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EU-Grondwet: goed voor u?
De propaganda om voor de EU
Grondwet te stemmen was niet van
de beeldbuis af te zappen. Toch heeft
de bevolking - intimidaties ten spijt haar gezonde verstand gebruikt en
in meerderheid tegen gestemd. Het
Franse ‘non-virus’ werd overtroffen
in Nederland. Op de voorpagina van
deze Anti Fascist zien we Chirac als
vertegenwoordiger van de heersende
klasse in Frankrijk die het volksprotest probeert te stoppen. Wantrouwen in de heersende politiek, de dure
Euro en afbraak van voorzieningen in
eigen land speelden een grote rol bij
de afwijzingen. Het is te vroeg om te
juichen, want in de Europese achterkamertjes wordt druk gestudeerd op
een methode om de bevolking toch
een soort van ‘sociaal-liberale vorm’
van grondwet te laten slikken.
Onder het mom van ‘terrorismebestrijding’ , ‘veiligheid en vrede’ en
‘concurrentiepositie met VS en Japan’ zullen de pogingen om de neoliberale Lissabon-akkoorden door te
drukken worden doorgezet.
Het in diepe afzetcrisis verkerende
kapitaal zet alles op alles om de vakbeweging, ook in Europa en eigen
land, van klassenstrijd af te houden
en loonmatiging vol te houden. De
nieuwe golf van aanslagen zal ook in
dat licht moeten worden bestudeerd.
Is het toeval dat de overdreven media-aandacht voor Mohammed B., die
een speciﬁek slachtoffer op het oog
had, samengaat met Tv-uitzendingen over ‘bestrijding van terrorisme’,
waarin willekeurige openbaar vervoer
gebruikers slachtoffer werden?
Zoals altijd in kapitalistisch economische crises vindt er een verschuiving
plaats van de consumptie-industrie
naar de wapenindustrie. Nu kan
hierbij het concept voor een Europese grondwet als leidraad dienen:
“de Europese defensieraad moet
de begeleiding overnemen van de

ontmanteling van marktbarrières en
doorvoer van transparante, grensoverschrijdende en open concurrentie”. Alle partijen kunnen er beter
van worden: Europa meer veiligheid,
de strijdkrachten optimaal operationeel materiaal en - niet op de laatste
plaats – de Europese industrie die
haar internationale concurrerende
capaciteit versterkt.
“De lidstaten verplichten zich om hun
militaire capaciteiten geleidelijk te
verbeteren.” ‘Preventieve oorlogen’
worden als normaal gepresenteerd
om economische belangen veilig te
stellen ”indien de Europese veiligheid en welvaart in gevaar komen bijvoorbeeld door de onderbreking van
het oliedistributiesysteem, een gigantische verhoging van de energiekosten, of verstoring van de handels
en goederenstroom “. Het verschaft
de regeringen van EU-lidstaten vergaande bevoegdheden om leger en
politie in te zetten tegen stakende
werknemers of actievoerende demonstranten.
Waar blijven de progressieve juristen
die de bevolking wijzen op de gevaren
van deze doctrine, die kan leiden tot
een verdere militarisering en repressie in Europa? Waar is de discussie
in maatschappelijke organisaties en
vakbonden die de uitslag van het referendum in eigen kring verwerken
en met eisen komen hoe een progressieve grondwet eruit zou moeten
zien, waarbij geen sprake is van een
Europese militaire superstaat waar
een soort van ‘geheime regering’ bestuurd door concerns zoals Daimler, Thyssen, Dassault, Philips, Shell
etc. - de eigenlijke dienst uitmaakt.
Piet Schouten
penningmeester AFVN / BvA

Bezoek ook onze website www.afvn.nl

Onder SHOP vindt U daar o.a. boeken en video's die
wij van harte aanbevelen
De Anti Fascist
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Interview met Midden-Oostenspecialist Mohammed Hassan

Wie is dat, het Iraakse verzet?
Door David Pestieau
De terrorist Al Zarqawi gewond,
foto’s van Saddam Hoessein in
zijn onderbroek: de desinformatie van de grote media spuit mist
rond een nieuwe fase in de bezettingsoorlog in Irak, zo zegt Midden-Oostenspecialist Mohammed
Hassan. (1)
Bomauto’s, zelfmoordaanslagen: het
beeld van de oorlog in Irak in de grote
media is dat van een groep terroristen geleid door Al-Zarqawi. Is het verzet tegen de bezetting echt aan het
verworden tot een blind terrorisme,
dat meer Iraakse burgers doodt dan
Amerikaanse soldaten?
Mohammed Hassan (kwaad): Het probleem is dat het echte verzet, geleid
door de generale staf van het verzet
(dat de belangrijkste verzetsgroepen
bijeenbrengt) geen weerklank vindt in
de grote media. Een nationaal kopstuk van het verzet verklaarde vanuit Jordanië: ‘er bestaan in Irak twee
soorten verzet: een echt verzet met
een nationaal plan om de bezetter
te verjagen, dat het Amerikaans leger en zijn plaatselijke medestanders
aanvalt; en een vals verzet, opgericht
om het echte verzet te discrediteren,
dat moskeeën en markten tot doelwit
neemt’.
Onze media halen hun informatie dikwijls van de websites van Al-Qaeda in
Irak en van Zarqawi, de man die hier
wordt voorgesteld als de aanvoerder
van de opstandelingen.
Mohammed Hassan: Inderdaad, als
je hen gelooft, eist de groep Al-Zarqawi bijna alle aanslagen op: antiAmerikaanse aanslagen, bomauto’s
die voor een moskee of op een markt
ontploffen... Dat houdt geen steek.
De militaire experts moeten het zelf
erkennen. Het is gewoon absurd om
te denken dat een bloeddorstige Jordaniër, die Irak in een burgeroorlog
wil storten, aan het hoofd zou staan
van het verzet. Veel waarnemers zijn
het daarmee eens, ze trekken het bestaan van Zarqawi zelfs in twijfel. (2)
Al-Zarqawi is alleen maar een middel om massaal leugens te kunnen
verspreiden door het Amerikaanse

augustus 2005

leger. Dat kan zijn eigen
black propaganda-acties
(aanslagen plegen en die
dan op naam van de tegenstander zetten) verstoppen. Daarmee hoopt
het de bevolking tegen het
verzet op te zetten. Veel
Irakezen zien het ook zo.
Dat lees je bijvoorbeeld op
een weblog als Riverbend
van een jonge vrouw uit
Bagdad. Op 18 mei schrijft
ze: “De bommen zetten
ons voor echte raadsels.
Sommige ontploffen temidden van agenten van de
Nationale Garde of vlakbij
Amerikaanse soldaten, of
de Iraakse politie. Andere
bij moskeeën, kerken of
midden in een soek. Een
zaak verrast ons in het
nieuws over de aanslagen:
ze hebben allemaal te maken met zelfmoordaanslagen. Feit is dat sommige Het Amerikaanse leger schakelt over naar massale vernietiging van steden en gemeenten van het verzet
geen menselijke bommen
zijn, maar afstandgeleide
van de media, de huidige situatie van
bommen of tijdbommen. Maar wij we- het verzet, vier maanden na de verten dat de gebruikte techniek en het kiezingen, omschrijven?
doel verschillen. Sommigen schrijven de bommen toe aan het verzet. Mohammed Hassan: Een recent
Anderen zeggen dat ze het werkzijn rapport van de VN constateert dat
van Chalabi (vice-eerste minister en eenvierde van de Iraakse kinderen
medestander van Amerika, nvdr) en chronisch ondervoed is. De kans om
zijn handlangers die voor tal van aan- voor je veertigste te sterven ligt in Irak
slagen verantwoordelijk zijn. Anderen viermaal hoger dan in de buurlanden.
beschuldigen Iran en de Badrmilitie Drievierde van de mensen beschikt
(die banden heeft met de Hoge Raad niet over een stabiele elektriciteitsvan de islamitische revolutie, een van voorziening, eenderde heeft zware
de belangrijkste sji’itische partijen in problemen met drinkbaar water. Zoals
we voorspeld hadden, hebben de verde regering).” (3)
kiezingen het dagelijks leven van de
Waar kun je degelijke informatie in- Irakezen niet veranderd. Integendeel,
winnen over het verzet?
die zijn vandaag nog slechter af, want
Mohammed Hassan: Internetsites in Irak start nu een nieuwe fase van
- zowel Engelstalige als Arabische - de bezettingsoorlog, die nog meer
presenteren geregeld nieuwsbulletins mensen zal doden.
over acties van het verzet. De feiten
zijn niet te ontkennen, ook al worden Een nieuwe fase?
de Amerikaanse verliezen soms wel Mohammed Hassan: Inderdaad, sinds
eens overdreven. Je kan info vinden de slag om Fallujah in november-deop sites als www.uruknet.info of www. cember 2004 is het bezettingsleger
albasrah.net.
overgeschakeld van de strategie van
Hoe zou u, los van de vervormde kijk
lees verder op pagina 15
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Jeugdverzet in Duitsland tegen Hitler

Edelweiss Piraten: met in de ene hand een gitaar en in de
andere een karabijn
Door Bert Bakkenes

Inleiding
Als er wordt gesproken over verzet
tegen de Nazi-dictatuur in Duitsland
komt altijd de aanslag op Hitler 20
juli 1944 ter sprake. Het gaat daarbij
om de zogenaamde Jonker Coup,
een poging van aristocratische ofﬁcieren onderleiding van Graf von
Stauffenberg, die Hitler wilden uitschakelen omdat ze in de gaten kregen dat
Duitsland de oorlog aan het verliezen
was. Oppervlakkig gezien lijkt het als
of er buiten deze mislukte aanslag
nauwelijks verzet is geweest tegen
de Nazi-heerschappij. Toch hebben in
alle jaren van het Derde Rijk mensen
verzet geboden tegen het regime,
op de meest uiteenlopende wijzen.
Als voorbeelden kunnen we noemen
de vele communistische groepen die
nog jaren na 1933 in Duitsland actief
bleven. Zo werd de KPD-groep van
Georg Lechleiter in Mannheim pas
in 1942 door de Gestapo opgerold.
Sinds de machtsovername in 1933
was de groep actief verzet blijven
bieden op alle denkbare manieren,
en Lechleiter werd in de arbeidersbuurten van Mannheim als een held
gezien. De hele groep werd door de
Nazi’s vermoord. Verder was er verzet vanuit studentenkringen en door
individuele mensen.
Maar er was ook verzet onder de
Duitse jeugd. Dit verzet is totaal onbelicht gebleven omdat in de meeste gevallen de Duitse jeugd wordt
beschreven als loyaal aan Hitler en
de Nazi-ideologie. Dat dit beeld niet
klopt blijkt uit de activiteiten van de
zogenaamde Edelweiss Piraten,
Duitse jeugdgroepen in verschillende
Duitse steden die in opstand kwamen
tegen in eerste instantie de Hitler
Jugend, en later tegen alle facetten
van het regime.

Edelweiss Piraten, Navajo’s
en Swing Jugend
Over het ontstaan van de Edelweiss
Piraten zijn verschillende versies te
vinden. Wat vast staat is dat er in
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Edelweiss Piraten op trektocht

een aantal grote steden in Duitsland
groepen ontstonden die elkaar in eerste instantie niet kenden, maar wel
een aantal dingen gemeen hadden.
In Hamburg bijvoorbeeld ontstond de
zogenaamde Swing Jugend. Deze
jongeren hadden als overeenkomst
hun liefde voor de Jazzmuziek. Deze
muziek werd door de Nazi’s verboden omdat het om een schadelijke
Amerikaanse invloed zou gaan die er
op was gericht om de Duitse jeugd ten
gronde te richten. De Swing Jugend
liet zich door dit verbod niet afschrikken en kwam regelmatig bij elkaar
in bepaalde clubs of kroegen waar
nog Jazz werd gespeeld. Omdat het
regime tegen dit soort dingen hard
optrad, kwamen de groepen al snel in
conﬂict met de politie en de Gestapo.
Deze manier van optreden sterkte de
jongeren in hun afwijzende houding
ten opzichte van het regime omdat
het hun vrijheid inperkte.
In andere gebieden van Duitsland,
vooral in het Ruhrgebied en WestFalen, ontstonden groepen die meer
gericht waren op de natuur en het
maken van trektochten. Dit kwam
deels voort uit de zogenaamde
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Wandervögelbeweging die al sinds
1899 bestond en is te vergelijken
met de jeugdherbergbeweging in
Nederland. Deze beweging werd
door de Nazi’s verboden. Er werden door de nieuw ontstane groepen trektochten en tentenkampen
georganiseerd, waar de jongeren vrij
waren van de invloed van de Hitler
Jugend en andere organisaties van
het regime. Deze activiteiten waren
het regime een doorn in het oog, en
tegen het einde van de jaren dertig
werden trektochten die niet onder
leiding van de Hitler Jugend stonden
verboden. Hiervoor werd in 1939 een
speciale wet ingevoerd die de volledige Duitse jeugd in de Hitler Jugend
dwong. Maar de jongeren lieten zich
het beetje vrijheid dat ze nog hadden
niet zo makkelijk afpakken. Al in 1938
ontstonden voor het eerst de zogenaamde “wilde groepen” die uiteindelijk de Edelweiss Piraten zouden
vormen. De groepen gebruikten verschillende namen. In Keulen noemde ze zich ‘Navajo’s’, in Dusseldorf
‘Trekkersjongens’ en in Leipzig ‘de
Meute’. De naam Edelweiss Piraten
duikt voor het eerst in Dusseldorf op.
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Ideologie van de verschillende groepen
De jongeren die zich aansluiten bij
de Edelweiss Piraten of vergelijkbare
groepen hebben allemaal gemeen
dat ze de dwingelandij en de militaire
dril in de Hitler Jugend meer dan zat
zijn.
Ze willen een eigen identiteit opbouwen waarbij de vrijheid en de natuur
een grote rol spelen. Als herkenningsteken dragen ze een Edelweiss
speldje, soms zichtbaar, soms verborgen.

