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Componisten van de nieuwe tijd
In de zestiger jaren van de vorige eeuw
gingen we kijken naar ‘The Sound of
Music’, de bekende musical over de
familie Von Trapp waarbij kapitein
Von Trapp toch maar ﬁjntjes de op zijn
huis geplante nazi vlag verscheurde en
zijn gezin in veiligheid bracht tegen
het nazibeest. In deze tijd kunnen we
constateren dat we overspoeld worden
met ‘The Song of America’ onder
regie van Cheney en de Bush horrorfamily. Zo verwoordde de Amerikaanse
columnist David Armstrong (geen
familie van de bekende wielrenner?)
het in Harper’s Magazine van oktober
2002. Overal ter wereld wil Uncle
Sam zijn song ten gehore brengen
en elke nieuwe rivaal de afgrond in
zingen. De totale macht (waar hebben
we dat eerder gehoord…?) bepaalt
het ritme. In feite zijn tekstschrijvers
Paul Wolfowitz (ooit staatssecretaris
van Defensie en huidig voorzitter van
de Wereldbank) en Colin Powell de
geestesvaders, maar het ambitieuze plan
komt van Cheney zelf. Het gaat hier
om het Defensie Strategie plan voor de
90-er jaren (toen als ‘veiligheid na de
Koude Oorlog’) via het handboek van
Rumsfeld bereikte het de ultieme vorm
voor de nieuwe veiligheidsstrategie van
de VS: de volledige wereldheerschappij.
Het plan wordt na 11/9 verkocht aan
de wereld als de ‘nieuwe realiteit’en de
songtekst van de ‘Nieuwe Wereldorde’
wordt eindeloos gedraaid, ook al klinkt
het vals. Deze realiteit wordt aan den
lijve ondervonden door de volkeren
die het lef hebben hun eigen liedje
te zingen (Joegoslavië, Irak etc.). Na
de ineenstorting van de Sovjet Unie
drongen sommige congresleden aan op
vermindering van de militaire uitgaven.
Cheney en de rijzende ster Powell zagen
hun kans waar om hun strategie door
te drukken van kleine snel inzetbare
‘legertjes’ die als waakhond overal over
de wereld brandjes zouden blussen.

U begint het refrein al te vatten: In de
strategisch interessante gebieden (olie
en andere grondstoffen) bevindt zich
brandgevaar! Onophoudelijk proberen
critici van de defensiedoctrine in het
budget te snijden. Op die momenten
worden scenario’s bedacht om de opinie
te beïnvloeden en ‘de veiligheid van de
staat en het volk’ hoog op de agenda te
plaatsen. Termen als ‘Schurkenstaten’
en ‘terrorisme’ worden in de hoofden
gehamerd op vergelijkbare wijze als het
‘pluggen’ van songs op de commerciële
radiozenders en MTV.
De belangen, die in het handvest van
Paul Wolfowitz worden aangegeven
als de ‘veiligheidsstrategie voor
de VS’, zijn: ‘toegang tot vitale
grondstoffen, voornamelijk olie uit
de Perzische Golf, verspreiding van
massavernietigingswapens en geleide
wapens, en bedreiging van Amerikaanse
burgers door terrorisme’.
De Franse TV zender TV5 meldt op
5 november 2005 dat Kellog Brown
&Root (van chemicaliën, computers
tot infrastructuur olieboorinstallaties),
dochteronderneming van Halliburton,
10 miljard dollar heeft verdiend dankzij
de oorlog in Irak. In dit voorwoord is
te weinig ruimte om alle slachtoffers te
noemen die dergelijke hebzucht kost.
Als antifascisten zingen we dan
ook een ander liedje in koor met de
vredesactivisten in de VS en alle overige
vredelievende mensen in de wereld, met
songteksten als:
- Bestrijding van de armoede, Stop
Bush, stop de oorlog, Stop de bezetting
van Irak, alle buitenlandse troepen naar
huis, Geen directe of indirecte steun aan
de bezetting van Irak en Afghanistan!
- Als dit geen mooie kerst CD zal
worden?

Piet Schouten

Siemon Wiesenthal 1908-2005

Op de foto Simon Wiesenthal samen met zijn vrouw in 1936.
Beiden overleefden ze de oorlog. Simon na 12 concentratiekampen. Na de oorlog hield hij zich bezig met opsporen
van nazimisdadigers. In totaal heeft hij er meer dan 1100
gevonden, waaronder Adolf Eichmann.
Hij overleed 20 september jl. op 96-jarige leeftijd in Wenen.
Het Simon Wiesenthal Centrum zet zijn werk voort.
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VERDEEL EN HEERS; MILITAIRE EXPANSIE, UITVERKOOP, BEHEERSING EN
ONTMANTELING VAN NATIE-STATEN
Door Mr. N.M.P. Steijnen, advocaat
Na de val van de socialistische
landen hebben de imperialistische
krachten de handen vrij gekregen.
En dat hebben we geweten!
In werkelijk adembenemend tempo
is de NAVO, de gepantserde vuist
van vooral het Europese imperialisme, opgerukt tot diep in de voormalige Sovjet-Unie. De Amerikanen,
die per slot van rekening hun eigen
belangen hebben die boven alles
uitstijgen, stuurden liever ook hun eigen troepen, tot diep in de onderbuik
van de voormalige Sovjet-Unie: Kazachstan, Georgië, Azerbeidjan, Kirgizië, noem maar op. Op jacht naar
controle over de nieuwe olie- en gasgebieden en naar het innemen van
nieuwe geopolitieke posities.
Maar militaire expansie is niet het
enige facet van het oprukkende imperialisme.
Want ondertussen zijn we ook getuigen van een steeds veranderend panorama van regiemwisselingen, aangejaagd door westerse krachten. In
Joegoslavië, Georgië, Oekraïne. We
hebben meegemaakt hoe de westerse media de huidige president van
de Oekraïne, Joesjenko, dag in dag
uit de hemel in schreven. De Oekraiense bevolking is er inmiddels achter
gekomen dat het een gewone schurk
is. Maar het Westen zit daar niet mee,
want het is wel ONZE schurk. Die
daar, als zetbaas, nu ONZE westerse
belangen behartigt.
Intussen is de uitverkoop van de
Oekraïense bedrijven en grondstoffen goed op gang gekomen.
Als advocaat hier in Nederland verwacht ik binnenkort wel weer een
prospectus te ontvangen, waarin me
voor een appel en ei allerlei bedrijven
in de Oekraïne te koop worden aangeboden. Want zo ging het de afgelopen jaren ook met de Oost-Duitse en
Joegoslavische bedrijven die eerder
eigendom waren van de bevolking
daar.
Ik herinner me nog goed het moment dat de prospectus van de
Treuhand, indertijd in Duitsland aan-
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De VS-basis Bondsteel in Kosovo. Een van de grootste VS-bases buiten de VS. Ter bescherming van de bevolking?

gewezen om de klus van de privatisering van de voormalige DDR te
klaren, bij me op de deurmat viel. Tot
mijn stomme verbazing werd me een
lijst bedrijven in de ex-DDR voorgeschoteld waar ik een bod op zou kunnen uitbrengen. Ik, die geen cent te
makken heb! Maar blijkbaar werd er
vanuit gegaan dat mijn collega-advocaten met geld wel voor zo’n ﬁnancieel avontuurtje in zouden zijn!
Dat schaamteloos leuren met wat de
bevolking met zweet en tranen had
opgebouwd herhaalde zich enige jaren later, toen ik wederom een uitnodiging ontving om een of meer ondernemingen op te kopen. Ditmaal kwam
de prospectus van een door de Verenigde Naties in het leven geroepen
orgaan en betrof het een uitverkoop
van bedrijven in Kosovo.
Ik weet nog dat ik deze schandelijke
papieren meteen woedend heb verscheurd. Maar achteraf heb ik daar
spijt van. Ik had ze beter kunnen
bewaren. Als historische bewijzen
van schaamteloosheid en het triomﬁsme waarmee het imperialisme en
kapitalisme in de jaren rond de millenniumwisseling hun ware gezicht
laten zien.
Iedereen die nadenkt en onbevooroordeeld probeert rond te kijken in
de wereld ziet wat er gaande is. En
weet dat dit heel wat anders is dan
wat de westerse politieke elites en de
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gevestigde media ons willen doen geloven. Wat we zien, is dat een breed
scala van beheerssystemen om de
westerse macht te vestigen, in stand
te houden en te verdiepen in tal van
landen worden ingezet. Van brute
veroveringsoorlogen, zoals tegen
Joegoslavië, Afghanistan en Irak,
tot de meest subtiele manipulaties
van verdeel en heers. Al zijn de ware
aard en omvang van de beheersmechanismen die worden ingezet vaak
verhuld.
Heel leerzaam en verbijsterend vind
ik altijd nog dat - voornamelijk achteraf - langzamerhand duidelijk werd
hoe, toen enkele jaren geleden in Macedonië een burgeroorlog dreigde, de
Amerikanen zowel de toenmalige Macedonische regering met wapens
bleek te steunen als de Albanese rebellen. En hoe, toen op zeker moment
deze rebellen op een bepaalde plek
een grote nederlaag tegemoet dreigden te gaan, de Amerikanen voor hen
een vrije aftocht afdwongen. En daarvoor zelfs bussen regelden.
Als mens ben je, onwillekeurig, geneigd om in kampen te denken.
Maar veel beter dan een van de partijen te steunen, is natuurlijk om ze allemaal te steunen! Dat levert immers
een totaal beheerssysteem op, want
dan heb je ze allemaal aan een touwtje!
Het is helemaal niet nodig om je door
de gevestigde media en politieke eli-
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tes in de westerse wereld in verwarring
gebracht te voelen! Grofweg is vaak
het tegendeel van wat ze stellen dat
beoogd wordt, de werkelijke bedoeling. Dus ieder die zich die sleutel eigen maakt, slaagt er doorgaans goed
in om de ware oogmerken helder te
krijgen.
Staten en volkeren worden vernietigd,
uit elkaar gespeeld, uitgeplunderd en
opgeslokt. Om ze, volgens de westerse media en politici, te redden, democratie te brengen en middels het
opleggen van een wildwest kapitalisme - dat heet dan ‘liberalisme’ - op
te stoten in welvaart. Dat laatste is
dan een equivalent van dienstbaar te
maken aan de westerse kapitaalsbelangen.
De Federale Republiek Joegoslavië had, eind jaren tachtig, een hoog
welvaartsniveau bereikt. Maar moest,
na de val van het socialistische
blok, toegankelijk worden gemaakt
voor westerse belangen en dat dreigde niet vanzelf te gaan. Dus werd het
grondig uit elkaar gespeeld. Separatistische krachten kregen een westerse stormwind in de zeilen geblazen.
Tegen alle regels van het volkenrecht
in werden entiteiten die zich, met
westerse aanmoediging, afscheidden
prompt erkend. Burgeroorlogen die
daaruit voortvloeiden, boden gelegenheid tot verdere westerse interventie
en voortgaande fragmentarisatie van
wat nog van het oude Joegoslavië
over was.
Zelfs de naam Joegoslavië is thans uitgewist en we staan nu aan de vooravond van een erkenning van Kosovo
en wellicht ook Montenegro als zelfstandige entiteiten.
Levensvatbare staten kunnen dat
nooit worden, maar dat is de westerse bekommernis ook niet. Als client-staten van het westen blijven
zij beheersbaar, net als de rest van
de Balkan.
Dat is de uiteindelijke intentie.

staten als eenheidsstaten intact te
houden. Met de hierboven aangegeven sleutel tot interpretatie van wat de
westerse media en gevestigde politici
zeggen, weet je dan dat in feite precies het tegenovergestelde beoogd
wordt.
En dat is inmiddels gebleken.
Net als het voormalige Joegoslavië,
bestaat Afghanistan niet langer als
eenheidsstaat. In Kabul zetelt premier Karzai, zorgvuldig bewaakt door
Amerikaanse militairen. Zijn macht
strekt zich uit tot de poorten van de
stad. Daarbuiten is het een ondoorzichtige warwinkel van krijgsheren,
die het voor het zeggen hebben en elkaar, regelmatig, onderling bestrijden.
De Amerikanen zien er nauwlettend
op toe dat geen van de krijgsheren of
facties de overhand krijgt. Zodra de
status-quo ergens te veel verstoord
dreigt te worden, rukken de Amerikaanse bommenwerpers uit. Van een
centraal gezag is in Afghanistan geen
sprake meer. Het motto is ook hier:
houd ze verdeeld en zwak.
In het eens welvarende Irak, dat het
‘Zwitserland van het Midden-Oosten’
werd genoemd, idem dito.
Na de Amerikaanse veroveringsoorlog hoorden we veel over het diepe
verlangen van de westerse mogendheden om Irak als eenheidsstaat in
stand te houden. We wisten toen meteen al dat ze erop uit waren om ook
dit land in stukken te scheuren. De
voorbereidingen daartoe begonnen al
onmiddellijk door Irak op te splitsen in

verschillende bezettingszones. En nu
hebben de Amerikanen een grondwet
gemaakt waarin het uiteen vallen van
het land zit ingebakken. Een lange en
bittere burgeroorlog is, als resultaat, te
verwachten. Maar dat laat de Amerikanen koud. De Amerikaanse macht
zal zich blijvend vestigen in de oliegebieden. De rest van het voormalige
Irak interesseert de Amerikanen in
principe geen barst. Satellietlanden
van Amerika mogen, als het lukt om
ze daartoe aan te zetten, proberen
om daar de rommel op te ruimen.
Net zoals in Afghanistan.
En de bevolkingen van deze gebieden?
De bevolkingen daar wordt zo elk perspectief op samenlevingsopbouw, op
economisch herstel onthouden.
Tot in lengte van dagen.
En uiteindelijk wordt er dan tribunalen ingezet tegen de overwonnenen.
Om de aandacht af te leiden van de
westerse schuld aan rampspoed die
is ontstaan, om de overwinning te
beklinken, om wraak te nemen op ieder die de euvele moed had om de
westerse belangen te weerstreven en
als kille waarschuwing aan degene bij
wie, in de toekomst, de gedachte zou
kunnen opkomen om zich eveneens
tegen de westerse hegemonie te willen verzetten.
In het volgende nummer van de anti
fascist zullen we weer ingaan op
de circusvoorstellingen die door dergelijke schijntribunalen worden opgevoerd.

