNT, 
actief gesteund door de POUM, kwa-
men in actie. Er werden barricaden 
gebouwd en de arbeiders gingen 
massaal in staking. Militie-eenheden 
van CNT en POUM voerden aanval-
len uit op het hoofdkwartier van de 
PSUC. De leiding van de CNT pro-

beerde op alle mogelijke manieren 
om aan de strijd een einde te maken. 
Deze houding werd door de POUM 
niet gewaardeerd. De groep had zich 
in eerste instantie bij de CNT aange-
sloten, maar kwam meteen in het ge-
weer tegen iedere poging om de boel 
te sussen. De POUM wilde juiste har-
dere actie. POUM-leden probeerden 
overal om de strijd aan te wakkeren, 
en deden een oproep voor het opzet-
ten van een comité ter verdediging 
van de revolutie. Maar de CNT bleef 
oproepen voor een wapenstilstand en 
het Volksfront probeerde de orde te 
herstellen. Er waren toen al 500 do-
den en ongeveer 1000 gewonden.

Na enkele dagen van gevechten kre-
gen de leiders weer enigszins greep 
op de situatie, en zelfs POUM-leider 
Andres Nin kwam in actie om grotere 
aanvallen te voorkomen. De heet-

Barricadekinderen in Barcelona



hoofden die op de barricades domi-
neerden werd duidelijk gemaakt dat 
ze de fascisten in de kaart speelden. 
Er werden nu regeringstroepen inge-
zet om een einde aan de gevechten 
te maken. Er was enorm veel verwar-
ring en er kwamen over en weer ook 
liquidaties voor. De oproepen van de 
CNT hadden uiteindelijk succes en 
de arbeiders verlieten de barricades 
en gingen weer aan het werk. De 
POUM beweerde dat de organisatie 
een overwinning had geboekt, omdat 
er veranderingen in de regering wa-
ren aangebracht. Maar in plaats van 
een overwinning waren de gevechten 
in Barcelona het begin van het einde 
voor de POUM. Er waren POUM-af-
delingen die de POUM-leden in Bar-
celona bekritiseerden en hen voor 
avonturiers uitmaakten. Nin probeer-
de nog te redden wat er te redden 
was, en beweerde dat de POUM niet 
de confrontatie had gezocht. Hij zei 
dat zijn partij de arbeiders niet in de 
steek wilde laten toen de gevechten 
eenmaal waren begonnen. 

Maar de socialisten en communisten 
van de PSUC zagen dit anders en 
beschuldigden de POUM van provo-
caties en het aanzetten tot geweld. 
De regering verbrak alle banden met 
de POUM, haar krant werd verboden 
en uiteindelijk werd de hele partij il-
legaal verklaard. De leiders werden 
opgepakt en gevangengezet. Andres 
Nin werd later dood gevonden. Som-
migen zeggen dat hij door de politie 
werd vermoord, maar het is nooit echt 
duidelijk geworden wat er met hem is 

gebeurd. Op 15 mei 1937 moest de 
regering van Caballero aftreden als 
gevolg van het debacle. Juan Negrin, 
een gematigde socialist werd minis-
ter-president. 

De consequenties
De gebeurtenissen in Barcelona wier-
pen een lange donkere schaduw over 
de strijd tegen de fascisten van Fran-
co die nog tot 1939 zou duren. De rol 
van de Trotskisten was uitgespeeld, 
en ondanks het feit dat de anarchis-
ten wel bleven deelnemen was er een 
duidelijke breuk in de anti-fascistische 
eenheid ontstaan die nooit meer is 
hersteld. Ook de interesse van de rest 
van de wereld nam langzaam af. De 
Sovjet-Unie bleef de Republikeinen 
steunen, maar de ontwikkelingen in 
andere delen van Europa gingen een 
steeds grotere rol spelen, en vroe-
gen om aandacht. Het voorspel van 
de Tweede Wereld Oorlog had een 
aantal andere lokaties gevonden. On-
danks het taaie verzet van de Repu-
blikeinse krachten kregen de Franco-
fascisten steeds meer de overhand 
en op 1 april 1939 kon de opstandige 
generaal zijn overwinning vieren.

Lessen van een moeilijke strijd
De ideologische strijd die door linkse 
partijen, organisaties en groepen in 
heel de wereld werd gevoerd aan het 
begin van de vorige eeuw kwam in de 
Spaanse Burgeroorlog tot een hoog-
tepunt. Het wantrouwen en de vijan-
digheid die deze strijd met zich mee-
bracht leek in de eerste periode van 
de strijd tegen de fascisten naar de 

achtergrond te zijn gedrongen. Maar 
dit bleek geen blijvende toestand. De 
communistische partijen, zowel lan-
delijk als regionaal speelden vooral 
een nuchtere rol waarin het realisme 
de overhand had. Dit had ook te ma-
ken met het feit, dat Moskou als grote 
steunpilaar van de Republiek, veel 
invloed kon uitoefenen. Tijdens ver-
schillende fasen gaf de Sovjet-Unie 
meer prioriteit aan de belangen van 
haar buitenlandbeleid dan aan wat er 
werkelijk noodzakelijk was om Spanje 
niet alleen uit handen van de fascis-
ten te houden, maar ook om het so-
cialisme in Spanje tot een duurzame 
realiteit te maken. Zowel de PCE als 
de PSUC kozen er voor om eerst de 
oorlog te winnen en pas daarna over 
te gaan tot daadwerkelijke hervormin-
gen. Onder die omstandigheden was 
dit een juiste keuze.

