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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 bekend-
heid houden, respectievelijk bekend-
heid krijgen; 
b. herlevend fascisme (neo-fascisme) 
te signaleren en met alle, bij de wet 
geoorloofde middelen te bestrijden;
c. te strijden voor vrede en vriendsc-
hap 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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Beide bovenstaande begrippen 
hebben altijd de lading van indoc-
trinatie in zich. Ze zijn subjectief 
en worden dus beide in eerste 
instantie als negatief ervaren. Wij 
weten het zelf wel toch? Of in 
het ergste geval denken we “laat 
ze maar kletsen, het is toch alle-
maal waardeloos. Na mij de zond-
vloed.”
Gelukkig behoort u, als lezer van 
de anti fascist, niet tot die ge-
noemde groepen. U wilt feiten, 
maximaal bewijsbare feiten.

Als redactie van dit blad doen 
wij dan ook ons best om u die 
feiten te leveren. Zijn wij daarmee 
objectief? Nee, dat zijn we niet! 
Wij gaan uit van de gezamenlijke 
belangen van het overgrote deel 
van de wereldbevolking: die men-
sen die met eerlijke arbeid ‘hun 
brood’ moeten kunnen verdienen.

Binnen dat kader treft u in dit 
nummer ook twee artikelen over 
de Europese ontwikkelingen.
Ontwikkelingen die volgens ons 
een gevaar inhouden voor de 
wereldvrede. Kan het nog erger 
dan in de laatste tijd, met de oor-
logen tegen Joegoslavië, Afgha-
nistan en Irak? Ja, dat kan.
De Europese Unie stevent met 
haar politiek regelrecht af op een 
toekomstige oorlog met de VS.
Overdreven? Lees in dit nummer 
over de invloed van Henry Ford 
op de ideologie van het natio-
naal-socialisme, over de algemene 
principes van oorlogspropaganda, 
over de Lissabon-strategie van de 
EU en de Europese Grondwet 

die deze strategie een grondwet-
telijk kader moet geven. Hoe alle 
oppositie tegen deze ontwikkelin-
gen monddood gemaakt gaat 
worden. Meer dan ooit in de afge-
lopen honderd jaar.
Waakzaamheid is meer dan gebo-
den.

Moeten we niet weer de straat 
op om te proberen deze negatieve 
ontwikkeling te stoppen? Verzet 
is toch meer dan er over praten, er 
over lezen, of er over schrijven?
Nu kunnen we het bovenstaande 
nog straffeloos schrijven, al is 
het in vragende vorm, maar als 
de nieuwe EU-Grondwet aange-
nomen is niet meer. Oproepen tot 
verzet wordt strafbaar!
Vertrouwen op het Europees 
Parlement als democratisch con-
trole-orgaan is zinloos. Dit Par-
lement heeft niet veel meer 
bevoegdheden dan een Onderne-
mingsraad.

Lees over de geschiedenis en 
de plannen van de machthebbers 
binnen de EU. Veel van die plan-
nen tonen een huiveringwekkende 
overeenkomst met de ontwikke-
lingen in het begin van de vorige 
eeuw. Toen waren het de joden 
volgens de semi-christelijke pro-
paganda, nu zijn het de moslim-
extremisten. Toen was het het 
joods-bolsjewisme, nu is het het 
moslim-terrorisme.

Wij proberen u feitenmateriaal te 
leveren, trek uw eigen conclusie!

De redactie

Propaganda en anti-propaganda

Workshop Antifascisme bij het NSF, zaterdag 27-10-2004, 
14.30 tot 16.15 uur, Witte Kamer. Zie ook blz. 4
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Niet in dit nummer
Wat krijgen we nou, zult u 
zeggen. Gaat de redactie nu ver-
antwoorden waar ze niet over 
kunnen of willen schrijven?

Laat ik het zo zeggen, we willen 
nog het één en ander kwijt maar 
hebben gebrek aan ruimte in dit 
nummer. De vorige was een dikke, 
maar daar hebben we de centjes 
niet meer voor. Dus doen we het 
nu maar zo.
Allereerst moet ik u mededelen 
dat de wedergeboorte van Thomas 
in het vorige nummer helaas van 
korte duur was. Onze voorzitter, 
Joop Smidt (tevens Thomas), heeft 
te kennen gegeven al zijn taken 
neer te moeten leggen omdat hij 
het fysiek niet meer aankan. Voor 
het  bestuur kwam dit niet geheel 
onverwacht, maar desondanks is 
het een zware klap. Joop blijft wel 
adviseur, we mogen altijd bij hem 
aankloppen. Dat zullen we zeker 
regelmatig doen, ook als het niet 
echt noodzakelijk is.

Ja, en dan hebben we nog Boris 
Ditrich, die zonodig naar Cuba 
moest om de dissidenten daar een 
hart onder de riem te steken. Hij 
ging voor de mensenrechten weet 
je wel? 
Hoe het afgelopen is, daar hebben 
we allemaal wel via de media 
kennis van genomen. Wij dus ook 
toen we 2 Vandaag op de bewuste 
dag bekeken. Grappig was wel dat 
er een interview met zijn D66-

partijgenoot Kohnstam achteraan 
kwam. Kohnstam vertelde over 
de aantasting van de privacy in 
Nederland. Dat werd goed onder-
steund met een gerelateerde 
opsomming van wat 
er allemaal op dat 
gebied gebeurd is in 
ons landje.
We kunnen ons bijna 
voorstellen dat Boris 
uitwijkt naar Cuba. 
Gratis en kwalitatief 
hoogstaande gezond-
heidszorg, gratis en 
goed onderwijs (was 
dat niet een D66 
item?), maar je mag 
in dat land niet zeggen dat je 
het kapitalisme terugwilt en daar      
gelijktijdig bondgenoten voor 
zoeken. En dus kwam Boris als 
bond-genoot. Gelukkig waren de 

mensen daar, die de belangen van 
de Cubaanse bevolking verdedi-
gen, tijdig op de hoogte en kwam 
hij niet verder dan het vliegveld. 
Sterker nog, hij mocht met het-

zelfde vliegtuig terug!
Nou valt te hopen dat hij nog 
de gelegenheid gehad heeft het 
vervolg van 2 Vandaag te bekijken 
en wat ‘kameraad’ Kohnstam daar 

vertelde.
Hij hoeft dus 
voortaan de 
deur niet meer 
uit, als het om 
mensenrechten 
gaat. Of zou hij 
dàt niet snap-
pen?

Jan Cleton,
secretaris
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Hulp gevraagd!
Op 26-27 en 28 november neemt de 
AFVN deel aan het Nederlands Sociaal 
Forum (NSF) in de beurs van Berlage in 
Amsterdam. De AFVN neemt deel met een 
workshop in de groep Oorlog, Vrede en 
Conflict, onder de titel Antifascisme.

De inhoud is als volgt vermeld: Wat is fascisme? 
Mogen we ook spreken van fascisme als enkel 
van fascistoïde ontwikkelingen en daden sprake 
is?

De samenvatting luidt: Vaak wordt er gezegd: 
dat is fascistisch. Is dat terecht? Onderschatten 
we de ernst van het fascisme niet, als we 
die naam te pas en te onpas vastplakken aan 
staatscriminaliteit, oorlogsmisdaden etc.? Een 
discussie over dit onderwerp kan duidelijkheid 
brengen in de beoordeling van oorlog, terrorisme 
en zelfs vrede.
Tevens zal er deze drie dagen een kraam van 
de AFVN aanwezig zijn, waar we verschillende 
materialen te koop aanbieden, zoals de boeken 

AFVN in actie!

uit de literatuurlijst, ander bruikbaar 
materiaal en uiteraard de laatste num-
mers van de anti fascist.

Onze penningmeester Piet Schouten 
en secretaris Jan Cleton zullen de 
discussie in de workshop begeleiden. 
Wat we dus nodig hebben zijn 
krachten die de kraam willen 
‘bemensen’.
Tevens doen we een beroep op onze 
leden/lezers om aan de discussie 
in de workshop deel te nemen en 
andere antifascisten op te roepen 
dat ook te doen.

Ziet u mogelijkheden? Neem dan 
contact op met het secretariaat van 
de AFVN.

Secr. AFVN, Jan Cleton, Leharstraat 
8, 6961 BM  Eerbeek, tel. 
0313-654685, e-mail 
secrafvn@zonnet.nl
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Iedereen die de geschiedenis van 
het zogenaamde ‘proces’ tegen 
Milosevic heeft gevolgd, weet welke 
dreunen Milosevic de afgelopen 
jaren heeft uitgedeeld aan het 
‘Joegoslavië-tribunaal’.

Historie
Voor een goed begrip van de recente 
ontwikkelingen inzake het ‘Joegoslavië-
tribunaal’ nog even terug naar de dagen 
dat de NAVO bommen deed regenen op 
Joegoslavië. 
De verwoestingen waren groot en het 
aantal slachtoffers was hoog. De protes-
ten tegen deze naakte agressie door de 
NAVO-landen zwollen aan toen de bom-
bardementen maar doorgingen, maand 
na maand. De NAVO wilde het karwei 
afmaken, en de bombardementen nog 
meedogenlozer maken. Maar intussen 
dreigde de publieke opinie in het westen 
te kantelen.

Het ‘tribunaal’ als bliksemafleider
Op dat moment snelde het ‘Joegoslavië-
tribunaal’ de NAVO te hulp.
Na overleg op het hoogste niveau met 
de Amerikanen kwam de aanklager 
van het ‘tribunaal’ met haar klacht 
tegen president Milosevic en zijn mede-
regeringsleden. Op beschuldiging van 
oorlogsmisdaden in Kosovo. 
Daarmee was de aandacht voldoende 
afgeleid en kon de NAVO de bommen-
terreur tot ongekende hoogte opvoe-
ren. De Joegoslavische regering zag 
zich vervolgens gedwongen om een per 
saldo nadelige uitkomst te aanvaarden. 
Het alternatief was dat het land één 
grote puinhoop zou veranderen. 
De NAVO had een Pyrrusoverwinning 
behaald, duizenden waren gedood en er 
was voor meer dan 100 miljard schade 
aangericht.

De agressieoorlog van de NAVO tegen 
Joegoslavië was evenzeer op leugens 
gebaseerd als de recente oorlog tegen 
Irak. Maar werd door de publieke opinie 
toen niet als zodanig ontmaskerd.
De aanklacht van het ‘Joegoslavië-
tribunaal’ tegen de ‘moordzucht’ van 
Milosevic speelde daarin een belangrijke 
rol. Die fungeerde als bliksemafleider 
voor de pure agressie, waarvan hier 
sprake was.

Manipulatie met de schuldvraag voor 
het balkan-drama
Maar de rol van het ‘Joegoslavië-
tribunaal’ strekte nog veel verder. Door 

Milosevic de schuld in de schoenen 
te schuiven van het bloedige uiteenval-
len van de voormalige Joegoslavische 
federatie, was op slag ook de aandacht 
afgeleid van de overheersende westerse 
rol bij de afbraak van deze staat.

Het vervolg is bekend. Milosevic werd 
naar Den Haag ontvoerd om zogenaamd 
‘terecht te staan’. 
En klachten tegen de NAVO-agressie 
jegens Joegoslavië en tegen de door 
de NAVO gepleegde oorlogsmisdrijven 
werden door datzelfde ‘Joegoslavië-
tribunaal’ eenvoudig afgewimpeld.
Ook dit laatste maakt volstrekt duidelijk 
dat het ‘Joegoslavië-tribunaal’ niets meer 
en niets minder is dan een instrument 
van Amerika en de NAVO.

De mythe van de onafhankelijkheid 
van het ‘tribunaal’ 
Desondanks wordt, met name hier in 
het westen, nog steeds de objectiviteit 
en onafhankelijkheid van dit ‘tribunaal’ 
gepredikt.
Verwezen wordt dan onder meer naar 
het feit dat er ook een aantal Kroaten en 
Bosnische Moslims zijn aangeklaagd. 
Verder hoort men dan bezweren dat 
heus ook Tudjman en Izetbegovic wel 
zouden zijn aangeklaagd, als deze maar 
tijd van leven hadden gehad. Een ver-
haal waarmee thans alleen nog maar 
de ware gelovigen kunnen worden be-
diend.

Inmiddels zijn door dit zogenaamde 
‘tribunaal’ wel alle voormalige Servische 
leiders, politieke zowel als militaire, 
aangeklaagd. Stuk voor stuk en zonder 
ook maar één uitzondering. De leiders 
van de opstandige Servische entiteiten 
incluis.
En dat is de derde boodschap die de 
Amerikanen via dit ‘tribunaal’ willen doen 
uitgaan: iedereen die zich militair verzet 
tegen de Amerikaanse opperheerschap-
pij en niet op tijd inbindt, wordt gestraft. 

Overigens is het ‘tribunaal’ altijd brutaal 
genoeg geweest om van zijn banden 
met de NAVO zelf geen enkel geheim te 
maken. Kennelijk rekenend op onuitput-
telijkheid van het krediet dat het in de 
westerse politiek en media zou hebben. 
Zo vertelde de voormalige plaatsvervang-
ende hoofdaanklager Hewitt nog in juni 
jl. in een interview aan de NRC onge-
geneerd hoe de talrijke Amerikaanse 
medewerkers van het ‘tribunaal’ even-
zeer kind aan huis waren bij de 

Amerikaanse ambassade als op de bure-
len van het ‘tribunaal’.
 
De lakmoesproef voor het ‘tribunaal’
Maar ook zonder te bekijken wat het 
‘tribunaal’ nu wel of niet in feite doet, is 
er een overtuigende lakmoesproef om 
helder en overtuigend in beeld te krijgen 
wat werkelijk de mate van onafhankelijk-
heid en onpartijdigheid hiervan is.
Die lakmoesproef bestaat eruit de opstel-
ling van de Amerikanen tegenover dit 
instituut te observeren en te verdis-
conteren. In vergelijking met hun opstel-
ling jegens andere internationale rech-
tsinstellingen. 

Als de Verenigde Staten iets als vol-
strekt verderfelijk beschouwen dan is dat 
wel, zoals bekend, alleen al de moge-
lijkheid dat enig onafhankelijk interna-
tionaal tribunaal over hun onderdanen 
een strafrechtelijk oordeel zou kunnen 
vellen. Daarom haat de VS-administratie 
het Internationale Strafhof als de pest, 
doet er alles aan om dit in de interna-
tionale arena onderuit te schoffelen, en 
bedreigt zelfs openlijk Nederland met 
een invasie als ons land, als gastheer 
van dit Internationale Strafhof, het ooit 
zou wagen een Amerikaans onderdaan 
ten dienste van dit Strafhof op te slu-
iten.

Vormt het Internationale Strafhof voor 
de Amerikanen een soort baarlijke    
duivel, tegelijkertijd bejegenen zij het 
‘Joegoslavië-tribunaal’ als een knuffel-
beer. 
Dat kan maar één ding betekenen: voor 
de VS is het een uitgemaakte zaak 
dat het ‘Joegoslavië-tribunaal’ nooit en 
te nimmer zelfs maar een poging zal 
ondernemen om een Amerikaans onder-
daan te vervolgen. Hoewel het ‘tribu-

Door Nico Steijnen, advocaat
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Nico Steijnen aan het woord. Foto’s Jan Beentjes

naal’ daartoe formeel wel de bevoegdheid 
bezit. 

Kennelijk zijn de garanties, dat zo iets 
nimmer zal plaatsvinden absoluut en 
waterdicht. Anders zou het ‘Joegoslavië-
tribunaal’ immers allang dezelfde bejege-
ning te beurt zijn gevallen als nu het 
Internationale Strafhof. 
Beter gezegd, anders was het er nooit 
gekomen. 

Geen wonder dat de Amerikanen zich 
geen moment zorgen hebben gemaakt 
over het pseudo-onderzoek dat het ‘tribu-
naal’ na de NAVO-bombardementen van 
Joegoslavië zogenaamd instelde. 
Hoezeer mensenrechten-organisaties als 
Amnesty International en Human Right 
Watch ook betoogden dat daarbij van 
NAVO-zijde oorlogsmisdaden waren 
gepleegd, de uitkomst van dit ‘onderzoek’ 
van het ‘tribunaal’ stond al van tevoren 
vast. 
De Amerikaanse controle over het tribu-
naal is volledig en sluitend.

Het ‘Proces van de Eeuw’ als de flop 
van de eeuw
Milosevic heeft zich, de afgelopen twee 
jaar, op magistrale wijze verdedigd. Wat 
voor de NAVO-triomfantalisten het ‘Proces 
van de Eeuw’ had moeten worden, heeft 
hij onmiddellijk, vanaf de eerste proces-
dag, 180 graden omgekeerd en omge-
smeed tot een directe aanval op de wer-
kelijke schuldigen: de NAVO-landen onder 
leiding van de VS. 
Vervolgens is hij begonnen aan een niet 
aflatende reeks, waarin hij van de ene 
getuige na de andere gehakt maakte. 
Vele getuigen werden daarbij als pure 
leugenaars ontmaskerd, zonder dat de 
rechters van het ‘tribunaal’ tegen derge-

lijke meinedigheden optraden.
Intussen verstomde al gauw de media-
aandacht. Dit was niet wat de westerse 
media graag in beeld gebracht zagen: 
een voortdurende ontmaskering van het 
spinsel van westerse leugens en NAVO-
misdaden.