Het verdeel en heers op de Balkan is
daarmee een bijna voltooid proces.
De totale versplintering van het eens
welvarende ex-Joegoslavië gaat zijn
laatste stadium in.
Ik herinner me nog goed hoe, vlak na
de oorlogen tegen Afghanistan en tegen Irak de kranten vol stonden over
de noodzaak en de intentie om deze
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Anaconda, één van de vier bases die waarschijnlijk in Irak zullen blijven. Een dochterbedrijf
van Halliburton, KBR, verzorgd hier o.a. de catering, de logistiek etc. Om een idee te geven alleen al 105.000 maaltijden per dag. Op 28.000 soldaten zijn er 8.000 particuliere werknemers.
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Annie Averink; Een leven voor de partij
Door Bert Bakkenes
Voor veel mensen is politiek iets waar
je op volwassen leeftijd tegen aanloopt. Voor sommigen is politiek een
vorm van inspiratie, voor anderen van
afschuw. Maar vrijwel niemand kan
er aan ontkomen. Toch zijn er ook
mensen die al vanaf hun jeugd politiek
zien als een lichtend baken, een kompas in de roerige zee van het leven. Zo
iemand was Annie Averink, al in haar
jonge jaren overtuigd communiste, en
tijdens haar volwassen leven constant
te vinden in de leiding van de Communistische Partij van Nederland, de
CPN.
Annie Averink werd geboren in een arbeidersgezin in Enschede op 28 mei 1913.
Het huwelijk van haar ouders kwam in
de problemen en een scheiding was het
resultaat. Annie’s moeder hertrouwde
en samen met haar moeder en stiefvader
ging ze in Amsterdam Betondorp wonen.
Al op vroege leeftijd had Annie interesse
in politiek en dan vooral in linkse revolutionaire politiek. Ze gaf hier uitdrukking
aan door op 13-jarige leeftijd lid te worden van de communistische jeugdbond de
Zaaier. Haar ster begon binnen de communistische beweging al snel te rijzen
en in 1930, op 17-jarige leeftijd, werd ze
door de Communistische Partij Holland
(CPH) uitgekozen om als leidster met een
groep Nederlandse kinderen naar een pionierskamp in Artek op De Krim, in de
Sovjet-Unie, te reizen. De reis gebeurde
per schip en op hetzelfde schip was ook
Paul de Groot passagier, hij was lid van
het Partijbestuur van de CPH en op weg
naar een internationaal vakbondscongres.
Annie, die indertijd op een lampenkappenatelier werkte, raakte met Paul in gesprek.
Uit de ontmoeting bloeide een langjarige
vriendschap op die beiden in staat stelde
om een aantal stormen te doorstaan. Daar
kwam nog bij dat zowel Paul als Annie
van daden hielden en weinig op hadden
met lang overleg en eindeloze evaluaties.
Na haar terugkomst in Nederland speelt
Annie een leidende rol in de Communistische Jeugd Bond (CJB) en via Daan Goulooze, die de contacten tussen de CPH
en de Comintern in Moskou onderhield,
kreeg ze ook het nodige Cominternwerk
te doen. Ze kreeg de verantwoordelijkheid
voor de zogenaamde “gegnerarbeit”. De
leiding van de partij realiseerde zich maar
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al tegoed dat Annie nog veel meer mogelijkheden bezat, en in 1933 werd ze naar
de Leninschool in Moskou gestuurd waar
ze meer dan anderhalf jaar studeerde. Haar
politieke ontwikkeling ging met sprongen
vooruit en ze leerde ook hoe te overleven
in een grote organisatie. Daar kwam nog
bij dat ze Russisch leerde spreken, en
meewerkte aan de bouw van de Moskouse
metro. Toen ze in 1935 terugkwam naar
Nederland ging ze in Rotterdam wonen.
Na overleg nam ze het ondergrondse Indonesiëwerk over van Paul de Groot. Ze
kwam nu voor het eerst in aanraking met
een kant van het politieke werk die haar
nooit meer los zou laten. Daar kwam ook
nog bij dat het clandestiene werk voor
Annie een goede voorbereiding was voor
wat er een paar jaar later kwam.

Oorlog

Op 10 mei 1940 viel Nazi Duitsland Nederland binnen, het begin van een duister
periode waarin Annie een glansrijke rol
zou spelen. Al op de dag van de Nederlandse capitulatie kon Annie door snel en
kordaat optreden drie Duitse communisten uit handen van de bezetters redden. Op
de Bilderdijkstraat in Amsterdam kwam
ze bij toeval Hein Friedrich, Erich Jungmann en Hans Schultz tegen die op weg
waren om zich bij de Nederlandse vreemdelingenpolitie te melden. Annie overtuigde de mannen dat dit geen goed idee
was en zelfs levensgevaarlijk kon zijn. Ze
brengt de kameraden naar de familie Van
het Reve waar ze een paar uur kunnen
onderduiken. Genoeg tijd voor Annie om
een ander beter adres voor de mannen te
vinden. Vanaf het begin werkt Annie in de
nu illegale organisatie van de CPN, vooral in Amsterdam. Met afschuw ziet ze de
toenemende jodenvervolging aan en probeert waar mogelijk hulp te geven. Als de
eerste grote razzia’s op joodse mannen in
februari 1941 de Februaristaking tot gevolg heeft zit Annie er middenin. Vroeg in
de morgen deelt ze het bekende “Staakt!,
Staakt!, Staakt!” pamﬂet uit bij de tramremise Kromme Mijdrechtstraat.
De staking heeft Amsterdam en een aantal
andere plaatsen in zijn greep. Op de eerste
dag van de actie lijkt het of Amsterdam
een bevrijde stad is, die de bezetting heeft
afgeschud. Maar dat er ook moeilijke
kanten aan de zaak zitten leert Annie al

De Anti Fascist

Annie Averink
Collectie A. van Ommeren-Averink
Bron: "De man die de weg wees" J. Stutje

de volgende dag. In de Van Woustraat ziet
ze hoe kameraad Joop Eyl tijdens het verspreiden wordt opgepakt.
Ze weet wat hem te wachten staat, en
vond het bijna onverdraaglijk dat ze “net
moest doen of ze hem niet kende”. Tijdens de staking werkte Annie nou samen
met Cor Fels, waar ze in oktober 1940
mee getrouwd was. Na aﬂoop van de staking nam het verzetswerk, maar ook het
gevaar toe. De Gestapo en de Grüne Polizei waren meer dan ooit gebrand op communisten, die ze terecht voor de staking
verantwoordelijk hielden. Annie Averink
nam nu de leiding over van de sectie Amsterdam-Zuid van de illegale partij en ze
werkte vooral met de zogenaamde ‘Groep
Drie’ leden. Dit waren mensen die voor de
oorlog wel een rol hadden gespeeld in de
buurten en daar ook om bekend stonden,
maar die geen strategische posities hadden
bekleed in de partij. Voor Annie zelf werd
het gevaar te groot en ze dook onder bij de
vrouw van professor G C Heringa. Mevr
Heringa had een pension in de Euterpestraat en in ruil voor onderdak zorgde Annie voor het eten van de 25 pensiongasten.
Ze had nu een redelijk veilige basis van
waaruit ze haar illegale werk kon voortzetten. Maar op een dag in 1942 viel de
Gestapo het pension binnen op zoek naar
Mevr. Bakker, de schuilnaam die Annie op
dat moment gebruikte. Ze werd verdacht
van het geven van hulp aan joden. Op een
of andere manier waren de Duitsers er
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achtergekomen dat ze de twee kinderen
van een Pools-joodse kleermaker, Emo en
Miri Freibrun, had laten onderduiken. Dit
nadat ze had gehoord dat alle Poolse joden zich op het Centraal Station moesten
melden. Ze heeft later ook de ouders geholpen en de hele familie heeft de oorlog
overleefd. De Duitsers doorzochten het
pension, maar Mevr. Bakker was niet te
vinden.
In het persoonlijke leven ging het Annie
minder voor de wind. Haar huwelijk met
Cor Fels liep stuk mede omdat ze in 1943
een relatie kreeg met iemand anders uit
het verzet, Eep van Ommeren, de man
waar ze na de bevrijding mee zou trouwen. Haar persoonlijke problemen hadden
echter geen enkele invloed op haar verzetswerk. In 1943/44 ging ze op verzoek
van de partij naar Haarlem waar intussen
bijna alle kaders waren opgepakt of vermoord. Als instructeur herorganiseerde ze
de verzetsgroepen in Kennemerland en
werkte onder meer met Hannie Schaft en
de zusjes Over- steegen. Annie was ook
betrokken bij verschillende pogingen om
gevangengenomen kameraden uit Kamp
Vught te bevrijden. In februari 1944
probeerde haar kleine knokploeg om de
voormalige CPN-leider Jan Postma uit
het kamp te halen. Dit mislukte. Maar op
Hemelvaartsdag van hetzelfde jaar hadden ze meer geluk. Met medewerking van
Annie werden Frits Kogenhop en Dirk
Stolk, die in de SS-keuken van het kamp
als koks moesten werken, bevrijd. Dit nadat een paar Duitse bewakingssoldaten
met verdovingsmiddelen in slaap waren
gebracht. Annie gaf de twee mannen een
ﬁets en droeg ze toen over aan een plaatselijke communist, Gerrit de Graaf.

De moeizame weg naar de bevrijding

Een apart hoofdstuk vormden de contacten die Annie Averink kreeg met de Georgische krijgsgevangenen die in oktober
1943 eerst in Zandvoort en in 1945 op
Texel waren ondergebracht. In eerste instantie hadden andere partijleden het nodige wantrouwen tegenover de Georgiërs
omdat ze in het verleden Duitse sympathieën hadden getoond. Annie zette echter door en samen met Max Freibrun, de
Pools-joodse kleermaker die ze eerder had
laten onderduiken, maakte ze een Russische uitgave van De Waarheid. Ze hielp
ook met een krantje dat de Georgiërs zelf
uitgaven en dat de naam “Elva” droeg.
Annie deed dit werk samen met An Vooren en door de contacten met de krijgs-
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Annie Averink temidden van leidende kameraden van de Chinese Communistische Partij

gevangenen kreeg Annie springstof, en
kaarten van de mijnenvelden in de duinen
bij Haarlem in handen. Toch kostte deze
zaak haar bijna het leven. Toen Annie en
An Vooren voor een ontmoeting naar een
adres in Heemstede gingen raakten ze bewusteloos door kolendampvergiftiging.
Een derde persoon kwam bij toeval te
laat en redde de twee vrouwen het leven.
De Georgiërs kwamen uiteindelijk zelf in
opstand tegen de Duitse bezetters. Een
opstand die veel slachtoffers eiste, maar
voor eens en voor altijd bewees dat de
mannen antifascisten waren.
In de hongerwinter riep De Waarheid
vrouwen op om comités te vormen die
meer en beter voedsel moesten eisen en
ook betere controle op de kwaliteit. Samen met Rie Kogenhop was Annie Averink betrokken bij de Voedselpetitionnementen. Elke week ﬁetste Annie van
Haarlem naar Amsterdam voor overleg
met Jaap Brandenburg die in de landelijke
leiding van de partij zat. Rie Kogenhop,
die de leiding in de Zaanstreek had, kwam
ook naar deze besprekingen. Voor Annie
betekende het 20 kilometer heen ﬁetsten
en dezelfde afstand weer terug. Door de
honger was ze verzwakte en ze kon de
tochten alleen volbrengen als ze regelmatig stopte om een korst brood te eten.
Tijdens een van de ritten reed ze achter
een ‘lange jan’ en sloeg over de kop. Weer
was ze bewusteloos, maar ook deze keer
overleefde ze. Ondanks de enorme gevaren en 28 verschillende onderduikadressen haalde ze het einde van de oorlog. De
gebeurtenissen uit die moeilijke jaren en
de vele kameraden die ze had zien ver-
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moorden door de fascisten zouden haar
nooit meer los laten. Het Verzetsherdenkingskruis, dat ze voor haar verzetsdaden
kreeg, kon de vele donkere herinneringen
niet uitwissen.

CPN weer legaal

Nog voor het einde van de oorlog, in de
eerste weken van 1945, was er een bijeenkomst in Amsterdam waar er werd
gediscussieerd over de vraag of de CPN
na de oorlog moest terugkomen. In het
bevrijdde Zuiden was de partij al weer legaal actief, maar dit was gebeurd zonder
overleg met de landelijke leiding die nog
steeds in bezet gebied zat. Annie Averink
was op de vergadering aanwezig samen
met Jaap Brandenburg en Frits Reuter. Er
was een stroming die vond dat het beter
was om een brede organisatie op te zetten.
Tijdens de oorlog hadden veel mensen
zich aangesloten bij de organisatie, vooral
bij de Waarheidgroepen en verschillende
kaderleden waren bang om deze mensen
weer te verliezen als de CPN zou terugkeren in de vorm van voor 10 mei 1940.
Daar kwam nog bij dat er grote angst was
voor een terugkeer naar de isolatie zoals die voor de oorlog bestond. Kort na
de bevrijding kwam Paul de Groot, die
ondergedoken had gezeten in het oosten
van het land zonder direct contact met de
landelijke leiding, terug naar Amsterdam.
Hij sprak zich in eerste instantie ook voor
een bredere beweging uit. Er werd voorgesteld om een vereniging op te zetten die
de naam “Vrienden van de Waarheid” zou
dragen. Maar veel communisten waren
hierop tegen en vonden dat de legale CPN
weer moest terugkeren.
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De strijd over dit vraagstuk liep in de
eerste weken na de bevrijding hoog op.
Paul de Groot bleef in eerste instantie bij
zijn mening en gaf pas groen licht voor
de heroprichting van de CPN na internationaal overleg. Hierbij speelde ook een
rol dat het intussen duidelijk was dat de
CPN niet aan de nieuwe Nederlandse regering zou deelnemen. Toch bleef er een
oppositiestroming actief, waarin Daan
Gouloose, die uit het kamp Mauthausen
was teruggekeerd, een rol speelde. Deze
stroming had in eerste instantie gestreden
voor de heroprichting van de partij. Nu dit
een feit was liet men het er niet bij zitten en probeerde te voorkomen dat Paul
de Groot terug zou keren als leider. Ook
Annie Averink werd door leden van deze
stroming aangesproken. Uiteindelijk werd
er van 21 tot 23 juli een oprichtingsconferentie georganiseerd in de Doelenzaal aan
de Kloveniersburgwal in Amsterdam.
Aan de vooravond van de conferentie was
er een bijeenkomst van de oppositie waar
ook Annie en Theun de Vries aanwezig
waren. De conferentie werd het toneel van
vele conﬂicten, en het leek er even op dat

een splitsing het gevolg zou zijn. Maar op
de maandagmorgen, de laatste dag van de
conferentie nam Annie Averink het woord,
onder haar schuilnaam Annie Klein. Zij
stelde voor om de uiteindelijke beslissing
over de terugkeer van de partij pas over
een paar maanden te nemen en intussen
de partij langzaam aan te laten terugkeren. Er kon ook een nieuwe naam komen.
Zij stelde voor de naam CPN (Waarheid)
te kiezen, dit om de banden met de Waarheidgroepen te versterken. Van haar kwam
ook het voorstel om een Partijraad te kiezen. Haar voorstellen kregen de steun van
de oppositie en de voormalig illegale leiding onder Paul de Groot. Toen de Partijraad gekozen werd leed de oppositie een
pijnlijke nederlaag. Zelfs Daan Gouloose
kreeg geen zetel. Een echte splitsing werd
zo voorkomen en Paul de Groot was terug
in de leiding. Ondanks het feit dat Annie
zich na de bevrijding “bevroren en moe”
voelde, had ze een grote bijdrage geleverd
aan het bij elkaar houden van de Partij.