Het Edelweisteken gedragen op of onder de
revers

Ook worden er naaispelden in de
kleur van de Edelweiss gedragen. De
Edelweiss Piraten hielden er ook een
eigen kledingstijl op na. De jongens
droegen meestal ruwe trekkershemden met korte broek, witten kousen
en bergschoenen. De meisjes een
witte blouse en een blauwe rok. De
groepen waren, in tegenstelling tot
de Hitler Jugend, gemengd. Meisjes
en jongens, meestal afkomstig uit de
arbeidersklasse, trokken samen op.
Vooral in de weekenden werden er
trektochten en tentenkampen georganiseerd en in de vrije natuur troffen de
verschillende groepen elkaar. Soms
werd er in schuren overnacht. Men
nam gitaren mee en er werden liederen gezongen. Liederen over de vrijheid, maar ook tegen het regime en
vooral de Hitler Jugend. In de winter
waren er illegale bijeenkomsten op
stations of in openbare parken.
Veel van de meisjes die zich aansloten bij de groepen hadden nog
een extra motief. Ze hadden een
afschuw van de Nazi-opvatting dat de
rol van de vrouw die van echtgenote
en moeder was. Ze wilde een eigen
keuze in hun toekomst en verwierpen
de rolmodellen die het regime met
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dwang oplegde. Zo ontstond er in
deze vriendengroepen een gevoel
van algemene oppositie tegen het
nationaal-socialisme dat zich op verschillende manieren uitte. Het feit
dat men zich anders gedroeg dan de
gemiddelde jongere was de eerste
stap in deze richting. Een echte politieke ideologie was niet voorhanden
binnen de groepen, maar de dorst
naar vrijheid en ook het antimilitarisme hadden een grote invloed.
Hiernaast hadden de jongeren een
gemeenschappelijk vijand; de Hitler
Jugend (HJ) in al haar verschijningsvormen. De Hitler Jugendorganisatie
was voor de Edelweiss Piraten het
gezicht van het regime en alle ellende
die ze in het dagelijks leven meemaakten. Met de Hitler Jugend wet
van 1939 was ook de zogenaamde
HJ patrouilledienst ingevoerd. HJgroepen trokken door de straten om
te zien of jongeren zich wel aan de
voorschriften hielden en op HJ-bijeenkomsten verschenen. Tijdens de
wekelijkse verboden trektochten kwamen de Edelweiss Piraten vaak in
contact met deze patrouilles en in de
meeste gevallen eindigden deze confrontaties in massale vechtpartijen.
Vooral de plaatselijke leiders van de
HJ werden door de Edelweiss Piraten
als hoofdvijand gezien.
Als het tot vechtpartijen kwam ging
het er niet echt zachtzinnig aan toe.
De Edelweiss Piraten verdedigden
zich met knuppels en messen. Zo
begon de zaak langzaam aan te
escaleren. Na een aantal overvallen
door de Hitler Jugend op trekkers- en
tentenkampen waarbij soms de politie
de HJ te hulp kwam, besloten verschillende Edelweiss Piratengroepen
om zelf tot het offensief over te gaan.
Tijdens bijeenkomsten van de HJ
verschenen plotseling gemaskerde
jongeren in de zaal. De stroom werd
er afgezet en in het donker ontstond
een grote vechtpartij die meestal tot
de ontruiming van de zaal leidde. Ook
werden HJ leiders waar mogelijk in
de val gelokt en in elkaar geslagen.
De Edelweiss Piraten kwamen steeds
meer in een oppositierol tegen het
Hitlerregime terecht. Er werden vlugschriften verspreid tegen de Nazi’s en
tegen de oorlog. Er werden leuzen op
wanden en gebouwen van de Naziorganisaties geschilderd. Zelfs op
locomotieven werden tijdens de bom-
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mennachten, als een stad in rep en
roer was, anti-Hitlerleuzen geschreven die later door treinreizigers in
andere steden met verbazing werden
waargenomen.

Samenwerking
Omdat de Edelweiss Piraten geen
echte organisatiestructuur hadden
was het samenwerken met andere
oppositie- en verzetsgroepen niet
altijd even gemakkelijk. Daar kwam
ook nog bij dat de jongeren door ervaring erg wantrouwend waren en liever
vanuit de eigen groep bleven opereren. Maar contacten waren er zeker.
In Keulen waren er banden met de
grote verzetsorganisatie ‘Comité voor
een Vrij Duitsland’ en de communistische verzetsorganisatie. Er werden
joden verstopt, hulp gegeven aan
dwangarbeiders en deserteurs en er
werden bonkaarten gestolen. Vooral
met de dwangarbeiders uit Polen en
Rusland hadden de groepen goede
contacten. Veel dwangarbeiders konden zich vrij bewegen en dat maakte
het aanknopen van banden een stuk
makkelijker.
Intussen bleef het aantal aangesloten
jongeren groeien. Vooral in 1943/44
toen de vele bombardementen meer
speelruimte verschaften. Betrouwbare
cijfers zijn moeilijk te vinden omdat
de groepen een erg losse structuur
hadden, maar er wordt geschat dat
er over heel Duitsland duizenden jongens en meisjes waren aangesloten
of met de Edelweiss Piraten sympathiseerden. Zelfs in sommige Naziorganisaties waren Edelweiss Piraten
te vinden. In Aken was er een Flak
eenheid, bestaande uit scholieren uit
het hoger onderwijs, waarbinnen een
Edelweiss groep functioneerde.
Sommige HJ-leden die het nog
niet voor elkaar hadden dat ze
uit de HJ waren gesmeten droegen het Edelweiss teken verborgen onder hun armband. Ook in de
Rijks ArbeidsDienst (RAD) zetten
Edelweiss-leden, die onder dwang
waren opgeroepen, hun activiteiten
voort.

De Nazi’s slaan terug
Natuurlijk kon dit alles aan de autoriteiten niet ongemerkt voorbijgaan.
Eerst nam men aan dat het ontstaan
van de “wilde groepen” door ver-
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waarlozing als gevolg van de oorlog
kwam. Er werd besloten om te proberen om de jongeren terug te laten
keren tot de Hitler Jugend. Dit had
weinig succes en er werd een nieuwe tactiek ontwikkeld. De Edelweiss
Piraten werden gecriminaliseerd. Ze
zouden voor diefstallen en inbraken
verantwoordelijk zijn. Ook was er
sprake van onzedelijk gedrag. Dit
omdat de groepen gemengd op trektocht gingen. Er werd zelfs beweerd
dat sommige groepen gemengd
naakt zwemmen hadden ingevoerd.
Met deze beschuldigingen werd een
basis gelegd voor hard optreden door
de Gestapo in samenwerking met de
plaatselijke politie.
In Keulen, waar de Edelweiss Piraten
intussen waren uitgegroeid tot een
echte organisatie met honderden
leden, werden in de herfst van 1942
60 jongeren opgepakt. Ze werden
beschuldigd van criminele activiteiten, maar ook het verspreiden van

Edelweiss Piratenvlugschrift

vlugschriften tegen het Hitler regime.
In december van hetzelfde jaar rolt de
Gestapo 30 groepen op in Dusseldorf,
Essen, Duisburg en Wuppertal.
Tijdens de razzia’s worden meer dan
700 jongeren opgepakt. Hiervan wor-
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den 320 jongeren verhoord, en 130
worden ofﬁcieel gearresteerd. Drie
jongeren, waaronder twee half-joodse
jongens worden naar een concentratiekamp gestuurd.
Ook in andere steden wordt de
jacht geopend op de vrije jongeren.
Sommige worden voor zes maanden
naar een gevangenis of tuchtschool
gestuurd, anderen worden onder toezicht geplaatst. De lichtere gevallen
krijgen een snelle oproep voor de
Rijks Arbeidsdienst of de Wehrmacht.
De repressie kan de Edelweiss Piraten
echter niet stoppen. De toenemende
bombardementen in de nachtelijke
uren betekenen minder controle en
de groepen houden bijeenkomsten in
de buurt van bunkers en in verlaten
beschadigde huizen. Er komen steeds
meer contacten met dwangarbeiders
die door de jongeren van eten en
bonkaarten worden voorzien. In ruil
leren de dwangarbeiders de jongeren
Russische strijdliederen die bij iedere
gelegenheid door
de groepen worden
gezongen.
In 1943 begint er in
Keulen een rechtszaak tegen 16 jongeren, waaronder
ook een meisje. De
jongeren worden
beschuldigd van
het vormen van een
illegale groep en
het verspreiden van
propaganda tegen
het Hitlerregime. Er
zouden ook plannen
zijn geweest om
springstof te stelen.
Maar beschuldigingen van hoogverraad worden ingetrokken, omdat er
geen bewijzen zijn.
Van de 16 jongeren krijgen er acht
gevangenisstraffen
variërend van vier
jaar en drie maanden tot één jaar en
drie maanden. Het
meisje wordt vrijgesproken. De straffen waren op dat
moment minder streng dan verwacht
zou worden, maar de Gestapo gaat
zich verder met de zaak bemoeien
en eist een hard optreden tegen de
Edelweiss Piraten.
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Op de jongeren zelf heeft dit allemaal
weinig effect. Een aantal jongeren
komt in jeugdgevangenissen terecht
waar ze laten blijken dat ze hun strijd
absoluut niet hebben opgegeven. In
de gevangenissen worden Edelweissen anti-Naziliederen gezongen en
dit trekt de aandacht van andere
gevangenen die zich na korte tijd bij
de groepen aansluiten. De directie
van een jeugdgevangenis in de buurt
van Keulen weet geen raad met de
zaak en vraagt de Gestapo om een
onderzoek in te stellen. Dit onderzoek
bevestigt dat er oppositionele liederen zijn gezongen, en twee jongeren
worden opnieuw aangeklaagd.

Gewapend verzet
Al eerder is aan de orde gekomen dat
vooral in Keulen de Edelweiss Piraten
een grote aanhang hadden, en dat er
een echte verzetsorganisatie werd
gevormd. De spil van deze organisatie is Hans Steinbrück, zoon uit een
anti-Nazi-familie die over de jaren
verschillende keren met de machthebbers in conﬂict komt. Uiteindelijk
wordt hij in een concentratiekamp
opgesloten. Maar Steinbrück geeft
niet zo snel op. Gevangenen worden
vaak gebruikt om niet ontplofte bommen, de zogenaamde ‘blindgangers’
onschadelijk te makken. Steinbrück
komt in zo’n commando terecht en
tijdens een van de klussen kan hij
ontsnappen. Hij duikt onder bij Cilly
S, de vriendin van een vriend, in de
Schönsteinstrasse 7, in de Keulse
arbeidersbuurt Ehrenfeld in juli 1943.
Steinbrück maakt van het huis het
centrum van een grote radicale
Edelweiss Piratengroep die op zijn
hoogtepunt 128 leden telt. In het
huis in de Schönsteinstrasse worden
joden, gevluchte dwangarbeiders en
deserteurs verborgen. In de kelder
worden in eerst instantie voorraden
voedsel opgeslagen die door de
groep zijn “georganiseerd” om hun
ondergedoken vrienden en beschermelingen te voeden. Later wordt de
kelder ook een wapenopslagplaats.
Steinbrück wil de groep, die intussen de Ehrenfelder Gruppe wordt
genoemd, tot een gewapende partizanengroep omvormen. Hij zou later
aangeven dat de wapens in de kelder
waren bedoeld om een gewapende
opstand te ontketenen op het moment
dat de geallieerden de stad zouden
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naderen. Hij wilde een beslissing van
de oorlog ten nadele van Duitsland
forceren doormiddel van het onklaar
maken van spoorwegknooppunten en
het uitschakelen van bedrijven die
voor de oorlog van belang zijn. Van
deze plannen waren alle leden op de
hoogte en ze stemden er ook mee
in. Er zijn contacten met de andere
grote verzetsorganisaties in Keulen,
waaronder de communistische verzetsorganisatie, maar de Ehrenfelder
Gruppe blijft toch zelfstandig functioneren. De jongeren hadden een
stijl die door de andere groepen als
riskant werd gezien.
Deze beoordeling klopte wel enigszins. Met de veiligheid namen de
leden van de groep het niet zo nauw.
Het feit dat er zo veel leden en activiteiten waren maakte dat de groep ook
opviel. Vooral toen een begin werd
gemaakt met de gewapende strijd. De
Steinbrückgroep besloot een aantal
functionarissen van het regime uit te
schakelen. Het ging hierbij om leiders
van de Hitler Jugend, leden van de
SA, maar ook de Gestapo. De groep
slaagde er zelfs in om het hoofd van
de Gestapo in Keulen, Hofman, te
liquideren. Verder worden er constant
inbraken gepleegd om aan wapens
en voedsel te komen.