Schrik en verbijstering bij het ‘tribu-
naal
Het ‘tribunaal’ heeft een en ander met 
schrik en verbijstering moeten aanzien. 
Men had gehoopt, door honderden getui-
gen tegen Milosevic in stelling te bren-
gen en tonnen documenten over hem 
uit te storten, hem fysiek tot instorten 
te brengen.
Dat is niet gelukt, hoewel het ‘tribunaal’ 
er zodoende wel in geslaagd is zijn 
gezondheid ernstig te ondermijnen.
En nu, na twee jaar onderhevig te zijn 

geweest aan het spervuur van getuigen 
en de vloed van documenten van de 
aanklager, was Milosevic zelf aan de 
beurt. 
Het moment was gekomen dat hij, van 
zijn kant, zijn zaak naar voren zou mogen 
brengen en zijn getuigen zou mogen 
oproepen en ondervragen. Maandenlang. 
Milosevic had al aangekondigd dat hij, 
evenals de aanklager, honderden getui-
gen zou doen oproepen. Waaronder de 
complete westerse politieke top van des-
tijds. 

Milosevic op de spreekstoel als schrik-
beeld
Met angst en beven heeft het ‘tribunaal’ dit 
moment naderbij zien komen. Milosevic, 
die de situatie in feite al beheerste in 
de afgelopen jaren toen de aanklager 
bezig was haar zaak te brengen, zou 
nu, maandenlang, een platform krijgen 
om zijn boodschap onbelemmerd uit te 
dragen. 
Zijn boodschap dat dit proces één grote 
cover-up is voor de misdaden die de 
NAVO jegens Joegoslavië heeft begaan 
en de voor de schuld die het Westen 
heeft aan het uiteenvallen van Joegosla-
vië.
En zijn boodschap dat het tegen hem 
gerichte ‘proces’ er alleen maar op uit is 
om, misbruik makend van de schijn van 
de ‘objectiviteit’ van het recht, de CNN-
’waarheid’ over de schuld aan Balkan-
catastrofe definitief in de geschiedenis 
te verankeren. De CNN-’waarheid’ dat 
deze tragedie de schuld zou zijn geweest 
van Servische grootheidswaan, onder 
opperleiding van het monster Milosevic. 

Noodgreep van het ‘tribunaal’
Koste wat het kost heeft het ‘tribunaal’ wil-
len voorkomen dat Milosevic maanden-
lang aldus op het spreekgestoelte zou 



november 2004 De Anti Fascist 7

Door Vanessa Stojilkovic 

De firma Hasbro eist van EPO 265.000 
euro, omdat die het boek Monopoly 
(Blufpoker) uitgegeven heeft. De mul-
tinational had een tijd geleden de 
Amerikaanse vice-minister van Defensie 
Wolfowitz in zijn raad van bestuur en 
beweert nu dat dit boek een namaak is 
van zijn spel Monopoly. Hasbro zegt dat 
het slachtoffer is van namaak. Maar wie 
kan in alle ernst beweren dat het boek 
van Michel Collon de verkoop van het 
spel Monopoly doet dalen? Het doel is 
duidelijk anders. 

De multinational US Hasbro heeft op 16 
mei 2003 de uitgeverij EPO gedagvaard 
voor de rechtbank van Parijs. Hij eist 
150.000 euro voor schade aan zijn 
merk, 100.000 euro voor ‘parasitisme’ 
en 15.000 euro voor ‘kosten’. Waarom 
in Parijs, hoewel EPO een Belgische 
uitgeverij is? Omdat van Franse recht-
banken bekend is dat ze zaken van vrije 
meningsuiting en van namaak strenger 
plegen te interpreteren. 

Op 9 juli 2004 heeft Hasbro-Monopoly in 
eerste termijn gelijk gekregen van een 
rechtbank in Parijs en werd de uitgever 
veroordeeld tot het betalen van 20.000 
euro. Die heeft beslist in beroep te 
gaan. Is het een gewoon handelscon-
flict? Helemaal niet. 

Het ‘juridisch’ voorwendsel is grof 

Hasbro zegt dat het slachtoffer is van 
plagiaat. Het verbod om bestaande han-
delsmerken te gebruiken dient om oneer-
lijke concurrentie tegen te gaan. Een 
boek met een politieke analyse is uiter-
aard geen concurrentie voor de verkoop 
van een gezelschapsspel. Het boek van 
Michel Collon heeft misschien de elite 
van de Verenigde Staten in verlegenheid 
gebracht door hun strategie van globale 
oorlog te ontmaskeren. Maar wie kan in 
alle ernst beweren dat het de verkoop 
van het spel Monopoly zou doen dalen? 

Een van de bestuurders van Hasbro was 
Paul Wolfowitz. Hij is nu vice-minister 
van Defensie en één van de strategen 
van de totale oorlog. Hij pleitte al sinds 
1991 voor een nieuwe aanval op Irak. Bij 
zijn aanstelling tot minister heeft hij die 
lucratieve activiteit stopgezet (Hasbro is 
een van de wereldleiders in de speel-
goedindustrie). Maar business en politiek 
zijn communicerende vaten. 

Het doel is de uitgever kapot maken 

EPO (www.epo.be) is actief in Frankrijk 
en België en kreeg de laatste jaren 
bekendheid door een aantal opmerke-
lijke boeken over het VS-imperialisme. 
Zoals 11 september van Peter Franssen, 
Palestina van Lucas Catherine of de 
boeken van Calvo Ospina over de 
banden tussen de CIA, Bacardi en 
de Cubaanse maffia. Of het boek van 
Mohamed Hassan en David Pestieau 
over de bezetting van Irak. De uitgever 
vecht om zijn onafhankelijkheid te 
behouden tegenover de grote uitgevers 
die in handen zijn van de industrie en 
de financiële machten. Door dergelijke 
hoge sommen te eisen wil Hasbro het 
EPO duidelijk onmogelijk maken dit werk 
voort te zetten. 

(1) Het boek is samen met Poker Menteur 
naar het Nederlands vertaald en ver-
schenen als Blufpoker. De grootmachten, 
Joegoslavië en de komende oorlogen 
(EPO, Berchem-Antwerpen). 

Uitgeverij EPO moet worden gered! 
Wat kunt u daarvoor doen? 

Een protestmail sturen naar Hasbro op 
zijn site: http://www.hasbro.com of http://
www.hasbro.fr (of Hasbro, 1027 Newport 
Avenue Pawtucket, Rhode Island, 02862. 
USA. Kopie aan
michel.collon@skynet.be. 

Als teken van solidariteit, (om de 
proceskosten te dekken) een of meer-
dere exemplaren kopen van het boek 
Blufpoker, voor uzelf, als eindejaarsge-
schenk... Ook te bestellen bij de AFVN 
(zie literatuurlijst).

Monopoly van Michel Collon wekt 
wrevel bij regering-Bush 
Uitgeverij EPO dreigt 265.000 euro te moeten betalen 

komen te staan. Daarom heeft het zich 
gedwongen gezien tot een noodmaatregel. 
De noodmaatregel om, met een haast 
onvoorstelbare schending van diens funda-
mentele rechten, Milosevic het woord te 
ontnemen.
En wel door hem voortaan het recht te 
ontzeggen om zijn eigen verdediging te 
voeren. 
Een recht dat, als een fundamenteel 
mensenrecht, is opgenomen in alle majeure 
mensenrechten-verdragen. Een recht dat 
ook klip en klaar is opgenomen in de regle-
menten van het zgn. ‘tribunaal’ zelf. Een 
recht waarvan ook het ‘tribunaal’ eerder 
talloze malen de onaantastbaarheid had 
bezworen in datzelfde Milosevic-’proces’. 

Ondubbelzinnige schending van men-
senrechten
Deze ondubbelzinnige schending van de 
mensenrechten van Milosevic getuigt ervan 
hoezeer het ‘tribunaal’ door het optreden 
van Milosevic in paniek is gebracht.
En bewijst ook even ondubbelzinnig 
opnieuw waar dit zgn. ‘tribunaal’ voor 
staat.
Het ‘tribunaal’ ontmaskert zichzelf steeds 
verder als het instrument dat het in feite 
is.

Tegenactie van Milosevic’ zijde
De strijd tegen de gevolgen van dit optreden 
gaat onverdroten voort.
In opdracht van Milosevic heb ik inmiddels 
bij het advocatentuchtcollege een klacht 
ingediend tegen de advocaat Kay die zich 
voor deze kar van het ‘tribunaal’ heeft laten 
spannen. En de verdediging van Milosevic 
heeft geüsurpeerd.
Bij het medisch tuchtcollege heb ik tevens 
een klacht ingediend tegen de arts Van 
Dijkman, die zich door het ‘tribunaal’ voor 
dit spel heeft laten misbruiken door een 
medische verklaring te ondertekenen dat 
Milosevic fysiek niet meer in staat zou zijn 
zelf zijn verdediging te voeren. Daarmee 
heeft hij zich schuldig gemaakt aan een 
politiek oordeel, onder het mom van een 
medische verklaring.
Maar beslissend is dat het hele circus 
knarsend en krakend tot stilstand komt, nu 
de door Milosevic aangezochte getuigen 
massaal wegblijven.
En zo wordt de schade die het ‘tribunaal’, 
onder druk van het magistrale optreden 
van Milosevic, zichzelf toebrengt al groter 
en groter.

Wilt u de verdediging van Milosevic 
steunen, dan kan dit op gironummer 
972992 van de Stichting Steunfonds 
Juridische Hulp te Zeist o.v.v. ‘Proces 
Milosevic’.
Milosevic zelf is zowel in eigen land 
als in het buitenland vrijwel volledig 
kaalgeplukt. 



november 2004 De Anti Fascist 8

Verzetsgroepen en illegale wer-
kers werden tijdens de Duitse 
bezetting bedreigd door twee vor-
men van verraad. De eerste vorm 
betrof het externe verraad, dat 
vooral uit de hoek kwam van 
NSB’ers en andere handlangers 
van de Duitse bezetters, en af 
en toe op rekening van gewone 
burgers kon worden geschreven 
waarbij de drijfveren vaak gezocht 
moesten worden in jaloezie, dom-
heid of berekening. De tweede 
vorm was het interne verraad.
Hierbij ging het in de meeste geval-
len om infiltratie door verraders en 
collaborateurs, de zogenaamde 
V-mannen of vrouwen, of om 
leden van de verzetsgroepen zelf 
die na arrestatie door de SD 
(Sicherheitsdienst) werden “om-
gedraaid” en voor de vijand ging-
en werken. De organisatie die 
het meest te lijden heeft gehad 
van intern verraad is de linkse 
Amsterdamse verzetsgroep 
CS-6.

Over de herkomst van de naam 
CS-6 lopen de verklaringen uiteen. 
Sommige ex-leden van de groep 
die de oorlog overleefden zeggen 
dat CS-6 staat voor Correlistraat 
6, het Amsterdamse adres van de 
familie Boissevain waar de verga-
deringen van de groep werden 
gehouden. Anderen beweren dat 
CS-6 Centrum voor Sabotage 6 
betekend. De 6 zou slaan op 
5 eerdere mislukte pogingen om 
een dergelijke organisatie van de 
grond te krijgen. Met zekerheid 
valt hier niets over te zeggen 
omdat van de leidende leden 
van de groep niemand de oorlog 
heeft overleeft. Er zijn ook andere 
vragen met betrekking tot de 
geschiedenis van de groep 

waarop, om dezelfde reden, geen 
antwoord te vinden is. Zo is het 
ook niet duidelijk wanneer CS-6 
precies is opgericht. Het is be-
kend dat in de eerste oorlogs- 
jaren een groep van linkse stu-
denten en intellectuelen, die later 
de basis van CS-6 vormden, vele 
soorten verzetswerk uitvoerden. Er 
werden papieren vervalst en ge-
stolen, hulp gegeven aan onder-
duikers, bonnen rondgebracht, 
werk verzet voor de illegale pers 
en op kleine schaal was er ook 
sprake van sabotage.

De groep werd geleid door de 
zenuwarts Gerrit Kastein, een 
voormalig Kominternagent, die 
vanaf het begin in het verzet in 
Den Haag zat, na als arts bij de 
Internationale Brigade te hebben 
gediend in de Spaanse burger-
oorlog. 
Kastein had veel contacten met 
de illegale CPN en een belang-
rijke positie in het Militair Contact 
(de Mil), de sabotage groep van 
de partij. Hij werkte ook als tussen-
persoon om de contacten gaande 

te houden tussen de CPN-leiding 
en Koos Vorrink. Langzaamaan 
begon CS-6 in 1942 steeds meer 
vorm te krijgen en meer en meer 
jongeren sloten zich aan. Naast 
de verzetsactiviteiten werd er ook 
aandacht besteed aan scholing. 
Zo gaf P.A.M. Pooters, die een 
belangrijke ideologische positie 
innam binnen de groep, regel-
matig scholingen Marxisme aan 
de Koninginneweg 121 in Amster-
dam, het huisadres van Reina 
Prinsen Geerligs. Haar ouders 
waren uit veiligheidsoverweging-
en naar Laren verhuisd, dus was 
het huis beschikbaar voor velerlei 
verzetsactiviteiten. Reina behoor-
de tot de kern van de organisatie 
samen met Hans Katan, Leo 
Frijda, Jan Verleun en de broers 
Sape en Bram Kuiper. Naast 
de nauwe banden met de CPN 
werd er ook samengewerkt met 
de Persoonsbewijzen Centrale en 
andere onderdelen van het kun-
stenaars en studenten verzet. Zo 
waren er sterke banden met het 
illegale studentenblad ‘De Vrije 
Katheder’. Hans Katan zette bij-
voorbeeld samen met de com-
muniste Geertje van de Molen 
een Vrije Katheder-afdeling op in 
Groningen.

Naar buiten toe kreeg de groep 
vooral in Amsterdam bekendheid 
door een paar spectaculaire acties 
die bij de bevolking goed aan-
sloegen. Zo stak Sape Kuiper een 
filmtheater op het Rembrandtplein 
in brand waar aan de lopende 
band de meest smerige Duitse 
propagandafilms werden vertoond. 
Het theater brandde tot de grond 
toe af. Er werd ook een poging 
gedaan om de Hollandsche 
Schouwburg in brand te steken.

Het alles verzengende vuur van het verraad
De ondergang van de linkse verzetsgroep CS-6

Door Bert Bakkenes

Boek over Reina Prinsen Geerligs
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 De Nazi’s gebruikten het gebouw 
als verzamelplaats voor de 
Amsterdamse Joden, die vervol-
gens naar Westerbork en de ver-
nietigingskampen werden gede-
porteerd. De brandstichting mis-
lukte.
Ook was de groep betrokken bij 
de overval op het Amsterdamse 
bevolkingsregister, en leverde de 
explosieven voor de actie, die was 
bedoeld om het voor de bezetter 
moeilijker te maken om mensen 
te identificeren en controleren.

Toen de Duitsers in januari 1943 
de slag om Stalingrad verloren 
kwam Gerrit Kastein met het plan 
om een aantal leidende Nazi-
aanhangers en collaborateurs te 
liquideren. 

Zijn argumentatie was dat de ne-
derlaag bij Stalingrad de Duitsers 
gedemoraliseerd had en dat het 
uitschakelen van verraders en col-
laborateurs dit gevoel zou ver-
sterken, en meer onzekerheid 
onder de bezetters zou creëren. 
Iedere Nazi, handlanger of col-
laborateur, kon immers de vol-
gende zijn. Op dat moment had 

de groep tussen de 50 en 70 
leden op landelijk niveau, dus er 
waren zeker mogelijkheden voor 
een gericht optreden. Wapens 
en explosieven waren ook voor 
handen. Het voorstel van Kastein 
werd dan ook aangenomen en 
wat overbleef was het nemen van 
een besluit over wie als eerste uit 
de weg zou worden geruimd.