Onder de andere krachten was er 
sprake van verwarring, gebrek aan 
een consequente politieke lijn en een 
zekere mate van avonturisme. 
In sommige gevallen, ondermeer door 
de activiteiten van de POUM, leidde 
dit er toe dat de antifascistische een-
heid werd verbroken. Het was zeker 
niet zo dat alle POUM-militanten ver-
raders waren zoals vanuit sommige 
hoeken is beweerd. Maar in een si-
tuatie als de burgeroorlog in Spanje 
is het verbreken van de eenheid, om 
de eigen politieke belangen te die-
nen, zonder twijfel als verraad aan te 
merken. En op dat gebied waren de 
leiders van de POUM zeker schuldig. 
Een van de discussiepunten tussen 
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Verkoop van CNT/FAI-mutsen om de partijkas te vullen

Militieleden in Barcelona 1936



de verschillende organisaties was; 
hoe de Republikeinse regeringen in 
Madrid en Barcelona moesten wor-
den beoordeeld. Natuurlijk waren er 
kapitalistische vertegenwoordigers in 
deze regeringen, maar de arbeiders-
organisaties hadden met hun grote 
aanhang de overhand. Het is dus on-
zin om de regeringen als reactionair 
te bestempelen zoals door de Trots-
kisten, en sommige andere kleinere 
groepen, werd gedaan. Het deelne-
men aan deze regeringen onder de 
geboden omstandigheden was dus 
juist, als een stap richting de verwe-
zenlijking van een socialistische re-
publiek. Het is waar dat er geen con-
trole over de productiemiddelen was, 
uitzonderingen daargelaten. Maar als 
de eenheid in tact was gebleven en 
de strijd ten gunste van de arbeiders-
klasse was beslecht had dit zeker tot 
de mogelijkheden behoord. 

Het grootste probleem was dat veel 
machten in Europa niet in de gaten 
hadden, of niet wilden zien, dat de 
strijd in Spanje niet alleen een strijd 
tegen Franco was. Maar dat het ging 
om een internationale strijd om ook 
fascisten als Hitler en Mussolini te 
stoppen, en dus in feite de Tweede 
Wereld Oorlog af te wenden. Vooral 
de Franse Volksfrontregering heeft 
hier een bedroevende rol in gespeeld. 
In eerste instantie zegde de Franse 
regering hulp aan de Republikeinse 
regering in Spanje toe. Maar daar is 
praktisch niets van terechtgekomen. 

Frankrijk sloot de grens en gelijktijdig 
de ogen. De prijs die hiervoor in latere 
jaren is betaald  was extreem hoog. 

Voor de linkse beweging van van-
daag zijn de lessen van de Spaanse 
Burgeroorlog nog steeds relevant. 
Vooral het belang van eenheid in de 
strijd moet hier genoemd worden. De 
ideologie moet in deze strijd het be-
langrijkste wapen zijn. Maar het mag 
geen strijdpunt op zich worden, waar 
alle andere zaken aan ondergeschikt 
worden gemaakt. Dat leidt meestal tot 
misbruik door kleine groepen met ge-
heime agenda’s. Bondgenootschap-
pen zijn belangrijk, maar uiteindelijk 
kan de overwinning alleen via de ei-
gen kracht worden geboekt, en niet 
via vage beloften van buitenlandse 
mogendheden. Dat die kracht voor 
handen is staat vast. Waar het nu om 
gaat is hoe we die kracht op de beste 
manier kunnen opwekken en inzet-
ten. Dat is de uitdaging waar we nu 
voor staan.  

Bronnen:
Die Freiwilligen Steve Nelson – Dietz Verlag 
Berlijn 1955
Brigada Internacional Hanns Maaßen – Rö-
derberg Verlag GmbH Frankfurt/Main 1976
Band I en II
Revolutie en Contra Revolutie in Spanje Cajo 
Brendel - Het Wereldvenster Baarn 1977
The ‘May Days’ of 1937 in Barcelona - Pierre 
Broué
Pionier zonder dogma’s Henk Sneevliet – Jan 
Willem Stutje
Homage to Catalonia review George Orwell

Notes for an Autobiography S. L. Shneider-
man 2001
Reviews: Spanish Marxism versus Soviet 
Communism: A History of the POUM - Vic-
tor Alba and Stephen Schwartz
Revolutie en burgeroorlog in Spanje - Guy 
Van Sinoy 1997
Victor Serge over Trotsky - Johny Lenaerts 
Het Sneevliet archief in Moskou - Mark Go-
loviznin 2003
The P.O.U.M. in Spain - Albert Weisbord 
1937
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Het positieve beeld van de POUM dat in veel ge-
schiedschrijving over de Spaanse Burgeroorlog 
voorkomt is vooral gebaseerd op de ervaringen 
van de Engelse schrijver George Orwell. Hij trok 
naar Spanje om voor de Internationale Brigades te 
vechten en kwam bij de POUM terecht. Hij raakte 
gewond en keerde naar Engeland terug. Over zijn 
ervaringen schreef hij een boek ‘Homage to Ca-
talonia’ dat in 1938 uitkwam. In dit boek wordt 
de POUM als een organisatie van helden beschre-
ven terwijl de communistische organisaties als 
onderdrukkend en dictatoriaal in beeld worden 
gebracht.
Ook heeft Orwell in het boek scherpe kritiek op 

het beleid van de Sovjet-Unie tijdens de burger-
oorlog. Later is bekend geworden dat Orwell agent 
van de Britse geheime dienst was. Wanneer hij zijn 
diensten precies heeft aangeboden is niet helemaal 
duidelijk, maar zijn activiteiten op dit terrein ver-
klaren zijn diepe vijandschap tegen de Sovjet-Unie 
en de communistische beweging in het algemeen. 
Dat zijn boek uiteindelijk zoveel impact heeft ge-
had op het historische beeld van de Spaanse Bur-
geroorlog was gevolg van het feit dat de macht-
hebbers de geschiedenis schrijven. Orwell’s boek 
paste precies in hun propagandastraatje. Met echte 
geschiedschrijving, die gebaseerd is op waarheids-
vinding, heeft dit weinig of niets te maken. 

George Orwell en de POUM

Collectivisatie in actie

De harde strijd aan het front
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Van 19 tot 21 mei 2006 vindt het tweede Nederlands Soci-
aal Forum plaats op de universiteitscampus in Nijmegen. 
Onder het motto ‘een andere wereld is mogelijk’ zullen 
duizenden bezoekers deelnemen aan workshops, een cul-
tureel programma, een filmprogramma en debatten met 
internationale sprekers. De zaterdag wordt afgesloten met 
een groot feest en er zijn overnachtingsmogelijkheden.