Moskou sturen, een belangrijke positie.
Door onvoorziene omstandigheden ging
dit niet door. Maar Annie kreeg een plaats
in het Dagelijks Bestuur, was jarenlang
leider van de Controle Commissie die
de partij beveiligde, en werd in Haarlem
voor de CPN in de raad verkozen. Maar
het internationale werk kon ze niet loslaten. De hele oorlog had ze in contact gestaan met de Indonesische kameraden van
de PKI en in de herfst van 1945 reisde ze
naar Londen voor overleg over de relatie
en de contacten met de Chinese Communistische Partij.
Om een beter inzicht te krijgen in de bijdrage van Annie Averink aan de partij en
de vrouwenbeweging na de Tweede Wereldoorlog, hadden we een gesprek met
Heiltje de Vos, voormalig raadslid voor
de CPN in Rotterdam en jarenlang voorzitster van de Nederlandse Vrouwen Beweging.

Het resultaat was dat ze nog dichter bij
Paul de Groot kwam te staan. Hij wilde
haar als politiek vertegenwoordiger naar

Heiltje de Vos; “Annie Averink was een kei van een vrouw”
Heiltje de Vos draagt een lange geschiedenis met zich mee. Een geschiedenis die eigenlijk de geschiedenis is van de Communistische
Partij van Nederland (CPN). Op een
verzoek om wat te vertellen over Annie Averink, één van de leidende de
kaders van de CPN tijdens en na de
oorlog, gaat ze met enige twijfel in.
Toch wil ze wel graag iets over Annie
vertellen. Heiltje: “Mensen als Annie
mogen niet vergeten worden. Ze heeft
enorm veel bijgedragen, zowel in de
CPN als in de Nederlandse Vrouwen
Beweging (NVB).” Heiltje komt zelf in
de oorlog tot het communisme. “Mijn
ouders spraken wel veel over politiek,
en als Louis de Visser sprak gingen
ze er altijd heen om te luisteren. Maar
ze waren nergens lid van. Ik was ook
geïnteresseerd, en toen de Spaanse
Burgeroorlog uitbrak wilde ik zelfs
naar Spanje reizen om me als vrijwilligster te melden. Het leek me heel belangrijk om daar actief deel te nemen.
Maar helaas mocht het niet van thuis.
Ik was ook pas 17.” Uiteindelijk kwam
de oorlog ook naar Nederland in mei
1940 en Heiltje merkte al snel wat bezetting betekende. Haar man moest
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onderduiken nadat hij had besloten
niet terug te keren naar Duitsland waar
hij als dwangarbeider te werk was gesteld. Heiltje zelf werd gearresteerd
door de Duitse politie in Rotterdam
ten tijde van de Februaristaking van
1941. Ze zou een anti-Duitse houding
hebben aangenomen. “Ik werd opgepakt en kreeg op een zeker moment
een heel stel moffen om me heen. Die
lui gingen een potje met me voetballen. Ik werd van de één naar de ander
geduwd en geslingerd. Daarbij kwam
ik ook te vallen. Maar ik was vastbesloten om niet te huilen. En dat heb ik
ook niet gedaan. Uiteindelijk hebben
ze me weer op straat gegooid. Door
dit incident ben ik in plaats van antiDuits, anti-fasciste geworden.”
Heiltje ging, samen met haar vader,
voor de illegale Waarheid werken, die
vanaf november 1940 regelmatig verscheen, en dat heeft ze de hele oorlog
volgehouden. Na de bevrijding werd
ze lid van de heropgerichte CPN, en
was ook actief in de Algemene Vrouwen Bond in Rotterdam. “De CPN
in Rotterdam was nooit echt groot.
En tijdens de bezetting waren bijna
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alle kaders vermoord. Maar we waren wel een hechte, goed georganiseerde groep. We organiseerden veel
acties in de stad, kort na de oorlog.
Zo hebben we geprotesteerd tegen
het feit dat er al weer groente werd
doorgedraaid, terwijl veel mensen
nog overleden als gevolg van de honger.” Natuurlijk waren de problemen
niet beperkt tot Rotterdam en al gauw
werd de Nederlandse Vrouwen Beweging opgericht. De NVB was ofﬁcieel
geen CPN-organisatie, maar veel van
de leden waren ook lid van de partij.
Heiltje: “Onze bond is toen in de NVB
opgegaan. Ik werd toen uitgenodigd,
ergens in 1946 of ‘47 voor een vergadering van het CPN Vrouwenberaad in
de Roemer Visscherstraat in Amsterdam, waar de CPN toen een kantoor
had. Daar zat Paul de Groot achter de
tafel, en ontmoette ik Annie Averink
voor de eerste keer. De vergadering
had als onderwerp de geschiedenis
van de vrouwenbeweging, en hoe
we problemen met betrekking tot de
vrouwenstrijd konden oplossen. Daar
had ik op zich niets op tegen, maar
in Rotterdam hadden we hele andere problemen die om een oplossing

7

schreeuwden. Ik ben toen opgestaan
en heb gezegd dat we best over het
onderwerp ter tafel konden spreken,
maar dat er ook nog andere zaken
waren waar we ons mee moesten bezighouden zo kort na de oorlog. Ik gaf
wat voorbeelden van wat we in Rotterdam precies deden, en vroeg me
hardop af waarom de CPN ons moest
voorzeggen wat we te doen hadden.
Veel dingen die we deden hadden te
maken met bijvoorbeeld de grote woningnood in de gebombardeerde stad.
We kwamen ook op voor de positie
van de gehuwde vrouwen. Dit was
allemaal wel degelijk vrouwenstrijd.“
Annie Averink reageerde en zei dat
ze het een erg goed punt vond. Paul
de Groot schijnt tegen Annie gezegd
te hebben: “Dat is geen slechte, die
moet je in de gaten houden”.

Annie Averink en Paul de Groot

Dat was Heiltje’s eerste ontmoeting
met Annie Averink, die op veel terreinen in de partij actief was. Ook
in Rotterdam, want de CPN voerde
campagne voor de erkenning van
de Republiek Indonesië en tegen
de politionele acties van de Nederlandse regering om de Indonesische
onafhankelijkheid te onderdrukken.
Het uitzenden van dienstplichtigen
overzee was eigenlijk niet toegestaan
onder de grondwet, maar daar trok
de Nederlandse regering zich niets
van aan, en joeg een wijziging door
de Kamer. Alleen de CPN stemde
tegen. Heiltje: “Vanuit de haven hier
vertrokken de troepenschepen naar
Indonesië, dus we zaten er middenin.
We hebben toen zoveel acties gevoerd, en ook ontelbare keren vastgezeten. Daar kwam nog bij dat de
politie vaak op ons insloeg met de
lange lat.” In Amsterdam ging het er
nog harder aan toe. Op 21 september 1946 openden motoragenten het
vuur op demonstranten tegen het Nederlandse ingrijpen in Indonesië, en
één demonstrant werd gedood door
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een politiekogel. Dit kon echter niet
voorkomen dat er in Amsterdam een
algemene staking uitbrak die aan de
Februaristaking deed denken. Heiltje:
“Er waren een aantal jongens die weigerden om te gaan en wij gaven hun
zoveel mogelijk steun.
De processen tegen de weigeraars
werden ook hier gevoerd, dus daar
hadden we ook de handen aan vol. Ik
ben zelf met mijn perskaart nog op de
troepenschepen geweest. De Waarheid mocht eigenlijk niet op de schepen komen, maar daar trok ik me niets
van aan. Sommige van de soldaten
waren branieschoppers, maar veel
anderen wilden niet gaan en zaten
beneden in het schip te huilen. Een
ander punt voor ons was de zuivering
van Nazi-collaborateurs, die maar niet
van de grond kwam. Iedereen wilde
de oorlog vergeten, en intussen bleven alle smeerlappen gewoon zitten.
Dat pikten we natuurlijk niet.”
Over de jaren waren er ook veel interne conﬂicten in de CPN. Zo werd
in 1958 de Bruggroep geroyeerd bestaande uit Brandsen, Gortzak, Wagenaar en Reuter. Een paar weken
later moest ook Rie Lips vertrekken.
Het conﬂict besloeg verschillende terreinen onder meer de partijlijn, hoe
er werd omgegaan met de destalinisatie die in de Sovjet-Unie in volle
gang was, het verzetsverleden van
sommige kameraden, de rol ven de
Eenheids Vak Centrale (EVC), en ook
de stijl van Paul de Groot. Uiteindelijk
vormde de groep een eigen partij, en
bleek later dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) een behoorlijke
hand in het conﬂict had gehad. Het
was een zware tijd waarin moeilijke
keuzes gemaakt moesten worden.

Rie Lips

Ten tijde van haar vertrek was Rie
Lips ook voorzitster van de Neder-
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landse Vrouwen Beweging. Zij verliet ook deze positie, dus was er een
nieuwe leiding nodig. Heiltje: “Annie
Averink kwam toen bij mij en heeft
gevraagd of ik NVB-voorzitster wilde
worden. Dat heb ik toen gedaan, en
Annie zelf werd de secretaris. Samen
met een paar anderen vormden we
het Dagelijks Bestuur. Al snel kwamen er problemen met de meer elitaire radicale feministen. Zij vonden
dat wij niet genoeg met vrouwenstrijd
bezig waren. Dat deden we juist wel.
Zo vochten we onder meer voor gelijk
loon voor gelijke arbeid.”
Een voorbeeld: “In Rotterdam waren
er vaak stakingen. Wij organiseerden dan de vrouwen van de stakers.
Want geen staker hield het lang vol
als zijn vrouw niet achter hem stond.
Wij werkten dus keihard aan die solidariteit. Maar dat vonden de feministen helemaal niets. Ze wilden ook niet
begrijpen dat heel veel vrouwen huisvrouw waren en dat ook wilden blijven. Wij werkten met deze vrouwen,
maar zij niet natuurlijk. Zij hadden
prachtige theorieën, maar het ging
ons vooral om de praktijk. Annie heeft
nooit aan hun eisen toegegeven. Op
dat gebied, en op vele andere, waren
we het volledig met elkaar eens en
hielden de NVB op koers. In het begin was het een hele grote beweging.
Later werd dat iets minder, omdat we
natuurlijk heel politiek bezig waren.
Dat stond sommige vrouwen niet aan.
Maar Annie Averink was heel helder
in deze dingen en hield vast aan de
standpunten.”
Omdat Annie Averink de rechterhand
van Paul de Groot was en hem steunde in de verschillende debatten en
conﬂicten sloeg de kritiek op hem ook
over op haar. “Onterecht,” volgens
Heiltje. “Ten eerste klopte die kritiek
op Paul de Groot niet. Hij heeft veel
werk verzet in de oorlog. Zeker voor
De Waarheid, en in de eerste jaren
ook in de landelijke leiding. Het klopt
dat hij na de oorlog wat afstandelijk
was geworden, maar er werd ook
geen rekening mee gehouden dat hij
zijn vrouw en dochter voor zijn ogen
had zien wegvoeren om in Auschwitz
vermoord te worden. Annie kon het
prima met Paul vinden. Zij was een
echte partijvrouw, en dat werd haar
soms kwalijk genomen. Ook zij had
het nodige van de oorlog meegekregen. Als ze je vertrouwde was Annie
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een prima en ﬁjne vriendin. Als ze je
niet vertrouwde was ook zij wat afstandelijk. Maar in veel gevallen is
haar achterdocht terecht gebleken.
Natuurlijk zagen wij tijdens onze bezoeken aan de Sovjet-Unie dat daar
ook niet alles klopte, maar ooit heeft
Annie eens tegen me gezegd ‘Als de
Oktoberrevolutie er niet was geweest
zouden veel veranderingen in de wereld nooit hebben plaatsgevonden’.
Dat denk ik nog steeds, ook nu nog.
Ik hou nog steeds vast aan het marxisme.”
Naast haar werk voor de NVB en de
partij werd Heiltje ook raadslid voor
de CPN in Rotterdam. Een positie die
ze tot 1982 zou houden. “Vooral in de
tijden van de Koude Oorlog was dat
heel moeilijk. Je werd doodgezwegen
in de raad en er waren allerlei pesterijen. Wat we allemaal in het verzet
hadden gedaan, was vergeten. Natuurlijk zat ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) je op de hielen.
Ik heb jaren later mijn BVD-dossier
opgevraagd. Het was meer dan 500
pagina’s dik. Alles hebben ze nagepluisd. Ik werd er misselijk van toen
ik het las. Op een zeker moment ben
ik met lezen gestopt. Ik wilde niet weten wat er verder nog in stond.” In de
Koude Oorlogstijd werd er ook door
de CPN-kaders veel naar het buitenland gereisd voor internationale
conferenties en congressen. Heiltje:
“De controles waren verschrikkelijk.
Als we uit Moskou of uit een andere
plaats terugkwamen, moest je je helemaal uitkleden. Zo bang waren ze dat
we propagandamateriaal naar binnen
zouden slepen. Het was vaak ook een
gevecht om een paspoort te krijgen.
Dan moest je handig zijn om toch zo’n
document te pakken te krijgen.”
Na 1956 ging de CPN een steeds
onafhankelijker koers varen. De problemen rond de Sovjetinval in Hongarije en de aanvallen op de gebouwen
van de CPN in een aantal plaatsen in
Nederland gaven al aan dat het voor
de partij belangrijk was om vooral op
de Nederlandse situatie te concentreren.
Heiltje: “Die aanvallen waren vooral
het resultaat van een ophitsingscampagne, die natuurlijk werd geholpen
door het feit dat we in eerste instantie de inval in Hongarije verdedigden.
Dat is snel teruggedraaid, maar toen
was de ellende al aan de gang. Hier
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in Rotterdam hadden we een Pegasuswinkel. Deze winkel werd bedreigd door een opgehitste menigte.
De politie was nergens te zien. Toen
hebben we zelf de ruiten van andere
winkels in de buurt maar ingegooid.
Zo was de politie wel gedwongen om
te komen. Volgens mij is de Pegasuswinkel toen gespaard gebleven.”
De meer onafhankelijke koers van
de partij was op zich geen probleem,
tot er een conﬂict ontstond tussen
de Sovjet-Unie en China. De eerste
problemen begonnen in 1959, en bereikten een hoogtepunt tussen 1961
en 1963, toen het conﬂict omsloeg in
vijandschap. De Sovjet-Unie wees de
koers van de Chinese partij af en het
conﬂict escaleerde langzaam.
De CPN behield te midden van dit
alles de goede banden met de PKI
in Indonesië, die al van ver voor de
oorlog stamden. Annie Averink werkte
nog steeds met de Indonesische kameraden en was ook een aantal keren in China geweest. In navolging
van Paul de Groot wees ze de Russische hetze tegen de Chinese partij af.
Moskou oefende druk uit op de CPN
om de kant van de Sovjet-Unie te kiezen in het conﬂict. Paul de Groot bleef
dit weigeren en hield zich op afstand.
Ongewild kwamen Annie en Heiltje
de Vos midden in deze strijd terecht.
In juni 1963 gingen de twee vrouwen
naar het Wereld Vrouwen Congres
van de Internationale Democratische
Vrouwen Federatie. Dit congres werd