Liquidatie Seyffardt
Er werd besloten dat het eerste 
doelwit generaal Seyffardt zou 
zijn. Hij was de oprichter van het 
Nederlands Vrijwilligers Legioen, 
een organisatie die Nederlanders 
rekruteerde om in de Waffen SS 
aan het Oost Front te vechten. 
Seyffardt was een bekend en ook 
gehaat figuur. Op de avond van 
5 februari 1943 ging bij Seyffardt 
thuis de deurbel. Toen hij open 
deed openden twee jonge man-
nen het vuur met handvuurwa-
pens. Het waren de CS-6 leden 
Leo Frijda en Jan Verleun die de 
liquidatie uitvoerden. (Sommige 
bronnen zeggen dat Kastein en 
Frijda de aanslag uitvoerden, maar 
Verleun heeft in zijn afscheidsbrief 
geschreven dat hij de schoten 
loste).
De twee ontsnapten, maar 
Seyffardt was niet meteen dood. 
Hij overleed pas de volgende dag 
nadat hij nog had kunnen ver-
tellen dat het waarschijnlijk stu-
denten waren die op hem hadden 
geschoten. Voor de bezetters was 
de aanslag een verrassing die 
om een snel antwoord vroeg. Er 
werden razzia’s gehouden op uni-
versiteiten in Amsterdam, Delft, 
Utrecht en Wageningen.
Ongeveer 600 studenten werden 
opgepakt en naar Kamp Vught 
gebracht. Een aantal daarvan is 
later weer vrijgelaten. Studenten 
die hierna wilden blijven studeren 
moesten een loyaliteitsverklaring 
tekenen. Dit werd door de grote 
meerderheid van de studenten 
geweigerd, wat weer tot meer 

actief studentenverzet leidde. 
CS-6 zette nu de campagne door 
en op 7 februari 1943 schoot 
Gerrit Kastein secretaris-generaal 
Reydon, een prominente collabo-
rateur, neer. Doormiddel van een 
smoes was hij er in geslaagd 
het huis van Reydon binnen te 
komen. De vrouw van Reydon 
werd ook getroffen en was op 
slag dood. Reydon overleed een 
maand later. Op het moment van 
de aanslag waren veel activiteiten 
van Kastein al bekend bij de 
Duitsers. Naast het werk voor 
CS-6 had hij ook contact met een 
Haagse sabotagegroep die werd 
geleid door Kees Dutilh. Via deze 
groep maakte Gerrit kennis met 
Anton Van der Waals, een be-
ruchte verrader die waar mogelijk 
het verzet probeerde te infiltreren. 
Kastein vertelde hem over de 
aanslagen en leende voor de 
aanslag op Reydon zelfs het pis-
tool van Van der Waals. Ondanks 
het feit dat de Sicherheidsdienst 
dus op de hoogte was van de 
activiteiten van Kastein werd hij 
niet onmiddellijk gearresteerd. De 
SD gaf Van der Waals opdracht 
om hem eerst verder uit te horen 
over zijn spionage- en sabotage-
activiteiten. Door een fout van een 
andere SD-eenheid werd Kastein 
toch opgepakt tijdens een af-
spraak, op 19 februari 1943, in 
café de Knoop te Delft. Hij ver-
zette zich, maar had geen kans. 
Hij werd naar het Binnenhof in 
Den Haag gebracht voor verhoor. 
Op een zeker moment trok hij 
een verborgen pistool en schoot 
een SD-agent in het been. Toen 
weigerde het wapen.

Kastein werd naar een kamer op 
de tweede verdieping gebracht 
waar hij door 4 SD’ers werd ver-
hoord. Hij maakte het verhoor tot 
een soort politieke discussie en 
toen hij op een zeker moment 
alleen was met een van de SD- 
agenten sprong hij met geboeide 

De Hollandse Schouwburg in de oorlog



handen door een raam. Hij was 
op slag dood. Gerrit Kastein had 
geen enkele naam genoemd en 
het gevaar voor CS-6 dat uitging 
van zijn arrestatie was even 
geweken. Hij was 33 jaar toen hij 
stierf, en zijn wegvallen was een 
grote klap voor de andere leden 
van de organisatie. Vooral Leo 
Frijda, die vaak met Kastein 
optrok, was diep geschokt.

Een nieuwe tactiek
De dood van Gerrit Kastein bracht 
CS-6 er toe om van tactiek te 
veranderen. In plaats van promi-
nente handlangers van de be-
zetter uit te schakelen besloot 
men verraders te liquideren die 
een direct gevaar vormden voor 
het verzet of voor bijvoorbeeld de 
joodse gemeenschap. Zo schoot 
Sape Kuiper de politie-inspecteur 
Blonk dood en ruimde Leo Frijda 
samen met Hans Katan de SD’er 
Daan Blom uit de weg. Intussen 
raakte de Duitsers steeds meer 
gebeten op de groep en via ver-
schillende infiltranten werd er veel 
informatie binnengehaald.
De leden van CS-6 hadden hier 
natuurlijk geen weet van en ope-
reerden gewoon verder op ver-
schillende plaatsen in het land.  

Zo werd er in april 1943 ingebro-
ken in het huis van de NSB’er F. 
Pas in Soest door verschillende 
leden van CS-6, waaronder Dio 
Remiëns. Er waren geruchten dat 
Pas voor de Gestapo werkte en 
inderdaad vonden de overvallers 
een SD-identificatiekaart van Pas 
die ze meenamen om hem later 
mee te kunnen chanteren. 
Op zich verliep de actie zonder 
problemen, maar twee weken later 
herkende Pas Dio Remiëns als 
een van de overvallers, op het 
Centraal Station in Amsterdam.
Remiens werd opgepakt en op 
een zeker moment bracht de poli-
tie hem naar het huis van Pas, 
ter identificatie. Maar Pas en 
zijn vrouw beweerden nu dat ze 

de man nooit hadden gezien en 
Remiëns werd weer vrijgelaten. 
Remiëns en de andere betrokken 
CS-6 leden namen nu aan dat 
Pas misschien wel voor de illega-
liteit gewonnen kon worden en er 
waren verschillende ontmoetingen. 
Maar Pas speelde een dubbel-
spel om zo veel mogelijk informa-
tie aan de SD te kunnen door-
geven. Hij had Remiëns alleen 
laten lopen om diens vertrouwen 
te winnen. 

Lang kon dit spel echter niet goed 
gaan en eind juni ging het dan 
ook mis. Remiëns stuurde een 
van de andere overvallers, Toon 
Broeck-man, naar een afspraak 
met Pas, omdat het voor hemzelf 
te gevaarlijk werd. De afspraak 
was in Hotel Trier en Broeckman 
werd opge-pakt. Op 1 juli pro-
beerde de SD nog een overvaller 
te arresteren, Joop de Groot, maar 
hij zag de heren aankomen en 
kon ontsnappen. Half juli werd 
Remiëns samen met zijn vriendin 
Nel Hissink-van den Brink gear-
resteerd in Abcoude, waar hij een 
boot had liggen waar hij Pas over 
had verteld. Tijdens zijn verhoor 
sloeg hij door en noemde de 
namen van Maarten van Gilse en 
de familie Boissevain.
Walter Brandligt, die ook voor de 
Persoonsbewijzen Centrale werkte 
en in de redactie van de Vrije 
Kunstenaar zat, heeft nog een 
poging gedaan om Remiëns en 
Nel Hissink-van den Brink vrij te 
krijgen. Hij maakte een afspraak 
met Pas vlak bij Amsterdam CS. 
Maar Pas had de SD op de hoog-
te gesteld en ook Brandligt werd 
gearresteerd. Het net om CS-6 
begon zich te sluiten.

Op 2 juli 1943 schoten Reina 
Prinsen Geerligs en Louis 
Boissevain, een neef van de 
Boissevainbroers Janka en 
Gideon, de politieverrader Pieter 
Kaay in Enschede dood. Ook Jan 
Verleun, een gelovige katholiek 

die in het begin veel moeite had 
gehad met de liquidaties, liet zich 
niet onbetuigd. Hij schoot twee 
verraders, Postma en Posthuma, 
dood en hield zich ook bezig met 
andere verzetsactiviteiten.
Verleun had ook contacten met de 
Orde Dienst (OD) die voorname-
lijk uit oud-militairen bestond, en 
samen met andere OD-leden zou 
hij spoorlijnen saboteren. Maar hij 
kwam er al snel achter dat de 
OD niet echt betrouwbaar was en 
verbrak het contact. 

Verraad
De organisatie draaide nu op volle 
toeren en de schade leek tot nu 
toe beperkt. Maar het noodlot 
sloeg opnieuw toe, toen CS-6-lid 
Sape Kuiper samen met Henri 
Geul de tandarts de Jonge Cohen 
doodschoot. De tandarts had er 
een gewoonte van gemaakt om 
Joodse patiënten aan de Duitsers 
uit te leveren.
Toen Kuiper na de liquidatie op 
de fiets probeerde weg te komen 
dacht een glazenwasser, die het 
tumult had gehoord, dat het om 
een fietsendiefstal ging en hij 
gooide zijn ladder voor de fiets 
van Kuiper. Sape Kuiper werd 
gearresteerd en na te zijn mis-
handeld sloeg ook hij door.
Sape noemde het adres Cornelis 
Krusemanstraat 79-1 in Amster-
dam. Daar woonde A. M. Klijzing, 
een neef van Ernst Klijzing die 
voor CS-6 werkte en het adres 
gebruikte voor vergaderingen van 
zijn sabotagegroep. A.M Klijzing 
werd opgepakt en de SD ging 
posten in zijn huis.

Toen Reina Prinsen Geerligs een 
revolver kwam afleveren op het 
adres, werd ze meteen gearrest-
eerd. Hetzelfde lot ondergingen 
eerder Rita Klijzing, Suze van 
Stokken en Johan Kolfschoten 
(Kalshoven).
De SD had nu belangrijke leden 
van de groep in handen, en 
had ook informatie over de fami-
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lie Boissevain van Dio Remiëns 
gekregen. Op 2 augustus 1943 
deed de SD een inval in het 
huis van de familie Boissevain op 
Correlistraat 6. Ze arresteerden 
Mies Boissevain en haar zoon Jan 
Karel, beter bekend als Janka. 
Zijn broer Gideon werd nog die-
zelfde dag in de van Baerlestraat 
opgepakt. In het huis vond de 
SD een complete werkplaats voor 
het maken van bommen en een 
behoorlijk lading explosieven. Ook 
Janka en Gideon werden ge-   
marteld om nog meer informatie 
los te krijgen, maar het was duidel-
ijk dat de SD intussen een behoor-
lijk kloppend beeld van de organi-
satie had. Hoe ze daar aan kwa-
men zullen we later zien. 

Intussen ging de jacht op de nog 
vrije leden van CS-6 gewoon door. 
Ergens in de tweede helft van 
augustus 1943 deed de SD een 
inval in de Hudsonstraat 151 in 
Amsterdam. Ze waren nog steeds 
op zoek naar Ernst Klijzing, maar 
hij was niet in het pand. Ook 
Hans Katan, die in het huis een 
kamer had, was er niet. Maar de 
SD’ers troffen er wel Irma Seelig, 
de Duits-joodse vriendin van Leo 
Frijda, aan. Zij was al bij de SD 
bekend en werd mee-genomen 
naar het SD hoofdkwartier voor 
verhoor. De Duitsers vonden wa-
pens in het huis en een reçu 
voor een paar koffers die Ernst 
Klijzing in Roermond in bewaring 
had gegeven. Meteen al tijdens de 
eerste verhoren werd Irma Seelig 
hard aangepakt. 

De Duitsers wisten dat ze joods 
was en ze werd twee dagen lang 
mishandeld door de SD’er Wehner 
in de Euterpestraat, die haar voor 
de keuze stelde; geëxecuteerd 
worden of samenwerken met de 
SD. Irma was niet bepaald een 
sterke persoonlijkheid en onge-
schikt voor het zwaardere verzets-
werk, maar ze deed wel klussen 
voor CS-6. In eerste instantie 
probeerde ze haar vrienden te 

beschermen, maar toen de ver-
horen werden overgenomen door 
een andere SD’er, Oelschlãgel, 
was ze verloren. Oelschlãgel was 
een bijzonder figuur die als uiterst 
gevaarlijk te boek stond. Er werd 
zelfs gezegd dat hij tijdens ver-
horen zijn slachtoffers kon hypno-
tiseren als ze hem aankeken. Hij 
kreeg al snel invloed over de 
jonge vrouw en bleef aandringen 
dat ze voor de SD moest werken. 
Uiteindelijk stemde ze in, hopende 
dat ze tijd zou winnen om met een 
ander lid van de groep, Jan van 
Mierlo, naar België te vluchten. Ze 
werd inderdaad vrijgelaten, maar 
van ontsnappen was geen sprake. 
Irma Seelig werd totaal ingepakt 
door Oelschlãgel en liet veel oude 
vrienden in de val lopen. Namen 
noemen was in feite niet nodig 
omdat de SD al precies wist om 
wie het ongeveer ging. Maar Irma 
Seelig liet zich wel als lokvogel 
gebruiken, en dit leidde tot de 
arrestatie van een aantal CS-6- 
leden.

Er volgden meer arrestaties waar 
Irma Seelig buiten stond. In augus-
tus 1943 werd Leo Frijda opge-
pakt en ook Hans Katan liep in 
het net van de SD tijdens een 
inval in het huis van Ed Hoornik in 
Amsterdam. Waarschijnlijk waren 
de SD’ers Katan gevolgd, maar 
de ware toedracht is nog steeds 
niet aan het licht gekomen. Zijn 
plan om de NSB-leider Mussert te 
liquideren kon hij niet meer uitvoe-
ren. Het is bekend dat Katan 
contacten had met de infiltrant 
Ridderhof, de Abwehr agent die 
deels verantwoordelijk is voor het 
oprollen van CS-6. Ook de verra-
der Anton Van der Waals was 
nog steeds actief en het staat 
bijna vast dat hij verantwoordelijk 
was voor de arrestatie van P.A.M 
Pooters op de Amstelveenseweg 
in Amsterdam. Pooters werd hier 
bij neergeschoten. Weer was een 
leidend lid van CS-6, die grote 
invloed had op de andere leden, 
door verraad in handen van de 

Duitsers gevallen. 
 
Irma Seelig, was intussen weer op 
vrije voeten en ging in opdracht 
van Oelschlãgel contact leggen 
met haar verzetsvrienden. Dat 
lukte zonder veel moeite en ze 
was betrokken bij de arrestatie 
van Truus van Lier in Haarlem in 
september 1943. Op 3 september 
schoot Truus de Utrechtse politie-
commissaris G.J. Kerlen dood die 
een bloedige reputatie had opge-
bouwd, en bezig was met het 
voorbereiden van razzia’s. De li-
quidatie, die plaatsvond in het 
Willemsplantsoen, zorgde voor 
veel consternatie onder de 
Duitsers in Utrecht, en Truus 
dook in Haarlem onder. Na een 
ontmoeting in een café waarbij 
Irma Seelig wat kleren voor Truus 
van Lier had meegebracht, en 
ook Jan van Mierlo en Louis 
Boissevain aanwezig waren, werd 
Truus buiten door de SD gearres-
teerd zonder dat de anderen het 
merkten. Louis Boissevain lieten 
ze nog lopen.
Jan van Mierlo nam Irma in zijn 
groep op, zonder te weten dat 
ze nu voor de SD actief was, 
en uiteindelijk leidde dit tot zijn 
arrestatie. Ook Louis Boissevain 
viel in Duitse handen.

De SD had nu het overgrote deel 
van CS-6 in handen. Toen alle ver-
horen waren afgesloten werden 
19 mannelijke leden van de groep 
op 1 oktober 1943 in Overveen 
gefusilleerd. Onder hen waren: 
P.A.M Pooters (32), Sape Kuiper 
(19), zijn broer Bram (21), Leo 
Frijda (20), Hans Katan (24), Dio 
Remiëns (24), Jan van Mierlo 
(35), Walter Brandligt (42), Johan 
Kalshoven (20) en Toon Broeck-
man (32). Zij liggen begraven op 
de Erebegraafplaats in Bloemen-
daal.
De meeste vrouwen die waren 
opgepakt, waaronder Mies Bois-
sevain en Tineke Wibaut gingen 
eerst naar Vught en later naar 
andere kampen in Duitsland. Mies 
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en Tineke overleefden de oorlog.
Suze van Stokken, die in de 
Cornelis Krusemanstraat was 
opgepakt, overleed in Vught in 
1944.

Voor Reina Prinsen Geerligs, Nel 
Hissink-van den Brink en Truus 
van Lier kenden de Duitsers geen 
enkel pardon. De meisjes werden 
weggevoerd naar Sachsen-
hausen en in het kamp werden 
ze op 24 november 1943 
geëxecuteerd. Getuigen hebben 
gezegd dat de drie verzetsheldin-
nen met opgeheven hoofd en 
zingend naar de executieplaats 
liepen. Reina was 21, en Truus 
was nog maar 20. Ondanks alle 
ellende die ze in hun jonge leven 
al hadden gezien weigerden ze op 
te geven, tot de laatste seconde.    
 