NSF wil mobiliseren
Op het NSF worden meer dan 100 workshops georgani-
seerd door uiteenlopende organisaties. Eis van het NSF 
is dat de organisatie de beginselverklaring van het Wereld 
Sociaal Forum onderschrijft. Kern daarvan is dat “miljoe-
nen mensen over de wereld, over de grenzen van landen, 
huidskleur, religie, sociale achtergrond, sekse en seksuele 
voorkeur heen, elkaar hebben gevonden in het verzet te-
gen neoliberale globalisering, oorlog en alle vormen van 
uitsluiting en achterstelling”. 
In navolging van het Wereld Sociaal Forum en het Euro-
pees Sociaal Forum is het Nederlands Sociaal Forum een 
open ontmoetingsplaats voor uitwisseling van ideeën, het 
creëren en versterken van netwerken en een broedplaats 
voor actie. De bedoeling is om op het NSF zoveel moge-
lijk mensen bijeen te brengen die ook willen werken aan 
een andere wereld, een ander Nederland. Hiermee wil het 
NSF bijdragen tot het versterken en verbreden van sociale 
bewegingen.

Deze keer heeft het NSF vier thema’s aangegeven waar 
de activiteiten van deelnemende organisaties zich op zou-
den moeten richten: 

1. Duurzame globalisering (wereldhandel, internatio-
nale milieuproblematiek, oorlog en vrede) 

2. Werk, inkomen, zorg en onderwijs 
3. Gelijke Kansen 
4. Strategie en alternatieven van de andersglobali-

seringsbeweging

Deelname AFVN
De AFVN doet ook deze keer mee aan het Forum. Deze 
keer niet met een eigen kraam, zoals in 2004, maar met 
drie workshops. De onderwerpen van deze workshops 
sluiten uiteraard aan bij de thema’s van het NSF, maar zijn 
bewust verschillend. In de kern echter meent de AFVN dat 
zij met deze onderwerpen en de inhoud ervan dicht bij het 
gedachtegoed van de AFVN blijft. De onderwerpen van 
de door de AFVN georganiseerde workshops zijn:  “Nood-
zaak einde destructieve competitie op wereldniveau”, “De 
functie van vredesmissies in oorlogsvoorbereiding” en 
“Gelijke kansen en onderdrukking”. Voor alle workshops 
zijn interessante en deskundige inleiders bereid gevon-
den de workshops inhoudelijk te vullen. ‘Competitie op 
wereldniveau’: Kees van der Pijl (hoogleraar ‘International 
Relations’ Universiteit van Sussex, Groot Brittannië), ‘Vre-

desmissies’: Wil van der Klift (hoofdredacteur Manifest) en 
Peter Custers (theoreticus rond wapenproductie en wa-
penhandel) en ‘Gelijke kansen’: Rinze Visser (gemeente-
raadslid NCPN in Lemsterland).
Alle drie de workshops vinden plaats op zaterdag 20 mei,  
rondom het Erasmusgebouw, Erasmusplein, Nijmegen.

Noodzaak einde destructieve competitie op wereldni-
veau 
Kees van der Pijl zal betogen dat het einde van de Kou-
de Oorlog duidelijk heeft gemaakt dat de macht van het 
Westen  nog altijd nauw verbonden is met expansie en 
uitbuiting. Maar het wegvallen van de ‘gemeenschap-
pelijke vijand’ heeft bovendien de breuklijnen binnen het 
Westen meer zichtbaar gemaakt. De jacht naar controle 
over de laatste energiebronnen op de wereld schept nieu-
we oorlogshaarden en veroorzaakt verwoesting en verlies 
aan mensenlevens op grote schaal. Daarnaast dwingt de 
moordende concurrentie tot verdere beperking van pro-
ductiekosten die worden gerealiseerd door afbraak van 
sociale bescherming en arbeidsvoorwaarden. 
Hij zal ingaan op aanwijzingen dat de motor achter dit 
vernietigingsproces gaat haperen. Hoe kan dat bevorderd 
worden en welke sociale en politieke perspectieven levert 
dat op. Zijn er processen die de wereldbedreigende riva-
liteit tussen politiek-economische blokken doen afnemen, 
hoe kunnen die worden bevorderd en welke sociale, poli-
tieke en economische perspectieven leveren die op?
Lokatie E10, 11.00-14.00 uur.

De functie van vredesmissies in oorlogsvoorberei-
ding 
Peter Custers en Wil van der Klift zullen aantonen dat mi-
litaire uitgaven en de militaire sector steeds meer worden 
ingezet voor economisch conjunctuurbeleid. Het ontkete-
nen van een oorlog om interne economische (en sociale en 
politiek) problemen of te lossen blijft ernstig maar ‘bekend’ 
. Maar dat ook ‘vredesmissies’ worden ingezet voor het 
oplossen van interne economische problemen van aan de 
missie deelnemende landen, naast de vaak geopolitieke 
motieven achter de missies, maakt het militaire apparaat 
nog verontrustender. Zij zullen ingaan op mogelijkheden 
hoe dit probleem onder de aandacht van de bevolking kan 
worden gebracht. Ook zullen de perspectieven om deze 
ontwikkeling een halt toe te roepen aan bod komen.
Lokatie E8, 12.45-14.00 uur.

Gelijke kansen en onderdrukking 
Rinze Visser zal ingaan op de leus “Gelijke kansen voor 
iedereen”. Hij zal onderbouwen dat dit een lege slogan is, 
als niet tegelijkertijd beseft wordt dat deze eis ook beper-
kingen inhoudt voor de minderheid die machtstructuren 
gebruikt om zijn ‘kansen veilig te stellen en te optimalise-
ren’. Effectuering van de eis “Gelijke kansen voor ieder-

Nederlands Sociaal Forum 2006
Jan Ilsink
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Nieuws van de 

Van 10 tot 13 mei 2006 vindt de Internationale Conferentie plaats van de FIR, Federatie van 
verzetsstrijders, anti fascistische organisatie, in Brussel onder het motto “60 + 1 jaar – Anti 
fascisme in Europa”.
 