in Moskou gehouden. De CPN had
geweigerd om partij te kiezen in het
conﬂict en Annie en Heiltje kwamen
nu onder druk te staan van vertegenwoordigers van de Communistische
Partij van de Sovjet Unie (CPSU).
Heiltje: “We hadden afgesproken dat
we tijdens ons verblijf nergens op in
zouden gaan. We wilden dus ook niet
op de pogingen reageren om ons de
kant van de Sovjet Unie op te trekken. Ze probeerden van alles, ook om
ons tegen elkaar uit te spelen. Maar
wij bleven vasthouden aan ons standpunt. De druk werd steeds groter en
het was een hele vervelende sfeer.
Ook als we de straat opgingen werden we gevolgd. ‘Er zitten weer een
paar veiligheidsspelden achter ons,’
zei Annie dan. Daar hebben we nog
wel om gelachen. Maar het was toch
een hele nare ervaring. Na aﬂoop
hebben we alles aan het Partij Bestuur in Amsterdam gerapporteerd.
Onze kameraden vonden dat we ons
heel goed hadden opgesteld.”
De CPN hield aan de onafhankelijke
lijn vast, hoewel niet alle partijkaders
hier volledig achter stonden. Zo koos
Friedl Baruch al in 1960 de kant van
de Sovjet-Unie, en dat leidde tot conﬂicten met Paul de Groot en anderen.
Na het Vrouwen Congres had hij weer
een ontmoeting met Sovjetvertegenwoordigers, die ontkenden dat er druk
was uitgeoefend, en ook tegenspraken dat de Chinese vrouwen op het
congres waren uitgescholden. Na een

CPN-raadslid Heiltje de Vos spreekt in Rotterdam de betogers tegen de Neutronenbom toe
(1978)
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lang gevecht werd Baruch in 1965 geroyeerd. Ondanks het feit dat Moskou
nog lang druk bleef uitoefenen had dit
weinig effect. Annie Averink behield
haar contacten met de Chinese partij,
en met de Indonesische kameraden.
Veel van de Indonesische vrienden
van Annie werden in 1965 vermoord
toen Suharto de macht greep en er
een miljoen communisten en sympathisanten werden uitgemoord door
het leger en de politie.
Na die tijd kwamen er ook veranderingen in de CPN. In de jaren 70 kwamen er veel studenten en feministen
de partij binnen. Heiltje: “We voerden
strijd voor abortus via de ‘Baas in eigen Buik’ campagne en deden ook
veel andere dingen. Maar voor de
meer radicale feministen was dat niet
genoeg. Zij konden verschrikkelijk
overdrijven en dat leidde tot mannenhaat. Zowel Annie als ik wezen dat af.
Maar het werd een steeds groter probleem zowel in de partij als ook in de
NVB. Toch had vooral Annie de gelijkheid van de vrouw overal in de partij ingebracht en er was veel vooruitgang geboekt. De radicale feministen
zagen dat niet, maar wij hebben op
onze eigen manier veel werk verzet.
Annie was een eerlijk iemand. Vaak
zei ze niet veel, ondanks dat ze een
heel goed spreekster was. Maar als
ze iets naar voren bracht werd er ook
naar geluisterd. Ik vond haar een kei
van een vrouw. We hadden toen veel
van dit soort vrouwen in de NVB allemaal voortgekomen uit het verzet of
overlevenden van Ravensbrück. Dat
maakte toch een enorm verschil in ervaring met de jonge generatie. De radicale feministen ontkenden de strijd
die we hadden gevoerd. Ze gingen
zelfs zover dat ze de rol van de CPN
in de Februaristaking ontkenden. Bij
mij komt dan altijd de vraag op; Waar
zijn ze nu? Wij hebben tenminste met
alle vrouwen in de Rotterdamse gemeenteraad in 1978 een nota uitgebracht met de titel ‘Vrouwen Bestaan’.
De nota ging over het bereiken van
de gelijkheid van vrouwen op vele terreinen. Delen van deze nota zijn vandaag nog in gebruik.”
Maar door de conﬂicten werd het functioneren moeilijker. Heiltje: “De vraag
die steeds terug kwam was: Wat is
nou precies vrouwenstrijd?.Kijk bijvoorbeeld eens naar de grote haven-
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stakingen in Rotterdam in de jaren 70.
Wij organiseerden toen de vrouwen
en de solidariteit. In 1979 is er zelfs
meer dan 1 miljoen gulden opgehaald
voor de stakers en hun families. Annie zag dit als vrouwenstrijd. Maar de
radicale feministen hadden daar een
hele andere mening over. Zij gingen
steeds meer domineren in de partij.
Uiteindelijk kon ik er niet meer tegen
en heb op 25 februari 1982 mijn lidmaatschap opgezegd. Die datum was
voor mij symbolisch. Ik had gewoon
het gevoel dat het mijn partij niet meer
was. De arbeiders waren er voor het
grootste deel uit, en verkeerde mensen kregen de partij in handen. Ik ben
toen ook uit de Rotterdamse gemeenteraad gegaan. Annie is wel gebleven
en was, ondanks gezondheidsproblemen, tot het laatste toe actief. Wat ik
in Annie bewonderde was dat ze altijd
zichzelf is gebleven. Ze heeft steeds
vastgehouden aan haar eigen principes en liep niet zomaar ergens achteraan. Wat ze deed, deed ze uit overtuiging. Dat was typisch Annie.”
Door sommige oud-CPN’ers wordt
wel eens gezegd dat de radicale feministen uiteindelijk de partij kapot hebben gemaakt. Als we deze vraag aan
Heiltje de Vos voorleggen hoeft ze
niet lang na te denken. “Dat klopt. Het
is inderdaad zo gegaan. Jammer genoeg!” Na haar CPN-tijd heeft Heiltje
de strijd niet opgegeven. Ze heeft nog
steeds contacten met de Rotterdamse
antiracisme organisatie RADAR waar
ze medeoprichtster van is. Ook is ze
nog steeds actief in het 4/5 mei Comité in de Rotterdamse wijk Vreewijk.
“We zijn in 1984 begonnen, en dus al
meer dan 20 jaar bezig. Ik doe ook
nog andere dingen in de buurt. Ik ben
altijd een oprichtster geweest. Dat kan
ik niet laten. Ook nu nog niet.”

Hoe het verder ging
Het vele werk dat Annie Averink na
de oorlog voor de CPN heeft verzet
kan niet in een paar zinnen worden
samengevat. Ze bleef de banden
met China aanhalen, onder meer
door een reis naar het land van Mao
in 1949, een jaar nadat haar dochter
Anita was geboren. Annie had veel
bewondering voor de vorderingen
die door de Chinese partij werden
gemaakt. Pas in januari 1950 kwam

De Anti Fascist

ze terug naar Nederland nadat ze het
werk in Peking aan Joop Wolff had
overgedragen. Wolff was één van de
mensen die door Annie in de partij
naar voren waren gehaald. In dit lijstje
vinden we onder meer ook Marcus
Bakker en Harry Verheij. Samen met
Paul de Groot bezocht Annie de begrafenis van Stalin in maart 1953. In
de jaren die volgden verloor ze meer
en meer het vertrouwen in de SovjetUnie. Een gevoel dat ze met Paul de
Groot deelde. Hij was tot de conclusie
gekomen dat de conﬂicten, vooral het
conﬂict over de rol van China, alleen
konden worden opgelost in de geest
van Lenin.
Annie Averink vertegenwoordigde de
CPN ook in het parlement. Van 9 april
1957 tot 30 januari 1966 was ze lid
van de Eerste Kamer. Van 8 februari 1966 tot 22 februari 1967 maakte
ze deel uit van de CPN-fractie in de
Tweede Kamer. Daarna keerde ze tot
14 maart 1969 terug naar de Eerste
Kamer, een positie die ze moest opgeven in verband met haar verslechterende gezondheid. Alle belangrijke
perioden in de CPN maakte Annie
mee; het aftreden van Paul de Groot
in 1977, de discussie over het Eurocommunisme en uiteindelijk het opgaan van de CPN in GroenLinks. Altijd
is ze de partij trouw gebleven, tot het
laatste moment aan toe. De ophefﬁng
van haar partij heeft Annie Averink
niet meer meegemaakt. Op 1 februari
1991 is ze in Haarlem overleden. Op
15 juni van hetzelfde jaar besloot het
CPN-congres in Amersfoort tot ophefﬁng van de partij. Aan een lange bewogen geschiedenis was een einde
gekomen.
Bronnen:
Interview Heiltje de Vos, Rotterdam, 3 augustus 2005
Jan Willem Stutje, De man die de weg
wees, Amsterdam 2000
De Waarheid Plus 1988 artikel Annie
Averink
Beschrijving Archief Annie Averink IISG
Amsterdam
Portret Paul de Groot, IISG Ger Harmsen
Hansje Galesloot/Susan Legêne, Partij in
het Verzet, Amsterdam 1986
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Anti-oorlogsdag in Stukenbrock
Door Celine

Begin september was ondergetekende
bij vrienden in Dortmund op bezoek.
Men vroeg mij of ik op de anti-oorlogsdag in Stukenbrock mijn belevenissen tijdens de Duitse bezetting in
ons land als tijdgetuige aan een grote
groep jongeren die ze deze dag verwachtten, wilde vertellen.
Die uitnodiging heb ik aangenomen.
De jongeren waren zeer geïnteresseerd en ik had na mijn betoog heel
veel vragen te beantwoorden. Over
mijn voorlichting over dit onderwerp
(meestel in Nederlandse en Duitse
scholen) heb ik reeds in een van de
vorige bladen van onze Bond geschreven.
Mijn onderwerp is nu “de betekenis
van de anti-oorlogsdag in Stukenbrock”.
In Stukenbrock, een dorp tussen Bielefeld en Paderborn, ligt een grote
sovjetsoldaten begraafplaats. De geschiedenis van deze begraafplaats is
de volgende:
In Stukenbrock en omgeving hebben
tijdens de nazi tijd duizenden sovjetkrijgsgevangenen als slavenarbeiders
moeten werken. Er zijn in die tijd zo’n
honderdduizend sovjetkrijgsgevangenen door zware arbeid, honger en mishandeling omgekomen. De bewakers
waren hoofdzakelijk wehrmacht-soldaten(1). Ofschoon er in die tijd vele
Poolse, Italiaanse en Franse dwangarbeiders werkten in dit gebied, was
hun behandeling in vergelijking met
de sovjetkrijgsgevangenen een stuk
beter vooral wat de voeding betreft.
Direct na de bevrijding, op 2 april
1945, kwamen hoge ofﬁcieren van
het Rode leger en overlevende krijgsgevangenen samen.
Zij stelden voor om een herdenkingsmonument op te richten voor de daar
omgekomen sovjetsoldaten. Het ontwerp daarvoor kwam van 3 gewezen
krijgsgevangenen.
De bouw van dit monument duurde
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van 7 tot 30 april
1945. Er werd dag
en nacht aan gewerkt.
Het werd een obelisk (een hoge spitszuil) met op de top
van dit staatssymbool van de USSR
een rode vlag met
sikkel en hamer.
Tijdens de Koude
Oorlog heeft de
toenmalige CDU
verlangd dat dit monument verdwijnen
moest. Daartegen
hebben niet alleen
alle linkse partijen,
waaronder ook de
SPD, geprotesteerd
maar ook de toen- De dag van de inwijding in 1945
malige Amerikaanse bezettingsmacht
heeft dit niet toegestaan.
Helaas heeft men toch stiekem de vlag
verwijderd en daarvoor in de plaats
het kruis van de Russisch-orthodoxe
kerk geplaatst.
Tijdens de stijlvolle herdenking op 3
september jl. werd ons meegedeeld dat
men namens de overlevende sovjetkrijgsgevangenen een verzoek indient
bij de overheid van Nordrhein-Westfalen om de oorspronkelijke toestand
van de obelisk weer te herstellen. Dat
betekent de sovjetvlag weer aan te
brengen. Onder de sovjetsoldaten lagen ook niet orthodoxen begraven.
Deze jaarlijkse herdenking wordt altijd georganiseerd door vrienden en
sympathisanten onder de naam Blu- Het monument zoals het er nu uitziet
men für Stukenbrock. Ook de linkse
jongeren uit deze streek hadden een Noot:
groot deel van de organisatie in han- 1) Dit kamp had de naam Stalag
den.
(stamlager) 326.
Het was voor mij en voorzitter Henk ’t
Hooft van de Stichting Kindermonu- Foto's:
ment een onvergetelijke herdenking.
www.blumen-fuer-stukenbrock.de
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Uitnodiging tot deelname aan de

HERDENKING IN WOUDENBERG

NATIONALE HANNIE SCHAFT-HERDENKING

Op 16 oktober 1942 werden in het Treeckerbos te
Woudenberg 15 mannen door de nazi's doodgeschoten.
De groep gefusilleerden bestond uit 12 gevangenen uit
Kamp Amersfoort en 3 gijzelaars uit Haaren en Sint
Michielsgestel.