Het einde van de organisatie
Na de executies bleven de over-
gebleven leden van CS-6 de strijd 
voortzetten. Op 22 oktober 1943 
vielen leden van CS-6, waaronder 
Jan Verleun en Kas de Graaf, 
het hoofdbureau van Politie in 
Utrecht binnen, en zij slaagden er 
in om een aantal gevangenen te 
bevrijden. Ze konden ook onge-
schonden wegkomen. Het zou de 
laatste actie van CS-6 zijn. De 
groep was al uitelkaar geslagen 
en mede door toedoen van Irma 
Seelig werden de nog in vrijheid 
verkerende leden opgepakt. Zo 
werd Jan Verleun op 4 november 
1944 op de Overtoom in Amster-
dam gearresteerd. 
Hij had een afspraak met Irma, en 
er wordt gezegd dat hij van plan 
was om Irma te liquideren, omdat 
haar verraad intussen bekend 
was. De verrader Ridderhof werd 
tijdens de arrestatie in de buurt 
gezien. Op 7 januari 1944 werd 
Jan Verleun geëxecuteerd op de 
Waalsdorpervlakte bij Den Haag. 
Ook Ernst Klijzing liep tegen de 
lamp, omdat hij op een motor 
zonder papieren reed. Hij werd op 
17 juli 1944 doodgeschoten, ook 

op de Waalsdorpervlakte. 

De vele arrestaties stelden Kas 
de Graaf in staat om het roer 
zo’n beetje over te nemen. Hij 
besloot om samen met een ander 
lid van de groep, Bob Celosse, 
naar Engeland te gaan met een 
boodschap van het verzet voor de 
regering in Londen. Hij wilde een 
officiële opdracht van de Raad 
van Verzet, maar de RVV voelde 
hier niets voor. Toch vertrok de 
Graaf samen met Celosse op 
22 november 1943. In Parijs raak-
ten de twee in de problemen 
en konden alleen verder reizen 
na hulp te hebben gekregen van 
Christiaan Lindemans, beter 
bekend als King Kong. Via Spanje 
en Gibraltar kwamen ze in 
Engeland terecht. Tegenover de 
Engelse en Nederlandse auto-
riteiten schetste de Graaf een 
overdreven beeld van CS-6 en 
gaf een gedetailleerde lijst van 
de aanslagen en de andere acti-
viteiten. 
Zijn overdreven blufverhalen wer-
den niet doorzien en met veel 
geluk kreeg hij een hoge functie 
bij de Special Operations Exe-
cutive (SOE Dutch Section). Hij 
kreeg nu de vrije hand om sturing 
te geven aan het verzet in het 
bezette Nederland.

In februari 1944 stuurde de Graaf 
Celosse en een collega, Cnoops, 
terug naar Nederland om nieuwe 
sabotage-acties voor te bereiden. 
Celosse probeerde in Nederland 
weer in contact te komen met 
zijn oude verzetsvrienden, maar 
slaagde er niet in. Wel liep hij 
Lindemans weer tegen het lijf die 
aanbood om te helpen. Om wat 
voor soort hulp het ging werd 
duidelijk op 23 mei 1944 toen 
Celosse en Cnoops beide werden 
opgepakt door de SD.
Lindemans was een intussen 
beruchte verrader die alle activi-
teiten van Celosse trouw aan de 
SD had doorgegeven.

Deze arrestaties waren het einde 
van CS-6 en het is niet moeilijk 
om de verantwoordelijke persoon 
voor deze nieuwe ramp te vinden. 
Kas de Graaf die in het najaar 
van 1944 als lid van de staf van 
Prins Bernard naar Nederland te-
rugkeerde, werkte waarschijnlijk al 
sinds 1942 voor de Duitse Abwehr. 
In die tijd kende hij Gerrit Kastein 
en Hans Katan al. Het was Jan 
Verleun die hem bij CS-6 bracht, 
zonder te weten wie de werk-
gevers van de Graaf waren.. 

Het viel de gearresteerde CS-6-
leden steeds weer op hoeveel de 
SD al wist over de organisatie en 
de verschillende activiteiten. De 
kans is groot dat de Graaf, die ook 
lid van de NSB was, al die jaren 
informatie over de groep aan 
de Duitsers heeft geleverd. Hij 
deed dit niet alleen, ook George 
Ridderhof en Anton van der Waals 
speelden een rol in het verraden 
van CS-6. Dit had ook zijdelings 
te maken met het beruchte 
‘Englandspiel’. Vast staat dat de 
Abwehr en de SD doorlopend op 
de hoogte waren van wat er bin-
nen CS-6 gebeurde. Na de oor-
log kregen de verschillende ver-
raders hun verdiende straf. Van 
der Waals en Ridderhof werden 
geëxecuteerd en Christiaan Linde-
mans, die samen met Kas de 
Graaf de laatste leden van de 
groep liet uitschakelen, mocht op 
20 juli 1946 zelfmoord plegen. 
Het staat vast dat Lindemans de 
luchtlandingen bij Arnhem aan de 
Duitsers heeft verraden, maar van 
wie hij die informatie had is nooit 
duidelijk geworden. Het kan zijn 
dat Kas de Graaf hem op de 
hoogte stelde, maar de informatie 
kan ook direct van Prins Bernard 
zijn gekomen. Daarom werd zijn 
zelfmoord niet verhinderd, hij wist 
te veel. Tot op het hoogste niveau. 
En Kas de Graaf? Hij mocht 
gewoon lid van de staf van Prins 
Bernard blijven. Ondanks wat 
problemen na de oorlog over zijn 
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rol in het verzet heeft hij geen dag 
in de gevangenis doorgebracht. 
Hij kon rustig zijn rol als verzets-
held blijven spelen.

Zijn Duitse werkgevers kwamen 
er minder goed vanaf. Oelschlãgel 
en Wehner, die Irma Seelig om-
draaiden, werden kort na de oor-
log door verzetstrijders doodge-
schoten. De Nederlandse SD’ers 
Maarten Kuyper (de moordenaar 
van Hannie Schaft) en W.C. Mollis, 
beiden betrokken bij de arrestatie 
en mishandeling van CS-6-leden, 
werden gearresteerd, veroordeeld 
en geëxecuteerd. 

Irma Seelig; verraadster of 
slachtoffer?
De enkele leden van CS-6 die de 
oorlog overleefden hebben vaak 
Irma Seelig aangewezen als de 
vrouw die CS-6 heeft verraden. 
Dit is niet helemaal correct. Het 
staat vast dat ze, na eerst oprecht 
lid van de organisatie te zijn 
geworden, na haar arrestatie voor 
de SD heeft gewerkt. Als lokvogel 
heeft ze tenminste 7 of 8 leden 
van de groep in de val laten lopen. 

De SD’er Oelschlãgel had zoveel 
macht over de jonge vrouw dat 
ze zelfs een verhouding met hem 
begon. Intussen is duidelijk ge-
worden dat de arrestaties onder 
de leden van de groep al aan 
de gang waren voordat zij werd 
opgepakt en dat anderen verant-
woordelijk waren voor het infiltre-
ren en verraden van de groep. 
Irma Seelig speelde hierin alleen 
zijdelings een rol. Het staat vast 
dat haar activiteiten slachtoffers 
hebben gemaakt, maar toch was 
ook zijzelf slachtoffer van een situ-
atie waar ze niet tegenop kon. Na 
Dolle Dinsdag, september 1944, 
stuurde Oelschlãgel haar naar zijn 
familie in Duitsland. Maar ze werd 
opgepakt omdat ze niet de juiste 
papieren had. Tot het einde van 
de oorlog zat ze in de gevan-
genis. Na de ineenstorting van het 
Nazi-regime dook ze ergens in 
Duitsland onder. Uiteindelijk werd 
ze toch opgepakt door de geal-
lieerden en in 1946 naar Neder-
land teruggebracht.
In 1948 werd ze tot 8 jaar gevan-
genisstraf veroordeeld. Na haar 
vrijlating verliet ze Nederland in 

1955 en verdween, waarschijnlijk 
naar Duitsland. Sinds die tijd is ze 
onvindbaar. 

Conclusie
De geschiedenis van CS-6 maakt 
duidelijk hoeveel moeite de 
Duitsers deden om vooral in linkse 
verzetsorganisaties te infiltreren 
en de groepen van binnenuit te 
vernietigen. Met CS-6 zijn ze daar 
zondermeer in geslaagd. Toch zijn 
de studenten en communisten van 
CS-6 er ondanks alles in ge-
slaagd om de vijand gevoelige 
klappen toe te brengen. In totaal 
werden 24 verraders of collabo-
rateurs door CS-6 geliquideerd. 
Dit heeft honderden mensen het 
leven gered. Ook werd er op alle 
mogelijke andere manieren verzet 
geboden. Maar de prijs was hoog, 
enorm hoog. En die prijs werd 
vooral door jonge mensen betaald. 
Jonge mensen die niet alleen een 
einde wilde maken aan de Nazi- 
heerschappij, maar ook strijd le-
verden voor een andere, betere 
wereld.
Door de smerige praktijken van 
een paar verraderlijke elementen 
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moesten ze die strijd voortijdig 
staken. 

Na de oorlog vond CS-6 maar 
weinig erkenning.
Men wilde liever vergeten dat het 
nodig was geweest om verraders, 
die een bedreiging vormden voor 
hun omgeving, uit te schakelen. 
Ook het feit dat het om een linkse 
organisatie ging speelde hierin 
een rol. Maar mensen die de oor-
log in Amsterdam en omgeving 
hebben meegemaakt denken nog 
steeds met eerbied en respect 
terug aan de daden van de helden 
van CS-6. En dat is meer waard 
dan grote monumenten en niet 
gemeende vormen van eerbe-
toon. 

Oproep
De geschiedenis van CS-6 is nog 
steeds niet compleet. Veel infor-
matie is verloren gegaan omdat 
de meeste leden van de groep 
tijdens de oorlog zijn vermoord. 
Ook de Duitse dossiers van de ver-
horen van CS-6 leden zijn spoor-
loos verdwenen. Als er mensen 
zijn met meer informatie of cor-
recties en aanvullingen kan er 
contact worden opgenomen met 
de redactie van dit blad. 
Iedere aanwijzing kan van groot 
belang zijn. Het zou een eerbetoon 
zijn aan de leden van CS-6 als we 
de gaten in de geschiedenis van 
de groep zouden kunnen opvul-
len.  

Bronnen:
Rob van Olm ‘Recht al barste 
de wereld’ Reina Prinsen Geerligs 
en de ondergang van de verzets-
groep CS-6
Hansje Galesloot/Susan Legène 
‘Partij in het Verzet’ de CPN in de 
Tweede Wereld Oorlog
Jan Portein ‘Het prinselijk scha-
duwcommando’ deel 1 tot 6, ver-
schenen in Kleintje Muurkrant 
1999/2000 
Tonnie Luiken ‘Een biograaf gezo-
cht’, de Groene Amster-dammer 
17 april 1996
Internetsite De Morgenster 
‘Verraad in de Vijzelstraat’ decem-
ber 2002
Wat is herdenken anders dan 
samenzijn? Interview met Nel 
Pooters
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Na kennis genomen te hebben van 
de inhoud van de Lissabon-akkoorden, 
maakt de AFVN zich grote zorgen 
over de wereldvrede, sterker nog, het 
toenemende gevaar voor een Derde 
Wereldoorlog.
 
In het jaar 2000 hebben de 
EU-regeringsleiders (60% sociaal-
democraat) tijdens de Lissabontop de 
Lissabon akkoorden ondertekend. Deze 
akkoorden kwamen voort uit aan-
bevelingen van de Europese Ronde 
Tafel van Industriëlen.
Hoofdlijn van deze akkoorden is het 
op economisch gebied voorbijstreven 
van de VS door de EU. Deze doelstel-
ling moet voor 2010 gehaald zijn. De 
EU-landen zijn al jaren bezig deze ak-
koorden uit te voeren. Nu de Europese 
werkers geconfronteerd worden met de 
rampzalige gevolgen van dit beleid, 
komen ze massaal in actie tegen de 
uitvoerende regeringen.
Wat zij nog niet beseffen is, dat de basis 
van dit alles in de Lissabon-akkoorden 
ligt. Dat het willen voorbijstreven van 
de VS niet alleen een economische oor-

logsverklaring is die kan ontaarden 
in een warme oorlog, maar dat deze 
politiek ook tot gevolg heeft dat 
juist zij moeten concurreren met de 
VS-werknemers op het gebied van 
lonen, sociale voorzieningen, etc.
 
Er is dus grote ontevredenheid onder 
grote groepen in de EU. Deze ontevre-
denheid zou zich ook wel weer eens 
kunnen uiten door extreem-rechts te 
gaan stemmen, wat overigens al gebeurt.
In België is Vlaams Blok in de 
peilingen de grootste partij geworden, in 
Nederland staat Wilders in de Polls al 
op dertien zetels - door populistische 
stellingnames, zoals Turkije niet in de 
EU en het verkondigen dat het geld van 
ontwikkelingshulp maar gebruikt moet 
worden voor vergroting van de vei-
ligheid van de Nederlandse burger. 
Meer politie en gevangenissen dus.
 
Al met al zijn er dus duidelijke 
overeenkomsten met het verleden.
De Eerste Wereldoorlog ontstond door-
dat Duitsland op economisch gebied de 
koloniënbezittende landen reeds voor-
bijgestreefd was en hen beschuldigde 
van oneerlijke concurrentie. Wetende dat 

deze landen zich daar niets van aan 
zouden trekken, begonnen zij de oorlog. 
Duitsland verloor en werd onevenredig 
zwaar gestraft door ‘Versailles’. Mede 
daardoor was de strijd van herverdeling 
van de wereld nog niet gestreden en 
leidde tot de Tweede Wereldoorlog.
 
Nu zien we dus het gevaar zich 
ontwikkelen dat een dergelijke strijd, nu 
tussen de EU en de VS, zich opnieuw 
kan ontwikkelen tot een oorlog. Door 
de globalisering slechts aan te merken 
als een Wereldoorlog.
Als u onze inzichten deelt, al is het 
maar op onderschrijving van het gevaar, 
help ons dan a.u.b. deze gevaren van 
Lissabon onder de aandacht te brengen 
van alle organisaties die zich met anti-
fascistische strijd bezig houden. Uw 
netwerk is veel groter dan het onze.
 
Met antifascistische groet,
 
Jan Cleton
secretaris anti fascistische oud-verzet-
sstrijders Nederland / bond van antifas-
cisten.  

Onderstaand bericht verzonden wij naar Het 
Verzetsmuseum te Amsterdam
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In het jaar 2000 werd tijdens de 
top van Europese regeringslei-
ders in Lissabon de Europese 
strategie tot het jaar 2010 vast-
gelegd. In allerlei opzichten 
worden we, ook in Nederland, 
dagelijks geconfronteerd met 
de uitwerking van deze plan-
nen.

De groeiende rentabiliteit van de 
Europese ondernemingen zou van 
Europa in 2010 “de meest concur-
rerende en dynamische kennisec-
onomie van de wereld” maken. 
Hoe? Door de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt, de afbraak van de 
arbeidsvoorwaarden, de ontwik-
keling van de onderaanneming, 
de uitzendarbeid en de individua-
lisering van het loon, de daling 
van de werkgevers- en staatsbij-
dragen aan de pensioenen, ten 
voordele van de privé-pensioen-
fondsen, de ontmanteling van de 
sociale zekerheid.
Maar ook het ontwerp van de 
Europese grondwet betekent een 
grote stap terug, in vergelijking 
met de Grondwet van meerdere 
lidstaten in vergelijking met de 
overeenkomstige verklaring van 
de Verenigde Naties.
Tegelijk is het Europese leger 
aan de orde. Het is géén buffer 
tegen de Amerikaanse oorlogs-
politiek maar een imperialistisch 
leger in dienst van de econo-
mische belangen van de Europese 
monopolies.

De gehele strategie kent één 
hoofddoel: de VS verslaan op 
economisch gebied. Daarvoor is 
uiteraard ook een Europees leger 
nodig dat buiten de NAVO om 
de belangen van de Europese 
monopolies kan verdedigen. Dit is 
dus een indirecte oorlogsverklar-
ing aan de VS. Overdreven?

Zijn economische doelen niet door 
de eeuwen heen de bron voor 
oorlog geweest? Was het niet al-
tijd zo, dat als die doelen niet 
meer langs andere weg behaald 
konden worden de economische 
oorlog overging in een warme 
oorlog?
De twee wereldoorlogen van de 
vorige eeuw ontstonden uit eco-
nomische crises en de noodzaak 
van herverdeling van de wereld 
om uit die crisis te geraken.
Sinds de val van het reële 
socialisme in Oost-Europa zijn 
economische veroveringsoorlogen 
weer aan de orde van de dag. 
Joegoslavië, Afghanistan en Irak, 
werden nog hetzij in NAVO-
verband, hetzij in een andere 
coalitievorm van belanghebben-
den aan oorlog blootgesteld. De 
zogenaamde humanitaire redenen 
blijken telkens weer economisch 
van aard te zijn. Met name de 
olie- en aardgasbronnen, en de 
controle over de transportwegen 
van die belangrijke grondstoffen 
blijken van doorslaggevend belang 
te zijn om een oorlog te beginnen 
of te ondersteunen. Het zijn ech-
ter hoofdzakelijk de VS die daarin 

de belangrijkste winnaar zijn.
In geo-politiek opzicht verdrijven 
zij de Europese landen momen-
teel uit het Midden-Oosten en con-
troleren zij dus de toevoerwegen 
van de olie en het aardgas richting 
China en Japan vanuit die regio. 
Landen die voor hun voortbestaan 
afhankelijk zijn van olie-import. 
Langzaamaan trachten zij ook het 
Russische deel van de Kaukasus 
onder hun controle te brengen. 
Hoogste tijd dus voor Europa om 
een grotere eigen rol te gaan 
spelen. Om op termijn een eigen 
Europees leger te hebben dat de 
strijd met de VS aankan. Maar 
daar is geld voor nodig, veel geld. 
Daarom wordt allereerst de strijd 
aangegaan met de eigen bevolk-
ing. ‘Lissabon’ is dus ook een oor-
logsverklaring aan die eigen be-
volking. Die bevolking zal onge-
twijfeld in opstand komen als de 
effecten van Lissabon nog duide-
lijker naar voren komen, als het 
velen direct zal raken.