De Gestapo slaat toe
Dit alles maakt de kans op ontdekking
steeds groter. Het eerste probleem
ontstond op 29 september 1944. Een
legerpatrouille loopt bij toeval tegen
enkele leden van de groep aan in
de Schönsteinstrasse. Papieren worden gecontroleerd en huizen in de
buurt worden doorzocht. Op nummer
zeven, de basis van de groep, nemen
twee jongeren de benen via de achterdeur als ze de soldaten zien aankomen. Als de soldaten de wapens
en voedselvoorraden vinden worden
deze in beslag genomen. De jonge
vrouw die het huis ofﬁcieel huurt,
de vriendin van Hans Steinbrück,
en twee joodse meisjes worden de
volgende dag opgepakt en meegenomen. Het huis wordt onder bewaking
gesteld.
Op dezelfde dag, 30 september 1944,
houd de Gestapo een razzia in verband met de moord op een plaatselijke Nazileider, ene Soentgen. Er worden acht mensen aangehouden maar
de Gestapo slaagt er niet in om een
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verbinding te leggen
met de Ehrenfelder
Gruppe. Als Hans
Steinbrück hoort
dat zijn vriendin is
opgepakt,
heeft
hij nog maar één
gedachte. Hij wil
haar en de andere
gevangenen zo snel
mogelijk bevrijden.
Er staat nog steeds
een politiewachtpost
voor het huis in de
Schönsteinstrasse
en vanaf een spoorwegdam
schieten
Steinbrück
en anderen op de
agent, waarbij de
man gewond raakt.
In een auto trekken de leden van
de groep door
Ehrenfeld op zoek
naar de verantwoordelijke Nazileiders
die hun vrienden
gevangen houden.
Verschillende keren
Keulse Edelweiss Piraten, in het midden Barthel Schink (16) opgezijn er schietpartij- hangen door de nazi's in Keulen Ehrenfeld
en waarbij de leden
van de groep het vuur openen op eerder op 25 oktober 11 dwangarbeiNazi’s die ze tegenkomen. Tijdens ders werden opgehangen. De jongedeze schietpartijen wordt een leider ren hebben geen proces gehad maar
van de Hitler Jugend doodgescho- zijn beschuldigd van de moord op vijf
ten. Iedere keer opnieuw slagen de Nazifunctionarissen en een mislukte
Edelweiss Piraten er in om te ont- poging tot het stelen van explosieven.
snappen. Het zal duidelijk zijn dat de Het jongste slachtoffer van de lynchGestapo niet werkloos bleef toekijken. partij is Barthel Schink, hij is pas 16
Er volgde een periode van razzia’s jaar oud. Voor een volledige lijst van
en arrestaties. In totaal worden 63 de slachtoffers zie de namenlijst in
mensen opgepakt en bruut verhoord, het kader.
waaronder ook Hans Steinbrück.
De lijken van de slachtoffers blijven 24
Sommige slaan door en verraden
uur aan de galg hangen als afschrikhun vrienden. Op 20 oktober zitten
wekkend voorbeeld. Vele bewoners
19 jongeren in ofﬁciële hechtenis. Zij
van de buurt zijn getuige van de
worden vreselijk mishandeld en somlynchpartij, maar niemand kan iets
mige leggen bekentenissen af onder
ondernemen omdat het hele gebied
dwang. Onder de jongeren die woris afgezet door de SS en de Gestapo.
den vastgehouden in de centrale van
Pas tijdens een zware luchtaanval
de Gestapo in Keulen zijn leden van
kunnen de lijken van de galg worden
de Edelweiss Piraten, maar ook jongehaald. De Steinbrückgroep had
geren die kunnen worden beschreven
zijn sporen in het gewapend verzet
als volgelingen van Steinbrück zonder
zeker verdiend. In totaal werden vijf
lid te zijn van de grotere organisatie.
politieke Nazileiders doodgeschoten
Op 10 november 1944 worden 13 plus een Hitler Jugendleider en een
leden van de Ehrenfelder Gruppe, SA-lid. De groep liquideerde ook zes
waaronder Hans Steinbrück, publie- politiefunctionarissen, waaronder de
kelijk opgehangen op de hoek Gestapoleider Hofman en twee andevan de Schönsteinstrasse en de re Gestapo-agenten.
Venloerstrasse waar een paar weken
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Overleven

Herdenkingsplaquette in Keulen, onthuld in november 2003

de oorlog meer geloof was
gehecht aan de rapporten
van de Gestapo dan aan
de verhalen van overlevende Edelweiss Piraten. Twee
jaar later, op 16 juni 2005,
nam Roters deel aan een
ceremonie in Keulen waar 4
Edelweiss Piraten, die door
de Nazi’s werden vermoord,
ofﬁcieel werden erkend als
verzetsstrijders. Intussen
is er ook een ﬁlm over de
groep verschenen, die een
realistisch beeld schetst van
de Piraten en de tijd waarin
ze leefden.

Ondanks de repressie, de
lynchpartijen en de opsluitingen van leden in concentratiekampen en tuchthuizen is de Gestapo er
niet in geslaagd om de
Edelweiss Piraten en aanverwante groepen te verslaan. In heel Duitsland
werden meer dan een
dozijn Hitler Jugendleiders
door de Edelweiss Piraten
gedood, ontelbare anderen raakten gewond, of
werden constant opgeNamen en geboortedatums van de slachtoffers
jaagd. Er waren groepen
van de lynchpartij in Keulen Ehrenfeld op 10
in bijna alle grote Duitse
Conclusie
november 1944
steden, waar duizenden
De Edelweiss Piraten en
jongeren bij waren aanaanverwante groepen hebgesloten. Ook speelden
Hans Steinbrück,
geb. 12 april 1921
ben door hun houding en
de groepen een belangGünther Schwarz,
geb. 26 augustus 1928
activiteiten bewezen dat niet
rijke rol in de illegale
Gustav
Bermel,
geb.
11
augustus
1927
de gehele Duitse jeugd door
nieuwsvoorziening. Veel
de Nazipropaganda was
Johann
Müller,
geb.
29
januari
1928
Edelweiss Piraten luisterverblind. Het feit dat duide naar de verboden uitFranz Rheinberger,
geb. 22 februari 1927
zenden jongeren er in zijn
zendingen van de BBC en
Adolf Schütz,
geb. 03 januari 1926
geslaagd, ondanks alle vorRadio Moskou. De opgeBartholomäus
Schink,
geb.
25
november
1927
men van repressie, om buivangen berichten werden
Roland
Lorent,
geb.
12
maart
1920
ten het systeem te blijven en
opgenomen in vlugschrifzich niet aan te passen aan
ten en verspreid. Ook na
Peter Hüppeler,
geb. 09 januari 1913
de nationaal-socialistische
de Duitse capitulatie bleJosef Moll,
geb. 17 juli 1903
heerschappij is een posiven de jongeren actief.
Wilhelm
Kratz,
geb.
06
januari
1902
tief hoofdstuk in de duistere
Een aantal groepen heeft
Heinrich
Kratina,
geb.
15
januari
1906
geschiedenis van Duitsland
tot 1947 bestaan. In het
in de Tweede Wereld Oorlog.
veranderende Duitsland
Johann Krausen,
geb. 10 augustus 1887
En hoofdstuk van verzet en
vielen de groepen daarna
heldenmoed dat veel te lang
uit elkaar.
fers.
Pas
in
november
2003
werd
er
onbelicht
is gebleven.
Helaas hebben de Edelweiss Piraten
in
Keulen
Ehrenfeld
een
plaquette
na de oorlog weinig erkenning gekregen voor hun verzetsdaden tegen onthuld waarmee de 13 slachtoffers Bronnen:
de Naziheerschappij. Zelfs in Keulen van de lynchpartij in november 1944 Paul Emunds; Mit 15 an die kannowas een strijd van 59 jaar nodig om werden herdacht. Tijdens de plechtig- nen, Aken 1975
erkenning te krijgen voor de slachtof- heid, die door veel Keulse prominenten uit de meer alternatieve Widerstand der Jugend: Die
hoek werd bijgewoond, Edelweißpiraten, NRW Media
zei de president van de Bericht: Edelweißpiraten, 1944, Freie
Keulse districtsregering, Tribüne, London, Dezember 1944
Roters, dat de Edelweiss (ballingschapblad].
Piraten
verzetstrijders Chronik Unangepasste Jugend 1933waren. Eerder werden de 1945
jongeren vaak als crimine- Die Edelweißpiraten -eine (fast)
len bestempeld. Roters zei vergessene Widerstandsbewegung
dat de groep, afkomstig uit gegen Hitler,
de Keulse arbeidersklasInternetsite 2005
se, enorm veel werk had
verzet om joodse mensen Von Navajos und Edelweißpiraten
uit handen van de Nazi’s – Unangepasstes Jugendverhalten in
te redden en dwangarbei- Köln 1933 – 1945
ders van eten te voorzien. Tageszeitung 31-10-2003
Executie van dwangarbeiders in Keulen. Op deze plaats
werden 2 weken later 13 leden van de Ehrenfelder Gruppe Hij voegde toe dat hij het Dossier KPD Mannheim (eigen
opgehangen
diep betreurde dat er na archief)
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Het Internationaal Rombergparkcomité herdacht van 25 tot 29 maart 2005
de Rombergparkmoorden in Dortmund, toen 60 jaar geleden
Door Celine

Op Goede Vrijdag in maart 1945 werden in Dortmund ongeveer 300 gevangenen uit concentratiekampen,
tuchthuizen en gevangenissen (Fransen, Belgen, Nederlanders, Russen
en Kroaten) in het Rombergpark en
op de Bittermark op gruwelijke wijze,
door de SS en Gestapo, vermoord.
Ook dit jaar was ik (helaas zonder
Joop Smidt, die door ziekte verstek
moest laten gaan) als vice-voorzitster
van het Rombergparkcomité en namens de AFVN / Bond van antifascisten bij deze herdenking aanwezig.
Er waren veel oud-gevangenen uit
West- en Oost-Europa naar deze herdenking gekomen. Er was ook een
vertegenwoordiger van de Fédération
Internationale des Résistants (FIR)
waarbij ook de AFVN/ BvA is aangesloten.
Op de uitgebreide jaarlijkse bestuursvergadering van het Rombergparkcomité heb ik, zoals ook anderen dat
aangaande hun land deden, over de
politieke en economische situatie in
Nederland verteld.
Op Goede Vrijdag, 25 maart, werden er zoals ieder jaar bloemen en
kransen bij de monumenten van de
Duitse joden, Russen en Kroaten op

het internationale kerkhof in de buurt
van Dortmund neergelegd. Des middags was de jaarlijkse herdenking op
de Bittermark, een zeer hoog gelegen
plaats in een bos in Dortmund. Er
waren zo’n 2.000 mensen aanwezig,
waaronder scholieren van de 10de
en 11de klassen van de Heinrich Böll
scholengemeenschap die aan de herdenking meewerkten.
Er was beduidend meer belangstelling
dan andere jaren. Er waren verschillende sprekers zoals de vrouwelijke
burgemeester van Dortmund en een
vertegenwoordiger van de Franse delegatie.
Gisa Marschefski, de algemeen secretaresse van het Int. Rombergparkcomité, vroeg mij haar rede voor te
lezen omdat ze hiertoe niet in staat
was.
De reden hiervan was de volgende:
Vele verzetsstrijders uit de nazitijd
waren het er niet mee eens dat een
zekere Joachim Gauck, een gewezen
dominee, op deze herdenking een
rede zou houden. De man is een fervente anticommunist en voor hem zijn
fascisme en communisme dezelfde
misdadige dictaturen. Daar kreeg hij

als toenmalig inwoner van de DDR
grote moeilijkheden mee. Na de val
van de muur kreeg hij Stasidocumenten in handen. Uit wraak heeft hij er
voor gezorgd dat vooral communisten, maar ook linkse socialisten, hun
verzetsuitkering ontnomen werd. Vele
van hen leven nu in bittere armoede.
De Dortmunder Jugendring heeft hem
daarom vooraf gewaarschuwd dat zijn
rede zou moeten gaan over slachtoffers van het nationaal-socialisme.
Daaraan heeft hij zich ook gehouden.
De vader en broer van Gisa Marschefski zijn beide door de SS doodgeschoten. Ook zij waren communisten.
Dit was helaas een minpunt in de herdenking.
Op de laatste avond van de herdenking zong de voorzitster van het Duitse Auschwitzcomité, Ester Bejarano,
(een gewezen Auschwitzgevangene)
met haar groep “Coïncidence” in een
zaal van de Evangelische gemeente
“Sjalom” joodse verzetsliederen en liederen van Hanns Eisler en Brecht. Er
was enorm veel belangstelling voor.
Een prachtige afsluiting van de toch
zeer geslaagde herdenking.

Venezuela zet haar grenzen open voor jonge mensen uit de gehele wereld
over activiteiten in hun land.
Het festival is het grootste
evenement van jongeren op
gebied van anti-imperialisme
en antifascisme. Er kunnen
afspraken gemaakt worden
voor campagnes van solidariteit
en uitwisselingen. Het zal een
aanzet geven voor versterkte
vredesstrijd en solidariteit in de
internationale beweging tegen
imperialisme en oorlog.

Van 7 tot 15 augustus 2005 is de
hoofdstad van Venezuela, Caracas,
gastheer van het 16e wereld Jeugd en
Studentenfestival van het WFDY *). Meer
dan 15.000 afgevaardigden uit de hele
wereld zullen bijeenkomen om hun stem
te laten horen, kennis uit te wisselen
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Een verklaring met een aantal
andere internationale organisaties,
zoals bijv. de International Union of
Students, de World Peace Council, de
International Democratic Association
of Lawyers, de World Federation
of Trade Unions, roept op tot meer
samenwerking rond gezamenlijke acties
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en activiteiten. Ook vanuit Nederland zal
een jongerendelegatie aan het festival
deelnemen.
*) De WFDY of World Federation of
Democratic Youth werd opgericht op 10
november 1945 te Londen, na een congres
van jongeren uit 63 landen, die meer dan
30 miljoen jongeren vertegenwoordigden.
De oprichters wilden, na de overwinning
op het fascisme, een ruimte creëren
waarbinnen leden van antifascistische en antiimperialistische jongerenorganisaties van over
heel de wereld met elkaar in contact konden
komen. WFDY was de eerste organisatie
die deze kans bood. Die doelstelling is ook
vandaag nog actueel: het gevecht aangaan
tegen imperialisme, kolonialisme, oorlog
en uitbuiting ter verdediging van vrede,
democratie en het recht op onafhankelijkheid.

