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Mei 2013
Beste vrienden en sympathisanten van de AFVN/BvA,
Voor u ligt de Nieuwsbrief van voorjaar 2013. Hierin brengt de redactie verslag uit van de
activiteiten van onze vereniging in de afgelopen maanden en bericht wat er de komende tijd
op de agenda staat. De noodzaak om de strijd tegen opkomend fascisme en racisme in de tijd
van crisis voort te zetten blijkt uit de talloze berichten in de media over de gehele wereld en in
het bijzonder in Europa. In Hongarije verslechtert de situatie voor joden, Roma zienderogen.
Men gaat zelfs zover om de Horthy-collaborateurs een plaats te geven in herdenkingen. In de
Baltische staten vindt openlijke verering plaats van voormalige nazi-leiders, terwijl de
standbeelden van het bevrijdingsleger van de Sovjet Unie verwijderd worden. In Griekenland
en Bulgarije behaalden fascistische en extreemrechtse partijen zetels in de parlementen. In
Duitsland wordt verhevigd actie gevoerd om de NPD een verbod op te leggen. De NSU
(Nationalsozialistische Untergrund) heeft jarenlang met betrokkenheid van bepaalde
veiligheidsdiensten moordachtige praktijken tegen buitenlanders uit kunnen oefenen. In
Nederland zien we hoe de PVV banden aangehaald heeft met het extreemrechtse Front
National in Frankrijk en het Vlaams Belang in België (nu deze partijen langzaamaan hun
antisemitische sentimenten in beginnen te ruilen voor anti-Islamitische sentimenten).
Vandaar dat wij u als AFVN/BvA oproepen onze vereniging te steunen en te versterken.
Hiermede kunnen we ons werk voortzetten en al het mogelijke doen ter bewustmaking en
waakzaamheid te vergroten. De vereniging zal dit blijven doen met een verwijzing naar het
verleden van de gruweldaden van het fascisme voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
TENTOONSTELLING VERZET IN EUROPA
De aangekondigde tentoonstelling van de Europese Commissie en FIR over het Verzet tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Europa zal op 8 juli 2013 in Brussel worden geopend. De
AFVN/BvA heeft hiertoe materiaal samen met het NIOD aangeleverd. De tentoonstelling zal
door vertegenwoordigers van elk land samen met onder meer de FIR, onze concactpersonen
van het Belgische Institut des Vétérans en het gemeentebestuur van Brussel bijgewoond
worden. Meer informatie over de tentoonstelling en een verslag worden t.z.t. gepubliceerd via
de mail en op de website.
De tentoonstelling zal vervolgens als reizende expositie langs diverse Europese hoofdsteden
te bezoeken zijn en kan in zijn geheel door scholen en instituten gereserveerd worden bij de
commissie of via onze vereniging bij de FIR.
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ALGEMENE LANDELIJKE VERGADERING VAN DE AFVN/BOND VAN
ANTIFASCISTEN OP 7 SEPTEMBER 2013
Op zaterdag 7 september 2013 kunt u als sympathisant/donateur de vergadering bijwonen.
Tijdens de vergadering wordt een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter van de vereniging
gekozen, alsmede verslag van de activiteiten en financieel verslag. Verder zal een
Themabijeenkomst aan de middag verbonden worden. U kunt zich aanmelden op het e-mail
adres: I.coletto@Telfort.nl