ZONDAG 27 NOVEMBER 2005
Verzamelen in de R.K. Groenmarkt Kerk,
Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem
13.00 uur: Openingswoord: Truus Menger
13.15 uur Spreker: Philine Lachman-Polak Studievriendin van Hannie Schaft. (Zij zat ondergedoken bij haar
ouders in Haarlem tijdens WOII)
Zang: Irene Maessen, sopraan
Pianobegeleiding: Marja Bon

Dit jaar op 16 oktober waren er tijdens de jaarlijkse herdenking
bij de diep in het bos gelegen plek ook enkele AFVN'ers
aanwezig, ieder met hun eigen drijfveren. Joop Ackerman
was daar omdat er ook iemand uit Wageningen gefusilleerd
was. Piet Schouten was er als inwoner van Woudenberg, Jan
(Cornelis) Cleton uit Eerbeek omdat de oom waar hij naar
vernoemd is daar ook doodgeschoten werd en Jopie Gerritsen
uit Deventer met haar zoon die daar haar schoonvader en. zijn
opa eer kwamen bewijzen omdat die ook daar gefusilleerd is.

Daarna zal de start zijn van de
STILLE TOCHT TER HERDENKING
VAN HET VERZET GEPLEEGD DOOR VROUWEN
IN 1940 - 1945 EN
TEGEN RACISME/FASCISME/DISCRIMINATIE
14.00 uur: Kenaupark, Haarlem, bij het Monument
“Vrouw in Verzet”
Gedichten worden voorgedragen door Marijke KartenPels

Moeder en zoon Gerritsen leggen bloemen bij het monument

Kranslegging aan de voet van het monument
Volgorde: Gemeente Haarlem, Stichting, deelnemers.
Hierna gaan we terug naar de R.K. Groenmarkt Kerk,
Nieuwe Groenmarkt 12
voor een kopje kofﬁe/thee.
Ook kunt u de tentoonstelling “Mädchen erwarten die
Moffen nicht” bekijken in de kerk over het Haarlemse
Verzet, samengesteld door onze Stichting en de Gedenkstätte Gestapokeller in Osnabrück.

Op deze foto onze voorzitster Celine v.d. Hoek tijdens de Hannie
Schaftherdenking vorig jaar. Celine legt daar al vele jaren een
bloemstuk namens de AFVN
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Joop en Piet kijken toe

De lijst met namen

Eén van de 15, Jan Cornelis Endeveld samen met zijn verloofde Riet Cleton in gelukkiger dagen
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Berichten uit de
Brief van de FIR ter gelegenheid
van de verjaardag van de VN – aan
Koﬁ Annan
De Internationale Federatie van Verzetsstrijders – Bond van Antifascisten
(FIR) feliciteert de secretaris-generaal met de 60e verjaardag van de
Verenigde Naties. De oprichting van
de VN op 24 juni 1945 is een van de
resultaten van de anti-Hitler coalitie
in de samenwerking van staten en
volkeren. De militaire nederlaag van
het Duitse fascisme en de bevrijding
van Europa van fascisme en oorlog
waren een feit.
De VN werden opgericht als nietmilitair platform om een instrument
voor de regeringen te kunnen zijn
voor oplossing van conﬂicten. Binnen de VN behoren de landen samen te werken op gelijke basis voor
vrede, sociale rechtvaardigheid en
ontwikkeling. Het handvest van de
VN gaat uit van een sociale en politieke basis voor een democratische
en rechtvaardige maatschappij. In de
afgelopen zes decennia ondernam
de VN talloze initiatieven op dat gebied (er is ook misbruik gemaakt van
de VN, zie de oorlogen tegen Korea
en Joegoslavië,red.). De FIR als internationale federatie van voormalige verzetsorganisaties, partizanen,
gedeporteerden,
geïnterneerden
en vervolgden, samen met de antifascisten van nu, is er trots op - als
“Ambassadeurs van de Vrede” en als
erkende non-gouvernementele organisatie (NGO) - dat zij er op diverse
wijzen aan meegewerkt heeft.
Zoals de FIR aan Koﬁ Annan verklaarde tijdens de ontmoeting van 9
mei in Moskou, komt onze federatie
ook in de toekomst haar verplichtingen na en maakt ze zich sterk voor
vrede en democratie, tegen racisme,
vreemdelingenhaat en antisemitisme,
voor sociale rechtvaardigheid, tegen
elke vorm van neofascisme. Zodoende werken we mee aan de uitvoering
van het VN-Handvest.
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60 jaar bevrijding – 60e verjaardag van de
overwinning
Bevrijding van de kampen en de
rol van internationale comités
Indrukwekkend en van bijzonder
belang waren de herdenkingen van
de 60e verjaardag van de bevrijding
van de fascistische concentratiekampen. In april en mei volgden herdenkingen in de concentratiekampen
Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Dachau,
Neuengamme en Mauthausen. Ontelbare overlevenden uit de kampen
uit diverse landen, in het bijzonder uit
Oost-Europa, namen eraan deel. Dit
werd mogelijk gemaakt door de steun
van regeringen, donaties en steun uit
de bevolking.
Tijdens de manifestatie van het internationale Buchenwald Comité (IKBD)
op 10 april stond de voorzitter Bertrand Herz samen met andere overlevenden stil bij het lijden, het verzet en
de bevrijding op 11 april 1945. Kleinkinderen van voormalige gevangenen riepen op vast te houden aan de
historische “Eed van Buchenwald”.
Enkele duizenden deelnemers aan
deze manifestatie, waaronder vele
jongeren, onderstreepten de eis van
de gevangenen van Buchenwald die
ook vandaag nog politieke en maatschappelijke steun verdient. Diezelfde
ochtend vond de ofﬁciële herdenking
plaats van de Duitse regering in het
theater van Weimar. Buiten Schröder
betraden ook voormalige gevangenen het podium en benadrukten de
betekenis van het antifascistische
verzet voor de historische identiteit
van het huidige Europa.
Ook op andere bevrijdingsvieringen
spraken voorzitters van de respectieve kampcommissies als vertegenwoordigers van de overlevenden
naast politici van federaties en regeringen. Zij onderstreepten dat er tegenwoordig alles aan gedaan moet
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worden - met alle mogelijke politieke
middelen – om geschiedvervalsing
en een herleving van neofascisme
en extreemrechts te voorkomen. Het
is van groot belang ook na deze herdenkingen de stemmen van de overlevenden en zij die solidair zijn met de
politieke boodschap van de gevangenen, te laten horen tegen neofascisme en geschiedvervalsing. In dit
verband verdient de oproep van het
internationale Auschwitz Comité om
de groep van voorzitters van kampcomités nieuw leven in te blazen alle
steun! Dit zou ﬂink wat gewicht in de
schaal leggen in het politieke debat
over de toekomst van de herdenkingen en monumenten. De FIR zal alles
doen wat in haar macht ligt om deel
te nemen aan dit proces van hereniging, aldus Ulrich Schneider.
Mauthausen, een stuk hel op aarde
Meer dan 21.000 mensen uit vijftig
landen namen deel aan de manifestatie en het feest ter gelegenheid van
de 60e verjaardag van de bevrijding
van het kamp op de voormalige appèl-plaats, georganiseerd door het
Mauthausen Comité Oostenrijk.
Voorzitter Heinz Fischer hield de
openingsrede. Aanwezig waren afgevaardigden van regering, politici,
vakbeweging, delegatie van KZ’s en
verwante organisaties. Na de aankondiging van de delegaties, waaronder het Oostenrijkse Mauthausen
Comité, begon de internationale demonstratie met deelname van diplomatieke vertegenwoordigingen.
Winnares van de lezingencompetitie
op Oostenrijkse scholen, Ivon Micof,
hield een toespraak, waarin ze uiting gaf aan de onverschilligheid van
jongeren over de misdaden en martelingen van de nazi-barbarij. Zoiets
is onbegrijpelijk voor haar en ze riep
op “tegen elke schending van mensenrechten op tijd zelf in verzet te komen”. In zijn herdenkingsrede benadrukte voorzitter Fischer onmisken-
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baar dat het onacceptabel is dat een
aantal mensen de misdaden van de
nazi’s probeert te relativeren. Zoiets is
ontoelaatbaar en is een schande om
vol te houden. Zijn “nooit meer!” was
een duidelijke uitdrukking in de geest
van antifascisme en een oproep tot
handelen en werken in die zin.
Foto links:
Ontmoeting met Koﬁ
Annan. v.l.n.r. Michel
Vanderborght voorzitter
FIR, Koﬁ Annan secretaris-generaal VN, Ulrich
Schneider secretarisgeneraal FIR en Vilmos
Hanti vice-voorzitter FIR

Bron: Der neue Mahnruf, Hrsg. KZ-Verband/ VdA Österreichs, Nr. 5-6/2005
Moskou 9 mei – Dag van de overwinning
De “Dagen van de Overwinning” op 8
en 9 mei 2005 in Moskou waren het
hoogtepunt van de herdenkingsceremonies van de 60e verjaardag van de
bevrijding. Ontelbare internationale
genodigden, onder meer zestig staatsen regeringsleiders en VN-voorzitter
Koﬁ Annan en tweeduizend antifascistische veteranen namen hieraan deel.
De FIR was door de Russische regering uitgenodigd voor deze meeting
en werd vertegenwoordigd door voorzitter Michel Vanderborght, vice-voorzitter Vilmos Hanti en algemeen secretaris Dr. Ulrich Schneider. Helaas
was Christos Tzintsilonis verhinderd;
zodoende was slechts een deel van
het uitvoerende comité van de FIR in
Moskou. Er was weinig tijd voor planning, aangezien de ene ontmoeting na
de andere volgde: kranslegging, ontvangst door de Defensieraad, bezoek
aan het legermuseum, feestelijkheden
in het Bolschoi- theater en als hoogtepunt de parade in de ochtend van
9 mei met circa 1500 veteranen aan
kop. Zij waren het die hun vaderland
bevrijdden van fascisme en het Duitse
leger tot overgave dwongen. Nadien
werden de internationale gasten uitgenodigd in het Kremlin.
De FIR-vertegenwoordigers voerden

interessante en boeiende discussies
met Koﬁ Annan, president Putin, politici uit België en Hongarije, de voorzitter van de World Veterans Federation (FMAC) en overige gasten. De
dag tevoren sprak Vanderborght een
begroetingswoord tijdens de receptie
van de Russische Defensieraad. In
de namiddag van 9 mei was Ulrich
Schneider namens de FIR bij de DuitsRussische rondetafel-discussie met
president Putin en kanselier Schröder.
In Moskou was volop gelegenheid om
het contact te versterken met de organisaties van het voormalige verzet.
Veteranen van de Grote Vaderlandse
Oorlog (zo genoemd in de voormalige
Sovjet-Unie), soldaten, partizanen en
antifascisten waren aanwezig in het
centrum, als een reis door de tijd, bij
de parade, de ontvangst in het Kremlin
tot aan de festiviteiten in de avond van
9 mei op het Rode Plein. Ze kunnen er
trots op zijn dat ze zestig jaar geleden
hun bijdrage hebben geleverd aan de
bevrijding van hun land en de wereld
van het Duitse fascisme.

Een politiek schandaal in de Bondsrepubliek
Elk jaar publiceert de
Duitse minister van
Binnenlandse Zaken
het rapport “Bescherming van de Grondwet” waar onder de kop
“rechts-extremisme”,
“links-extremisme”,
“gevaar voor de veiligheid en extremisme
van
buitenlanders”,
“spionage en andere
informatie activiteiten”
de “veiligheidssituatie
van de BondsrepuDe FIR-delegatie met de Russische president Poetin
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bliek Duitsland” worden omschreven.
In het rapport van 2004 werd de FIR
voor de eerste keer onder de kop
“links-extremistische doelen” vermeld.
Letterlijk wordt in Koude Oorlogstaal
geschreven op pagina 160 (vertaling):
“ In mei nam de VVN – Bund der
Antifaschisten de leiding over van
de eveneens inactieve koepelfederatie van de communistische verzetsstrijders ‘Fédération Internationale des Résistants’ (FIR). Hun
kantoor werd verplaatst van Wenen
naar Berlijn; SCHNEIDER werd de
nieuwe Secretaris-Generaal van de
FIR.” Als bewijsstuk wordt verwezen naar een krantenartikel van 14
mei 2004 (“Unsere Zeit”). Het artikel
bevat echter geen verdere informatie.
De FIR heeft protest aangetekend bij
Otto Schily, minister van Binnenlandse Zaken, tegen de discriminerende
vermelding als zodanig in het bewuste rapport. Minister van Binnenlandse
Zaken Schily zou zich beter laten
voorlichten door kanselier Schröder
over de FIR, aldus Ulrich Schneider.
Schröder ontving tijdens de viering in
Moskou het actuele informatiebulletin
van de federatie van voormalige verzetsstrijders, gedeporteerden en geïnterneerden. De FIR zet zich in tegen
de opkomst neofascisme, racisme,
antisemitisme, vreemdelingenhaat in
de Europese landen, tegen geschiedvervalsing. Tijdens een onderhoud met
Koﬁ Annan op 9 mei 2005 in Moskou
benadrukte de voorzitter van de FIR
en voormalig Belgische verzetsstrijder
Michel Vanderborght opnieuw de opdracht “Ambassadeur van de Vrede”.
Zo’n verbintenis als “links-extremistisch” te schetsen is in tegenstelling
met de consensus van Europese democraten.
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Solidair met de FIR
Het bestuur informeerde direct alle
aangesloten federaties en politici
over dit schandaal. Hierop volgden
overweldigende reacties. Ontelbare
solidariteitsverklaringen en protestbrieven kwamen binnen bij de Duitse
regering, de Duitse ambassades en
Duitse afgevaardigden in het Europees parlement. De FIR ontving onder
andere reacties uit: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Mexico, Nederland (AFVN), Portugal, Rusland,
Spanje, Venezuela. Kranten uit diverse landen, bijvoorbeeld in Bulgarije,
Denemarken (Håndslag), Duitsland
(Junge Welt, Neues Deutschland, Unsere Zeit), Griekenland (Rizospastis),
Luxembourg (Zeitung des Letzeburger Volk), Mexico, Nederland (Manifest), Portugal en Rusland (Prawda),
berichtten over dit onderwerp.
De Deense “Folkebevægelsen Mod
Nazisme” (volksbeweging tegen Nazisme) schrijft: deze veroordeling van
de FIR herinnert ons aan de aanduiding van Deense verzetsstrijders
1940 - 1945 als “terroristen”.
Een zelfde vergelijking maakt de
Franse “Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide”. Het verzet tegen de fascistische bezetting en de
vichy-collaboratie werd “subversief”
genoemd; heden ten dage is het een
eer dat straten en pleinen in het hele
land de namen dragen van die kameraden. De FNDIRP herinnerde aan de
tegenstelling dat Schröder zich politiek proﬁleert door zijn deelname aan
de bevrijdingsceremonies zoals in
Auschwitz Birkenau, terwijl tegelijkertijd organisaties van de antifascistische federaties worden neergezet als
een ‘vijand van de grondwet’.
In Griekenland protesteerden alle FIR
federaties – ongeacht hun politieke
achtergrond – tegen dit schandaal.
De POAO herinnert in dit verband aan
“de onaanvaardbare weigering van de
Duitse regering herstelbetalingen aan
ons land te doen en de slachtoffers
van het Hitler-fascisme schadeloos te
stellen.”
In Athene protesteerde de antifascistische federatie PEAEA met andere
groeperingen tegenover de Duitse
ambassade tegen de discriminerende vermelding van de FIR in de ‘Bescherming van de Grondwet’ (zie de
protestbrief van de AFVN in de Anti
Fascist nr.3). De vroegere secretaris-generaal van de FIR, Oskar Wies-