En daarmee zal de huidige econo-
mische crises ook de politieke cri-
sis in zich dragen, wat deze eco-
nomische crisis tot een algemene 

Lissabon en het gevaar voor de wereldvrede
Van de redactie

Fotografe Eva Strausz wijst op de EPO-uitgave De Europese Unie en de Lissabon-
strategie. Ook te bestellen bij de AFVN. Zie de literatuurlijst.



crisis zal maken (zie fascisme/
nazisme, wat is dat, deel 2, in het 
vorige nummer).

Zij kennen het gevaar, maar ze 
kunnen niet anders
Omdat ze het gevaar van de 
politieke crisis kennen worden 
de repressiemogelijkheden ook in 
Europa verscherpt, onder de dek-
mantel van de strijd tegen het 
terrorisme (zie ook pagina 3).
Daarom worden het terrorisme-
gevaar en het onveiligheidsgevoel 
bovenproportioneel opgeblazen en 
worden maatregelen die ook tegen 
de eigen bevolking en hun sociale 
strijd gebruikt kunnen worden 
door diezelfde bevolking aanvaard. 
Deze maatregelen en nog veel 

meer, wat slechts in het belang 
is van de Europese monopolies, 
moet in de nog aan te nemen 
Europese grondwet zijn beslag 
krijgen. (daarover in een ander 
artikel meer)

Waarom doen ze dat toch?
Waarom gaan ze de strijd aan met 
de eigen bevolking en met de VS, 
waar gelijkluidende maatregelen 
al in de Patriot Act opgenomen 
zijn?
Het kapitalisme is gebaseerd op 
uitbuiting en concurrentie en dus 
kunnen ze niet anders dan de 
strijd aangaan met zowel de con-
current als de eigen bevolking om 
hun noodzakelijke winsthonger te 
stillen. Het is een kwestie van 

economisch winnen of opgegeten 
worden. Dat geldt in het klein maar 
ook in het groot. Daar is geen 
ruimte voor humanitaire overwe-
gingen. Humanitaire propaganda 
is slechts nuttig om de eigen be-
volking af te leiden van de wer-
kelijke economisch noodzakelijke 
beweegredenen.
Oorzaak: het willen handhaven 
van de dictatuur van het kapitaal, 
het willen beschermen van de 
eigen belangen van een kleine 
maar machtige groep mensen die 
in weelde kunnen leven ten koste 
van de grootste groep: de werk-
nemers die hen van hun kapitaal 
voorzien. Dat is kapitalisme!

Kapitalisme kent zijn eigen wet-
matigheden. Het systeem zal 
steeds periodiek in crisis geraken. 
Na verloop van tijd zal echter 
door verzadiging van de markt 
een wereldwijde crises ontstaan. 
Men zal dit trachten op te lossen 
door de uitbuitingsgraad van de 
grootste groep werknemers te ver-
hogen. Dit kan in verschillende 
vormen, zoals het terugdraaien 
van de sociale voorzieningen, het 
verlagen van het loon, het confis-
queren van pensioenrechten, etc.
Afhankelijk van de diepte van de 
crisis zullen er (wereld)oorlogen 
gevoerd worden om de eigen situ-
atie te verbeteren. De werkende 
bevolking zal daar altijd de offers 
voor moeten brengen, terwijl de 
bezittende klasse de vruchten zal 
plukken van zowel oorlog als 
vrede.
Lissabon is de strategie die niet 
anders kan dan leiden tot oorlog.

Voor ons blijft er uiteindelijk 
maar één conclusie: Weg met 
de Lissabon-strategie.
Als de mensheid wil overleven 
moet het kapitalisme vervang-
en worden door het socialisme. 
Voor een wereld van vrede.
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Berichten uit de

“Ga zo door.” Met deze woorden sloot Heinrich Fink, voorzitter van de VVN-BdA, het congres over de 
geschiedenis voor de ruim 100 deelnemers, die op 3 oktober in het voormalig kamp Buchenwald aanwezig waren. 
Gedurende het hele weekend hadden jonge en oude antifascisten uit alle delen van het land gediscussieerd over het 
thema “Hoe gaat de volgende generatie om met de geschiedenis?”. Ook was er aandacht voor het zo langzamerhand 
wegvallen van ooggetuigen en het feit, dat de afstand in de tijd voor volgende generaties steeds groter wordt 
en of er nieuwe wegen en ingangen gevonden kunnen worden voor het verwerken van de geschiedenis in een 
antifascistisch perspectief. In dit kader moet ook bepaald worden welke ideologische tegenstellingen er in het 
historisch-politieke debat dreigen te gaan optreden onder meer in het omgaan met slachtoffers in de voorbereiding 
op 60 jaar bevrijding.
Het congres werd afgesloten met een verklaring:

Persbericht

Verklaring van de conferentie over geschiedenis van de VVN-BdA
De historisch-politieke discussies van de jaren 90 leverden enerzijds het volgende op:

een openlijk veroordelen en belasteren van het antifascisme en alle pogingen tot verwerken van de geschiedenis 
vanuit een marxistisch standpunt

een heropleving van de hypothese over een totalitair systeem, die inhield een vereenzelviging van nazi-verleden 
en DDR-geschiedenis

intensieve pogingen om het verzet binnen de arbeidersbeweging uit de openbaarheid  te verdringen
en anderzijds:

een massaal zich bezighouden met dwangarbeid in vele steden en gemeentes
het erkennen van slachtoffers van het nazi-regime, die tot nu toe niet in beeld waren (deserteurs, dienstweigeraars, 

homoseksuelen, slachtoffers van euthanasie e.a.)
het debat over het aandeel van de Wehrmacht in de nazi-misdaden
het zich bezighouden met de verantwoordelijkheid van de Duitsers voor de moord op de Europese joden
      de uitbreiding naar diverse vormen van herinnering aan vervolging en verzet in de afzonderlijke regio’s

Vandaag beleven wij een nieuwe fase in het historisch-politieke debat, dat ook, tijdens de voorbereiding op de 60e verjaardag 
van de bevrijding van fascisme en oorlog, gericht is op verbloeming en vergoelijken van de fascistische misdaden enerzijds 
en geschiedkundig verwerken van het fascistische verleden anderzijds.

Hierbij gaat het vooral om:
het verdonkeremanen van de maatschappelijke oorzaken, die hebben geleid tot de opkomst van de nazi’s en het 

ontstaan van oorlog en volkerenmoord. Zij die van deze politiek profijt hadden en een groot deel van de daders 
worden zoveel mogelijk uit de openbaarheid weggehouden;

het ononderbroken aanknopen aan de tradities van de daders, speciaal binnen de militaire tradities. Een geschiedenis, 
die op deze wijze wordt gerechtvaardigd, maakt het ook mogelijk om de Bundeswehr „zonder voorwaarden“ in te 
zetten op de plaatsen van inzet van de Wehrmacht;

het in de propaganda afschilderen van de Duitsers als slachtoffers van een bommenoorlog, als slachtoffers van 
de geallieerde bezetting, als slachtoffers van „verjaging“ (= Vertreibung). Vragen over de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en de gevolgen van de fascistische misdaden verdwijnen achter het begrip slachtoffer;

het focussen in de geschiedenis van het Duitse verzet op de daden van de „elite“, terwijl het verzet „aan de basis“ en het 
georganiseerde politieke verzet van de arbeidersbeweging worden gemarginaliseerd.

Tijdens de voorbereiding op de 60e verjaardag van de bevrijding hebben wij behoefte aan openbaar en individueel gedenken  
aan vervolging en verzet in al zijn breedte en verscheidenheid. Wij werken samen met andere leden van de volgende 
generatie bij het zoeken naar eigen wegen voor het verwerken van onze eigen geschiedenis, waarin herinnering uit 
antifascistisch perspectief de boventoon voert.
Wij willen herinneringen ophalen aan alle mensen, die met inzet van hun leven en hun vrijheid verzet tegen het nazi-regime 
hebben gepleegd. De Duitse tegenstanders van de nazi’s maakten, of zij nu streden in Duitsland of in de bezette gebieden, 
deel uit van de wereldwijde coalitie tegen Hitler.
Wij roepen iedereen op om historische verjaardagen niet alleen als gedenkdagen te vieren. Deze dagen zijn een uitdaging 
tot politiek optreden in de strijd tegen de huidige heropleving  van nazisme, nationalisme, racisme en antisemitisme in 
politiek en maatschappij. 

Weimar-Buchenwald, 3 oktober 2004
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Ik leef in een demo-
cratie, met een mo-

narch aan het hoofd
Bestaat dat? Ja, zeggen ze.
Is dat geen antagonisme? Nee, zeggen ze.
Willen we dat? Ja, zeggen ze. Want de meer-
derheid wil(de) het.
Welke meerderheid?
De meerderheid van de Staten-Generaal, die 
ons die monarch op ons dak heeft geschoven.
Nou ja. Het ging zo:
Die prins uit Engeland benoemde een commis-
sie die voor hem de constitutie moest schrij-
ven. 
Later dan werd de Staten-Generaal via alge-
meen kiesrecht gekozen. En werd de monarch 
door de meerderheid “bevestigd”.
Wie waren dat, die kiesgerechtigden, die die 
meerderheid hadden gekozen?
Mannen. Nog niet de helft van de bevolking.
Meerderjarig. Bij een gemiddelde levensver-
wachting van net aan vijftig: Zo’n beetje de 
helft.
Belastingbetalend. Loonbelasting bestond nog 
niet. Het ging alleen over bezit. Laten we het 
ruim stellen: éénvijfde.
Iets meer dan de helft (dat is de meerderheid) 
daarvan heeft “onze” democratie zijn vorm 
gegeven.
Hoor ik steeds: “De politiek leeft niet onder het 
volk. Hoe kan dat nou!?”
Ik snap het best. Ik heb dan ook heel goed 
opgelet hier op school. En ik heb een heleboel 
boeken (daar hadden we het al eens over).
In één daarvan (van Dale Hedendaags 
Nederlands) kun je lezen:
Democratie = staatsvorm waarbij het volk 
wordt geregeerd door gekozen vertegenwoor-
digers uit eigen gelederen.
Ergo: “Ik blijf hier!”
Ik moet wel; want ik kan niet (weg)lopen.
Wie zal mij (weg)dragen, waar naartoe?

Sprook j e 1

Ziet eruit als …
Klinkt als …

En begint met een F. In het land van onze ooster-
buren loopt dat zomaar rond in het wild.
Ik heb in de 6 decennia van m’n leven al heel wat 
dolle dingen beleefd en jullie soms er kond van 
gedaan.
Maar wat ik nu toch hoorde, is werkelijk verbijs-
terend; ik moet het jullie vertellen.
Een Duits meneertje (zijn naam begint met die ‘f’ 
en klinkt als een bruin, plat lekkernijtje; voluit is 
echt te veel eer) heeft een leuk erfenisje van zijn 
beige vader gekregen, die dat weer had van zijn 
bruine vader, die in die donkerbruine tijd aardig 
had geboerd: Hij liet anderen voor zich werken, 
betaalde ze niet, maar zette dat loon om in een 
kunstcollectie van hier tot Tokio. (Hij had op school 
goed opgelet, toen het ging over roofridders.)
Nu wil de kleinzoon dat zootje tonen aan het pu-
bliek, want “kunst moet te kijk staan”, en vraagt 
van het volk (de belastingbetalers) een gebouw om 
niet. De gotspe!
De dwangarbeiders alsnog betalen? Ben je gek? 
Die zijn toch al bijna allemaal dood.
Mensen, vertel het voort! Niemand erheen, zodat 
het bruine goedje in zijn hol blijft en niet wit wordt.

Sprook j e 2

Sprook j e 3
Wie de wereld wil veranderen …

Wie de wereld wil veranderen, moet haar ken-
nen. Wie zijn boeien wil slaken, kan niet zonder 
maten. Wie kracht wil ontplooien, moet samen-
werken.
Wie een vrij en menselijk leven en een toekomst 
wil, moet ervoor vechten.

De socialisten (ook die in Duitsland) zijn niet 
samengegaan om eigen gewin.
Zij willen het volk en de arbeidersklasse dienen. 
Zij werken met de arbeiders voor de arbeider, 
met de jeugd voor de jeugd, met het volk voor 
het volk.

(Ik las dit op de startpagina van de website 
DKP.de; en kreeg toestemming om het te 
gebruiken - in vertaling.)
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We zijn allemaal (maar) mensen
Nou, laat dat “maar” gerust maar weg. We zijn allemaal 
mensen.
We hebben samen één aarde, onze aarde. Let op dat 
woordje: samen … Daar gaat het om. Laten wij nou eens 
in ieder geval dat samen promoten.
Laten wij beginnen om niet het verdelen van de big bosses 
over te nemen.
Ik wil ons oproepen om om ons heen te kijken naar 
maatjes voor dat samen.
Laten we gewoon onze bril met dat kleurtje eens afzetten 
en voelen naar ons samen.
Je zult zien, dat je echt tegen een paar bondgenoten 
oploopt. Je stoot er vanzelf op als je je glazen ontkleurt en 
schoonveegt, zodat je er weer door kunt kijken.
Moeilijk? Wie zegt dat menszijn makkelijk is?
Dat is echt zo’n sprookje van hen, die geboren zijn in een 
met goud beklede wieg.
Wij, van dat stijfselkissie, weten wel beter.
Laten wij onze eigen sprookjeswereld bouwen. 
Hier en nu. Samen.
Het kan. Omdat we mensen zijn, die mens willen zijn.

Sprook j e 5Je bent nooit
 te oud om te leren
Dit gezegde gaat in Nederland niet meer op.
Die uitvinder van het wiel (zie ons vorige num-
mer) wil, dat dertigers ophouden met leren.
Hij (uitvinder is geen “zij”) heeft kennelijk 
weinig voeling met onze minister van het 
sociale, want die wil mensen langer laten werk-
en en zelfs de zestigers omscholen. 
Begrijpen jullie het? Leg het mij dan eens uit.
Want ik begin nu toch echt de draad kwijt te 
raken.
Dat komt natuurlijk omdat ik aan het aftakel-
proces al gedurende 60 jaar gesleuteld heb, 
dus het vordert al aardig. Bij mij zijn alle 
draadjes al (bijna) los.
Zelfs de UWV vindt, dat ik niet (meer) behoef 
te reïntegreren. Nou, dan weet je het wel: met 
1 been in je graf.
Wat ben ik blij met mijn sociale circuit (jullie 
o.a.). Dat zorgt, dat ik scherp blijf en de moed 
niet verlies. We hebben het er al vaker over 
gehad, dacht ik.
Van “ze” moeten we het echt niet hebben. 
“Wij”, dank je wel!

Sprook j e 6Sprook j e 4
Verboden te lachen

Tot voor kort hadden we nog iets te 
lachen. Dat was wel niet de bedoe-
ling van de machtigen der aarde, 
maar wij platvloerders deden het 
toch. Dat gaf ons nieuwe energie,  
al was dat dan “boter” aan die galg.
Helaas is dat nu over. Satire mag 
niet meer. Onze minister-president 
vindt, dat we ons moeten inhouden 
en niet meer zo lekker lachen om 
ons en onze sinaasappels.
Het gaat een treurige boel worden 
hier, als we zelfs de gein niet meer 
zullen hebben om ons er doorheen 
te halen.
Vraagje: waarom dat dan wel? Die 
hoge tante kan zich niet verweren, 
daarom!
Och, gottegot! Je zou haast mede-
lijden krijgen. Haast, want ik vind 
nog steeds, dat ze daar boven in 
die boom echt niks te klagen heeft/
hebben. Ze moest(en) maar eens bij 
mij om een hoekje komen kijken. 
Dan weet/weten ze pas, dat som-
migen echt te klagen hebben. Maar 
dat die sommigen de lach dan als 
medicijn gebruiken.
J.P., volgens mij ben je knetter! Laat 
je maar eens grondig nakijken!