PROJECT BELGENMONUMENT AMERSFOORT
Inleiding aanleiding, vluchtelingen uit België 1st Wereldoorlog
Over de Eerste Wereldoorlog wordt in Nederland weinig gesproken of historisch onderzoek
verricht. Vooral ten tijde van de Duitse aanval op de vesting Antwerpen, van augustus tot
begin oktober 1914, vluchtten ongeveer één miljoen burgers en dertigduizend militairen naar
Nederland. De militairen werden aan de Nederlandse grens ontwapend. Voor zover ze niet in
burgerkleren naar huis konden terugkeren, of naar Engeland wisten te ontkomen, werden ze in
Nederland geïnterneerd. Ze werden in eerste instantie overgebracht naar kazernes,
bijvoorbeeld naar de Juliana van Stolbergkazerne te Amersfoort, waar op 13 oktober 1914 in
totaal 16.500 Belgische militairen waren ondergebracht (terwijl de kazerne bestemd was voor
slechts vierduizend man). De Belgische officieren werden in pensions e.d. ondergebracht; ze
genoten een zekere bewegingsvrijheid en konden vaak hun familie laten overkomen. Maar de
huisvesting van de soldaten was een groot probleem. Daarom liet de Minister van Oorlog al
spoedig speciale interneringskampen bouwen. Op 5 oktober 1916 werd door de Centrale
Commissie der Werkscholen van de geïnterneerde Belgen in Nederland, onder leiding van
Omer Buyse, aan het college van B&W van Amersfoort een voorstel gestuurd om een
gedenkteken op te richten als blijk van waardering voor de genoten gastvrijheid. Dit
Belgenmonument, in 2000 tot Rijksmonument verklaard, bevindt zich in Amersfoort. De staat
van onderhoud is zodanig dat er nodig restauratie zal moeten plaatsvinden. Afgelopen tijd
werd het plan geopperd onderzoek te doen naar de Belgische vluchtelingen en hun verdere
geschiedenis. Om hier een steentje aan bij te dragen heeft de AFVN/BvA besloten het
initiatief te steunen om een herdenking samen met het Belgische Institut des Vétérans en de
Gemeente Amersfoort in 2017 (100 jaar na dato afloop 1ste Wereldoorlog) te organiseren bij
het Belgenmonument. Het project is tweeledig: onderzoek over het lot van de vluchtelingen
en de herdenking bij het Belgenmonument. i
Om het project voor te bereiden bezoekt een kleine delegatie van de AFVN/BvA op 3 en
4 juni Ypres/Saliant op uitnodiging van het Institut des Vétérans, Brussel.
(Over de Eerste Wereldoorlog verwijzen we u naar het boek van A. den Doolaard in
1934. De titel ervan was "Hoge hoeden en pantserplaten". Meer hierover:
http://afvn.nl/wo_1/doolaard.htm

COMITÉ VORDEN FOUT? Op 4 mei herdenken we de slachtoffers, niet de bezetters!
De burgemeester van de gemeente Bronckhorst, de heer Aalderink, was van plan in
Vorden het bezettingsleger van Hitler te herdenken op 4 mei, onze nationale
herdenkingsdag. Dat is een grote schande en belediging voor de slachtoffers en
nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. Een dergelijke foute herdenking zullen wij
nooit en te nimmer accepteren. Vorden ging toch overstag, maar de toekomst blijft
onzeker.
Het is een hele strijd geweest, maar uiteindelijk besloot Vorden toch maar om de Duitse
herdenking op 4 Mei te schrappen. De druk was groot van vele kanten, en er was ook angst
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voor het geplande protest. Dit gaf de burgemeester uiteindelijk gewoon toe. Natuurlijk had hij
toen al een hele serie kansen om het conflict op te lossen laten liggen. Tegen domheid valt nu
eenmaal niet te werken. Maar of de strijd nu echt voorbij is valt nog te betwijfelen. Er zijn
nog steeds plaatselijke stemmen die een gang langs de Duitse graven in het programma willen
hebben.
Op 4 mei vinden jaarlijks in het hele land herdenkingen plaats met om 8 uur ’s avonds 2
minuten stilte uit respect voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag is er
geen plek voor verzoening met het Duitse bezettingsleger, nazi’s en oorlogsmisdadigers.
De AFVN/BvA, signaleert dat steeds vaker wordt geprobeerd om de nagedachtenis aan de
Tweede Wereldoorlog te vervalsen. Vorig jaar nog legde de rechtbank een verbod op aan de
gemeente Bronckhorst om eerbetoon te brengen aan Wehrmacht-soldaten op 4 mei. In hoger
beroep dit jaar heeft de gemeente alsnog haar zin gekregen.
De AFVN/BvA was diep geschokt en kondigde in navolging van de bezwaren vanuit het
Nationaal Comité 4 en 5 Mei, joodse organisaties, het voormalig verzet en andere betrokken
organisaties een breed protest aan in Vorden op 4 mei uit respect voor de slachtoffers en
nabestaanden en voor hen die de herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog levend willen houden.
Ons motto: ‘Wij zijn ook voor verzoening, alléen met díe krachten die ook optreden
tegen fascisme en oorlog!’
Bij het protest zouden ook nabestaanden van omgekomen familieleden en bekenden uit
Duitsland en hun organisaties van vervolgden van het naziregime aanwezig zijn. Samen
maken wij een vuist tegen de verering van het bezettingsleger van Hitler dat in heel Europa
dood en verderf heeft gezaaid. De aankondiging van de komst van onze Duitse kameraden
was reden genoeg voor de Vordens bestuurders om zich achter de oren te krabben. In de pers
kwamen ze met een zwak excuus dat “er ongeregeldheden vanuit antifascistische zijde te
verwachten waren en dat daarom de herdenking van de Wehrmachtsoldaten geschrapt was uit
het officiële gedeelte”. Inhoudelijk werd door de bestuurders nog steeds niet ingegaan op onze
bezwaren. Samen met een delegatie van de VVN/BdA en DKP werden bloemen gelegd bij
het verzetsplein en toespraken gehouden. Op de begraafplaats werden door onze groep
bloemen gelegd bij de graven van geallieerde soldaten van de Royal Air Force.
Er worden nadere stappen overwogen tegen het gemeentebestuur van Vorden. Elke poging
om daders te herdenken zullen voorgoed verboden dienen te worden. De AFVN/BvA heeft
voorgesteld om de tentoonstelling “Die Verbechen der Wehrmacht” (De misdaden van de
Wehrmacht) naar Vorden te halen. Verder zullen wij ons samen met anderen inzetten voor
verplaatsing van de Wehrmachtgraven uit Vorden naar de begraafplaats in Ysselsteyn
(Limburg).
9 MEI INTERNATIONALE DAG VAN HERDENKING VAN BEVRIJDING VAN
HET FASCISME
Op 9 mei 2013 was een delegatie van de AFVN/BvA aanwezig bij de herdenking op het
Russische Ereveld te Leusden. Op het Russisch Ereveld in Leusden, naast de Amersfoortse
begraafplaats Rusthof, liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjetunie begraven.
In september 1941 komen op de veelosplaats bij station Amersfoort 101 krijgsgevangenen uit
Centraal-Azië aan. De Amersfoortse bevolking weigert de Sovjetrussen met hun mongoolse
gelaatstrekken als Untermenschen te beschouwen, zoals de Duitse bezetter het voor ogen zag.
Tijdens hun verblijf in Kamp Amersfoort overlijden 24 Sovjetrussen. Op 9 april 1942 worden
de overgebleven 77 gefusilleerd. Na de oorlog worden hun stoffelijke overschotten
herbegraven op Rusthof.
Meer over de 9e mei als internationale dag van overwinning op nazi-Duitsland kunt u lezen op
de website:
http://afvn.nl/wo_2/9_mei_herdenken_we_de_overwinning_op_Nazi_Duitsland.htm
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De toespraak van de Russische amabasadeur in Nederland, de heer Roman A. Kolodkin, is te
lezen op de website: http://afvn.nl/wo_2/Toespraak_ambassadeur_Rusland_Nederland.htm