Ter gelegenheid van de 55ste verjaardag van de federatie van verzetsstrijders is naast de 
conferentie in het EU-Parlement een feestelijk programma gepland. Op het programma staan o.a. 
een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Breendonk (Willebroek) met kranslegging, 
bezoek aan het Joods Museum over deportatie en verzet (Malines, Mechelen), ontvangst in het 
Nationaal Verzetsmuseum in Brussel. 
Andreas Thedieck en Piet Schouten zullen namens de AFVN/BvA deelnemen aan de conferentie 
en viering. Tijdens de conferentie zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

- anti fascisme – politieke basis voor Europa
- evaluatie 60 jaar na de nederlaag van het fascisme
- het doorgeven aan de huidige en komende generaties
- neofascisme in diverse Europese landen
- de sociale status van verzetsstrijders en gedeporteerden
- anti fascisme betekent actief zijn in de vredesstrijd

Tijdens deze dagen zal met de overige vertegenwoordigers van gedachten gewisseld worden hoe 
we de strijd voor een wereld zonder fascisme – gekoppeld met de vraagstukken over oorlog en 
vrede -  gestalte kunnen geven door de samenwerking tussen alle aangesloten organisaties.

een” kent dus de paradox dat tegelijkertijd “onderdrukking” 
nodig is van degenen die hun voorrechten niet kunnen of 
willen afstaan. Wat betekent deze paradox voor de recht-
vaardige strijd voor gelijke rechten?  
Hij zal onderstrepen dat ‘Gelijke Kansen’ een vrome wens 
blijft, dus betekenisloos, als die niet wordt verbonden met 
een maatschappelijke positie: met hen die kennelijk kan-
sen ontberen en tégen hen die de kansen onderling ‘ver-
delen’. ‘Gelijke Kansen’ eist dus een maatschappelijke en 
politieke stellingname.
Lokatie Tz9, 12.45-14.00 uur 

Doel van de workshops
Het doel van alle door de AFVN georganiseerde work-
shops is om door uitwisseling van ervaringen en inzich-
ten de maatschappelijke werkelijkheid scherper zien. De 
AFVN hoopt dat met dit inzicht tegelijkertijd de weg duide-
lijker zal worden hoe uit de politiek economische ‘klem’ te 
komen, waarin alle drie onderwerpen zich bevinden. Voor 
alle drie onderwerpen zal mobilisatie van de bevolking te-
gen gangbare, door de grote media verbreide opvattingen, 
geboden zijn. Het Forum kan daarin een stap voorwaarts 
zijn. 
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“Toen ik hem in de gevangenis bezocht 
was hij heel gewoontjes gekleed. (..) 
Hij zag er goed uit. Hij had een ge-
zonde kleur. Hij was ontspannen. Hij 
vertoonde gevoel voor humor. Hij was 
ontegenzeggelijk bezig zich voor te be-
reiden voor mijn getuigenis en het trof 
me dat hij redelijk tevreden scheen met 
de manier waarop het proces verliep.”

En:
“De volgende dag echter, om een uur 
of vijf ‘s middags, nadat we twee of drie 
uur met elkaar in overleg waren ge-
weest, werd zijn gezicht plotseling rood 
en greep hij met zijn handen naar zijn 
hoofd. Ik was ontsteld en vroeg hem of 
alles goed met hem was. Hij antwoord-
de dat hij o.k. was en vertelde mij dat 
hij last had van een luidde toon in zijn 
hoofd alsof hij in een emmer praatte. 
Hij vertelde dat, ondanks het feit dat 
zijn bloeddruk onder controle was, hij 
voortdurend last had van die constante 
tonen en echo’s in zijn hoofd.”

En tenslotte is er dan nog Milorad Vuce-
lic, een medewerker van de Socialisti-
sche Partij in Servië, die de dag voor 
diens dood een telefoongesprek had 
gehad met Milosevic, en die verklaar-
de:

“Hij zei me, maak je geen zorgen; ik 
versla ze allemaal.”

Meer dan 200 bladzijden aan verzoe-
ken, gericht aan het tribunaal, om op 
te houden Milosevic’ leven in gevaar 
te brengen
Als kwaadwillende elementen bij het 
tribunaal Milosevic niet rechtstreeks 
hebben gedood, iets waartoe ze in de 
setting van een gevangenis alle gele-
genheid hadden, dan hebben ze hem 
in elk geval de dood ingejaagd. 
Talrijke organisaties die achter zijn 
zaak stonden hebben, in het verloop 
van het proces, in totaal meer dan 200 
bladzijden aan appeals, verzoeken en 
smeekbedes gericht aan het tribunaal 
om hem een betere medische verzor-
ging te bieden en om op te houden zijn 
leven in de waagschaal te stellen.

Niet alleen medische verwaarlozing
Maar er zijn duidelijke aanwijzingen 
dat er niet alleen sprake was van medi-
sche nalatigheid, maar ook van het feit 
dat zijn gezondheid doelbewust werd 

ondermijnd tijdens een aantal cruciale 
episodes van het proces.

Begin 2006 was het duidelijk dat het 
onmogelijk zou zijn om Milosevic, in 
zijn proces, verder af te houden van 
het presenteren van feiten die voor de 
NAVO in hoge mate compromitterend 
waren.

In januari 2006 zou rifampicine gevon-
den zijn in zijn bloed, een medicijn dat 
gebruikt wordt tegen lepra en tubercu-
lose, en dat een neutraliserende wer-
king zou hebben op de medicijnen die 
Milosevic innam voor zijn hoge bloed-
druk en zijn vaatziekte. 
Maar deze informatie werd nooit be-
kend gemaakt, tot kort voor zijn dood. 
Volgens een officiële uitlating van de 
griffier van het tribunaal werd noch het 
tribunaal noch Milosevic zelf omtrent 
de uitkomsten van deze bloedtest ge-
informeerd vóór 7 maart 2006.

Het feit dat hij lange tijd niet op de 
hoogte werd gebracht  van deze resul-
taten van zijn eigen medische onder-
zoek doet verdenkingen rijzen. 
Normaal gesproken ontving Milosevic 
alle medische rapporten over zijn ge-
zondheidstoestand direct nadat deze 
afgerond werden.