Deze keer de al eerder 
aangekondigde aflevering over 
oorlogs-propaganda.
We zouden een boek vol kunnen 
schrijven over alle propaganda die 
uitgekraamd is door de fascisten 
en de nazi’s. Goebbels was wel zo 
ongeveer de grootste leugenaar 
en demagoog. Degene die daar 
nog aan twijfelt, moet zelf maar 
op zoek gaan naar wat hij 
uitgekraamd heeft. Er is dien-
aangaande voldoende materiaal 
voorhanden.
In deze aflevering zullen we dan 
ook ingaan op de algemene prin-
cipes van oorlogspropaganda en 
meer specifiek op de bijdrage 
die Henry Ford (van die auto’s 
inderdaad) heeft geleverd aan het 
antisemitisme. Een verbijsterend 
verhaal voor degenen die het nog 
niet kennen.

De elementaire principes van 
oorlogspropaganda
Volgens Anne Morelli, historica en 
professor aan de ULB (België) zijn er 
tien elementaire principes, te weten: 
Wij willen geen oorlog; Het andere 
kamp is de enige verantwoordelijke 
voor de oorlog; De vijandelijke leider 
lijkt op de duivel; Wij verdedigen 
een nobele zaak, geen particuliere 
belangen; De vijand begaat bewust 
wreedheden, wij onopzettelijke blun-
ders; De vijand gebruikt illegale wap-
ens; Wij leiden zeer weinig verliezen, 
de verliezen van de vijand zijn enorm; 
Kunstenaars en intellectuelen ste-
unen onze zaak; Onze zaak is heilig; 
Wie aan onze propaganda twijfelt, is 
een verrader.
Duidelijk toch? Wie er uitgebreider 
over wil lezen kan het betreffende 
boekje bij de AFVN bestellen.
Dit is geen afmakertje, maar we wil-
len graag het gehele hoofdstuk plaat-
sen dat ingaat op de het vrij moderne 
gebruik van oorlogspropaganda.

Anne Morelli schrijft in: van Lord 
Ponsonby tot Jamie Shea
Sommige lezers kunnen misschien 
de mening toegedaan zijn dat de 
principes van de oorlogspropaganda, 
die we hebben beschreven, destijds 

inderdaad zijn gebruikt, maar zeker 
vandaag en ook bij toekomstige con-
flicten niet meer van toepassing kun-
nen zijn. Zij vertrekken echter van 
de veronderstelling dat wij alerter 
zouden zijn dan onze voorouders en 
onderschatten het universele karak-
ter van deze principes. Hoe onwaar-
schijnlijk het ons ook mag klinken, 
men zal ons in de toekomst nog 
om de oren slaan met ‘agressie’, de 
strijd tussen ‘goed en kwaad’ en een 
duivelse, vijandelijke leider. De inkt 
van de wetenschapper zal eens te 
meer gebruikt worden om het bloed 
van martelaren te doen vloeien.
Een beschrijving van de principes 
van de oorlogspropaganda stelt ons 
uiteindelijk voor een aantal funda-
mentele vragen:
-  zijn wij vandaag even goedgelovig 
als onze voorouders gisteren?
-  worden deze principes doelbewust 
toegepast?
-  is de waarheid van belang?
- houdt systematische twijfel geen 
risico’s in?

Op de eerste vraag zou ik ant-
woorden met ‘ja, maar’. ‘Ja’ wij 
geloven vandaag even goed valse 
geruchten als onze voorouders. De 
leugen over de baby’s in Koeweit, 
die door de Irakese soldaten uit hun 
couveuses werden gesleurd, moet 

niet onderdoen voor het verzonnen 
verhaal van de Belgische baby’s 
met afgehakte handjes (1e WO, JC). 
Beiden hadden recht op ons mede-
lijden. Het grote publiek heeft beide 
verhalen met dezelfde gretigheid ge-
slikt. Vandaag misschien zelfs nog 
met grotere gretigheid, want com-
municatie behoort inmiddels tot ons 
consumptiepatroon. Om een oorlog 
te beginnen en voort te zetten is de 
instemming van de publieke opinie 
vereist. De methoden om te overtui-
gen en deze instemming te verkrij-
gen zijn inmiddels veel verfijnder. 
In tegenstelling tot wat sommigen 
beweren’, zorgen de media in oor-
logstijd niet voor een veelheid aan 
(tegenstrijdige) opinies. Zelfs in een 
‘democratie’ bestaat er een feitelijk 
monopolie op de productie en de ver-
spreiding van informatie en beelden, 
dat geen ruimte laat voor tegenstrij-
dige beelden of mogelijke tegenargu-
menten.

Het creëren van een staat van gedeel-
de hypnose, waarbij we ons met 
zijn allen in het deugdzame kamp 
van het diep beledigde ‘Goed’ be-
vinden, beantwoordt wellicht aan een 
pathologische behoefte. Wij houden 
ervan (onszelf en anderen) te doen 
geloven dat wij aan een ridderlijke 
operatie deelnemen, in naam van 
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de strijd van het Goed tegen het 
Kwaad. Wij overtuigen er onszelf (en 
anderen) van dat we eerlijk zijn en wij 
smeden graag een ideologie, die dit 
kan rechtvaardigen. De hedendaagse 
technologie van het ‘doen geloven’ 
leidt ons vandaag veel verder naar 
deze collectieve droom dan Goebbels 
in zijn tijd ooit vermocht. Een humo-
rist drukt het als volgt uit: ‘Vandaag 
de dag geloven de mensen niet gelijk 
welke onzin, ze geloven alleen de 
onzin, die ze op televisie hebben 
gezien.” En ook al beseffen sommi-
gen half bewust dat hun goedgelovig-
heid misbruikt wordt door de media 
en begrijpen ze dat ze bedrogen 
worden, dan zullen ze dat nog niet 
willen toegeven.

‘Maar’, de goedgelovigheid is echter 
niet meer wat ze ooit geweest is. Ook 
het scepticisme heeft een belangrijke 
plaats in de ons omringende wereld 
en dat uit zich tegen de religieuze, 
militaire en politieke gezagsdragers. 
En het kan zich op een dag ook gaan 
richten tegen de goedgelovigheid ten 
opzichte van de media. Men mag 
hopen dat uit de leugens van gisteren 
een nieuwe ervaring voortvloeit, die 
kan leiden tot een meer kritische 
geest. Dat is alvast onze hoop en die 
van alle mensen, die het publiek een 
media-opvoeding trachten te geven. 
Dit boek is ook in deze geest geschre-
ven.
Op de vraag of de toepassing van de 
principes van Ponsonby op de hui-
dige conflicten beredeneerd of louter 
toevallig is, moet ik het antwoord 
schuldig blijven. Mijn veertienjarige 
dochter, Bérénice, die me dit boek 
heeft zien voorbereiden, stelde me 
deze pertinente en ongekunstelde 
vraag. Verbeeldde zij zich een stel ver-
valsers, die op hun computers ‘infor-
matie’ intikken, die direct geïnspireerd 
is op de tien principes van Ponsonby? 
Hadden deze vervalsers deze tien 
principes netjes aan de muur opge-
hangen in hun kantoor? Of betreur-
den ze dat ze deze vuistregels niet 
konden toepassen in hun dagelijkse 
leugens? Dit vrij simplistische beeld 
gaat uit van een globale hypothese 
over het grote complot. Een hypo-
these die niet de mijne is. Maar de 
communicatie is vandaag zo profes-
sioneel geworden, dat men zich nau-
welijks kan voorstellen dat iemand als 
Jamie Shea, de woordvoerder van de 

NAVO tijdens de luchtoorlog tegen 
Joegoslavië, deze principes over het 
hoofd zou hebben gezien.

Jamie Shea is overigens niet de 
eerste de beste. Deze propagan-
daspecialist heeft een postgraduaat 
behaald aan het Lincolncollege van 
de universiteit van Oxford. Zijn eind-
werk behandelde precies de rol van 
de Franse intellectuelen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Hij weet dus pre-
cies welke registers hij moet bespe-
len. Hij kent de mediafilters om pre-
cies die journalisten te selecteren, 
die het doeltreffendst de gewenste 
boodschap kunnen overbrengen.
In de geschiedenis hebben we zo 
vaak ‘informatie’ zien rondgaan, die 
de oorlogsstokers van pas kwam bij 
hun mobilisatie en die achteraf werd 
gelogenstraft, zonder dat dit voor 
enige herrie zorgde. Daarbij rijst dan 
de vraag of de waarheid eigenlijk ter 
zake doet.
Wantrouwen leidt niet noodzakelijk 
tot de waarheid. Er bestaat zeker zo 
iets als de ‘ongrijpbare’ waarheid - 
door de aard van de feiten en onze 
hedendaagse onderzoeksmethoden. 
Maar het is niet omdat wij de waar-
heid niet kennen dat deze niet zou 
bestaan. Zijn er 200.000 of 20.000 
doden gevallen in Bosnië? Hebbende 
Fransen in 1945 1.500 of 45.000 
Algerijnen omgebracht In Setif? Ook 
al loopt het aantal slachtoffers van 
de Serviërs in Kosovo uiteen tussen 
500.000 en 2.500, blijft het feit dat 
dit dodental een reëel en objectief 

gegeven is. Het blijft een vreemde 
vaststelling dat diegenen die een cijfer 
over het aantal doden noemden op 
een ogenblik dat er geen enkele 
zekerheid over bestond en men zelfs 
kon vrezen dat het in de honderddui-
zenden zou lopen, plotseling ver-
klaren dat deze cijfers uiteindelijk 
geen enkele betekenis of belang heb-
ben, op het ogenblik dat er werkelijk 
ernstige gegevens beschikbaar zijn 
om de balans op te maken. Het zou 
trouwens kinderlijk eenvoudig zijn om 
aan te nemen dat het kan volstaan 
om beide versies naast elkaar te leg-
gen om de waarheid ergens in het 
midden te gaan zoeken. ‘In medio 
stat virtus’ (de waarheid ligt in het 
midden) kan een credo zijn, maar 
het is niet toepasbaar om tot de 
historische waarheid te komen. Het 
kan namelijk voorkomen dat men 
slechts in één van de twee kampen 
liegt en dat slechts één van de twee 
kampen echt is aangevallen, zonder 
dat het echt een oorlog wilde. Kort-
om de vraag wie de agressor is 
en wie het slachtoffer blijft bijzonder 
delicaat.
Maar verandert dit veel aan de stand 
der dingen? Zelfs goed bedoelde 
leugens blijven tenslotte leugens en 
ze beïnvloeden de kennis van de 
waarheid. Zelfs als we ervan uitgaan 
dat dit allemaal geen belang heeft, 
blijft de vraag waarom men de feiten 
heeft vervalst, tenzij dit van belang 
was om tot de noodzakelijke consen-
sus te komen om de oorlog te begin-
nen en voort te zetten.
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De vierde vraag (‘Houdt systema-
tische twijfel geen risico’s in?’) brengt 
ons tot het gevaar van het relative-
ren. Iedereen zegt hetzelfde, gebruikt 
dezelfde argumenten. Kunnen we 
dus niet iedereen over dezelfde kam 
halen? Wij hebben goed begrepen 
dat de meeste publieksvoorlichters 
liegen, maar we hopen dat het er in 
ons kamp anders aan toe gaat. Wij 
zijn immers democraten, altruïsten 
(in tegenstelling tot de anderen die 
zeggen altruïsten te zijn, zonder het 
echt te zijn), verdedigers van de 
mensenrechten. Wij zijn met andere 
woorden uitzonderlijk en anders. Wij 
liegen niet. Tenminste deze keer niet. 
Wij liegen niet en voeren met goede 
redenen de oorlog...

Als het schorremorrie - om de brave 
menigte te overtuigen - de taal han-
teert die deze mensen willen horen, is 
dit misschien wel omdat altruïstische 
argumenten overeenstemmen met 
universele, morele principes. Zelfs 
de walgelijkste onderneming kan om-
floerst worden met nobele en idealis-
tische motieven. De publieke opinie 
verwacht dat om zichzelf te overtui-
gen van de gegrondheid van zo’n 
onderneming.
Maar identieke frasen (‘Wij snellen 
een onderdrukt volk ter hulp’) kunnen 
een verschillende realiteit verbergen. 
Er is uiteraard een verschil om wer-
kelijk bestaande vervolgingen voor 
eigen doeleinden aan te grijpen of 
ze louter te verzinnen om ze dan 
als alibi aan te wenden. Het gebruik 
maken van slachtpartijen is van een 
andere orde dan ze te verzinnen. 
Maar het blijft moeilijk om achter 
de woorden de waarheid te vatten. 
Een hyperkritische houding is niet 
zonder gevaar, want buitensporige 
voorzichtigheid kan elke actie verlam-
men, zelfs wanneer die van vitaal 
belang is. Zo is Joël Kotek van oor-
deel dat de Britten en Amerikanen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zich 
zeer sceptisch toonden ten opzichte 
van de berichten over de nazi-misda-
den in de kampen. Ze hadden name-
lijk de leugens van de Britse oor-
logspropaganda over de Duitse mis-
daden van 1914-918 nog voor ogen. 
Door de band genomen vinden wij het 
heel mooi dat er twijfelaars opstaan 
in de rangen van de vijand, als het 
maar niet bij ons is. De hyperkritische 
houding - ook al kan ze tot onvoor-

stelbare dwaasheden leiden als het 
negationisme - heeft slechts weinig 
doden op het geweten. Overdreven 
scepticisme lijkt me in ieder geval 
minder catastrofale gevolgen te heb-
ben dan blinde goedgelovigheid. 
Systematische twijfel lijkt me een 
goed tegengif tegen de dagelijkse 
overtuigingsdrift van de media tijdens 
internationale oorlogen, ideologische 
conflicten of sociale conflicten. Ook 
in dit laatste geval tracht men ons 
ervan te overtuigen - en wel met 
alle middelen en volgens het derde 
principe van Ponsonby (de vijande-
lijke leider is de duivel in persoon) - 
dat de vakbondsleiders, eens ze aan 
het hoofd staan van een vakbonds-
actie die breekt met het verant-
woordelijke syndicalisme, erger zijn 
dan de bloeddorstigste monsters. De 
media zullen hen omschrijven als pro-
vocateurs, volksmenners, manipula-
toren, demagogen, avonturiers, ‘goe-
roes’, maffiosi, criminelen, samen-
zweerders, terroristen... En zij hebben 
recht op weinig benijdenswaardige 
etiketten: ‘kortzichtig, boertig, des-
potisch, gewelddadig, tiranniek, 
onverantwoordelijk.
Aan ons om te blijven twijfelen of we 
nu midden in de warme, koude of 
lauwe oorlog zitten...
Tot zover Anne Morelli.

Henry Ford en het antisemitisme
De autofabrikant Henry Ford was 
een voorloper in de kapitalistische 
productie-ontwikkeling. Zo wordt hij 
algemeen erkend als de uitvinder 
van de lopende band in de auto-
industrie.
Voor het uitvoeren van deze uitvin-
ding had hij natuurlijk veel geld 
nodig. De financiers waren nogal 
terughoudend om dat geld voor dit 
experiment te verstrekken. Uiteraard 
speelden daarbij ook de belangen van 
de overige autoproducenten en hun 
invloed op de kapitaalverstrekkers.