We doen wederom een beroep op u om – voor zover uw portemonnee het toelaat - een
bijdrage te geven voor ons antifascistische werk, de organisatie en de website. Over de
noodzaak van de antifascistische strijd kunt u op de website meer lezen. Ons blijkt telkens
weer hoeveel feiten nog onbekend zijn bij jong en oud. Media en onderwijsinstellingen geven
onvoldoende informatie of verdraaien soms de feiten. Om de geschiedenis van het verzet
tegen het fascisme voor de jonge generatie levend te houden en de strijd van toen te verbinden
met de strijd van nu tegen discriminatie, oorlog en opkomend fascisme geeft onze website een
handvat. Steun daarom juist nu de AFVN/Bond van Antifascisten!
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en nieuws op onze website, www.afvn.nl
meldt u zich dan aan bij: : I.coletto@Telfort.nl
U ontvangt dan de Nieuwsbrief voortaan digitaal en bespaart met ons de kosten.
Met antifascistische groeten,
Piet Schouten, namens de redactie,
Bestuurslid AFVN/BvA, vice-vz. FIR
Uw bijdragen zijn van harte welkom op bankrekeningnummer ING 3206900
ten name van de AFVN, Woudenberg




Ik wil graag meer weten over de AFVN

Naam: ………………..………... Email:…………………
Ik ben geïnteresseerd en wil graag dat u contact met mij opneemt
Naam: ……………………… ………………………………………………………….. Email:……………………
Ik wil me graag actief inzetten voor de AFVN
Naam: ………………..…………..Email:……………………

.
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgenmonument_(Amersfoort)

De AFVN is lid van de Fédération Internationale des Résistants - antifascistische organisatie, kortweg FIR.
De AFVN neemt regelmatig deel aan de besprekingen en de congressen die door de FIR georganiseerd worden.