november 2005

ﬂecker schreef als vertegenwoordiger
van de Oostenrijkse KZ-federatie. Hij
herinnert aan de meer dan vijftig jaar
geschiedenis van de FIR en aan één
van de vroegere voorzitters, de Franse
verzetsstrijder Alix Lhote, 8 mei 2005
in Frankrijk benoemd tot “commandant
légion d’honneure”. Gelijktijdig verwijst Wiesﬂecker aan de aanduiding
van de FIR door de VN als “Ambassadeur van de Vrede” en de NGO-status
met UNESCO. Hij verzoekt Schily als
minister zijn politieke ‘vergissing’ te
herzien. Ook de “Asociación de Amigos de las Brigadas Internationales”
veroordeelt de actie van de minister
en verwijst naar het feit dat de FIR de
federatie is van voormalige strijders
tegen fascisme en nationaal-socialisme en vertegenwoordigers van de
huidige generaties, die het gedachtegoed levend willen houden. De solidariteitsbrief uit Mexico vergelijkt de
aanklacht tegen de FIR met verklaringen “dat antifascistische gevechten in
onze steden fout waren “, “dat de oprichting van een antifascistisch front in
Mexico fout was en dat het fout was
gevochten te hebben in de Internationale Brigades, of tegen elke vorm
van fascisme gestreden te hebben”.
Dit laat men niet toe! Daarom verzekeren de Mexicaanse antifascisten
de FIR van hun volledige steun. Zelfs
president Chavez van Venezuela benadrukte op het 16e Wereldjeugd festival zijn solidariteit met de FIR.
Laatste nieuws uit Wunsiedel
De geplande demonstratie van neofascisten uit heel Europa op 22 augustus in Wunsiedel (ter ‘ere’ van
oorlogsmisdadiger Hess) kon dit jaar
voorkomen worden dankzij de inzet
van jonge en oude tegenstanders van
de nazi’s. De antifascisten hadden
als slogan: “Wunsiedel ist bunt nicht
braun!” (bont gekleurd, niet bruin).
Kleine demonstraties van neonazi’s uit
onder andere Scandinavië en Duitsland konden echter wel plaatsvinden
in Berlijn, Neurenberg, Peine en Denemarken. Het vereist een constante
waakzaamheid en overtuigingskracht
om de autoriteiten te doen besluiten
tot een verbod van fascistische bijeenkomsten.
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16e Wereldfestival van Jongeren
en Studenten (WFYS)
7 - 15 augustus 2005 Caracas / Venezuela
Van 7 tot 16 augustus vond – met
17.000 gedelegeerden uit 144 landen
- het 16e Wereld Jeugd Festival voor
jongeren en studenten plaats in Venezuela onder het motto “Voor vrede
en solidariteit, tegen imperialisme en
oorlog’.
De delegaties wisselden informatie uit
over de politieke strijd in eigen land.
Op bijeenkomsten en in de eindverklaring werd de solidariteit met de volkeren die vechten voor hun bevrijding,
onderstreept. Het scala aan eisen
omvatte onder meer de strijd voor een
gezond milieu, gratis onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen.
Ook voor de FIR zijn de wereldjongerenfestivals van groot belang. De laatste decennia waren FIR-delegaties
vaak ofﬁciële deelnemers aan bijeenkomsten. Voormalige verzetsmensen
namen deel aan de discussie bij het
thema ‘nooit meer fascisme, nooit
meer oorlog!’
De FIR was op het 16e Wereld jeugdfestival in Caracas vertegenwoordigd
door aanwezigheid van voorzitter
Michel Vanderborght, eregast op het
festival, gezien zijn jarenlange inzet
voor de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY). FIR-vicevoorzitter Vilmos Hanti nam deel als
vertegenwoordiger van de Hongaarse
Vereniging voor Kinderhulp.
Het thema FIR en solidariteit met antifascisten stond eveneens centraal op
dit wereldfestival. Nadat deelnemers
hadden verwezen naar de discriminerende aanduiding van de FIR in het
Duitse rapport van het Bureau ter Bescherming van de Grondwet, bereikte
de FIR-vertegenwoordigers een solidariteitsverklaring van president Hugo
Chavez onder de slogan: “Unidos
contra el Fascismo – samen tegen
fascisme!”
Voorjaar 2006: Internationale Conferentie
In het voorjaar van 2006 zal de FIR
een internationale conferentie met als
thema “Neofascisme in Europa” organiseren in België. Deelnemers uit
meer dan 20 landen worden verwacht.
Nadere informatie over de conferentie
zullen wij u als lezers van de AntiFascist t.z.t. toezenden. Meer over de FIR
kunt u lezen op de website: www.ﬁr.at
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Indonesië-weigeraars moeten worden geëerd
Henny Zwart

“Gij komt niet als veroveraar
maar als bevrijder”, zo stond het
in de dagorder die generaal Spoor
meegaf aan soldaten die september
1946 werden verscheept naar Indonesië. Een grove leugen. Het voormalig passagiersschip ‘Boissevain’
werd ingericht als transportschip
voor de troepen. Dienstplichtige
soldaten van de ‘zeven-decemberdivisie’ kregen het bevel naar ‘Indië’ te gaan, of ze wilden of niet. De
weigeraars zouden moeten worden
geëerd, niet de veteranen. Een drietal dienstweigeraars aan het woord.
Zij werden nooit gerehabiliteerd.
Het schip vertrok 24 september 1946
vanuit Amsterdam. Op weg om oorlog te voeren. Een koloniale oorlog
die verhullend ‘politionele actie’ werd
genoemd met de veelzeggende toevoeging ‘Operatie Product’. Het ging
immers om het behoud van de Nederlandse economische belangen in Indonesië. Oorlogvoeren om de kruidnagels...
Veel soldaten weigerden dienst
Er waren nogal wat dienstplichtigen
die weigerden naar ‘ons Indië’ te vertrekken. Zij kwamen na het laatste
verlof voor de inscheping niet terug
in de kazernes. De maandag voor de
afvaart ontbrak 40 procent. Nog dezelfde avond hield Generaal Kruls
een donderrede in een ingelaste radiouitzending. Wie zich niet zou melden
zou voor de krijgsraad komen. Het
dreigement had weliswaar effect maar
toch ontbrak bij de afvaart - zaterdag,
24 september 1946 - nog 30 procent
van de dienstplichtigen. Ze werden
beschouwd als deserteurs en moesten
onderduiken. Voor sommigen was dat
- na ervaringen tijdens de Duitse bezetting - de tweede keer.
Duizenden verzoeken om vrijstelling
Het aantal dienstweigeraars in de jaren 1946-1949 was voor Nederlandse
begrippen ongekend hoog. Duizenden
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verzoeken om vrijstelling van dienstplicht werden verstuurd. Een klein
deel van die groep gewetensbezwaarden kreeg vrijstelling, kon de dienstplicht op een andere manier invullen.
De Indonesië-weigeraars hebben geen
beroep gedaan op bijvoorbeeld de
mogelijkheid van vervangende dienstplicht. Zij waren niet tegen dienstplicht, maar tegen het voeren van een
koloniale oorlog.
Van een aantal van deze Indonesiëweigeraars zijn enkele jaren terug interviews verschenen. Zo vertelde een
van hen - Jan Noort - dat hij zich in
1945 als vrijwilliger gemeld had “om
Indië te verlossen van de Japanners”. (1)
Enkele jaren later, in 1948, moest hij
opkomen voor z’n nummer. Maar toen
weigerde hij. “Ik heb bij de militaire
keuring waarvoor ik opgeroepen was
meteen duidelijk gemaakt dat ik weigerde om naar Indonesië te gaan en
daarbij ook gezegd dat ik me ook niet
zou melden in de kazerne. Ik was toen
lid van de Vredesgroep van de Doopsgezinde Jongeren Bond en fel tegen
een koloniale oorlog.” Jan Noort werd
gekeurd en gezond bevonden... “September 1949 stond de MP voor mijn
deur”, aldus Jan Noort. Hij werd door
de militaire politie meegenomen en
heeft enkele jaren als ‘deserteur’ in
gevangenissen gezeten.
Eentje van het regiment Jagers die
niet ging
Jan Van Luyn was als oudste van
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drie broers in het laatste oorlogsjaar
in januari 1944, opgeroepen voor de
Arbeitseinsatz. Hij dook onder in zijn
geboorteplaats Utrecht. Zijn stamkaart en bonnen werden ingetrokken.
Tweejaar later, dus NA de oorlog, in
de beginjaren van de wederopbouw,
moest ‘de jongen’ van Van Luyn zich
opnieuw schuilhouden.
Als dienstplichtige was hij namelijk
ingedeeld bij het Regiment Jagers dat
eind 1946 naar Indonesië zou vertrekken. Hij ging niet, maar dook onder.
Voor hem was dat de tweede maal in
een kort tijdbestek. “Via een oom van
Aaf, toen m’n meisje en nu al jaren
mijn vrouw, kreeg ik tijdens m’n onderduik toch een betaalde baan. Dat
was bij de NDSM, de scheepswerf in
Amsterdam noord. Ik kon zelfs naar
de bedrijfsschool en heb daar m’n vak,
lassen geleerd. Op die werf werkten
trouwens meer weigeraars. Daarvoor
zorgden de collega’s. De solidariteit
stond hoog in het vaandel. Op een gegeven moment kreeg ik zelfs een rentekaart. Zodoende voelde ik me geen
onderduiker.
Ik ging dus iedere morgen op het
ﬁetsie naar het werk, verdiende wat
anderen verdienden en had intussen
vaste verkering met Aafje. Een ideale
situatie? Nou, toch niet. Want trouwen
konden we niet. Een eigen woning
vragen was er niet bij. Want ik werd
wel gezocht...” Tot aan z’n arrestatie
woonde hij bij zijn schoonouders.
Van Luyn: “Het was 7 juni 1950, een
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gewone werkdag. Vroeg op en met
het ﬁetsie racen naar de pont aan de
Hemweg, de verbinding met Amsterdam noord. Nog voordat ik de pont op
kon rijden werd ik gepakt. Zes man
in splinternieuwe ketelpakken zetten hun ﬁetsen als een V-snaar voor
mijn voorwiel. Ze hadden al vanaf
de Spaarndammerstraat naast, achter
en voor me gereden. Door die ketelpakken dacht ik dat het ook arbeiders
waren die naar de overkant moesten.
Op een gegeven moment had ik zelfs
nog geroepen dat ze op moesten lazeren, omdat ik m’n pont moest halen... Juist op dat moment haalde één
van die gasten, het bleek later een
wachtmeester te zijn, een revolver te
voorschijn. Toen wist ik wat er aan de
hand was en ik heb me toen gedwee
naar het politiebureau in de Spaarndammerstraat laten brengen”. Jan van
Luyn kreeg twee jaar en zes maanden
gevangenisstraf.
“Strijdig met de grondwet, maar daar
hadden die gasten maling aan...”
Die eerste uitzending van militairen
naar Indonesië in 1946 was trouwens
in strijd met de grondwet. Artikel 192
luidde namelijk “dienstplichtigen
te land mogen niet dan met hun toestemming naar Nederlandsch-Indië,
Suriname of Curacao worden uitgezonden.”
Dit artikel werd door de Londense
regering in 1944 buiten werking gesteld. Het besluit daartoe moet ingegeven zijn door de oorlogvoering
tegen Japan. Maar na de oorlog zou-