Kleine oorzaak, grote gevolgen
Henry Ford legde de oorzaak bij 
de joodse bankiers, die inderdaad 
grote invloed binnen de financiers-
wereld hadden. Zijn haat tegen deze 
onwillige financiers leidde tot de uit-
gave van een persoonlijke krant, 
die vanaf het begin anti-semitisch 
van aard was. De werkelijke achter-
grond liet hij achterwege. Dit zou hem 
namelijk meer vijanden bezorgen dan 

hij kon gebruiken. Hij hield het dus 
maar op de joden als gevaar voor 
de wereldvrede en als instigators van 
oorlog. Zie het volgende verhaal:
In 1915 huurde Henry Ford een schip 
en voer daarmee samen met een 
groep medestanders naar Europa 
in een poging door een compromis 
een eind te maken aan de Eerste 
Wereldoorlog. Aan boord zei Ford 
tegen mevrouw Rozika Schwimmer: 
“Ik weet wie deze oorlog hebben 
ontketend - de Duitse joodse ban-
kiers.” En later verklaarde hij tegen-
over een verslaggever van de New 
York Times: “Het zijn de joden zelf 
geweest die mij ervan hebben over-
tuigd dat er een rechtstreekse relatie 
bestaat tussen het internationale 
jodendom en de oorlog. Ze hebben 
zelfs moeite gedaan me daarvan 
te overtuigen. Op ons vredesschip 
waren twee vooraanstaande joden. 
We hadden nog geen paar honderd 
mijl gevaren toen ze me al begonnen 
te vertellen over de macht van het 
joodse volk, hoe zè de wereld con-
troleerden door hun macht over het 
geld, en dat alleen de joden en nie-
mand anders dan de joden een eind 
aan de oorlog zouden kunnen maken. 
Ik wilde dat eerst niet geloven maar 
om me te overtuigen gaven ze me 
heel exacte informatie over de mid-
delen waarmee de joden de oorlog-
voering controleerden, hoe ze de 
geldmiddelen beheersten, hoe ze alle 
voor de oorlogvoering noodzakelijke 
primaire grondstoffen in hun bezit 
hadden gekregen en nog veel meer 
van dien aard, en ze hebben zo 
lang en zo goed gesproken dat ze 
me hebben overtuigd.” Met een klop 
op de binnenzak van zijn colbertjas 
zei Ford tegen mevrouw Schwimmer: 
“Hier heb ik de bewijzen - de feiten! 
Ik kan die alleen nog niet openbaar 
maken omdat ze nog niet compleet 
zijn. Maar dat zal binnenkort het geval 
zijn!” Het behoeft geen betoog dat zijn 
vredesmissie faalde, hetgeen hem 
met bitterheid vervulde. Jaren later 
sprak Ford nog eens over zijn vruchte-
loze pogingen:
“Ik weet dat de hele wereld heeft 
gelachen over mijn vredesexpeditie.” 
Maar Ford was bepaald niet uit het 
veld geslagen en de wereld in het alge-
meen en Hitler in het bijzonder zouden 
spoedig worden overstroomd met 
bewijzen van Fords antisemitische 
gevoelens.
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Tegen het eind van 1918 kocht Ford 
een typisch landelijk dagblad, dat 
de Dearborn Independent heette. 
Toen Ford zijn plannen als uitgever 
bekendmaakte rechtvaardigde hij zijn 
voornemens aldus: “Ik heb niet alleen 
grote belangstelling voor de toekomst 
van mijn eigen land maar voor die 
van de hele wereld, en ik heb duide-
lijke ideeën en idealen waarvan ik 
meen dat die nuttig zijn voor ons aller 
welzijn. Ik ben van plan die voor het 
publiek uiteen te zetten zonder dat 
ze verdraaid, verminkt of verknoeid 
worden.” Hij moet dat wel serieus heb-
ben bedoeld want hij voegde eraan 
toe bereid te zijn tien miljoen dollar 
te besteden aan de financiering van 
het blad.
De Dearborn Independent zou geen 
medium worden om reclame te maken 
voor Fords autofabriek; integendeel, 
de redacteuren kregen de strikte 
opdracht Fords industriële onderne-
ming zo min mogelijk te vermelden. 
Anders dan de meeste dagbladen 
had het blad geen advertentieru-
brieken. Ford wilde niet dat enigerlei 
commerciële overweging invloed zou 
uitoefenen op zijn redactionele pro-
gram. Aanvankelijk was die inhoud 
vooral gericht tegen het onbeperkte 
winstmaken, tegen monopolies en 
reactionairen; het blad was vóór de 
doelstellingen van president Wilson 
wat betreft de naoorlogse wederop-
bouw in eigen land.
Kennelijk had Ford al enige tijd plan-
nen gemaakt voor een aanval op de 
joden maar die had hij voor zichzelf 
gehouden, al hadden enkelen van 
zijn assistenten en naaste medewer-
kers daarvan toch wel iets gemerkt. 
Fords eerste hoofdredacteur voor de 
Dearborn Independent; Edwin Pipp, 
zei dat Ford “voortdurend de joden 
ter sprake bracht in zijn gesprekken 
en dezen de schuld gaf van vrijwel 
alles wat er verkeerd ging...
Eerst had hij het alleen maar over 
‘de grote jongens’ en beweerde hij 
niets tegen de joden in het gewone 
leven te hebben... Maar we hadden 
het blad nog geen zes maanden 
uitgegeven toen [Ford] al met veel 
aandrang begon te praten over een 
serie artikelen waarin het joodse volk 
zou worden aangevallen. Hij gaf als 
zijn vaste mening te kennen dat 
zij betrokken waren bij een samen-  
zwering om uit winstbejag oorlog te 
ontketenen.”

Een jaar na zijn aankoop van de 
Independent vroeg een van de direc-
teuren van de autofabriek hem wat 
zijn vredesmissie van 1915 hem 
eigenlijk had geleerd. “Ik weet nu 
wie de oorlogen maakt”, antwoordde 
Ford, “de internationale joodse ban-
kiers ontketenen die om eraan te 
verdienen. Ik weet dat dat zo is want 
een jood op het vredesschip vertelde 
het me zelf.”
Plotseling, op 22 mei 1920, ontke-
tende de Independent een felle aan-
val op de joden. De grote kopregel 
op de voorpagina gaf kort en bondig 
de mening van de uitgever te kennen: 
De internationale jood - een wereld-
probleem. De eerste alinea van het 
artikel begon met de woorden: “Er 
bestaat een ras, een deel van de  
mensheid, dat nog nooit ergens 
welkom is geweest.” Dit volk, zo 
ging het artikel verder, heeft altijd de 
wereld bezoedeld en smeedt com-
plotten om de wereld in zijn macht 
te krijgen; zij hebben al lang ge-
probeerd “een internationale super-
kapitalistische regering” te vormen. 
Het rassenprobleem, aldus de 
Independent; was het voornaamste 
vraagstuk waar de gehele samenle-
ving zich voor geplaatst zag. In een 
reeks van eenennegentig artikelen 
werd dit onderwerp verder behan-
deld met kop-regels als Het handige 
veranderen van joodse familienamen 
en Wat joden zouden proberen als ze 
de macht hadden.

Wordt vervolgd

* Deze artikelenreeks bestaat uit 
gedeelten van interessante histo-
risch verantwoorde werken. De auteur 
van deze reeks heeft ze gekozen, 
samengesteld en waar nodig de 
verbindende teksten geschreven. Het 
geheel vormt een aanvulling op de 
AFVN-brochure “FASCISME IS 
RAMPZALIG, ALTIJD EN VOOR 
IEDEREEN!”. Het verdient aanbe-
veling de inhoud van die brochure 
naast deze artikelenreeks te kennen, 
maar beide kunnen ook afzonderlijk 
gelezen worden. 
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In Auschwitz bleef de trein staan. 
Einde van de reis en einde van mijn  
24-jarig leven.

Mijn bril nam ik op de ‘Rampe’ (perron) 
af nadat wij de veewagens waren uit-
geknuppeld. Hij besloeg door de stoom 
uit de locomotief. Dan werden we voort-
geslagen naar het einde van het perron. 
Daar stond Mengele met een paar kam-
partsen. Dat was de keuze tegen een 
-tijdelijk nog- leven en de directe gang 
naar de gaskamers. Voor het nog te ver-
richten werk had men niet zoveel mensen 
meer nodig. Het was 1944 en de oorlog 
was voor Duitsland al verloren. Daarom 
werden door Mengele alleen de meest 
fitte mensen tot het leven in Auschwitz 
veroordeeld. Ook brillendragers waren 
niet de meest fitte. Maar ik had mijn 
bril af. Zo kwam ik bij de voorlopig 
levenden. Wat was erger?
We werden voortgedreven naar het kamp. 
Door de poort, waarboven in een boog de 
spreuk stond: ‘Arbeit macht frei’. Toen 
we binnen waren, klapte ook die laatste 
valdeur achter ons toe.
Wat er verder gebeurde is een persoon-
lijke ervaring. Men moet goed begrijpen, 
dat in elk kamp de omstandigheden 
verschilden. Iedereen heeft het anders 
beleefd. Ik elk kamp waren de bewakers 
verschillend. Elke dag was ook weer 
anders. De goeie of de kwade bui van de 
SS-ers kon over je leven beslissen. Elke 
gevangene onderging het lot ook anders. 
Na de oorlog en na onze terugkomst zijn 
er hele discussies opgezet of de naakt 
uitgekleden wél of niet een stukje zeep 
meegegeven werd om te gaan ‘douchen’.
In het ene kamp gebeurde dat wél, in 
het andere niet. Dat stukje zeep werd 
gegeven om de mensen te overtuigen dat 
ze in een douche kwamen. Men had ze 
er natuurlijk ook zonder zeep in kunnen 
slaan, maar zo gaf het minder moeite.

We kwamen -ik spreek nu uitdrukkelijk 
over het Lager Birkenau, een ‘Neven-
kamp’ van Auschwitz- in barakken, waar 
we in kribben, drie boven elkaar, moesten 
liggen, maar 8 tot 10 personen was daar 
normaal. Met per krib 2 of 3 dekens. De 
allersterksten sliepen onder die dekens. 
Bij de toegangsdeur van de barak stond 
een bord met het opschrift ‘Halte dich 
sauber’, terwijl het binnen stikte van de 
luizen.

EENVOUDIG
De dagindeling was eenvoudig. ‘s-mor-
gens vroeg moest je aantreden, om 4 uur, 

voor het appel op de binnenplaats. In 
de bittere kou stond je dan urenlang in 
de houding, in de sneeuwjacht of in de 
regen. Wanneer de bewakers en de offi-
cieren eindelijk kwamen aanslenteren, 
werden de gevangenen geteld en nog 
eens geteld. Soms klopte het aantal wel, 
soms niet. Dan begon alles weer opnieuw. 
‘'s Morgens en ‘s avonds.
Oudere mensen bezweken vaak en vielen 
om. Ze werden dan hardhandig afge-
rost, tot ze bewusteloos -of dood- wegge-
dragen moesten worden. Dit kon bij de 
nog levenden, als het vaker voorkwam, 
de gaskamer betekenen.
Na het appèl werd het eten rondgedeeld: 
een klein stukje brood voor de gehele dag 
en soms wat salami of een stukje Harzer 
kaas. Daarna naar de barak terug en de 
dag verder wat rondlummelen.
Soms moesten we graszoden van de ene 
naar de andere plaats brengen. Waarom, 
is me niet in herinnering gebleven. Zeker 
niet om het ons behaaglijker te maken, 
want op het terrein liep je tot aan de 
enkels in de modder. We leefden eeuwig, 
van uur tot uur in angst. Vooral bij de 
‘tussen-selecties’. Dan moest je naakt 
voor de SS opmarcheren en wie te mager 
was, verdween naar de gaskamers. Zelf 
heb ik 3 maal een selectie meegemaakt. 
Drie maal kwam ik er door. De sterksten 
moesten werken in de munitiefabrieken. 
Ik kwam in het vroegere Sudetenland 
terecht. Dit kamp heette Kratzau 11.
Dit was in december 1944. Men wilde 
zoveel mogelijk het kamp evacueren. Het 
Rode Leger naderde. Half januari 1945 
is Auschwitz bevrijd.

HOE WAS HET MOGELIJK?

TERUG NAAR BIRKENAU
Als je ‘s avonds op je krib van honger, 
kou en de afgrijselijke luizenplaag niet 
kon slapen, dacht je over je toestand na. 
Hoe was het mogelijk, dat je in zó’n hel 
terechtgekomen was. Wat was dit voor 
onmenselijke wereld?
Natuurlijk, al voor de bezetting wisten 
we door de joodse emigranten iets af van 
het drama dat zich in Duitsland voltrok. 
Maar dat ons hetzelfde zou overkomen, 
nee, dat zagen we nog niet. Bij de bezet-
ting in 1940 begon de twijfel te komen. 
Rijke joden redden zich nog voor veel 
geld naar Engeland en Amerika, zij wisten 
kennelijk ook meer. Mijn moeder was 
een drukke zakenvrouw met drie grote 
filialen in elektrische apparaten enz. 

Ik kreeg een goede opvoeding met voort-
gezet onderwijs.
De deportaties waren nog niet begonnen, 
maar de maatregelen tegen de joden wel. 
Zo mocht ik niets anders doen dan wer-
ken in een joods gezin. Dat deed ik als 
kinderverzorgster en dienstmeisje. Half 
juni 1942 fietste ik van mijn werk naar 
huis -in de Maasstraat- terug, toen ik 
op de hoek van de Maasstraat en de 
Jekerstraat werd tegengehouden door een 
politieagent. Ik schrok natuurlijk: politie, 
en mijn jodenster zat alleen maar met 
een veiligheidsspeld vast op mijn jurk. 
Ik kon zien dat mijn moeder en broer op 
een Duitse wagen werden geladen. (Mijn 
vader was al lang geleden gestorven). 
Het bleek dat moeder de politieagent had 
verzocht -hoe weet ik ook niet- mij op 
te vangen, anders had ik natuurlijk ook 
mee gemoeten.

ONDERDUIKEN
Wat was er gebeurd? Mijn moeder bleek 
enkele waardevolle dingen uit ons huis in 
veiligheid te hebben willen brengen bij 
niet-joodse vrienden. En dat was streng 
verboden. De politieman gaf me het 
adres van een voorlopig onderduikadres. 
Voortdurend moest ik weer naar een 
ander adres, tot ik -door loslippigheid- 
gepakt werd. Later hoorde ik, dat moeder 
en broer Jacques eerst 6 weken gevan-
genis hebben gekregen en daarna bij de 
eerste transporten zijn weggevoerd. Mijn 
moeder in ieder geval naar Auschwitz. 
Van mijn broer weet ik niets zeker. Ze 
zijn in elk geval niet teruggekomen.
Ik werd twee keer opgepakt en kwam in 
het voorportaal van de dood terecht: de 
Hollandse Schouwburg. Twee maal is het 
mij ook gelukt er uit te komen. Hoe? 
Dat is voor u niet belangrijk. Voor mij 
wél natuurlijk, maar het zijn persoonlijke 
ervaringen die de georganiseerde uitroei-
ing niet beïnvloedden.
Na een paar dagen verhoor, toen ik de 
laatste keer ‘gepakt’ werd, in een huis aan 
het Oosterpark, en een paar dagen in het 
huis van bewaring aan de Weteringschans 
had gezeten, werd ik met anderen per 
tram naar het CS vervoerd. Van daar ging 
het naar Westerbork. Daar heb ik vier 
maanden doorgebracht. Tenslotte ging 
ik ook op transport, richting Auschwitz. 
Precies weet ik het niet, maar die tocht 
moet 3 à 4 dagen geduurd hebben. In vee-
wagens. Elke keer als we ergens stopten, 
werd een deel van onze bagage door 
SS-ers weggenomen, zodat ik met een 
klein koffertje op het eindpunt aankwam, 
de grote koffers waren al verdwenen.
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Daar zat ik dus in het vernietigingskamp. 
We werden geregistreerd. Alles gaat bij 
de Duitsers gründlich. In een lange rij 
voor de ‘Schreibstube’, we werden op 
kaart gezet, maar om vergissingen te 
voorkomen, werd ons kampnummer in 
onze armen getatoeëerd.

HET LAATSTE TRANSPORT
Ik was bij het laatste transport naar 
Auschwitz. Dat vertrok op 12 september 
1944. De mensen van de vorige trans-
porten kregen hun tatoeage op de onder-
arm, bovenop. De SS-ers, die begonnen 
te twijfelen aan de overwinning, pasten 
bij dit laatste transport een andere tech-
niek toe. We moesten ons nummer wel 
getatoeëerd krijgen, maar dan aan de 
binnenkant van de onderarm, in kleinere 
cijfers. Dat nummer is bij mij nog groot 
genoeg!
Onze kleren moesten we uittrekken. Die 
gingen als ‘Liebesgabe’ naar uitgebomde 
Duitsers. Wij kregen lompen aan met een 
rode meniestreep op de rug Mijn ‘jurk’ 
was veel te lang en ik struikelde daarom 
voortdurend. Een vriendin, die zeer grote 
borsten had, kreeg een veel te nauwe 
jurk, die dan ook prompt openbarstte, 
waardoor één borst bloot uit de scheur 
hing. Kortom: zoals in alle kampen was 
de bedoeling je menselijke waardigheid 
te vernietigen. Daardoor ook konden in 
de barakken gevechten ontstaan over een 
stuk brood; had je haat en nijd en vriend-
innenkliekjes. Bij die doelbewuste ver-
nedering behoorde in Birkenau o.a. het 
afscheren van hoofd- en schaamhaar.

Bevrijd werden we door de Russen. We 
waren vrij te komen en te gaan buiten 
het prikkeldraad. Ik heb wat buiten het 
kamp gelopen en ben toen, 24 kilo zwaar,  

opgenomen in een ziekenbarak. De ver-
pleegsters daar praatten nog vol bewon-
dering over Hitler 
Daarna kwam ik in een ander zieken-
huis. Daar waren Amerikanen en later 
Nederlandse ambtenaren, die naar over-
levende Nederlanders zochten, want het 
gebied zou weldra door de U.S.S.R. 
worden overgenomen.