9

Mordechai Vanunu opnieuw veroordeeld
Door Celine

De Israëlische kernfysicus Vanunu
wacht een nieuw proces. Vanunu die
20 jaar geleden 18 jaar celstraf kreeg
voor het feit dat hij bekendmaakte dat
Israël in het geheim bezig was met de
productie van kernwapens. Van deze
18 jaar bracht hij 13 jaar door in eenzame opsluiting. Ondanks het feit dat
hij die 18 jaar volledig heeft uitgezeten
is van echte vrijheid nog geen sprake.
Hij wilde na zijn vrijlating Israël zo snel
mogelijk verlaten, maar dat werd door
de ultra-rechtse regering Sharon niet
toegestaan. Het werd hem ook niet
toegestaan vrienden te bezoeken en
het was de Israëlische overheid een
doorn in het oog dat vele buitenlandse
vrienden hem bezochten. Journalisten die met hem gesproken hebben
(meestal Israëlische) werden gearresteerd evenals zijn gastheer uit de
St. George kathedraal, bisschop Riah
Abu El-Assal.
Ook Vanunu, die op weg was naar
de kathedraal, werd gearresteerd.
De reden van zijn arrestatie was dat
hij zonder toestemming met kerstmis
deze bisschop wilde bezoeken. Men
wil nu een nieuwe veroordeling en zijn
beperkte vrijheid met een jaar verlengen.
Uri Avernij, een bekende Israëlische
vredesactivist schrijft hierover: “Twee
Likud-leden schreeuwden in de Knesset dat Vanunu geen mensenrechten

heeft en dat hij
geen mens is”. De
eigenlijke
reden
voor de veroordeling is dat Vanunu
nog steeds gevaarlijke geheimen
kent, een geniaal
geheugen heeft en
dat hij als de gelegenheid zich voordoet zijn geheimen
in het buitenland
zal
prijsgeven.
Avernij maakt zich
daar grote zorgen over, omdat
een veroordeling
wegens iemands
goede geheugen
enerzijds bizar is
en anderzijds het
probleem met zich
meebrengt dat dit de komende 20 jaar
nog steeds van kracht blijft, tenzij Vanunu op vroege leeftijd dementeert.
Het is duidelijk dat Vanunu vele aanhangers heeft en dat in binnen- en buitenland vele mensen pleiten voor zijn
volledige vrijlating en erkenning van
zijn poging het kernwapenprogramma
van Israël openbaar te maken. In de
gevestigde Nederlandse media wordt
hierover gezwegen. Twintig jaar geleden was het al bekend dat Israël

als enige land in het Midden-Oosten
kernwapens bezit (200 bommen).
Ook in de buitenlandse pers wordt er
weinig over bekendgemaakt. Het blijft
dus jammer genoeg nog steeds de
taak van activisten om te pleiten voor
de echte vrijlating van Mordechai Vanunu.
Bron: “De Brug” (kwartaalblad van het
steuncomité vredesgroepen en mensenrechtenorganisaties (SIVMO))

17 sept: demonstratie tegen racisme
Comité Genoeg is Genoeg organiseert op zaterdag 17 september
een demonstratie voor gelijke
Grondrechten in een democratische rechtsstaat en tegen racisme, extremisme, discriminatie
en uitsluiting. Het comité wil zijn
stem verheffen tegen de groeiende
hetze tegen migranten en moslims
sinds 11 september 2001.
Het kabinet werkt hier volop aan mee
door burgerrechten in te perken en
de etnische verschillen op de spits te
drijven. Maatregelen als Antillianen
het land uitzetten druisen in tegen de
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Nederlandse Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van
de Mens. Ook de behandeling/mishandeling van vluchtelingen spreekt
boekdelen.
Daarom: genoeg is genoeg!
Comité Genoeg is Genoeg bestaat
uit talloze migrantenorganisaties en
antiracisme-organisaties. Voor meer
informatie op internet: www.genoegisgenoeg.net. Of telefonisch: 020 428
88 25.
Datum: zaterdag 17 september
2005 om 14.00 uur
Plaats: Dam, Amsterdam
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GROOTVADER JACOBS.
Door H.C.Wildeman – van Schijndel
In mijn jeugd woonden de ouders
van mijn moeder in Wageningen.
Omdat in die tijd ons gezin te
Nijmegen woonachtig was, zagen
wij onze grootouders maar een
paar keer per jaar. Daardoor is
waarschijnlijk mijn herinnering
aan grootvader, Hubertus
Antonius Jacobs, bij oude
Wageningers beter bekend als “de
Kiep van Jacobs”, niet meer dan
een vage schim uit een ver en grijs
verleden.

In 1937 verhuisden mijn grootouders

van Julianastraat 143 naar Veerstraat 19. Zij hadden daar een zaak
in aardappelen, groenten en fruit. Mijn
grootmoeder bediende de klanten in
de winkel en mijn grootvader ventte
in Wageningen en Renkum. Ook
hun zoons hielpen mee in de zaak.
Zij trokken de Betuwe in om daar de
koopwaar aan de man te brengen. De
voorraden aardappelen, groenten en
fruit werden opgeslagen en bewaard
in het souterrain of kelder met twee
openslaande deuren, die uitkwamen
onder het balkon aan de achterkant
van het huis.
Het huis waarin mijn grootouders
woonden, werd omstreeks 1985 gesloopt, omdat het pand moest plaatsmaken voor nieuwbouw. De woning
met winkel stond tussen de Jodebleijk
en het pakhuis America. De toenmalige eigenaar van het pakhuis was de
coöperatieve verbruikersvereniging
“De Voorpost”. Deze vereniging kocht
het pand in 1934 voor kolenopslag.
Pakhuis America had in 1937 huisnummer 17.
In 1964 werd het pand verkocht aan
sigarenfabriek Schimmelpenninck en
werd in gebruik genomen als stripperij.
Vanaf het balkon aan de achterkant
van het huis had men niet alleen een
goed uitzicht op de Joodse Begraafplaats, maar ook op de ramen van
het pakhuis, die aan de begraafplaats
grensden. Voor mij hadden die ramen
met ijzeren spijlen iets griezeligs. In
mijn kinderfantasie had ik weleens
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Grootouders Jacobs

het idee, dat we van achter die tralies werden bespied. Op een gegeven
moment meende ik zelfs te zien, dat
er werkelijk iemand naar ons stond te
kijken.
Uit de overlevering is mij bekend, dat
opa Jacobs te boek stond als een ondeugd, die geen blad voor de mond
nam. Maar, dat hij naast zijn grote
waffel een goed hart bezat, dat altijd
wagenwijd openstond voor zijn medemensen. Zo nodig sprong hij voor
alles en iedereen in de bres. Deze
karaktereigenschappen werden hem
uiteindelijk noodlottig.
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940, ondernam
mijn grootvader allerlei activiteiten die
door de Duitse bezetter ten strengste verboden waren. Hij luisterde niet
alleen regelmatig met vrienden en
bekenden illegaal naar de Engelse
radio, maar bezorgde ook aan onderduikers onderdak. Enkele van hen,
onder wie zijn jongste zoon, waren
ondergebracht in het pakhuis America. Zij werden door mijn grootmoeder
verzorgd via een raam dat grensde
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aan de begraafplaats. Door middel
van een mattenklopper en een deurmat bracht ze de onderduikers op de
hoogte als er onraad dreigde, of de
kust veilig was. Uit het aantal slagen
tegen de mat konden de mannen opmaken, hoe de zaak ervoor stond.
Toen mij dit verhaal, jaren later, door
mijn grootmoeder werd verteld, heb
ik me meer dan eens afgevraagd, of
hetgeen dat ik altijd voor kinderfantasie heb aangezien soms iets met de
keiharde realiteit te maken heeft gehad.
Begin augustus 1942 werd mijn grootvader voor het begaan van strafbare
feiten tegen het Nazi-regime in hechtenis genomen. Tijdens het voorarrest, dat waarschijnlijk in Wageningen
plaatsvond, ontving mijn grootmoeder
van hem een klein afscheidsbriefje,
waarin hij de naam van de persoon
vermeldde die “alles heeft verraden”.
Hij sloot af met de woorden: “Mijn laatste groeten aan vrouw, kinderen en
kleinkinderen. Familie en Vrienden.
H. Jacobs
Zondag 9 Augustus ‘42 ”.
lees verder op pagina 12
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Op dat moment was opa vermoedelijk in de veronderstelling, dat hij op
korte termijn gefusilleerd zou worden,
onwetend van het feit dat er nog een
lange, moeizame weg vóór hem zou
liggen.
De eerste straﬁnrichting waarin opa
Jacobs terechtkwam, was de “Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis”, Wolvenplein 27 te Utrecht.
Hij werd daar geplaatst in cel 88. De
onderzoeksgevangenen,
waartoe
mijn grootvader behoorde, mochten
geen bezoek ontvangen. Zij mochten
alleen in noodzakelijke aangelegenheden iedere twee weken een brief
ontvangen en verzenden.
Op 1 januari 1943 scheef opa in deze
gevangenis aan zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen: “Ik wensch julli van
Harte een gelukkig nieuwjaar en hoop
dat dit jaar de eerlijke Vreden tot de
menschheid zal brengen, maar geen
schijn Vrede. Wij moeten maar met
goede hoop en vertrouwen het nieuwe jaar te gemoed zien. We houden
ook hier goede moed. De teekenen
die wijzen er op dat de Vrede toch
eenmaal komt”.
In het voorjaar van 1943 werd opa
overgeplaatst naar de “Deutsche Polizeigefängnis”, van Alkemadelaan 850
in Den Haag. Daar werd hij ondergebracht in cel 422. Ook hier werd geen
bezoek toegestaan. Wel mocht er
iedere 3 weken wederzijds een brief
gestuurd worden. In deze straﬁnrichting schreef hij naar huis: “Wij zijn met
ons 3 in de cel en hopen dat de oorlog maar gauw afgelopen is en een
eerlijke Vrede tot stand komt voor de
menschheid en dan kom alles weer
terecht. Ik hoop dat ik weer spoedig bij
julli mag zijn in mijn gewone leven”.
Mijn grootvader werd in het voorjaar van 1944 overgebracht naar het
“StrafkampVught”. In een brief d.d. 8
mei 1944 liet opa weten, dat hij een
straf had ondergaan, maar dat men
zich hierover niet ongerust hoefde te
maken, omdat hij zich in “goede welstand” bevond. Over de aard van de
straf werd met geen woord gerept.
Dat was ook niet mogelijk, omdat elke
brief aan strenge censuur werd onderworpen.
Toen ik deze brief voor het eerst las,
zag ik meteen aan de stijl en het handschrift dat die niet door mijn grootva-
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der was geschreven. Waarschijnlijk
hadden ze hem zo te pakken gehad,
dat hij niet in staat was zelf de brief
te schrijven en heeft hij een ander om
hulp gevraagd.
Vanuit het Strafkamp Vught werd opa,
in de zomer van 1944 op transportgesteld naar het Concentratiekamp Dachau k3, waar hij geregistreerd werd
onder nr. 69274 en onderdak kreeg in
blok 22.1.
Hoogstwaarschijnlijk zal mijn grootmoeder na het transport van haar
man naar Duitsland nooit meer iets
van hem hebben vernomen, omdat in
die periode verschillende oorlogshandelingen elkaar snel opvolgden.
Na de invasie van de geallieerden in
Normandië volgden de opmars naar
het noorden, de bevrijding van zuid
Nederland en de slag om Arnhem,
met gevolg de evacuatie van de familie uit Wageningen naar Friesland.
Daarna brak de hongerwinter van
1944/’45 aan. Er volgde een maandenlang wachten op het einde van
de oorlog en een hartstochtelijk verlangen naar “een eerlijke Vrede voor
de menschheid”, de utopie (onverwezenlijkbaar droombeeld) van mijn
grootvader.
Na de capitulatie op 5 mei 1945 en
de terugkeer van de familie in Wageningen, na de evacuatie, werd
met verlangen uitgezien naar de dag
waarop mijn grootvader vanuit het
concentratiekamp in Duitsland naar
huis zou terugkeren. Naarmate de tijd
verstreek, was de familie er steeds
meer van overtuigd, dat die dag eens
zou komen, want geen bericht, was
immers goed bericht. Begin oktober
1946 werden echter alle verwachtingen en hoop op een behouden terugkeer van opa met een klap de bodem
ingeslagen, toen mijn grootmoeder
de volgende brieven van “Het Nederlandsche Roode Kruis afwikkeling
concentratiekampen” ontving.
“ Het doet mij zeer veel leed U ingesloten te doen toekomen een schrijven betreffende het overlijden van
Hubertus Antonius Jacobs,
geb. 16. 8. 81 te Wageningen
Meerdere bijzonderheden van zijn
overlijden staan niet te mijner beschikking, doch indien en zodra deze
mij bereiken, dan zal ik U hiervan in
kennis stellen.-
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Het Hoofd v.h. Afwikkelingsbureau
Concentratiekampen.
Voor dezen.
H.Duzink “
“ ’ s Gravenhage, 3 October 1946
Paleis Noordeinde
Mevrouw de Wed.W.C. Jacobs-Rothuizen, Veerstraat 19, WAGENINGEN
De meedogenloze vijand zag in Uw
echtgenoot Hubertus, die U zoo dierbaar was, een gevaar voor zijn misdadige bedoelingen.
Zoo werd hij niet alleen naar een concentratiekamp gevoerd, maar tevens
werden hem geestelijke en lichamelijke mishandelingen opgelegd.
Door alle leed, wat zijn deel werd, is
hij op 8 Januari 1945 overleden.
Ik kom U bij dit verlies Mijn hartelijke
deelneming betuigen. Zijn lijden en
sterven zullen door ons allen niet vergeten worden. Moge zijn nagedachtenis U een steun in het verdere leven
blijven.”
WILHELMINA
Kort na deze droevige berichtgeving
gingen een paar broers van mijn moeder, voor meer informatie over de dood
van hun vader, naar Bergen Belsen in
Duitsland, de plaats waar mijn grootvader was overleden. Daar hebben
zij toen een priester ontmoet, die opa
aan het einde van zijn leven heeft bijgestaan. Zij ontvingen van deze man
een paar schamele, persoonlijke bezittingen van mijn grootvader. Tussen
deze spullen bevond zich een briefje
gericht aan mijn grootmoeder met de
volgende woorden:
“ IK BEN VOOR MIJN MEDE MENSCHEN GESTORVEN
UW MAN
H. JACOBS ”
Renkum, november 2001
Bronnen:
Dhr. A. Jacobs
Dhr. A.G. Steenbergen
Brieven uit nalatenschap van W.C.
Jacobs – Rothuizen
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Leugens en bedrog in ‘Srebrenica video’
Naar het artikel ‘Death, Lies, and Videotape’ door Nebosja Malic
Vertaling: Piet Schouten