Dringende vragen
De meest dringende vragen in dit ver-
band zijn waarom het twee maanden 
duurde voordat Milosevic überhaupt 
werd geïnformeerd over het feit dat dit 
vreemde medicijn in zijn bloed zou zijn 
gevonden. En de vervolgvraag die dan 
onmiddellijk rijst is: wie besloot om hem 
deze informatie zo lang te onthouden?

Die vragen zijn des te dwingender om-
dat er geen twijfel over is dat dit vreem-
de medicijn extreem gevaarlijk was 
voor zijn gezondheidstoestand en hem 
in acuut levensgevaar bracht. 
De vraag is dus: wie besloot om hem 
zo lang in een toestand van levensge-
vaar te laten?     

Degenen die de resultaten van deze 
bloedtest zo lang voor hem verhei-
melijkten, moeten ook hebben gewe-
ten dat die vreemde medicijnen in zijn 
bloed zijn leven op het spel zetten. 
Waren dit dan dezelfde personen die 
deze vreemde medicijnen aan hem 
toedienden?

Voorts is het is duidelijk dat deze 
vreemde medicijnen zijn  gezondheid 
schade toebrachten, maar niettemin 
namen zijn rechters geen enkele maat-
regel om zijn gezondheid veilig te stel-
len ondanks het feit dat hen maar al 
te duidelijk moet zijn geweest dat zijn 
gezondheidstoestand verder aan het 
verslechteren was.

Op 22 februari 2006 deelde Milosevic 
het tribunaal rechtuit mee: “Mr. Robin-
son, in ben niet in staat om het onder-
vragen van deze getuige voort te zet-
ten. Ik voel me echt niet goed.”

Zijn rechters negeerden hem en zetten 
het verhoor voort.

De volgende dag zei Milosevic tot zijn 
rechters: “Mr. Robinson, ik vertelde u 
gisteren dat ik me niet goed voelde, 
maar u weigerde dat te accepteren. 
Laat ik herhalen wat ik zei: ik voel me 
niet goed.”

En weer negeerden zijn rechters hem 
en vervolgden het proces.

Later op diezelfde dag kwamen zijn 
rechters met hun besluit waarin zij Mi-
losevic’ verzoek om een medische be-
handeling voor zijn hartproblemen te 
ondergaan in het Medische Centrum 
Bakoulev in Moskou afwezen.

De krachten die de resultaten van 
zijn bloedtest geheim hielden wacht-
ten tot het tribunaal had bepaald dat 
er geen medische behandeling in 
Moskou zou komen
Als Milosevic’ rechters vooraf van de re-
sultaten van zijn bloedtest op de hoog-
te werden gesteld, voordat zij tot hun 
uitspraak kwamen om hem het recht te 
ontzeggen om medische hulp in Mos-
kou te ontvangen, dan is er maar één 
mogelijkheid, namelijk dat zijn rechters 
deel uitmaakten van een complot om 
Milosevic te doden, althans om hem in 
dodelijk  gevaar te brengen.
Want dan moeten zijn rechters immers 
zeker hebben geweten dat hij uiterst 
schadelijke stoffen in zijn bloed had, 
maar werd door hen, desondanks, toch 
geen enkele vorm van aktie onderno-
men.

Maar ook in het geval dat zij niets wis-
ten van deze schadelijke stoffen in zijn 
bloed, ook dan blijven er een aantal se-
rieuze vragen over.

Vervolg Milosevic
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De meest urgente is dan wel waarom 
zijn rechters er niets aan deden om 
zo snel mogelijk op de hoogte te ko-
men van de inhoud van het rapport 
en waarom zij accepteerden dat de 
openbaarmaking hiervan almaar ach-
terwege bleef.

Was dat dan alleen maar omdat zijn 
rechters eigenlijk geen belangstelling 
hadden voor zijn gezondheidstoe-
stand? Of zat daar meer achter ? 

Kwam het, wellicht, zijn rechters beter 
uit ‘niet wijzer te zijn dan dat’, en was 
het dus een kwestie van tactiek van 
zijn rechters om maar liever niet aan 
te dringen op de bekendmaking van 
deze medische rapportage, zodat zij 
de handen vrij zouden kunnen houden 
om Milosevic’ verzoek voor een medi-
sche behandeling in Moskou af te kun-
nen wijzen ?
Of waren zij wellicht al vertrouwelijk op 
de hoogte gebracht van de inhoud van 
dit rapport en was dat de reden dat zij 
maar liever niet aandrongen op een 
tijdige bekendmaking van deze steeds 
maar geheim gehouden rapportage ?

Kwade trouw van zijn rechters
Het is in elk geval een feit dat zijn rech-
ters, officieel althans, geen enkele ak-
tie hebben ondernomen om inzicht te 
krijgen in de inhoud van het opgehou-
den medische rapport, teneinde dit te 
kunnen meewegen bij hun beslissing 
omtrent Milosevic’ verzoek tot het on-
dergaan van medische behandeling in 
Moskou.
Alleen dit al levert een duidelijk bewijs 
op van hun kwade trouw.

Weigering van een medische be-
handeling in Moskou
Verder bewijs van hun kwade trouw 
ten opzichte van Milosevic volgt uit hun 
motivering van hun afwijzende beslis-
sing van 23 februari 2006, voor zover 
daarin wordt bepaald:

“De Rechtskamer merkt op dat de be-
klaagde zich momenteel bevindt in het 
slotstadium van een zeer langdurig 
proces, waarin hij beschuldigd wordt 
van vele ernstige misdrijven, en, aan 
het einde waarvan hij, indien hij wordt 
veroordeeld, de mogelijkheid onder 
ogen heeft te zien van een levens-
lange gevangenisstraf. Onder deze 
omstandigheden, en niettegenstaan-
de garanties van de Russische Fede-

ratie en de persoonlijke waarborgen 
van de kant van de beklaagde, is de 
Rechtskamer er niet van overtuigd dat 
voldaan is aan het eerste vereiste dat 
in dit verband moet gelden, namelijk 
dat het wél aannemelijker is dan niet 
dat de beklaagde, indien men hem zou 
laten gaan, inderdaad zou terugkeren 
met het oog op voortzetting van zijn 
proces.”