ARIER
Met een militair vliegtuig werd ik naar 
het vliegveld Eelde vervoerd. Het eerste 
wat de verpleegster vroeg: ‘Wilt u siga-
retten of chocola? Ik rookte niet, maar 
keek toch. Het merk sigaretten heette 
‘Ariër’...
Later mocht ik van de dokter voorzichtig 
in de zon gaan wandelen. Mijn haar was 
nog niet aangegroeid en daarom had 
ik -vrouwelijke ijdelheid- een hoofd-
doekje om. Als ik in de straten van Eelde 
liep, werd ik daarom nageroepen met 
‘Moffenhoer’.
Op een dag sprak ik een politieagent 
aan en vertelde mijn ervaring in het 
dorp. Die man gaf het door aan het 
gemeentebestuur en de gevolgen waren 
verrassend. Elk huis werd bezocht en de 
situatie uiteengezet. Bij mijn volgende 
wandelingen werd er bij elk huis op het 
raam getikt. Ik moest dan binnenkomen 
en kreeg zoveel eten aangeboden als ik 
lustte. Maar dat was niet meer nodig, want 
ik was intussen 32 kilo zwaar geworden 
en zoveel eten mocht ik ook niet. Ja, dan 
natuurlijk terug naar Amsterdam. De drie 
filialen van mijn moeder waren overg-
enomen door een Duitse ‘Verwalter’, 
mijnheer Zimmerman. Hij woonde in een 
riante villa in Zandvoort en ik heb daar 
de dure meubels van mijn moeder zien 
staan. Ik kon niets terugkrijgen. Niet hij 

maar ik moest bewijzen dat de spullen 
van ons waren. Zimmerman had natuur-
lijk alle rekeningen vernietigd en ik had 
geen bewijzen.
Daar stond ik dan. Hulp, ja dat wel.
Ik kreeg van het Nationaal Volksherstel 
3 maanden lang een uitkering van f 80,- 
per maand. Daarna moest ik mezelf maar 
zien te redden. Van mijn uitgebreide fa-
milie van ooms, tantes en neven was nie-
mand teruggekomen. Ik kreeg wel werk 
als kinderverzorgster, maar dat werk was 
me nu toch wat te zwaar geworden.

NASLEEP
U, redactie van de Anti-Fascist, hebt me 
verzocht wat te schrijven over het kamp 
Auschwitz zelf. Maar ook de nasleep 
behoort daartoe, daarom heb ik dat ver-
meld.
Maar daarmee zijn we er nog niet.
U staat nog steeds in de strijd -zoals wij- 
tegen het weer opkomend fascisme. In 
1965 was er een openbare vergadering 
van het Nederlands Auschwitz Comité, 
waarbij ook de heer Wim Klinkenberg, 
journalist, aanwezig was. Hij was al 
geruime tijd bezig met het Auschwitz-
proces in Frankfort/Main. Er bleken daar 
geen getuigen à charge aanwezig te zijn, 
omdat de rechters dachten -zeiden ze- 
dat er toch geen overlevenden waren. 
De hoofdaangeklaagde, Dr. Lucas, had 
alleen getuigen à decharge. De recht-
bank is toen duidelijk gemaakt, dat er 
wel degelijk overlevenden waren en met 
tegenzin hebben de rechters toen moeten 
toegeven. Een vriendin en ik werden als 
getuigen opgeroepen. Al toen ik in het 
vliegtuig zat, werd mijn man door een 
Duitser opgebeld, dat hij er maar beter 
aan deed, zijn vrouw direct terug te laten 
komen, want anders... De hoorn werd op 
het toestel geklapt.
Mijn man had het daar natuurlijk moei-
lijk mee. Maar hij heeft niet gebeld of 
getelegrafeerd. Hij kende me genoeg om 
te weten, dat ik toch niet terugkwam. En 
dat we er alleen maar ruzie om zouden 
krijgen. Intimidaties, daar had ik genoeg 
van.
Het proces vond plaats in een vereni-
gingsgebouw (Gallus). Tijdens de lunch 
zaten daar nog verschillende oorlogsmis-
dadigers met ons in dezelfde zaal te eten. 
Zij waren nog niet veroordeeld. Ook 
in de wachtkamers voor getuigen zaten 
we samen met de getuigen à decharge 
(SS-ers en ander tuig).
Mijn vriendin en medegetuige kon Dr. 
Lucas in de rechtszaal direct aanwijzen.

15 JAAR
Zij was als meisje van 15 jaar werkzaam 
bij het Kanada-kommando. Zij moest 
de kleding sorteren van de mensen die 
vergast werden en hen de nog verborgen 
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sieraden afnemen. Ik kende Dr. Lucas 
ook, doordat hij op de kampstraat gegroet 
werd door zijn medewerkers. U begrijpt 
dat hij zich nooit aan mij heeft voor-
gesteld. Hij selecteerde dan in de ba-
rakken. Er zijn vele chicanes geweest 
bij dit proces. Goed, mijn nummer stond 
duidelijk in mijn arm getatoeëerd, maar 
de rechters zeiden, dat dat nummer niet 
overeenkwam met de nummers, die op 
een bepaalde datum werden uitgegeven. 
Later moesten ze toegeven, dat het op 
een misverstand berustte.
De laatste keer dat Lucas in onze barak 
selecteerde, koos hij ca. 100 vrouwen uit. 
Die hebben ze nooit teruggezien.
Lucas kreeg 3 jaar gevangenis met aftrek 
van voorarrest. Hij was weer vlug vrij 
en oefende in Sleeswijk-Holstein een 
bloeiende en dure artsenpraktijk uit.

AUSCHWITZ: het is nagenoeg niet te 
beschrijven. We zagen de schoorstenen 
van de verbrandingsoven roken en de 
stank van verbrand mensenvlees sloeg 
neer op het kamp. Je keek naar die 
schoorstenen en wist, dat jij ook elk 
ogenblik aangewezen kon worden om 
letterlijk de pijp uit te gaan.
Wanneer het aantal vergasten de capac-
iteit van de verbrandingsovens te boven 
ging, werden de lijken op een hoop 
gegooid en buiten verbrand. De ver-
gassing werd gevolgd door een strenge 
controle van wat er misschien nog haal-
baar was. Gouden tanden werden uit-
getrokken, de anus en de vagina werden 
gecontroleerd op mogelijk verstopte sie-
raden.

Celine van der Hoek - de Vries
Amsterdam
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Celine is be-
stuurslid van
de AFVN en
heeft sinds
kort de voorzittershamer 
overgenomen.
Regelmatig geeft ze ook 
lezingen op Duitse mid-
delbare scholen. 
Zij vertelt daar over de 
Februaristaking, het 
Kindermonument en over 
haar kampbelevenissen.

Zie ook:
www.kindermonument.nl

Tijdens het schrijven van dit 
artikel was Balkenende met het 
regeringsvliegtuig onderweg naar 
Rome, om daar de feestelijke 
ondertekening van de Europese 
Grondwet bij te wonen.
In Nederland hebben we totnogtoe 
weinig kunnen merken van de 
discussie die rond die grondwet 
plaatsgevonden heeft. Heeft het zo 
weinig om het lijf? 
Hieronder een selectie uit een 
artikel van Herwig Lerouge in 
marxistische studies nr 65. met 
enige aanvullingen van onze kant.

De ontwerpgrondwet heeft geen 
enkel voorstel op sociaal vlak. De 
opname van het Handvest van de 
Grondrechten, goedgekeurd in Nice, 
ziet men graag als een “toegeving” 
tegenover de eisen van de ngo’s, 
om die achter het ontwerp te krijgen. 
Maar het Handvest zelf is onaan-
vaardbaar. Het betekent een stap 
achteruit vergeleken met de grond-
wet van verschillende lidstaten en 
vergeleken bij de Verklaring van de 
Grondrechten van de VN. Zo staat 
het recht van de werkgevers op 
een lockout op gelijke voet met het 
stakingsrecht! En het begrip “recht 
op een baan” wordt vervangen door 
“recht om te werken en recht om 
een baan te zoeken” (art. 15-1 en 
15-2). Zelfs de rechten van de vrouw 
- zoals recht op abortus - komen er 
niet in voor. Niets over het recht op 
werkloosheidsvergoeding, niets over 
het recht op wonen, niets over recht 
op pensioen.
Dit Handvest is slechts een ge-
lijkschakeling naar beneden van de 
sociale rechten die in de verschil-
lende lidstaten bestaan. Om te zien 
hoe de burgerlijke democratie er 
al veertig jaar op achteruit gaat, 
moet men maar eens kijken naar 
de grondwet van de vierde Franse 
Republiek, ingevoerd na de 
Bevrijding in 1946, toen de commu-
nisten in de regering zaten en de 
angst voor het socialisme er bij de 
burgerij goed in zat. De grondwet 
van 1946 erkent het stakingsrecht; 
erkent de openbare diensten en de 
uitbreiding ervan: “Elk eigendom, elk 

bedrijf waarvan de uitbating de ken-
merken vertoont of verwerft van een 
nationale openbare dienst of van een 
feitelijk monopolie, moet eigendom 
worden van de gemeenschap”; hij 
erkent ook “het recht om een baan 
te verkrijgen” en vindt dat het de        
plicht is van de staat “gratis open-
baar lekenonderwijs te verschaffen 
op alle niveaus”. “De natie moet het 
individu en het gezin in staat stellen 
zich te ontwikkelen. Ze moet ieder-
een, en zeker het kind, de moeder 
en de oudere werknemer, verzeke-
ren van gezondheid, materiële veilig-
heid, rust en ontspanning. Elk mens 
die omwille van zijn leeftijd, fysieke 
of mentale toestand of economische 
situatie niet kan werken, heeft het 
recht om van de gemeenschap 
voldoende bestaansmiddelen te krij-
gen.”

Die rechten zijn onder het kapita-
lisme in feite natuurlijk nooit gewaar-
borgd, maar in principe kan men 
zich toch op die grondwet beroepen 
om de hernationalisatie te eisen 
van bepaalde privé-groepen die 
een monopoliepositie hebben afge- 
dwongen. Maar met de Europese 
grondwet kan dit niet meer. De ver-
schillende regeringen, ook socialisti-
sche, gebruikten juist de Europese 
richtlijnen om de privatisering van de 
openbare diensten en fabrieksslui-
tingen te laten gebeuren. Diezelfde 
regeringen zullen zich nu kunnen 
beroepen op de grondwet, als die 
wordt aangenomen.

Volgens Georges Debunne, voor-
malig algemeen secretaris van het 
Belgische ABVV, stevent het uitge-
breide Europa met deze grondwet 
af op “een aanzienlijke daling van 
het levensniveau bij ons, in het 
Westen, zonder daarom de levens- 
en arbeidsomstandigheden voor de 
grote meerderheid van de inwoners 
van Polen, Hongarije, Tsjechië, 
Slowakije, Litouwen, Estland, 
Slovenië en Letland te verbeteren.”
De Europese grondwet zal boven 
de nationale grondwet van de ver-
schillende landen staan en die zal 
zelfs moeten worden aangepast aan 
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de Europese reglementen. Debunne: 
“Een nationaal parlement zal geen 
wetten van sociale vooruitgang meer 
mogen invoeren. De versterking van 
de concurrentieregels en de dras-
tische criteria van het Stabiliteitspact 
geven de rechtse partijen alle macht 
om aan sociale en fiscale dumping 
te doen, om het wilde kapitalisme en 
de ongebreidelde uitbuiting van de 
arbeiders te schragen, via nepstatu-
ten, lage lonen en de veralgemening 
van de uitzendarbeid, zonder ver- 
plichtingen tegenover de risico’s van 
het ouder worden, werkloosheid en 
ziekte. Een terugkeer naar de 19de 
eeuw.”
Om de spiraal naar beneden toch 
wat tegen te houden, vraagt 
Debunne dat de sociale rechten 
formeel zouden worden gegaran-
deerd in het Handvest van de 
Grondrechten. Hij vraagt ook een 
juridisch instrument om onderhan-
delingen voor Europese collectieve 
arbeidsovereenkomsten mogelijk te 
maken. Dat is nu zelfs niet voorzien.

Geen gelijkheid, geen broeder-
schap, wat met de vrijheid?
De ontwerpgrondwet spreekt over 
Europa als “een ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid”. Maar 
de grondrechten die de ontwerp-
grondwet garandeert, beperken zich 
tot het vrij verkeer van personen, 
goederen, diensten en kapitaal, 
evenals de vrijheid van onderne-
ming. De Europese grondwet voor-
ziet dus enkel in die rechten die het 
grootkapitaal ten goede komen.
Omdat de Europese Unie de unie is 
van het Europees grootkapitaal, kan 
de grondwet alleen daar in dienst 

van staan. “Als men me vraagt 
waarom de grondwet niet ook de 
belangen van de werknemers kan 
verdedigen’, zo zegt europarlements-
lid Kostas Alexandrakis van de 
Griekse Communistische Partij, “dan 
antwoord ik vaak: omdat die grond-
wet daar niet voor gemaakt is, net 
zomin als een auto gemaakt is om 
te vliegen. De argumenten die men 
aanvoert om te zeggen dat zo’n 
grondwet met een enigszins ernstige 
sociale inslag mogelijk zou zijn, 
zijn niet gegrond. De strijd die de 
Europese Unie al tien jaar voert 
tegen alle sociale verworvenheden 
waar de arbeidersklasse een eeuw 
lang voor gevochten heeft, bewijst 
dat.”
De enkele democratische artikelen in 
de ontwerpgrondwet vormen slechts 
een schaamlapje. De Commissie en 
de ministers van de EU zijn niet 
verkozen. Toch hebben ze de macht 
om wetten te maken en de toe-
passing ervan te organiseren (artikel 
18). De Commissie zal meer onder 
controle staan van de grote landen 
(als de regel van de vijftien com-
missarissen het haalt). Het Europees 
parlement heeft niets te zeggen op 
vlak van monetair beleid, handel en 
concurrentie. Het is efficiënter voor 
de multinationals om niet te hoeven 
wachten op tijdrovende discussies in 
een verkozen parlement.
Ja, de grondwet erkent het recht 
om referenda te houden: een miljoen 
burgers van Europa mogen de 
Commissie ‘uitnodigen’ om een voor-
stel door het parlement te laten 
stemmen. Maar de petitie moet 
“noodzakelijk zijn voor de toepassing 
van de grondwet”. Ze mag er dus 

niet tegenin gaan. En de Commissie 
is niet gehouden er gevolg aan te 
geven. Ze is ook niet verplicht de 
inhoud van de petitie op te nemen in 
een voorstel dat ze dan voorlegt aan 
de Europese Raad of het parlement. 
Een lege doos dus.

Nog iets: als een derde van de 
nationale parlementen dat vraagt (9 
van de 25), kan de Commissie ver-
plicht worden een van haar voorstel-
len in de Raad te herzien maar... 
de Commissie mag bij haar voorstel 
blijven.
En wat moet men verstaan onder de 
termen respect voor de rechten van 
de mens? De commissaris die belast 
is met de uitbreiding van Europa, 
de Duitser Verheugen, heeft dat 
duidelijk gezegd op 30 september 
vorig jaar, bij de Commissie van 
Buitenlandse Zaken van het 
Europees parlement. Weinigen 
weten dat de minderheden, met 
name de Russischtaligen die al 
tientallen jaren in de Baltische 
staten (Letland, Estland en Litouwen) 
wonen, geen recht hebben op na-
turalisatie en dus niet kunnen deel-
nemen aan het openbare leven. In 
verschillende kandidaatlidstaten van 
Centraal- en Oost-Europa zijn com-
munistische partijen en symbolen 
van de arbeidersklasse verboden. 
Volgens commissaris Verheugen 
vormt dit geen schending van de 
rechten van de mens en is het feit 
dat men zich niet kan laten naturali-
seren geen belangrijk probleem voor 
de Europese Unie.

Wordt vervolgd
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Ingezonden 
Beste mensen, 
Erg bedankt voor de AF 2004-3. Wij waren bang, dat het 
blad niet meer zou verschijnen na het heengaan van 
Alie en Henk, maar gelukiig was ie er opeens weer. Met 
veel belangstelling hebben wij ook gelezen het artikel “De 
Velser Affaire” welk vies zaakje  wij ons als 80-jarigen nog 
goed kunnen herinneren. Het boek van Connie Braam 
“het Schandaal” hebben we onmiddellijk gekocht en  in 
één adem uitgelezen. Het is allemaal haast ongelovelijk 
wat er gebeurd is en wat de rechse maffia heeft uitge-
haald om hun vooroorlogse machtspositie te herstellen en 
de meest serviele bondgenoot van de Amerikaanse impe-
rialisten is geworden. Dat stond zelfs in het Eindhovens 
Dagblad nog niet zolang geleden! Zeer waarderen wij 
het feit, dat  Connie haar boek heeft opgedragen aan 
de onvergetelijke verzetstrijder Gerben Wagenaar. Het 

artikel van Bert Bakkenes “De Velser Affaire” heb ik 
een  aantal keren afgedrukt en gegeven aan vrienden en 
kennissen, die of te jong zijn om zich dat te kunnen herin-
neren of het inmiddels grotendeels vergeten hebben. 
Wij hebben veel moed en vertrouwen geput uit onze 
laatste reis naar China en Tibet, waar de maatschappe-
lijke en wetenschappelijke ontwikkeling met reuzenvaart 
vooruit gaat. Wij konden zo goed vergelijken, omdat wij 
18 jaar geleden daar ook geweest zijn en evenals nu 
deelnamen aan het wereld esperanto kongres in Peking 
met 2023 deelnemers uit 53 landen (en allemaal zonder 
tolk!).
Wij wensen jullie veel sterkte toe om de strijd voort 
te zetten tegen het fascisme en het imperialistische 
barbarisme, dat onze aarde en de mensheid veel meer 
nog bedreigt dan het nazisme ooit heeft kunnen doen.
Met vriendelijke groeten
                                Ru Bossong 