den dan wel eerst verkiezingen gehouden moeten
worden. Pas dan kon
een wetsontwerp bij de
nieuwe Tweede Kamer
worden ingediend. En
weer later zou goedkeuring van de Eerste Kamer
kunnen volgen. Daarvan
was geen sprake toen de
Boissevain vertrok... Oók
later werd niets gedaan
om een en ander recht
te zetten. Zelfs na de ca- Op 24 juli demonstreerden 20.000 mensen tijdens een demonpitulatie van Japan bleef stratie tegen de koloniale oorlog (Foto’s uit ‘Er waren er die
de regering zich op het níet gingen’)
oordeeld tot straffen van twee maan‘Londense’ koninklijk beden tot vijf jaar. Volgens professor L.
sluit beroepen.
de Jong moeten er veel meer weigeraars zijn geweest. In de geschiedenis
Retourtje afzender
Intussen stuurden honderden weige- van het Koninkrijk der Nederlanden
raars hun uniform naar het ministe- in de Tweede Wereldoorlog schreef
rie van Oorlog retour. Zij deden dat hij onder meer “Velen werden vrijop aanraden van ‘professor’ Pootjes wel onmiddellijk opgepakt nadat zij
die in Hilversum actief was in de an- niet van het inschepingsverlof waren
timilitaristische gemeenschap ‘De teruggekeerd. Ze werden dan alsnog
Vredesstichters’. Hij kwam na bestu- aan het transport toegevoegd”, aldus
dering van de grondwet - net als veel De Jong.
anderen - tot de conclusie, dat het Het komt overeen met de ervaring
wettelijk kader voor uitzending van van de Groningse weigeraar Kobus
dienstplichtigen ontbrak. Daarop stel- Balk. Zijn vader was in 1941 al door
de Pootjes zijn huis beschikbaar als de Duitse bezetter gearresteerd en is
vrijplaats voor Indonesië-weigeraars. in 1942 in Buchenwald omgekomen.
Net als anderen die zo kort na de oor- In 1949 kreeg Kobus de oproep voor
log onderdak boden aan de Indonesië- de dienst in Indonesië in de bus. Hij
moest zich nog laten keuren maar in
weigeraars.
In die naoorlogse periode van 1946 dezelfde brief lag de datum van aftot 1949 werden van de 4000 Indone- vaart al vast. Kobus kreeg een korte
siëweigeraars er 2600 berecht en ver- opleiding bij de infanterie. Toen hij
naar Indonesië moest is Kobus Balk
ondergedoken. “Toen ik later voor de
krijgsraad stond zat mijn moeder achter me te huilen. Maar ik ben er nog
goed van afgekomen. Straf gelijk aan
voorarrest en nadienen in Nederland.
Mijn grootvader heeft nog brieven
geschreven naar het gerecht dat ze er
rekening mee moesten houden dat het
hier ging om een verzetsweduwe die
al genoeg klappen te verduren had gehad”, aldus Kobus Balk.

Na vrijlating konden weigeraars altijd rekenen op een enthousiaste ontvangst.
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1) De interviews zijn opgenomen in
‘Er waren er die níet gingen’, Henny
Zwart, in 1995 uitgegeven bij uitgeverij ‘Solidariteit’ in Amsterdam.
Eerder geplaatst in Manifest nr 16

17

SPROOKJES VAN TOOS

1

Dualisme: meest
sublieme vorm van
democratie of volksverlakkerij?

Sp r o o k j e

Allen, die mij langer kennen dan vandaag,
weten het antwoord al. Immers, als ik de
vraag zo open en bloot stel, dan zit er vast
een addertje onder het gras.
Nou, jullie hebben goed gedacht.
Volgens mij is dat veelgeprezen dualisme (=
de gemeenteraad controleert en bekritiseert
de wethouders van de eigen partij nog strenger dan die van de tegenpartij) gewoon een
meer veredelde vorm van het “wie kan het
verste spugen?” in de zandbak.
Eigenlijk is hier natuurlijk een meer plastische vorm van haantjesgedrag bedoeld,
maar dat kun je moeilijk in druk laten verschijnen.
Iedereen moet zelf maar bedenken en invullen wat van toepassing is.
Want zeg nou zelf!?
In een land waarin het staatshoofd niet
gekozen wordt om zijn/haar vaardigheden en
beminnelijkheid, maar opvolgt omdat hij/zij
geboren is in de wieg, die in de slaapkamer
stond van het vorige staatshoofd, kan toch
onmogelijk ware, opbouwende, welgemeende kritiek bestaan. Laat staan echt tegengaan van belangenverstrengeling.
Alles en iedereen wordt immers - in zo’n
sprookjesland - beoordeeld naar afkomst en
sociale plek.
Of geloven jullie nog steeds in sprookjes?
Ik niet!
Ik schrijf ze zelf; ik geloof er niet in.
Alle mede-republikeinen, ik wens ons veel
sterkte voor de toekomst.
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Sprookje

2

Van nomade naar wereldburger
Inmiddels “zit ik (op mijn 61e) achter de geraniums”. Nou ja, bij mij zijn dat “scherpe vrouwentongen” en olifantjes, maar toch. Ik heb er
niet voor gekozen, het is me overkomen.
Toen ik, op mijn 33e, in deze woning kwam
- mijn 34ste adres - had ik echt het plan om
mijn nomadenbestaan tot dan eraan te geven
en dat om te zetten in dat van ‘reiziger’.
Ik heb dat ook een tijdje kunnen doen. Nu
gaat dat alleen nog met erg veel hulp, die ik
niet heb, omdat ik die niet kan ‘inkopen’.
Toch ben ik nu een wereldburger(es). Denk ik,
in mijn hoogmoed.
Hoe?
Door Internet.
Dank je wel, WWW.
(Toch iets waarvoor ik die VS-Amerikanen
dankbaar ben!)

Sprookje

3

Halleluja, eindelijk allemaal gelijk!!!
Wat betekent die ‘C’ van CDA?
Die ‘C’ staat voor christelijk; dat zeggen ze
zelf. En voor beschaafd; van ‘respect’. Dat
woord ligt JP in de mond bestorven.
Beschaafd en christelijk heeft dat iets te
maken met sociaal?
Laat ik dat nou altijd gedacht hebben.
Fout, Toosje!
‘C’ is van contrast. Van tegenstelling. Van
kloof. Diepe kloof. Tussen arm en rijk.
Wat dacht je anders, dat de nieuwe zorgverzekering teweeg zal brengen?
“Allemaal gelijk. Allemaal evenveel.”
Is meer dan 10% van je inkomen (minima)
voor zorg gelijk aan minder dan 6% (modaal
en vele malen modaal)?
Die 8½ voor wiskunde was vast helemaal
fout.
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Sprookje
Sprookje

4

Terug naar de natuur?

Hiep, hiep, hoera. Eindelijk ook in
China!
Heerlijk, heerlijk. Ook China (Hong Kong) kent nu
de geneugten van het Disney-sprookje-in-een-pretpark. Wat fijn toch!
Hoeven ze nu niet meer naar hun Kabuki-theater.
Dat bestaat al eindeloze eeuwen. Volledig gedateerd!
Eindelijk zijn zij ook gelijkgeschakeld en kunnen ze
kennis nemen van de Westerse beschaving.
Leve de vrijheid en de democratie! Leve de vrije
markt!

Sprookje

5

Waar komt die agressie toch
vandaan?

Wetenschappers met een sociale insteek
hebben vastgesteld, dat in 2004 (aangifte
IB/PVV) chronisch zieken ten op zichte
van 2003 er gemiddeld € 160 op achteruit zijn gegaan.
Het enige commentaar van de minister
was: “Dat is maar fictief.”
Fictief??
Omdat mijn hersens nog steeds werken,
ondanks het kreupele lijf, ben ik het hele
voorjaar (dit jaar en eerdere jaren) “de
boer op” om ouderen (55+) te helpen
met die aangiftes.
Die mindere koopkracht is bepaald niet
fictief.
Ik kan het staven met cijfers, mevrouw
de minister/staatssecretaris.
Als u zelf arm, oud of kansloos was, zou
u door een dergelijke bejegening (zo respectloos) ook niet agressief worden?
Ik ben zelf zeer pacifistisch opgevoed
(groot gegroeid in het socialisme). Maar
zelfs ik word af en toe witheet, als ik
weer hoor klagen over zo weinig respect
in ons land.
Alle hoge bomen: “Respect krijg je niet
zomaar; dat moet je verdienen.”
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Leven als kluizenaar? De nieuwste trend.
Voor miljonairs. Als je miljonair bent geen
punt, toch?
Maar wie neemt mij (een beetje veel krakkemikkig) terug in een zorgverzekering, als ik
er eenmaal “uit” ben?
Die respectvolle bedenkers van het nieuwe
stelsel vast niet.
Toen ik belde voor een reparatie aan mijn
trippelstoel (zonder zou ik deze sprookjes
echt niet meer kunnen produceren), kreeg
ik te horen: “Nou, nou. Zo te zien is er al
heel wat aan gerepareerd!”
Ik wist nog net een lelijk woord binnen te
houden. Zo’n jufﬁe kan d’r ook niks aan
doen. Denk ik.

Sprookje

7

., de waarheid achterhaalt haar wel

Dat hoge omes altijd ook hoge principes hebben, dat zeggen ze allemaal. Dat ze ze ook
allemaal naleven, dat betwijfelde ik altijd al ten
zeerste.
Dus ontboezemingen over die dode, hoge ome
sloegen bij mij niet in als een bom.
Maar het spreekwoord over die leugen (“… de
leugen regeert in dit land,” klaagde zussie) en
die waarheid schoot me toch wel even te binnen.
Ach ja, je hebt witte en je hebt zwarte schapen.
Dat houdt de boel toch heerlijk gezellig.

Sprookje

8

Alle wapens weg?
Dat zou nog eens een sprookje zijn!

De machtigen dezer aarde claimen het uitoefenen van geweld. Zij moeten toch het voorbeeld geven?
In New Orleans (VS) schieten ze op plunderaars. “We moeten wel, om erger te voorkomen.”
In Ceuta (Spaanse enclave in Marokko) schieten ze op hekkenklimmers. “We moeten wel.
Europa is vol.”
In Berlijn (DDR) werd er geschoten op deserteurs. “Dat was zwaar misdadig. Alle betrokkenen moeten berecht worden. Daar moeten we
mee door blijven gaan. Verjaring? Voormalig
staatsrecht? Echt niet!”
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Criminele partners:

Het VS-grootkapitaal en de nazi’s
Uit: Der Funke, vertaling Toos Plug
“Het kapitaal is als de dood voor
het ontbreken van winst of het
ontstaan van een zeer kleine winst.
Als de winst toeneemt wordt de
durf van het kapitaal groter. 10
procent betekent zekerheid en
men kan die overal insteken. Bij
20 procent wordt het leuk. Bij 50
procent kun je wat riskeren; voor
100 procent lap je alle menselijke
wetten aan je laars; 300 procent en
misdaad bestaat niet meer, risico
loop je niet meer, zelfs als de dood
erop volgt.” (Thomas Dunning,
schoenmaker uit Engeland, die
rond 1840 protesten van zijn collega’s organiseerde tegen de invoering van industriële fabricage*)
General Motors en Ford
Toen zestig jaar geleden GI’s van de
VS vochten tegen de legers van Hitler
in Europa, ontdekten zij tot hun verbazing, dat het Duitse leger vrachtwagens van het merk Ford in gebruik
had. Als die GI’s de hemel boven hen
hadden kunnen bekijken, zouden ze
gezien hebben, dat de nazi’s vliegtuigen hadden, gebouwd door Opel, een
dochtermaatschappij van General Motors. In 1939 leverden de vestigingen
van GM en Ford 70% van de auto’s
voor de Duitse markt. Onderzoek in
archieven heeft uitgewezen, dat sommige Amerikaanse managers in beide
bedrijven zich niet hebben verzet tegen het omzetten van de productie
van GM en Ford in Duitsland en het
door Duitsland bezette Frankrijk en
Polen in militaire productie.
Bradford Snell, één van de onderzoekers, heeft de betrekkelijke betekenis
van Zwitserland, dat de ﬁnanciële activiteiten van de nazi's in de Tweede
Wereldoorlog ondersteunde, vergeleken met de betekenis van GM voor de
Duitse fascisten. Snell schrijft:
“Zwitserland was enkel een opslagplaats voor buitgemaakt geld. GM was
een integraal onderdeel van de Duitse
oorlogsindustrie. De nazi’s zouden
voor het binnenrukken van Polen en
Rusland Zwitserland niet nodig hebben gehad, maar GM wel.”
In 1998 nam de onderzoekster Miriam
Kleinman met betrekking tot Ford en
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de nazi’s het volgende standpunt in:
“Als we aan Ford denken, dan denken
we aan honkbal en appeltaart. We
denken er niet aan, dat er in de werkkamer van Hitler een portret hing van
Henry Ford.” In feite bestond de relatie
tussen Henry Ford en de Duitse dictator al van vóór 1933, toen de nazi’s de
macht grepen. Henry Ford was al op
de voorgrond getreden onder anti-semieten door het publiceren van talrijke
beledigingen aan het adres van het
Joodse volk in een krant in Dearborn
(Michigan), waarvan hij de eigenaar
was. Dat was voor Hitler aanleiding
om in 1931 in de Detroit News te verklaren: “Henry Ford is voor mij een
bron van inspiratie.”
Ogenschijnlijk was de bewondering
wederzijds. In juli 1938 ontving Henry
Ford van de Duitse regering het “ereteken van de adelaar van het Duitse
Rijk”, de hoogste onderscheiding, die
door de nazi’s aan buitenlanders werd
uitgereikt. Een maand later kreeg
James Mooney, een leidinggevend
personeelslid van GM, eveneens een
nazi-orde wegens “buitengewone verdiensten voor het Rijk”.
Op het einde van de oorlog noemde
Henry Schneider, een onderzoeker
van het VS-leger, een Duitse dochteronderneming van Ford “een wapenfabriek voor het nazidom en in ieder geval een van militaire vliegtuigen”, een
overeenkomst, die volgens Schneider
met toestemming van het hoofdkantoor van Ford tot stand was gekomen,
en de dankbaarheid van de fascisten
tegenover Ford en GM was gegrond:
Opel, de Duitse dochter van GM en de
Duitse Ford-fabrieken werden uiteindelijk de grootste en één na grootste
producent van vrachtwagens voor de
Duitse Wehrmacht.
De relaties tussen de beide auto-giganten en de Duitse staat waren voor
beide partijen van groot nut en bleven
hoogstwaarschijnlijk niet slechts beperkt tot het bouwen van vrachtwagens. Schneider, de onderzoeker van
het VS-leger, beweert, dat Ford in de
VS de Duitsers heeft geholpen bij het
verkrijgen van grote hoeveelheden
rubber; een feit dat van doorslaggevende aard was voor het garanderen
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van de mobiliteit van de Wehrmacht
in de aanvalsoorlog tegen de volken
van Europa.
De schrijver Snell beschuldigt GM ervan, dat het aan Hitler-Duitsland de
technologie heeft geleverd voor het
vervaardigen van synthetische benzine. Snell zegt, dat Albert Speer, die
verantwoordelijk was voor de bewapeningsindustrie, hem heeft verteld, dat
zonder die technologie Hitler “nooit
zou hebben overwogen Polen binnen
te rukken”. Het uitbreken van de oorlog in 1939 was voor GM en Ford vast
geen verrassing, want beide ﬁrma’s
waren op de Duitse markt elkaars
concurrenten sinds de jaren 20.
De aanval op Polen in 1939, waarbij
Duitse pantservoertuigen en Poolse
cavalerie tegenover elkaar stonden, was niet het einde van de nauwe samenwerking tussen de beide
dochtermaatschappijen van GM en
Ford en de fascistische staat. James
Mooney, die de buitenlandse tak van
GM leidde, voerde twee weken na de
inval in Polen gesprekken met Hitler, en aansluitend daarop ging de
Duitse dochter door met de productie
van oorlogsmaterieel voor de Duitse
Wehrmacht. De onderzoeker Charles
Higham beweert, dat de Ford-dochter
in het door Duitsland bezette Frankrijk na 1941 nog steeds vrachtwagens
voor de Wehrmacht bouwde en Ford
startte de bouw van een nieuwe vestiging in Algiers, om generaal Rommel te voorzien van vrachtwagens en
pantservoertuigen. Dat Sloan en Ford
doorgingen met de samenwerking van
hun dochterondernemingen met NaziDuitsland in de eerste 8 jaren van de
fascistische dictatuur (1933-1941) is
een sterke aanwijzing, dat de superrijken, de eigenaren van gigantische
productiemiddelen, het ethisch kompas, waarover de meeste mensen wel
beschikken, totaal ontberen.
De familie Bush: Witwassers van
de nazi’s
De Amerikaanse schrijvers Webster
G. Tarpley en Anton Cheitkin onthulden in hun recent uitgegeven boek
“George Bush: The Unauthorized Biography”, dat Prescott Bush, toentertijd
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stonden van Bush via de BB&H. Op
11 november 1942 kreeg de SilesianAmerican Cooperation, een onderneming die ook door Bush werd geleid,
een embargo opgelegd. In 1951 werd
dit embargo weer opgeheven en Bush
kreeg 1,5 miljoen dollar, die hij gebruikte voor nieuwe investeringen. Zij
betekenden een enorme uitbreiding
van de Bush-nalatenschap.