Op 24 februari 2006 schreef Andy Wil-
coxson, lid van het Slobodan Milosevic 
Freedom Centre, een artikel waarin hij 
stelde dat: “Wat het tribunaal hier zegt 
is dat de Russische regering  niet kan 
worden vertrouwd als het erom gaat 
een 64-jarige man met een hartpro-
bleem vast te houden, als die pogin-
gen zou ondernemen om er vandoor 
te gaan. Wat het Haagse tribunaal 
hiermee volmaakt duidelijk maakt is 
dat het, met terzijdestelling van alle 
holle retoriek over mensenrechten, er 
volkomen content mee is om een men-
senleven in gevaar te brengen, louter 
omwille van politieke redenen.”
En Wilcoxson schreef in dit verband 
verder nog: “Milosevic een medische 
behandeling ontzeggen kan dodelijk 
voor hem zijn.”

Dat is wat Andy Wilcoxson op dat mo-
ment schreef, niet wetende dat hij fei-
telijk daarmee Milosevic’s dood voor-
spelde, twee weken later.

In het recente verleden heeft het tri-
bunaal andere gedetineerden wél toe-
stemming gegeven om naar Kosovo en 
Montenegro te reizen voor het ontvan-
gen van medische zorg. Waarom het 
tribunaal meer vertrouwen zou hebben 
in de regering van Montenegro of de 
‘interim regering’ in Kosovo dan in de 
Russische federatie wordt nergens 
duidelijk uit. Maar onontkoombaar is 
in dit verband in elk geval de conclusie 
dat hier sprake is van een belediging 
aan het adres van een permanente 
lidstaat van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties.

De dag na de dood van Milosevic stelde 
de officiële website van het Russische 
Ministerie van Buitenlandse zaken:
“Russische artsen stonden klaar om 
hem alle noodzakelijke medische bij-
stand te verlenen en de Russische au-
toriteiten garandeerden de nakoming 
van alle daarmee verbonden eisen en 
voorwaarden van het Joegoslavië Tri-

bunaal. Helaas, ondanks onze garan-
ties weigerde het tribunaal om Milose-
vic een kans te geven om een behan-
deling in Rusland te ondergaan.”

Op 15 maart 2006 zei Dr Leo Bokeria, 
het hoofd van het Russische medische 
team dat had aangeboden Milosevic in 
Moskou te behandelen, op een pers-
conferentie in Den Haag:
“Als Milosevic opgenomen was gewor-
den in een gespecialiseerd Russisch 
ziekenhuis, en zeker als dat het geval 
was geweest in een medisch instituut 
als dat van ons, dan zou hij een onder-
zoek hebben ondergaan voor wat be-
treft zijn kransslagaders, twee stents 
zouden kunnen zijn ingebracht, en hij 
zou voor vele, vele jaren hebben kun-
nen voortleven. Er is, in het huidige 
tijdsgewricht, hier niemand overleden, 
terwijl alle methodes die er waren om 
hem te behandelen en alle voorstellen 
vanuit ons land, alsmede onze medi-
sche reputatie, werden genegeerd.”

En hij stelde verder nog:
“Het is uitermate droevig dat zij onze 
talrijke aanbevelingen tijdens onder-
zoeken niet ter harte hebben genomen. 
Het kernpunt is dat hier sprake is van 
een persoon die leed aan een complex 
ziekteprobleem, maar dat zijn hart en 
vaatstelsel onvoldoende medisch werd 
onderzocht, en dus ook niet voldoende 
medisch konden worden behandeld. 
Als hij een catherisatie had ondergaan, 
dan zou er natuurlijk zijn ingegrepen, 
of hij zou een bypass-operatie hebben 
ondergaan, en dan zou hij nu nog in 
leven zijn.”

Dr. Bokeria is een van de meest voor-
aanstaande hartspecialisten ter wereld. 
Zijn verklaring dat Milosevic nu nog in 
leven zou zijn, als hem een passende 
medische behandeling zou zijn gege-
ven, is dodelijk voor het tribunaal.

Welbewust achterhouden van het 
medische rapport - meer vragen
Als zijn rechters inderdaad niets gewe-
ten zouden hebben van de resultaten 
van zijn bloedtest, dan moet worden 
geconcludeerd dat de kwaadwillige 
elementen die uit waren op Milosevic’ 
dood  welbewust de bekendmaking 
van dit medische rapport hebben ver-
traagd, teneinde op die manier te voor-
komen dat bekend zou worden dat Mi-
losevic’ leven ernstig in gevaar was.
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In elk geval valt niet te ontkennen dat 
de resultaten van de bloedtest twee 
maanden lang geheim werden gehou-
den. En, de hoogst alarmerende uit-
komsten hiervan in aanmerking geno-
men, dat die wezen op een levensbe-
dreigende situatie voor Milosevic, kan 
niet anders worden geconcludeerd dan 
dat dit verborgen houden dan opzette-
lijk plaatsvond.

Volgens de griffier van het tribunaal 
ontvingen Milosevic’ rechters het me-
dische rapport dus op 7 maart 2006, 
maar ondernamen zij geen enkele ak-
tie. 
De vraag is dan: waarom miet ?

Als zijn rechters te goeder trouw zou-
den hebben gehandeld, zouden zij on-
middellijk aktie hebben ondernomen. 
Temeer daar Milosevic hen herhaal-
delijk, in niet mis te verstane bewoor-
dingen, had laten weten: “Ik voel me 
niet goed”.

Maar er kwam geen alarm. Zijn rech-
ters ondernamen dus, zelfs na de of-
ficiële ontvangst van het rapport, geen 
enkele aktie.
Zij hadden vier dagen gehad voor hij 
stierf, in welke tijd zij opdracht had-
den kunnen geven om te onderzoeken 
of Milosevic nog steeds schadelijke 
stoffen bij zich droeg; zij hadden een 
onderzoek kunnen gelasten om uit te 
zoeken waar die schadelijke stoffen 
vandaan kwamen. Zij hadden vier da-
gen - dinsdag, woensdag, donderdag 
en vrijdag - , maar zij deden volstrekt 
niets.