Enkele minuten van
de video die begin juni
in de media verscheen
waren voldoende om
onderwerpen als Kosovo, Irak of Iran van
het netvlies te halen en
de aandacht geheel op
Bosnië Hercegovina te
vestigen. De ﬁlm laat
de executie zien van zes
mannen in burgerkleding door een paramilitaire groep genaamd
‘The Scorpions’. De
ﬁlm wordt aangeduid als ‘cruciaal’, ‘onweerlegbaar’, ‘afdoende’, en ‘buiten kijf’ bewijs
dat niet alleen de gebeurtenissen
na de val van Srebrenica in juli
1995 ‘genocide’ zouden zijn,
maar dat de regering van Servië
betrokken was.

zijn. In dat geval zou een klein deel
van de bloedige episode in de Bosnische oorlog opgehelderd zijn,
niet meer en niet minder. De hysterie rond de publicatie zegt meer
over de machten die gespecialiseerd zijn in manipulatie en handhaving van een web van leugens
over Bosnië en de Balkan dan over
iets dat daadwerkelijk plaatsvond
Taferelen van geschokte burgers in en rondom Srebrenica na 11 juli
en bedroefde naasten die de fami- 1995.
lieleden herkenden verschenen in
de media, samen met exclusieve Schieten met propaganda
openbaringen over de oorsprong Delen van de video vertoond op
van de tape en triomfantelijke pre- het ICTY ( het door de NAVO geﬁmiejagers op Serven. Lobbyisten nancierde Joegoslavië-‘tribunaal’)
van het Haagse Tribunaal (ook wel en in Servië laten enkele mannen
de ‘Inquisitie’ genaamd) prezen in uniform zien die schieten op
lang en poëtisch het belang. Bijna vier mannen in burgerkleding, en
iedereen die de tape van commen- bevelen 2 anderen om zich van de
taar heeft voorzien is overtuigd lichamen te ontdoen. Het is een
van de Servische betrokkenheid beeld dat gelijkenis oproept met de
in Srebrenica. Al-Jazeera, bijv., beelden van de Abu Graib gevannoemt het ‘onweerlegbaar bewijs genis. Het lijkt op de recruterings
van Servische rol’.
video’s van de mujahedin waarin
het rituele slachten van Serven
Dit is echter onjuist. De tape is wordt getoond. Het is zonder meer
geen ‘smoking gun’, eerder een dat de Bosnische oorlog onmenpubliciteitsstunt. Gaan we ervan selijke gruweldaden gekend heeft.
uit dat zowel ‘de slachtoffers en de (Welke oorlog niet? Red.)
Red
moordenaars’ juist geïdentiﬁceerd De interpretaties en conclusies
augustus 2005
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n.a.v. de video zijn zodanig overdreven en veelal naast de feiten,
dat het duidelijk wordt dat de media en betrokken politici zich thuis
voelen in de situatie en zelfs het
doden op zich. Zij gebruiken simpelweg dit document om leugens
en geweld te bevorderen, onder het
geroep over gerechtigheid, menselijkheid en vrede.
Filmster van gruweldaden
De video zag het daglicht dankzij de inzet van ene Natasa Kandic, vaak beschreven als ‘dappere
voorvechtster van mensenrechten’
en ‘de meest prominente mensenrechtenactiviste van Servië’. Maar
Associated Press beschrijft haar
NGO1, het Humanitarian Law
Center als een organisatie die ‘onderzoek verricht naar misdaden
begaan door de Serven tijdens de
Balkanoorlogen’. Inderdaad richt
Kandic zich niet op mensenrechten of humanitaire onderwerpen,
maar op het vinden van ‘bewijs’
van beweerde Servische gruweldaden waarbij geldt: hoe schokkender de aantijgingen, hoe beter.
Kandic houdt zich ook bezig me de
soap-thriller van de vriestruck ‘die
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Albanese lichamen vervoerde naar
crematoria in het zuiden van Servië ‘. Tevens is zij druk met andere
vermeende gruweldaden waarover
de media gretig berichten, waarvan
echter niemand die daden kan bevestigen. Het Institute for War and
Peace Reporting (IWPR)2 werkt
nauw samen door haar aanklachten
te publiceren. Zo kon het gebeuren
dat Tim Judah en Daniel Sunter
(IWPR) in de Sunday’s Observer
het meest gedetailleerde rapport op
de band met de ernstigste aantijgingen en aanmatigingen presenteerden als ‘bewezen feiten’. Het
kan geen toeval zijn dat de lancering van de tape en de aankomst
bij het ICTY in Den Haag slechts
enkele dagen was voordat een conferentie over Srebrenica begon, die
Natasa Kandic georganiseerd had
in het grootste conferentiecentrum
van Belgrado, in ‘samenwerking’
met het ICTY Outreach ofﬁce in
Servië. Het wordt op de voet gevolgd door een verklaring uitgegeven door een heel leger van NGO’s
in Servië (één ervan is de HLC van
Kandic). In de verklaring wordt
opgeroepen de beschrijving van de
Srebrenica-video te accepteren als
‘genocide uitgevoerd in de naam
van het Servische volk’.
Aanklacht en gevolgtrekking
Het ICTY gebruikte de videoband,
samen met een document waaruit zou blijken dat de Scorpions
in dienst waren bij Servische antiterroristische politie-eenheden,
om te beweren dat zij al die tijd in
opdracht van Belgrado handelden.
Dergelijke aantijgingen werden gesteund door Kandic en Dejan Anastasijevic, verslaggever van Time
Magazine en supporter van het ICTY‘tribunaal’. Het geheel is eerder van propagandistische waarde.
Als ‘bewijs’ is het waardeloos. Op
de monitor van het gerecht wordt
de verklaring van een uit de Kraaugustus 2005

jina afkomstige Servische ofﬁcial
gevolgd. De Schorpioenen blijkt
een groep huurlingen te zijn, die
opgericht in 1992, actief waren in
Bosnië. Slechts enkele individuele
leden van de unit werden vrijwilliger voor antiterroristische operaties in Kosovo, en kwamen op
de Servische betaallijsten in 1999
voor. Twee van hen werden schuldig bevonden aan het vermoorden
van Albanese burgers; één zit in de
gevangenis, de ander is in Canada
en verzet zich tegen zijn uitlevering. Dat de Schorpioenen als unit
nooit deel waren van de Servische
politie werd bevestigd door generaal Obrad Stevanovic, vroeger adjunct minister van politie, tijdens
zijn verhoor op het schijnproces
tegen Milosevic.
Ondertussen gaat Natasa Kandic
onverminderd voort met het ‘bekendmaken’ van details van het
verhaal, wat haar geloofwaardigheid steeds verder aantast. Als
gaste in een TV-show van de Bosnische TV, beweerde zij dat ‘gevangenen van Srebrenica helemaal
naar Trnovo gebracht werden, waar
een soort militaire operatie (‘afleidingsmanoevre’?) plaatsvond.
Zodoende zouden zij slachtoffers
zijn van gevechten i.p.v. executie.’
De bewering van Kandic is geheel
onjuist. Er vond inderdaad op dat
moment een massale militaire operatie plaats in en rondom Trnovo,
een offensief van de moslimstrijdkrachten om Sarajevo te ‘ontzetten’, dat vreselijk veel slachtoffers
opleverde en niets werd bereikt. In
de obsessies van Kandic verwordt
een offensief van moslims tot een
Servische ‘aﬂeidingsmanoevre’.
Ondanks deze problemen rond de
feiten, volbrengt de video en de
begeleidende massahysterie haar
propagandadoeleinden: er moet
een schok teweeg gebracht worden
onder het Servische publiek (en de
rest van de wereld) over ‘de ofﬁDe Anti Fascist

ciële waarheid over Srebrenica’.
Volgens berichten uit Belgrado
moedigt de huidige Servische regering dit aan in een poging het
westen gunstig te stemmen voor
investeringen en toetreding tot de
EU en NAVO.
Mythe en werkelijkheid
Opzettelijk beschrijven de grote
mediaconcerns de gebeurtenissen
in Srebrenica als ‘de ernstigste
gruweldaden in Europa sinds de
Tweede Wereldoorlog’ of ‘sinds
de Holocaust’, soms als ‘de ergste
massamoord op burgers’ etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en
nazi’s tevoorschijn om Srebrenica
te verbinden met genocide, Serven
met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers. In werkelijkheid
zijn de meeste van de mensen die
gedood werden in de naweeën van
de val van Srebrenica leden van de
28ste infanterie van het leger van
de Republiek Bosnië-HercegoviBosni -Hercegovina. Hun commandant staat terecht
bij het Joegoslavië tribunaal op beschuldiging van moord, verkrachting en marteling. 3 Wat gebeurde
met hen die wilden uitbreken – na
de omsingeling - was niets anders
dan ongeacht welk leger in gevechtshandelingen zou toepassen.
Toch wachtten de Serven totdat de
moslims van Srebrenica zich overgaven. Zij evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen die ze
vonden in het VN-kamp Potocari.
Servië zelf ving ca. 800 moslimmannen uit Srebrenica op. In een
andere moslimenclave die enkele
dagen later viel, Zepa, was er geen
sprake van ‘massamoord’. Laten
we aannemen dat de reputatie van
de Schorpioenen om de vluchtelingen van Srebrenica zodanig te behandelen waar is, of dat Servische
troepen liever geen gevangenen
zouden nemen. Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide. Maar met ‘inbreuk op de
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Conventie van Geneve’ verkoop je
geen kranten en TV-programma’s;
het rechtvaardigt geen invasie of
bezetting, noch de opzet van een
inquisitie in dienst van de grootmachten. ‘Genocide’en ‘de ergste
gruweldaden sinds de nazi’s ‘ verkopen beter!
Jaren later werd ‘Srebrenica’ een
rechtvaardiging tot een interventie
van de Balkan. Het concept van
‘georganiseerde criminele organisatie’ moest de gehele politieke
en militaire leiding van Serven in
Joegoslavië in staat van beschuldiging stellen voor de gewelddadige
ineenstorting van het land.
Het verschafte Washington en
Brussel het ‘recht’ om geweld te
gebruiken als ‘oplossing’ voor de
chaos en doden veroorzaakt door
hun eigen politiek. Om hun aanspraak op ‘macht’ te laten gelden
kan niets hen weerhouden. Het

gebruik van smeerpijperij zoals de vid.htm (Evidence that the supvideo over de ‘Schorpioenen’ is posed Srbrenica Execution Video
daar bewijs van.
is phony)
http://www.globalresearch.ca/arAls redactie van De Anti fascist willen we u ticles/CHO110A.html (Bin Laden
wijzen op het boek ‘Elementaire principes van
op de Balkan)
oorlogspropaganda’ van Anne Morelli over

hoe oorlogspropaganda werkt. Het is zonder
meer nuttig om te zien hoe dagelijks miljoenen mensen doelbewust misleid worden door
de media, met maar één doel: rechtvaardiging van oorlog en kolonisatie. Na Joegoslavië volgden Afghanistan en Irak. De effecten
van de Bosnische oorlog op de stad Srebrenica worden breed uitgemeten in de westerse
media en door kruiperige politici. Rapporten
meldden dat ‘7.414 (voor het ‘gemak’ vaak afgerond op ‘8.000’…verkoopt beter, Red.) Bosnische moslims geëxecuteerd waren door het
Servische leger’. Na jaren van zoektochten,
graven en intensieve onderzoeken zijn ca. 600
lichamen gevonden, terwijl de oorspronkelijke
aanklacht van ‘genocide’ nog steeds circuleert
in de media.

Meer informatie over onderzoek
naar de waarheid over Srebrenica
kunt u lezen op de site http://www.
globalresearch.ca (Engelstalig)
http://emperors-clothes.com/sreb/

vervolg Iraakse verzet
search and destroy (zoek en vernietig) naar de strategie van bodycounting (lijken tellen). Tot voor kort volgde het Pentagon de strategie om de
steden of gemeenten met de meeste
aanslagen te identiﬁceren. Het Amerikaanse leger omsingelde dan een
welomschreven wijk, organiseerde er
razzia’s en aanhoudingen in de hoop
zo het verzet te onthoofden. Dat is de
methode van search and destroy, een
vernietigingsoorlog, maar al met al
nog te beperkt.
Die strategie is mislukt. Minister van
Defensie Rumsfeld heeft persoonlijk
het bevel gegeven naar een nieuwe
fase over te schakelen, die van de
massale vernietiging van steden en
gemeenten van het verzet. Het succes van een operatie wordt nu heel
cynisch gemeten aan het aantal gedode mensen, dikwijls gewone burgers.
Kortom, vroeger probeerde het VS-leger de vis in de zee te identiﬁceren en
hem, samen met andere vissen in de
buurt, te vangen. Vandaag wil het de
hele zee droogleggen, ten koste van
alle vissen in die zee.

zwakheid van het bezettingsleger aantoont en het
weinige krediet van de
marionettenregering. Het
echte verzet blijft de bezetter intussen zware slagen
toedienen. Het meest recente feit is: de uitschakeling van het Iraakse hoofd
van de opstandbestrijding,
Walae Rubaye, de nr. 1
van de veiligheid in Irak,
op 23 mei. Een van de
best beschermde mensen
van Irak!
noten:
1.