Het was Milosevic die de inhoud 
van het medische rapport openbaar 
maakte, niet het tribunaal
Er moet in dit verband bovendien nog 
met nadruk op worden gewezen dat 
het niet het tribunaal zelf was dat de 
inhoud van dit buitengewoon veront-
rustende medische rapport openbaar 
heeft gemaakt, maar Milosevic.
Het was Milosevic die de inhoud van 
dit medische rapport bekend maakte 
middels een brief, die hij op 8 maart 
schreef aan de Russische regering. 
Een brief die pas algemeen bekend 
werd, nadat zijn juridisch medewerker 
Zdenko Tomanovic deze in de open-
baarheid had gebracht, onmiddellijk na 
zijn dood.            
In deze brief wordt onder meer ge-
steld:

“Ik denk dat de vasthoudendheid waar-
mee mij een medische behandeling in 
Rusland werd onthouden, op de eer-
ste plaats is ingegeven door de vrees 
dat bij een zorgvuldig onderzoek zou 
worden ontdekt dat er, in de loop van 
het proces, actieve en weloverwogen 
pogingen zijn ondernomen om mijn 
gezondheid  te vernietigen, die voor de 
betrokken Russische specialisten niet 
verborgen hadden kunnen blijven.
Teneinde mijn beschuldigingen te kun-
nen verifiëren, geef ik hierbij een enkel 
voorbeeld dat u bijgesloten kan aan-
treffen. Het betrokken document, dat 
ik op 7 maart ontving, toont aan dat 
op 12 januari (d.i. twee maanden ge-
leden) een extreem sterk medicijn in 
mijn bloed werd gevonden dat, zoals 
zij dat zelf aanduiden, wordt gebruikt 
voor behandeling voor tuberculose 
en lepra, alhoewel ik nimmer eniger-
lei vorm van antibiotica heb gebruikt 
gedurende de 5 jaar dat ik me in hun 
gevangenis bevind. (..) Ook het feit dat 
dokters twee maanden nodig hadden 
(om me dit te berichten) kan geen an-
dere verklaring hebben dan dat we hier 
te maken hebben met manipulatie. In 
elk geval, zij die me voor mij schade-
lijke stoffen opdringen tegen lepra zijn 
niet degenen die in staat zijn om mijn 
ziekte te behandelen; datzelfde geldt 
voor degenen waartegen ik mijn land 
verdedigde in tijden van oorlog en die 
er belang bij hebben om me tot zwijgen 
te brengen.”

Autopsie-resultaten sluiten niet uit 
dat Milosevic moedwillig van het le-
ven werd beroofd
Bij de autopsie die werd uitgevoerd 
door het Nederlands Forensisch Insti-
tuut (NFI) is vastgesteld dat Milosevic 
stierf als gevolg van een hartaanval en 
dat er zich geen sporen van niet-voor-
geschreven medicijnen in zijn bloed 
bevonden toen hij stierf.

Dit bewijst echter slechts, voor zover 
deze resultaten betrouwbaar zijn te 
achten, dat hij, aan de vooravond van 
zijn dood, niet rechtstreeks werd ver-
giftigd. 
Maar deze uitkomst bewijst daarmee 
nog geenszins dat er niet, in een eer-
der stadium, weloverwogen stappen 
werden ondernomen om zijn gezond-
heid te ondermijnen, teneinde hem, 
stap voor stap, ten gronde te richten. 
 

Alarmerende signalen in november 
2002
Al in november 2002 waren er alarme-
rende signalen dat Milosevic opzettelijk 
schadelijke medicijnen werden toege-
diend, teneinde zijn kwetsbare gezond-
heid verder te beschadigen.

Op 23 november 2002 schreef NRC 
handelsblad een artikel, onder de kop: 
“Milosevic kreeg de verkeerde medicij-
nen”. 
In dit artikel werd gesteld, voor zover 
hier relevant:
“In zijn gevangenis in Scheveningen 
kreeg Slobodan Milosevic de ver-
keerde medicijnen toegediend, die 
tot gevolg hadden dat zijn bloeddruk 
zeer snel steeg. Dit vormde de reden 
dat aan het begin van deze maand het 
proces tegen de voormalige president 
van Joegoslavië werd opgeschort. 
Bronnen binnen het tribunaal hebben 
dit bevestigd. Een woordvoerder van 
het tribunaal ontkent echter dat er fou-
ten zijn gemaakt. Hij weigerde verder 
op de zaak in te gaan, op grond van 
het feit dat het hier zou handelen om 
“een privacy-aangelegenheid van de 
verdachte”.

Kort daarvoor, op 18 november 2002 
werd een cardiologisch rapport over 
Milosevic aan hem ter hand gesteld, 
als uitkomst van een medische onder-
zoek, dat werd uitgevoerd op 15 no-
vember 2002.
Daarin stond onder meer:
“GESCHIEDENIS|S VAN DE PATIENT  
- In  de afgelopen weken tijdens het 
proces wederom sterke stijging van 
de bloeddruk tot omstreeks 220/120 
tot 130 mmHg. De patiënt had geen 
andere klachten die hiermee verband 
houden. Mij is nu gevraagd om een 
prognose te maken met betrekking 
tot Mr. Milosevic’s bloeddruk en om te 
bepalen of de verdachte nog steeds fit 
genoeg is om terecht te staan.”

(...)

“DISCUSSIE - Gedurende het pro-
ces wederom sterke toename van de 
bloeddruk. Meest waarschijnlijk een 
combinatie van een bestaande ten-
dens tot verhoogde bloeddruk en de 
mentale druk van het proces.”

Dit alles speelde zich af in een peri-
ode waarin de aanklager hernieuwde 
pogingen ondernam om de rechters 
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ervan te overtuigen dat Milosevic ge-
dwongen moest worden om een ad-
vocaat te accepteren, hetgeen dan 
zijn recht om zijn eigen verdediging te 
voeren zou usurperen en effectief zou 
betekenen dat hem verder het zwijgen 
werd opgelegd.