Co-auteur van Irak. Oog
in oog met de bezetting,
EPO, 2004.

2.

Zie bijvoorbeeld Kurt
Nimmo, Abu Musab
Al-Zarqawi and the
Silver Bullet http://kurtnimmo.com/blog/index.
php?p=678, 26 mei
2005

3.

http://riverbendblog.
blogspot.com/, 18 mei
2005

Het is een nieuwe fase die de oorlog verbreedt, maar die tegelijk de
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(Noten:
1 NGO = non-gouvernementale organisatie
2 het IWPR heeft banden met de Britse
geheime dienst
3 De Amerikaanse inlichtingendiensten
braken in het geheim het VN-embargo gedurende de oorlog in Kroatië 1991-1995
door wapens te leveren via kanalen van
Islamitische Jihad groeperingen welke
Washington nu – in de ‘strijd tegen het
terrorisme’- achterna zit door heel Europa
en Azië. Het bewijs zag het daglicht in een
tot nu toe onopgemerkt deel van het Nederlands ofﬁcieel rapport over Srebrenica,
hetgeen leidde tot de val van het kabinet
en ontslag van een commandant.

Ontmoeting Rumsfeld met
Saddam Hoessein?

De Britse krant The Sun publiceerde onlangs een foto van Saddam Hoessein in zijn
onderbroek. Kort tevoren sprak een Egyptische krant van een geheime ontmoeting
tussen de Amerikaanse minister van Defensie en Saddam Hoessein. Info of bedrog?
Mohammed Hassan: Veel wijst erop dat het
eerste klopt. De ontmoeting is in de krant
al-Arab van 27 mei bevestigd door één van
de advocaten van Saddam Hoessein. En
het bericht is in Washington nooit tegengesproken. Rumsfeld zou aan Saddam gevraagd hebben via de televisie het verzet
openlijk op te roepen om de wapens neer
te leggen en zich in het politiek proces in
te passen. In ruil zou de Iraakse president
in ballingschap mogen vertrekken. Saddam
zou dat voorstel categorisch hebben geweigerd en gezegd hebben dat hij het huidige
verzet volledig steunt. Zonder nog de ambitie te koesteren ooit president van Irak te
worden, maar wel voorzitter van zijn Baathpartij. Alleen al het feit dat deze ontmoeting
heeft plaatsgevonden toont aan dat het
gros van het verzet nationalistisch is en
geen banden heeft met de zogenaamde islamitische terroristen uit andere landen.
Bron: Solidair, 01-06-2005
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Soldaten tegen de illegale oorlog in Irak
Transatlantische beweging betreffende waarden aan de
basis … en van bovenaf
vertaling Toos Plug
De media maken sporadisch
bekend hoeveel slachtoffers de
oorlog en bezetting van Irak door
de VS en de ‘coalitietroepen’ kost.
De vele tienduizenden omgekomen
Irakese burgers sinds de aanval
op Irak in 2003 worden verdrongen
door de tragische gebeurtenissen
in Londen. De ofﬁciële cijfers van
‘1649 omgekomen VS-soldaten’
blijken in werkelijkheid hoger te
zijn dan 4000. (Bron: http://www.
globalsecurity.org/military/ops/
iraq_casualties.htm)
Ondertussen neemt de weerzin
onder de Amerikaanse bevolking
tegen de oorlog toe. Er zouden
meer dan 5000 militairen
overwegen te deserteren en enkele
honderden rekruten weigeren
naar Irak te vertrekken. Enkele
citaten uit de media gesprokkeld
en samengesteld door Klaus
von Raussendorff 1 spreken
boekdelen.
Duitsland: Florian Pfaff, majoor in het
Duitse leger, vertelde “op 20 maart
2003 - toen hij ’s morgens de Tv-beelden zag van het Amerikaanse bombardement op Bagdad - tegen zijn
meerdere op het kantoor van het leger te Bonn, dat hij zijn werk als softwarespecialist niet meer kon uitoefenen. Volgens hem zou het niet denkbeeldig zijn, dat door zijn werk in een
computerproject de deelname van
het Duitse leger aan de oorlog in Irak
zou worden ondersteund. Een oorlog
die volgens hem in strijd was met het
volkenrecht”. (Süddeutsche Zeitung,
24 juni 2005). Op woensdag 22 juni
2005 wist Florian in de rechtszaal zijn
gelijk te halen. “De krijgsraad bij het
hooggerechtshof verleende de ofﬁcier
vrijspraak van het ten laste gelegde
dienstvergrijp en maakte de degradatie tot kapitein, die door de krijgsraad
Noord was opgelegd, ongedaan. De
landsadvocaat bij het tuchtcollege
had zelfs het ontslag uit dienst van
de ofﬁcier geëist.” (Die Welt, 23 juni
2005)
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VS: Pablo Paredes (23 jr), lid van de
VS-marine, weigerde op 6 december
2004 het bevel op te volgen om in te
schepen aan boord van het VS-fregat
“Bonhomme Richard”, dat met twee
andere schepen met 3.000 matrozen
en marine-infanteristen aan boord in
San Diego van wal stak richting Perzische Golf. Een rechter van de marine
veroordeelde hem tot twee maanden
schorsing, drie maanden verzwaarde
dienst en degradatie van onderofﬁcier
derde klas tot gewoon marinerekruut.
Toch was het vonnis voor de beklaagde een succes, en dat niet alleen,
omdat de eis negen maanden celstraf
en oneervol ontslag behelsde. (People’s Weekly World Newspaper, 19 mei
2005)
De oorlog in Irak is illegaal
Duitsland: “De in 1957 geboren ofﬁcier had niet alleen werk aan de militaire software geweigerd, maar ook
kritiek verwoord over de houding van
de Duitse regering in de Irak-oorlog.
Onder meer uitte hij kritiek op het
stationeren van Duitse militairen in
Koeweit. Ook had hij aangegeven het
deelnemen van Duitse soldaten aan
vluchten in Awacs-verkenners en het
bewaken van Amerikaanse legerplaatsen in Duitsland niet goed te keuren.
Volgens de ofﬁcier waren deze activiteiten - Duitse ondersteuning van de
VS in de Irak-oorlog - in strijd met de
grondwet en het volkenrecht.” (Die
Welt, 23 juni 2005)
VS: “Zich beroepend op ‘een hogere
plicht, die van mijn geweten en het
hoogste recht in dit land’ wees Paredes (23 jaar) het aanbod van een minder zware straf in ruil voor een schuldbekentenis af. Hij verklaarde voor de
rechter: “Het is mijn plicht te geloven,
dat deze oorlog illegaal is. Het is mijn
plicht te geloven, dat iedere vorm van
oorlog immoreel is en nodeloos, het
is mijn plicht te geloven, dat ik als soldaat de plicht heb te weigeren aan
deze oorlog deel te nemen, omdat hij
illegaal is.” (People’s Weekly World
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Newspaper, 19 mei 2005)
Besluit naar eer en geweten en legaliteit
Duitsland: Het hooggerechtshof was
de mening toegedaan dat “… het bevel
tot doorgaan met zijn werk voor Pfaff
“niet bindend” was. Het fundamentele
recht op gewetensvrijheid gaat boven
dit bevel. Ook een soldaat, die geen
verzoek tot dienstweigering heeft gedaan, kan zich in individuele gevallen beroepen op gewetensvrijheid.
Het gerecht vond, dat Pfaff de ‘ernst
van zijn besluit naar eer en geweten
geloofwaardig’ naar voren had gebracht… Florian Pfaff deed weliswaar
geen beroep op zijn geweten, maar
op de wettelijke situatie. Volgens hem
was het door hem niet opgevolgde
bevel algemeen ontoelaatbaar. Hierin
echter ging het hooggerechtshof niet
met hem mee. Het vonnis bevat geen
juridisch waardeoordeel over de oorlog in Irak.” (Kölner Stadtanzeiger, 23
juni 2005) “In de eerste plaats deed
het hooggerechtshof alleen uitspraak
over de mogelijkheid, dat ook Duitse
soldaten het recht hebben een besluit naar eer en geweten te nemen.
In feite heeft de uitspraak van het Hof
niet alleen betrekking op wat via de
omweg van “geloofwaardig” gewetensbezwaar werd behandeld. Indien
een Duitse soldaat in het zicht van de
oprukkende vijand zijn wapen weggooit en op de vlucht slaat, dan zou
hij zonder twijfel veroordeeld worden,
ook als hij een beroep zou doen op
“plotseling opgekomen gewetensbezwaren”. Het fundamentele verschil
is blijkbaar het verschil in de situatie,
wat er uiteindelijk toe leidt, dat het Hof
blijkbaar stilzwijgend de mening deelde, dat de aanvalsoorlog op Irak in
strijd was met het volkenrecht.” (frace.
de, 22 juni 2005)
VS: “Tijdens het proces tegen Paredes, gedurende de onderhandelingen over de hoogte van de straf,
werd de juriste (hoogleraar) Majorie
Cohn, vice-voorzitter van het National
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Lawyers Guil en vertegenwoordiger
van de VS bij het uitvoerende comité
van de American Association of Jurist, gehoord als getuige-deskundige
voor de verdediging. Zij legde aan
de rechter uit, dat de oorlog van de
VS in Irak een schending is van het
Handvest der Verenigde Naties, en
dat de door VS-militairen in Irakese
gevangenissen gepleegde folteringen
en mishandelingen in strijd zijn met
de Conventie van Genève en conform
het VS-statuut over oorlogsmisdaden
als zodanig zijn te beschouwen. Daarom, zei zij, was Paredes verplicht aan
bevelen tot inzetten geen gevolg te
geven. Tijdens het kruisverhoor gaf
de aanklager Marjorie Cohen ook de
kans te benadrukken, dat de oorlogen
in Joegoslavië en Afghanistan eveneens in strijd waren met het Handvest
van de VN, omdat ze geen van beide
uit zelfverdediging of met toestemming van de Veiligheidsraad werden
gevoerd. De rechter merkte hierbij op:
‘Ik denk, dat de regering met succes
heeft aangetoond, dat iedere soldaat
voldoende reden heeft te geloven, dat
de oorlogen in Joegoslavië, Afghanistan en Irak illegaal waren.’ De opmerking van de rechter is ‘van buitengewoon belang’, zei Lynn Gonzalez,
Pro Deo advocaat bij het project voor
advies in militaire zaken te San Diego.
‘Het is een precedent’, dat van invloed
zal zijn voor toekomstige dienstweigeraars, verklaarde zij in het openbaar.”
(People’s Weekly World Newspaper,
19 mei 2005)

gen van de VS - vooral Syrië zou zijn
grenzen niet voldoende beschermen
- terwijl er aan Irakese zijde haast
geen controle plaatsvindt - bevestigd
worden, ook wordt weer open en bloot
de stigmatisering van Irakese verzetsstrijders tot ‘terrorist’ herhaald, hoewel
het bij de verovering en bezetting van
Irak door de VS zonder twijfel gaat om
een aanvalsoorlog die in strijd is met
het volkenrecht.” (Freace.de, 22 juni
2005)
Op 24 september zal opnieuw een
grootscheeps georganiseerde demonstratie plaatsvinden in Washington
D.C. tegen de bezetting van Irak, Afghanistan, Palestina en Haïti met als
centrale leuze: BRING THE TROOPS
BACK HOME NOW!
Meer informatie hierover op: http://
www.internationalanswer.org/

Bronnen:

Peter Blechschmidt: “Reaktionen auf Urteil”; “Bunter Vogel in der olivgrünen
Truppe”; “Ein Soldat verweigerte wegen
des Irak-Krieges den Dienst”, ‘die
Bundeswehr wollte das nicht dulden,
(Süddeutsche Zeitung, 24 juni 2005)
“Gewissensentscheidung entbindet Soldaten von der Gehorsamspﬂicht”, ‘Bundes-verwaltungsgericht spricht Major frei’
(Die Welt, 23 juni 2005)
Susan Webb: “Victory For Sailor Who Said
‘No’ To War” (People‘s Weekly World
Newspaper, 19 mei 2005)
Christian Rath: “Berufssoldat darf Befehl
verweigern” (Kölner Stadtanzeiger, 23 juni
2005)

Noten:

1 Klaus von Raussendorff is Hoofdredacteur van Anti-Imperialistische Korrespondenz, Bonn

Toch samen aan één tafel, ……. Erkenning van de illegale status-quo
Op dezelfde dag, dat het hooggerechtshof in Leipzig stilzwijgend de
illegaliteit van de oorlog in Irak aannam, maakten de media melding van
de “internationale conferentie over
Irak” in Brussel, georganiseerd op
instigatie van Bush. 85 landen en internationale organisaties werden opgeroepen tot: “… de Europese Unie
verklaart, dat zij de recent door de
VS geïnstalleerde ‘Irakese regering’
en het ter plaatse gestarte ‘democratisch proces’ wil ondersteunen. Ook
“werden de buurlanden van Irak in
een gezamenlijke verklaring opgeroepen hun grenzen beter te controleren
om de ‘grensoverschrijdende steun
aan terroristen te verhinderen’. Niet
alleen, dat hiermee de beschuldigin-
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Sp r o o k j e

SPROOKJES VAN TOOS

1

Respect! ‘Goed voorbeeld …’ of
‘jong geleerd …’?

Ik heb weleens verteld, dat mijn maatje en ik
ieder jaar bloemen leggen bij de herdenking van
kamp Schoorl; ook nu weer, begin juni. (Omdat
11 juni dit jaar in het weekend viel, was de bijeenkomst op donderdag 9 juni.)
De “Teun de Jager”-school, die het monument
heeft geadopteerd, begeleidde de herdenking.
De sprekers, de dichters onder de kids, de
opvoeders, allemaal brachten ze naar voren,
dat herdenken alleen betekenis heeft, als je de
vertaalslag naar het heden weet te maken. De
ruimte rond het monument (op een hoogte) is
erg klein. Noodgedwongen moet iedereen, die
bloemen wil leggen, dat om de beurt doen. En
moet iedereen wachten. In respectvol aanwezig
zijn.
Nationaal comité 4 en 5 mei, jullie zouden nog
wel wat van ‘herdenking kamp Schoorl’ kunnen
leren:
Omdat massale bijeenkomsten voor mij niet
weggelegd zijn, zit ik op 4 mei voor de TV. En
‘kijk’ naar de nationale dodenherdenking.
Wat ‘zag’ ik dit jaar?
In een kerk, op de kansel daarvan, stond een
kolonel met een rij lintjes van hier tot Tokio, die
aangaf hoe dapper (vredig?) hij geweest was
voor het vaderland. Hij liet ons het Onze Vader
bidden. Hoe verzinnen ‘ze’ het?
Wat heeft een moslimvrouw, afkomstig uit
Suriname of Indonesië, met hem? Wat heeft de
dochter van een joodse, die Auschwitz overleefde, met hem? Wat heb ik, een ongelovige,
pacifistische marxiste in een rolstoel, met hem?
Gelukkig kon ik zappen naar de
“Waalsdorpervlakte”. Bij de commerciëlen.
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2

Veilig huis, veilig thuis!

Bij onze grote broer is het een ware hype. Zelfs
in programma’s van Oprah komt het aan bod: Je
moet een veilig huis bouwen voor je kids. Dat is
een heilige plicht.
Alles wat gekocht en verkocht wordt moet voldoen
aan kindveiligheid.
Ik heb een zoon van boven de 35. Toen hij een
peutertje was, waren wij al bezig met een veilig
huis voor hem. Wij hadden ook geen opvoedcursus daarover genoten, wij waren daarvoor
te arm. Wij gebruikten gewoon ons gezonde
(arbeiders)verstand.
En wij maakten een lijst van ‘verboden te kopen’.
Net echte wapens en ander militair tuig kwam er bij
ons niet in. Een gewone tak, die uit de boom was
gevallen, was al ‘wapen’ genoeg. En voor de rest
speelden we ‘leuke’ spelletjes en bouwden zandkastelen.
Ook luchtkastelen op z’n tijd. Maar dat ging gauw
over, toen die peuter de jaren van het verstand
bereikte.
Toen in ons land het hebben van wapens (sterk)
aan banden werd gelegd, was het enige ‘wapen’
dat wij moesten inleveren een alarmpistool, dat
m’n gezinshoofd nog had uit de tijd, dat hij met
de ijscowagen (en geld van een ander) door de
Heerhugowaardse polder reed.
Ons ‘kind’ weet donders goed wat veilig is. Zijn
huisdieren zouden er een DVD vol over kunnen
praten, als ze konden praten.

Sprookje

3

“Habemus papam”

Vroeger, op de middelbare school, leerde ik Latijn.
Dus wist ik wat die hoge geestelijke in het Vaticaan
zei: “We hebben een papa”.
Dat ‘wij’ begreep ik nog wel. Maar dat papa? Ik
dacht, dat de katholieke kerk altijd een punt maakte
van ‘het celibaat’. Je weet wel, ‘kuis’ leven. En
‘dominees’ zonder vrouw.
Waar komt die papa dan vandaan?
Ze willen me toch niet vertellen, dat die figuur daar
in Rome ons aller papa is? Bewaar me! Een communistenjager van het zuiverste water, die dat
‘jagen’ bij de Hitlerjugend heeft geleerd.
Geef mij dan toch maar Sinterklaas, ook al is die
een beetje racistisch en kolonialistisch.
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Doe goed en zie niet om … …

Soms zit ik weleens in m’n ogen
Sprookje
te wrijven. Of
op m’n hoofd te
krabben.
Waarom of waarover nou weer, zullen jullie vragen:
Ik vind het nog steeds een raar gehoor of gezicht,
als ik medewerkers van ‘goede doelen’ zie tuttelen
met zeehondjes of met olie besmeurde vogeltjes.
Als er dan een beroep op ze wordt gedaan door die
verzorgers voor een beetje hulp aan mensen, dan
geven ze niet thuis.
“Mensen kunnen praten. Die kunnen zichzelf helpen.”
Is dat zo? Ik maak dat wel anders mee. En dan doe
ik samen met een hulp-vrager een ‘aanval’ op dat
ene “loket”. Wat denk je, dat er dan gebeurt? Heel
vaak niet veel. Of heel traag. Of gewoon verkeerd.
En de ‘klachtenlijnen’ zeggen dan: “U hoort nog van
ons!” Ja, zij hebben werk. En als er teveel klachten
zouden worden verholpen, dan niet meer.
Mensen, laten we de dieren helpen, maar de mensen niet vergeten!

4

Sprookje

5

Ik vertrek niet!
Waarom niet? Omdat ik dat op weglopen
vind lijken. En erbij blijven en erin blijven en
er ‘wat’ aan doen, is voor mij toch een betere
optie.
Bovendien: Jullie weten natuurlijk allang,
dat ik ‘kansarm’ ben (oud en ziek). Dus is de
vraag niet of ik weg wil. Maar of ik weg kan.
En dat zal echt niet lukken. Er is geen land,
dat me wil hebben. En ‘helpen’ in een ander
land kan ik ook niet, want zonder ‘hulp’ kan
ik zelfs niet meer de straat op.
Ik blijf dus hier. Achter de geraniums. En
via letters (deze, in kranten en tijdschriften,
in boeken, verslagen van de Tweede Kamer
etc.) houd ik de boel in de gaten.
Vroeger hadden we spionnetjes. Maar daar
in kijken kan ik niet. Te stijf. En de verhuurder heeft bezwaar tegen ‘wijzigingen’ aan de
gevel.
Ik laat alle info dus bij me komen. Een deeltje geef ik aan jullie door en aan iedereen die
het horen of lezen wil.
Dat is voor mij werken aan de toekomst. Ik
heb dus vele redenen om hier te blijven.
We zien elkaar … … … ...!
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Sprookje
Multicolor?

6

Ook een beetje gek aan het worden van de “rotzooi”
in de zorg?
Dan kijk je zeker niet vaak naar reclames. Want
daar wordt alles je duidelijk geduid: Een gehoorapparaat voor een gekleurde medelander moet
(natuurlijk) ‘in kleur’ zijn. Stel je voor! Of het apparaatje doelmatig is, daar wordt niet naar gevraagd.
Ben je arm (ziekenfonds-basispakket) dan moet je
het maar doen met “ouderwetse” analoge apparaatjes. Dat mag dan wel in je eigen kleurtje. Maar een
digitaal apparaatje, zodat je sociale contacten (werkoverleg, vergadering, familiebezoek) echt beter verlopen? Ben je gek. Ook de bijzondere bijstand ‘doet’
hier niet aan. Moet je maar rijke ouders zoeken!

Sprookje

7

Blij dat ik (v)rij (ben) … …
En zo heerlijk mag rijden in een rolstoeltaxi.
Dat is groepsvervoer; dat weten jullie toch?
Je moet dus, als ‘lijdende’ (aan diabetes bijvoorbeeld) niet op ‘pad’ als je niet je medicijnen en je
porties eten al op hebt. Want iets tot je nemen is
streng verboden. Niet door de organisatie, maar wel
door de chauffeur (m/v), want hij moet die taxi zelf
schoonmaken. Als je dus niet 100% in orde bent,
kun je beter niet met zo’n taxi meegaan.
Nou ja, dan ‘mag’ je er toch niet in. Dus wat zeur je
nou?

Sprookje

8

Euro(pa) is niet duurder!

Liegbeesten zijn het. Liegbeesten blijven het.
Europa is wel duurder, zelfs veel en veel duurder:
In augustus 2000 (5 jaar geleden dus) kocht ik bij de
gemeente afd. WvG een invalidenpassagierskaart.
Geldig tot deze zomer. Kosten ƒ 27,50. Ik ging dus
nu weer naar de gemeente. Nu moest ik echter naar
de afd. Bouwen en Wonen. Mijn ziektedossier is
daar natuurlijk onbekend. Gelukkig stond er ergens
in een rapport, dat mijn klachten progressief waren.
Anders had ik voor de zoveelste keer ook nog bij
een keuringsarts (kosten onbekend) langs gemoeten.
Nu heb ik dan een blauwe, Europese gehandicaptenparkeerkaart, op naam en met pasfoto.
Kosten: € 53,60. Ook voor een termijn van 5 jaar.
Dat is een verhoging van 329%!
Ik hoor het meneer Zalm nog zeggen: “Alles is aan
normale prijsstijgingen onderhevig (geweest).”
Ik moet toch eens in conclaaf met mijn oude ‘reken’meester!!
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Gr e n ze n wo r d en ver le gd

Antifascisme dreigt een vies woord te worden
Door Jan Cleton

In het vorige nummer schreef
Celine over het historisch besef
van Balkenende. Helaas is dat
gebrek aan historisch besef
niet beperkt tot Balkenende alleen. We mogen vaststellen dat
het, sinds ‘de val van de muur’
tot algemene politiek geworden
is om de rol van het antifascistische verzet te bagatelliseren
en tegelijkertijd de vaak discutabele rol van de na-oorlogse
veteranen te verheffen tot strijders voor vrijheid en democratie.
De val van de muur heeft het Kapitaal en zijn hofhouding aangemoedigd de geschiedenis nog verder te vervalsen. Opnieuw wordt
geprobeerd het kapitalisme ook
langs de weg van 'de rede' tot het
absoluut enig mogelijke systeem
voor de mensheid te verklaren.
Daarvoor is het nodig de huidige
generaties te hersenspoelen op
een manier waarbij zelfs de schijn
van indoctrinatie verdwenen is.
Hoe dat kan? Dat kan als elke
nieuwe leugen alle voorgaande
leugens bevestigt, Big Brother in
optima forma. Joseph Goebels
zou zijn vingers er bij aﬂikken.
Ook hierbij (zie ook pagina 2)
vragen wij ons af: Waar blijft het
weldenkende, kritische deel van
onze samenleving om deze praktijken te kritiseren? Wij van de anti
fascist zijn toch niet de enige die
deze vervalsingen en misleidingen
opvalt?
Enkele voorbeelden
1) In de oorlogsspecial van HP/DE
TIJD, van 29 april 2005, worden
onder de titel “Alle 13 fout” de dertien hardnekkigste misverstanden
over de Duitse bezetting behandeld. In twee van de 13 wordt de
rol van het communistische verzet
aan het begin van oorlog en de rol
van de CPN-leiding aangaande
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Februaristaking gebagatelliseerd.
In “Alle 13 fout” wordt ook nog
‘aangetoond’ dat in die gebieden
waar veel verzetsactiviteiten waren veel minder joden de oorlog
overleefd hebben. Tevens worden
er argumenten aangedragen dat
de Telegraaf in oorlogstijd zo fout
nog niet was.