Dit oogmerk van de aanklager in ge-
dachten houdend, was er, juist op dat 
moment dus voor haar een duidelijk 
motief voorhanden om te bewerkstel-
ligen dat Milosevic’ gezondheidstoe-
stand zou verslechteren. Dit door een 
situatie te veroorzaken waarin zijn 
bloeddruk bij voortduring uit de hand 
zou lopen. Teneinde hem aldus, qua 
gezondheid, in een positie te brengen 
waarin het voor hem onmogelijk zou 
zijn om zijn eigen verdediging voort te 
zetten.

Alarmerende signalen in augustus 
2004
Twee jaar later was er wederom sprake 
van een situatie waarin de aanklager 
zijn uiterste best deed om te voorko-
men dat Milosevic zelf verder zijn ver-
dediging zou gaan voeren. 
Dat was ook het moment dat het tribu-
naal Kay aan hem opdrong om verder 
als zijn advocaat te fungeren - een 
manoeuvre waar-tegen Milosevic zich 
heftig verzette.

Op 1 september 2004, tijdens een be-
wogen pleidooi tegen deze hernieuw-
de pogingen om hem het zwijgen op te 
leggen, beklemtoonde Milosevic dat hij 
fit genoeg was om ermee door te gaan 
zijn eigen verdediging te voeren, en 
benadrukte vervolgens daarbij dan ook 
nog het navolgende incident:

“Daarom wens ik hier te herhalen: 
mijn recht om mijn eigen verdediging 
te voeren is iets dat ik nimmer zal la-
ten kortwieken of ooit zal laten varen. 
Houdt u dat alstublieft goed in gedach-
ten. En u [rechters] kan uw eigen be-
slissingen nemen, maar ik ontvang de 
medicijnen die me gegeven worden 
door uw mensen, uw medewerkers. 
Wat hier allemaal gebeurt weet ik niet, 
maar ik kan de hele afdeling van de 
Detention Unit hier bij elkaar brengen 
om te laten getuigen wat er gebeurde 
toen het eten dat ik kreeg was verwis-
seld met het eten van de persoon aan 
de andere kant van het gangpad; en er 
was vervolgens een hoop gedoe om 
dit allemaal weer recht te zetten, hoe-

wel het eten zo op het oog precies het-
zelfde was. Het leek precies hetzelfde. 
Ik heb er geen punt van gemaakt. Ik 
weet niet wat er allemaal aan de hand 
was. Maar weest u alstublieft zo vrien-
delijk om in de gaten te houden dat als 
zij, drie jaar lang, iets hebben gezegd 
en ze draaien nu ineens helemaal om 
en zeggen nu iets anders, ik het recht 
om wantrouwend te worden.”

Die laatste opmerking was met betrek-
king tot zijn artsen die, tot dat moment, 
altijd hadden gesteld dat hij fit genoeg 
was om zichzelf te verdedigen. Maar 
die nu plotseling een tegenovergesteld 
standpunt hadden ingenomen.

Toen dit incident speelde betrof het op-
nieuw een cruciaal moment in de po-
gingen van de aanklager om een einde 
te maken aan het feit dat Milosevic zijn 
eigen verdediging voerde. En hem al-
dus het zwijgen op te leggen.
En ditmaal slaagde de aanklager in zijn 
missie: Kay werd aan Milosevic opge-
legd om namens hem voortaan zijn 
verdediging te voeren. 

Maar ook deze poging strandde uit-
eindelijk weer omdat, zoals al aange-
geven, het proces volledig ontwricht 
dreigde te raken doordat de beoogde 
getuigen, onder die omstandigheden, 
het proces vrijwel unaniem begonnen 
te boycotten. 
Waardoor het tribunaal zich uiteinde-
lijk gedwongen zag om weer op zijn 
schreden terug te keren.

Zoals gezegd, tandenknarsend was 
het tribunaal gedwongen om Milosevic 
weer in zijn recht te herstellen om zijn 
eigen verdediging te voeren.

Na zo’n nederlaag wist het tribunaal 
dat er nog maar één weg overbleef 
om Milosevic het zwijgen op te leggen 
- een ultieme en definitieve weg.

Gerechtelijke stappen tegen de 
functionarissen van het tribunaal
In de voorbije jaren ben ik herhaalde-
lijk voor Milosevic opgetreden in pro-
cessen om zijn fundamentele men-
senrechten te verdedigen binnen de 
Nederlandse rechtsorde. 
In dat kader gaf hij opdracht om alle 
stappen te zetten die in een gegeven 
situatie noodzakelijk zouden zijn. Dat 
was het geval in het kort geding dat 
hij voerde tegen de Nederlandse Staat 

vanwege diens medeplichtigheid aan 
zijn kidnapping naar Den Haag, in de 
procedure die hij aanspande tegen de 
amicus curiae Wladimiroff, en in de ge-
rechtelijke stappen die hij nam tegen 
Steven Kay, die zijn recht om zichzelf 
te verdedigen dreigde te usurperen.

In het kader van deze opdracht om 
zijn fundamentele mensenrechten te 
bewaken zullen er thans gerechtelijke 
stappen worden ondernomen tegen de 
officials bij het tribunaal, met name ook 
tegen de betrokken rechters en de be-
trokken aanklagers. Deze rechtsmaat-
regelen zullen worden getroffen op ba-
sis van het Anti-Folterverdrag.

Aangevoerd zal worden dat het tribu-
naal Milosevic in elk geval tenminste 
aan een wrede en onmenselijke be-
handeling heeft onderworpen in de zin 
van dit Anti-Folterverdrag. 
En wel door hem, een ziek man, wiens 
leven al jaren in direct gevaar verkeer-
de, de medische zorg te onthouden 
die hij nodig had. Alsmede door hem 
niet de condities toe te staan die, ge-
let op zijn al jarenlang evidente slechte 
gezondheidstoestand, voor hem nood-
zakelijk waren.

De tribunaal-functionarissen hebben 
zich allemaal bekleed met een immu-
niteit die hen vrijwaart van strafver-
volging voor Nederlandse rechterlijke 
instanties. 
Maar een dergelijke immuniteit is niet 
van toepassing als het gaat om daden 
die in strijd zijn met het Anti-Folterver-
drag.