Paginagroot en in kleur in HP/DE TIJD:
Hitler met gebalde linkervuist

Onder de titel “Was Hitler links?”
in een ander artikel wordt alles wat
links is over één kam geschoren
met Hitler. Enkele citaten:
Hitler was voor geleide loonpolitiek, hoge overheidsuitgaven,
nationalisaties en een verzorgingsstaat.
Allemaal linkse stokpaardjes,
maar toch staat hij als extreem
rechts te boek.
Hoe komt dat?
En nog een:
Hitler was zelfs groenlinks.
Hij was natuur- en dierenliefhebber, vegetariër, niet-roker,
geheelonthouder en aanhanger
van de homeopathie.
En wat dacht u van deze:
Linkse dictators vervallen makkelijker in massamoord dan
rechtse, omdat links gedreven
wordt door het hoge ideaal dat
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de staat een Nieuwe Mens moet
creëren.
Het hele artikel is zo opgezet dat
de niet klassenbewuste lezer wel
moet concluderen dat het met Hitler nog wel meeviel, Stalin en Mao
waren nog veel erger en verantwoordelijk voor veel meer doden.
Maar dat anti-communisme is de
rechtse schrijver, Marcel Roele,
nog niet genoeg, hij eindigt het artikel dan ook als volgt:
“Wij hebben nog geen Nederlandse NPD (nationaal-socialistische Nationaldemokratische
Partei Deutschlands, red. AF),
dus als Hitler nog leefde en een
Nederlandse stemwijzer zou invullen, kreeg hij waarschijnlijk
het advies om voor de Socialistische Partij te kiezen.”
2) Een ANP-bericht in Sp!ts van 30
juni:
Veteranendag in teken van spijt.
Den Haag- De Nederlandse regering heeft gisteren op de eerste
naionale Veteranendag openlijk
zijn spijt betuigd over de behandeling van Indië-veteranen in de
jaren vijftig. De oud-strijders werden bij terugkomst in Nederland
miskend en door de overheid in de
steek gelaten. “Dat is betreurenswaardig. Deze veteranen hebben
veelal de pijn op eigen kracht moeten verwerken”, zei vice-premier
Zalm namens de regering tijdens
een ceremonie in de Ridderzaal.
3) FIR beschuldigd van extreemlinkse doelstellingen. De Fédération Internationale des Résistants
(FIR) komt er via de media achter
dat deze overkoepelende organisatie van nationale antifascistische
verzetsorganisaties bij het Duitse
Bondsbureau voor Grondwetbescherming (veiligheidsdienst, red.)
geboekstaafd is als een organisatie met extreem-linkse doelstellingen. De FIR tekent direct protest
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aan en verzoekt de aangesloten
organisaties hetzelfde te doen.
4) In de dagbladen van het Wegener-concern, die verschijnen onder de naam De Stentor, stond 6
juli 2005 het volgende bericht:
Politieke rel rond Tatort-commissaris
De politieke ambities van een
commissaris uit de populaire Duitse televisieserie Tatort hebben tot
een rel geleid. De acteur Peter
Sodann wil zich voor de ex-communistische PDS inzetten. Politici
van alle partijen eisen dat de OostDuitser tijdelijk of helemaal van het
scherm verdwijnt.
Waar we ons druk over maken
We maken ons met name druk
over het feit dat de jongere generaties door deze vorm van berichtgeving, zoals in de oorlogsbijlage
van HP/DE TIJD - deze gerafﬁ-

Berichten
uit
de

neerde mengeling van feiten en
leugens, volledig op het verkeerde
been gezet worden.
We maken ons druk over de manier waarop de Nederlandse oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië
door deze regering opnieuw direct
gemaakt worden tot de strijd voor
vrijheid en democratie; Over het
gegeven dat een organisatie als
de FIR, nota bene erkend door de
VN als “voorvechter voor de vrede”, als extremistische organisatie
aangemerkt wordt; Over dat het in
Duitsland schijnbaar niet mogelijk
is neo-nazistische partijen te verbieden, maar er wel met vrij algemene instemming een heksenjacht, zoals in de vijftiger jaren in
de VS, op gang dreigt te komen.
En dan gaat het nog niet eens over
het vermeende lidmaatschap van
een communistische partij, maar
stomweg over een beroepsverbod

voor mensen die zich in willen zetten voor een partij die iets linkser
is dan de SPD van Schröder.
En niet op de laatste plaats maken we ons druk over het gegeven
dat ze bevrijdingsdag voortaan de
dag van vrijheid en democratie willen gaan noemen. Omdat dat de
ofﬁciële bevestiging zou zijn van
het wegdrukken van de rol van
de ware antifascisten, ten faveure
van de strijders vóór de belangen
van het kapitaal en tégen het socialisme.
Al het voorgaande, zeker in
combinatie met de steeds verder toenemende repressiemogelijkheden, kan niet anders
uitgelegd worden dan dat er
een verdieping plaatsvindt van
de dictatuur van het kapitaal.
Uitgaande van de deﬁnitie van
Dimitroff is dat een stap in de
richting van fascisme!

AFVN protesteert tegen kwaliﬁcatie FIR

Eind mei ontving de AFVN van de FIR het volgende bericht:
Berlijn, 17 mei 2005
Geachte minister van BZ, O. Schily,
Verwonderd en verontwaardigd hoorden wij vandaag via de media, dat in het door u
ingediende jaarverslag 2004 van de dienst voor “Verfassungsschutz” (een soort AIVD,
vert.) onze organisatie, de Internationale Federatie van Verzetsstrijders - Bond van Antifascisten (FIR), onder de kop “links-extreem georiënteerd” wordt vermeld.
Wij verzetten ons ten stelligste tegen deze politieke discriminatie en eisen van u, dat u de
betreffende dienst erop wijst, dat deze de FIR in de toekomst niet meer op een dergelijke
wijze mag vermelden.
In het betreffende verslag is geen enkele aanwijzing te vinden of zijn concrete verwijten
opgenomen, aangaande activiteiten van onze
organisatie, waarvan in bijna alle landen van
Europa en in Israël actieve organisaties deel uit
maken, die een dergelijke vermelding rechtvaardigen.
Sterker nog, de FIR treedt samen met haar
ledenorganisaties in vele landen op tegen neofascisme, racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat. Zij ondersteunt, als NGO, het
actieplan van de UNESCO tegen antisemitisme
en werkt als “voorvechter voor de vrede” voor
de VN. Het is ons ten enenmale onduidelijk wat
er “links-extreem georiënteerd” is aan dergelijke
activiteiten.
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,
Hoogachtend,
Michel Vanderborght
Dr. Ulrich Schneider

voorzitter
secretaris

Op verzoek van de FIR heeft ook de AFVN

Joop Smidt, Erevoorzitter van de F.I.R. met oorkonde (Russisch en Duits) ter een protestbrief tegen deze kwaliﬁcatie aan
de Duitse minister van Binnenlandse Zaken
gelegenheid van de 60-jarige bevrijding van het Hitlerfascisme:
“Antifascistische strijd ging verder na 1945 en de strijd gaat nog steeds door!” gestuurd.
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Antifascisme loont!

Van Berlijn naar Wunsiedel: verspert neonazi’s de weg!
Door Piet Schouten

Op 8 mei 2005 vond in Berlijn
de grootste herdenking plaats
van de nederlaag van het Hitler
fascisme sinds de Tweede
Wereldoorlog. Onze verslaggever
was aanwezig als ooggetuige van
de indrukwekkende kranslegging
als eerbetoon aan de omgekomen
Sovjet soldaten bij de bevrijding
van Berlijn. Bij het monument
in het Treptow Park waren
duizenden aanwezig die ochtend.
Neonazi’s probeerden de 8ste mei
aan te grijpen voor hun bruine
gedachtegoed. Meer dan 15.000
anti fascisten versperden hun de
weg naar de Brandenburger Tor.
Volgens berichten in de progressieve pers (Junge Welt 9 mei 2005)
namen meer dan 100 progressieve
groeperingen (waaronder ATTAC, IG
Bau) deel aan de demonstratie ‘tegen
fascisme en militarisering, tegen geschiedenisvervalsing’. Waar anti fascisten stonden was geen plaats meer
voor nazi’s. Van de aangekondigde
4000 neofascisten bleken niet meer
dan 1500 van hun aanhang bij het
Rote Rathaus aangekomen. 10.000
linkse jongeren waren de avond van
de 7e mei bij het Rathaus voor een
festival. De opzet van de nazi’s was
een mars langs het nieuwe Holocaust
monument bij de Brandenburger Tor.
Duizenden anti fascisten hadden de
Alexanderplatz bezet en maakten de
opmars van neonazi’s onmogelijk. Er
restte hen niets anders dan zich weg
te laten leiden door politie-eenheden
naar gereedstaande S-Bahn rijtuigen.
Het was een geweldig succes voor de
antifa organisaties. Er werden spandoeken meegedragen met teksten ter
ere aan het Rode Leger zoals: ‘Dank
aan de bevrijders van het fascisme!’
Verschillende sprekers drongen aan
op een verbod van alle neofascistische organisaties.
De opmars van nazi’s werd in Berlijn
op die dag van de bevrijding van het
Hitler fascisme tot staan gebracht.
Steeds proberen neonazi’s opnieuw
door te dringen op de straten in Duitse
steden. De geest van alle strijdbare
anti fascisten die in Berlijn succes ge-
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Waar onrecht tot recht wordt, wordt verzet tot plicht
boekt hebben moet meegevoerd worden naar die plaatsen. Wat in Berlijn
gepresteerd is kan ook elders tot succes leiden wanneer een breed front
gevormd wordt.
Het is nu zaak om een halt toe te
roepen aan de jaarlijks terugkerende
‘bruine golf’ neonazi’s uit diverse landen die bijeenkomen in het Beierse
dorp Wunsiedel om de verjaardag
van de dood van oorlogsmisdadiger
Rudolf Hess door de nazi-beweging
in Duitsland, en ook internationaal, te
gebruiken als eerbetoon aan het nazisme. De inwoners van Wunsiedel
zijn het ondertussen meer dan zat dat
hun straten elk jaar bevuild worden
door de fascistische aanhangers van
Hess. Vorig jaar werden de straten
van Wunsiedel na aﬂoop van de marsen waar de troepen gemarcheerd
hadden grondig gereinigd als protest.
Het gemeentebestuur had een verbod
van deze marsen afgevaardigd. Dit
werd door een hoger gerechtshof van
de deelstaat Beieren nietig verklaard
onder het motto van ‘vrijheid van meningsuiting’. Zoals we weten zijn enkele politici van menige deelstaat in
Duitsland nog besmet met een donkerbruin verleden en verhullen hun
sympathie voor de Hess-hype niet.
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De burgemeester van Wunsiedel heeft
met een plaatselijk breed samengesteld antifascistisch comité dit jaar het
plan opgesteld om een zeer grote manifestatie met volop muziek en stands
te organiseren als tegenwicht tegen
de fascisten. Het motto is: “Wunsiedel ist bunt, nicht braun”. Als AFVN/
BvA roepen we op om deel te nemen
aan de vreedzame manifestatie van
het comité in Wunsiedel. Antifascisten van verschillende generaties en
uit diverse groepen zijn dit jaar actief
betrokken bij het opbouwen van oppositie tegen de Hess-herdenkingen
en organiseren een gezamenlijke dag
van antifascistische actie, gericht op
een massieve aanwezigheid in Wunsiedel op de dag van de demonstratie. Uit Nederland vertrekken bussen
georganiseerd door de AFA (inlichtingen: : info@afanijmegen.org Tel: 0615.626.309 of info@afanederland.
org Tel: 071 5135606, http://www.
afanederland.org http://www.stoprudolfhessherdenking.tk// )
Inlichtingen van het plaatselijke initiatief kunt u vinden op de website:
http://www.wunsiedel-ist-bunt.de/
Start_links.htm
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De fascistische ladder
Gedemoraliseerd
gemanipuleerd moraal
blind gespecialiseerd

Nu er zoveel te doen is over de EU grondwet, lijkt het ons een goed
moment om te starten met een serie over de grondwet van de USSR.
We maken daarbij gebruik van de Nederlandse vertaling uit 1958.
Deze keer hoofdstuk 10 (2), DE FUNDAMENTELE RECHTEN EN
PLICHTEN VAN DE BURGERS. Wordt vervolgd

leven, dood
kreten, pijn, slachting
Na de rook herdenking in eigen
kamp
voor de ander verachting
eigen leed smeert het wiel
Rups en kettingwielen, heupgordels
en borstspelden. Onderscheiding.
Korte sokken en een Butskop.
Een vraatzuchtige hyperroodon,
een bewijskaartje van lekkende
gezondheid.
Een wereldklank, de zucht naar het
eeuwige
waar berichten versmelten.
De witte hel waar zijn God heerst.
Een langdurige zelfmoord op de
ander
verhaald, mens, land.
Hangend aan zichzelf spoelt hij haat
in de Nijl en Eufraat, Rijn en
Mississippi
Batavier en Indiaan. Verstrekkende
rivieren.
De fascistische trek mobiliseert de
witte vlek.
Langs de fascistische ladder vervalt
het menselijke brein.
Tekst: Rudy Musters
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ARTIKEL 122
De vrouwen zijn in de USSR gelijkberechtigd aan de mannen op alle
gebieden van het economische, het staats-, het culturele- en het maatschappelijk-politieke leven.
De mogelijkheid om deze rechten te verwezenlijken wordt aan de vrouwen verzekerd, doordat zij een gelijk recht bezitten als de mannen op
arbeid, op arbeidsloon, rusttijd, sociale verzekering en onderwijs - door
de staatsbescherming van de belangen van moeder en kind, door de
staatshulp aan grote gezinnen en alleenstaande moeders, door het verlenen van vakantie met behoud van loon bij zwangerschap aan de vrouwen, door een omvangrijk net van kraaminrichtingen, bewaarscholen
en kindertehuizen.
ARTIKEL 123
De rechtsgelijkheid van de burgers van de USSR onafhankelijk van hun
nationaliteit en ras, op alle gebieden van het economisch-, het staats-,
het culturele- en het maatschappelijk-politieke leven is een onomstotelijke wet.
Elke directe of indirecte beperking der rechten, welke dan ook, of omgekeerd het instellen van directe of indirecte voorrechten voor burgers,
op grond van hun ras of nationaliteit evenals elk propageren van een
uitzonderingstoestand voor rassen of nationaliteiten of van haat en miachting - wordt volgens de wet gestraft.
ARTIKEL 124
Ten einde de burgers gewetensvrijheid te verzekeren, zijn in de USSR
de kerk van de staat, en de school van de kerk gescheiden. De vrijheid
in de beoefening van de godsdiensten en de vrijheid anti-godsdienstige
propaganda wordt voor alle burgers erkend.
ARTIKEL 125
In overeenstemming met de belangen van de werkers en met het doel
de eigen organisatorische werkzaamheid en de polirieke activiteit van
de volksmassa's tot ontwikkeling te brengen, wordt de burgers van
de USSR het recht van vereniging in maatschappelijke organisaties
verzekerd: in vakverenigingen, coöperatieve verenigingen, jeugdorganisaties, sport- en verdedigings-organisaties, culturele, technische- en
wetenschappelijke genootschappen, terwijl de meest actieve en bewuste
burgers uit de rijen van de arbeidersklasse, de werkende boeren en de
werkende intellectuelen zich vrijwillig verenigen in de Communistische
Partij van de Sowjet-Unie, die de voorhoede van de werkers is in hun
strijd voor de opbouw van de Communistische maatschappij en die de
leidende kern van alle organisaties van de werkers, zowel van de maatschappelijke, als van de staatsorganisaties vormt.
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