Prescott Sheldon Bush
(1895-1972)

het hoofd van de Bush-clan, met de
nazi’s collaboreerde. Hij was medeeigenaar van de Bank Brown Brothers
& Harriman (BB&H) in New York en
directeur van de Union Bank Coorporation, die de bankzaken van de
Duitse industrieel en nazi-aanhanger
Fritz Thyssen regelde. De UBC onderhield relaties met het Duitse staalconcern onder leiding van Thyssen
en Flick. Met de hulp van deze twee
VS-banken kon Thyssen via Nederland (Bank voor Handel en Scheepvaart in Rotterdam) geld overmaken
naar de VS. Volgens de VS-econoom
Thorn diende de UBC als geheim kanaal voor bescherming van het nazikapitaal, dat uit Duitsland naar de VS
werd gesluisd. Wilden de nazi’s weer
gebruik maken van hun geldmiddelen, dan stuurde de BB&H die rechtstreeks naar Duitsland. Zo kreeg de
UBC geld uit Nederland en de BB&H
stuurde het terug. En Prescott Bush,
bestuursvoorzitter van beide maatschappijen, fungeerde als witwasser
van de nazi’s. Tarpley en Cheitkin verklaren in hun boek, dat een aanzienlijk
deel van het vermogen van de Bushclan afkomstig is uit hulp en steun aan
Adolf Hitler. In oktober 1942 namen
VS-instanties de banktegoeden van
de nazi’s bij de UBC in New York in
beslag; op dat moment was Prescott
Bush voorzitter van de bank. De ﬁrma
werd veroordeeld wegens ﬁnanciële
en economische collaboratie met de
vijand en het gehele vermogen werd
in beslag genomen. Later werd op bevel van de VS-regering op nog twee
andere belangrijke ﬁnanciële instellingen beslag gelegd. Dat waren Holland-American Trading Corporation
en Seamless Steel Equipment Corporation, die alletwee onder leiding
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ITT, Standard Oil, IBM
Ook General Electric, Standard Oil,
Texaco, International Harvester, ITT
en IBM investeerden in de jaren 20
in Duitsland en gingen door met hun
productie voor en de samenwerking
met het fascistische regime.
International Telegraph and Telephone (ITT) was verantwoordelijk voor
het opzetten van het nazi-communicatiesysteem en leverde essentiele onderdelen voor Duitse bommen.
Volgens Jonathan Vankin, journalist,
kocht Sosthenes Behn, de oprichter
van ITT, een tamelijk groot aandeel in
de vliegmaatschappij, die bommenwerpers voor de nazi’s bouwde.

Hitler tegen de volkeren van Europa
zijn “Blitzkrieg” voerde en de gruwelen
van de nazi’s wereldwijde bekendheid
kregen. In december 1933 investeerde Standard Oil uit New York 1 miljoen dollar voor het vervaardigen van
synthetische benzine uit steenkool.
Bovendien leverde het concern ook in
de eerste oorlogsjaren nog ruwe olie,
speciale motorolie voor pantservoertuigen en tetra-ethyl voor de luchtmacht. Met IG-Farben sloot Standard
Oil een geheime overeenkomst en het
verkreeg Duitse octrooien voor het
vervaardigen van synthetische rubber,
waarbij was inbegrepen de verplichting om deze kennis niet aan de Amerikaanse industrie te geven, waardoor
de VS-bewapening werd belemmerd.
Pas in 1942 werden deze patenten
door de regering van de VS in beslag
genomen. Het IBM-concern verkocht
Hollerith ponskaartapparaten aan
Hitler-Duitsland, die gebruikt werden
voor de organisatie van bewapening
en Wehrmacht en de planning van de
vernietiging van de joden. De Amerikaanse schrijver Edwin Black schrijft
in zijn boek “IBM and the Holocaust:
The Strategic Alliance Between Nazi
Germany and Americas Most Powerful
Corporation”, dat het concern zelfs na
het uitbreken van de oorlog via een
trustee in nauw overleg met het VSAmerikaanse hoofdkantoor doorging
met de zaken met Duitsland. Volgens
hem reisden technici zelfs naar de
concentratiekampen, om onderhoud
te plegen aan de ponsapparaten.
(*) citaat van Biermann/Klönne: De
misdaad van het kapitaal. Over de geschiedenis van het kapitalisme, Keulen 2005.

Sosthenes Behn, de oprichter van ITT

Door:Yosef Mikhah en Tony Kofoet

Behn was de allereerste Amerikaanse zakenman die een ontmoeting
had met Hitler in 1933 en hij werd
een soort dubbelagent. Aan de ene
kant voorzag hij de VS-regering van
nieuws over activiteiten van Duitse
ondernemers, aan de andere kant doneerde hij aanzienlijke bedragen aan
de SS van Himmler en nam hij nazi’s
op in het bestuur van ITT. In 1940 nodigde Behn de hoge nazi-functionaris Gerhard Westrick uit naar de VS,
om te overleggen over een eventueel
economisch akkoord tussen VS en
Duitsland, en dat in een tijd, waarin
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Vluchtelingen de dupe van onveiligheid
en deportatiebeleid
Door Annabelle Schouten
Criminelen, bolletjesslikkers en
illegalen: in de berichtgeving
over de verwoestende brand in
het cellencomplex van Schiphol
op 27 oktober werden deze
begrippen in een adem genoemd.
11 omgekomen illegalen klinkt
heel anders dan 11 omgekomen
medemensen, die zich “schuldig
hebben gemaakt” aan gebruik van
het VN Handvest voor de Rechten
van de Mens. Er waren 11 doden
voor nodig om enige aandacht te
krijgen voor de omstandigheden
en de veiligheid van de deportatiegevangenissen.
Politici en beleidsmakers uit Den
Haag buitelden voor de camera’s
over elkaar heen om hun afschuw uit
te spreken over de grote brand. De
verantwoordelijke ministers Donner
en Verdonk reageerden geschokt,
evenals premier Balkenende. Maar
om de overlevenden nu meteen een
verblijfsvergunning te geven, daar wilde hij niet aan: dan zouden weleens
illusies gewekt kunnen worden… Met
andere woorden: wat er ook gebeurt,
het deportatiebeleid van dit kabinet
gaat gewoon door. Veel aandacht in
de media ging niet alleen naar de krokodillentranen van deze politici, maar
ook naar de vijf voortvluchtige vluchtelingen, die “van de situatie gebruik
hebben gemaakt” om er vandoor te
gaan. Het taalgebruik duidt hier op
een criminalisering van vluchtelingen;

Meer info op: http://onschuldig-gevangen.tripod.com/

alsof het hier gaat om veroordeelde
criminelen, die ontsnapt zijn toen de
gelegenheid zich voordeed.

soms al meer dan tien jaar in Nederland verblijven, opgepakt en geboeid
afgevoerd, gedeporteerd.

Is een mens illegaal als hij volgens de
wet geen verblijfsvergunning heeft?
Is hij dan “verboden”? Normaal gesproken hoort bij een wetsovertreding op zijn minst een onderzoek en
proces. Iemand, die van moord wordt
verdacht is pas schuldig na berechting en ook dan kan hij beroep doen
op zijn grondrechten. Een uitgeprocedeerde vluchteling is bij voorbaat
al schuldig aan het feit dat hij geen
staatsburger is en kan geen enkele
aanspraak meer maken op wat voor
recht dan ook. Zonder enige vorm
van proces worden deze mensen, die

Dit woord zou men niet mogen gebruiken, want dan zou er een verkeerde
associatie met de Tweede Wereldoorlog gemaakt worden. Wat is het
verschil? De joden toen werden langzaamaan van de maatschappij buitengesloten en gecriminaliseerd, waarna
de nazi’s hun razzia’s en deportaties
rechtvaardigden met het argument dat
dit geen echte burgers waren, maar
“Untermenschen”. De vluchtelingen
van nu heetten tot tien jaar geleden
nog vluchtelingen en hadden destijds een volwaardige vluchtelingenstatus, zoals die is vastgelegd in het
VN Handvest. Langzaamaan werden
zij “asielzoekers”, “proﬁteurs”, “criminelen”, “leugenaars”, mede onder
invloed van fascistische propaganda
van lieden als Janmaat (Centrum Democraten).
Criminalisering van vluchtelingen
heeft zich gaandeweg geïntegreerd
in regeringspolitiek, waar partijen
van PvdA tot VVD bij betrokken waren. Het huidige vreemdelingenbeleid
vindt haar oorsprong in plannen van
de PvdA. Verdonk voert dit nu eenvoudigweg uit. De uitzetcentra vlakbij
vliegvelden zijn ontsproten aan het
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brein van Nawijn in 2002; op deze manier wilde hij Nederland “veiliger” maken
(voor wie?). Gevolg: grootschalige razzia’s, ook wel veegacties genoemd (het
gaat immers niet om mensen, maar om
“vuil” dat weggeveegd moet worden van
straat) onder vluchtelingen. In juni 2003
werd het deportatiecentrum van Zestienhoven geopend.
Ooggetuigen geven mensonterende beschrijvingen van de omstandigheden,
waarin deze “bij elkaar geveegde” mensen verkeren: onvoldoende medische
zorg, onvoldoende overige zorg (zo zijn
er bijvoorbeeld geen tolken aanwezig),
slechte hygiëne, slechte levensomstandigheden, behandeling van kinderen die
indruist tegen de rechten van het kind
en het gebruik van intimidatie en geweld
tegenover weerloze mensen. In cellen
van 2 bij 2 meter zitten mensen met
kinderen, zwangere vrouwen – soms
maandenlang – zonder enig daglicht
gevangen. Een keer per dag worden ze
gelucht in een kale kooi. Bovendien is
er een forse onderbezetting van personeel in het cellencomplex. De Abvakabo
heeft dit gegeven direct na de brand
aangekaart: op 43 mensen waren er 3
bewakers, die zelf nauwelijks wisten hoe
te handelen in geval van nood. Het overige personeel werkt er op uitzendbasis
tegen lage lonen, dit om de kosten zo
laag mogelijk te houden. In 2004 zijn in
totaal 6468 mensen vanuit deze centra
Nederland uitgezet.
Wil iemand het grootste naoorlogse deportatiebeleid uitvoeren, dan moet die
persoon vluchtelingen niet meer als mensen beschouwen, maar als “illegalen”,
als “gedetineerden” (zoals de Immigratie
en Naturalisatiedienst de 11 slachtoffers
van de brand aanduidt), als veroordeelden. Maar het gaat hier wel degelijk om
mensen natuurlijk, van wie de grondrechten met voeten worden getreden in
een land dat zich graag op de borst klopt
als het over mensenrechten gaat. Want
laten we eerlijk zijn: onwettige mensen
bestaan niet, alleen onmenselijke wetten. De AFVN betuigt haar solidariteit
met de getroffen vluchtelingen en de nabestaanden van de overledenen.
Bronnen:
Nu.nl, Indymedia, IND, De Fabel van de illegaal 64, mei/juni 2004, Planet, Solidariteit
nr. 13, 17 april 2005.

november 2005

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 (3), DE FUNDAMENTELE RECHTEN EN
PLICHTEN VAN DE BURGERS. Wordt vervolgd

ARTIKEL 126
In overeenstemming met de belangen van de werkers en ter
versterking van de socialistische orde wordt de burgers van de USSR
het volgende door de wet gewaarborgd:
vrijheid van het woord;
vrijheid van drukpers;
vrijheid van vergaderingen en bijeenkomsten;
vrijheid van straatoptochten en demonstraties.
Deze rechten worden de burgers gewaarborgd, doordat aan de werkers
en hun organisaties de drukkerijen, de papiervoorraden, de openbare
gebouwen, de straten, de verbindingsmiddelen, en andere voor de
verwezenlijking daarvan noodzakelijke materiële voorwaarden, ter
beschikking worden gesteld.
ARTIKEL 127
De burgers van de USSR wordt de onaantastbaarheid van hun persoon
gewaarborgd Niemand kan worden gearresteerd anders dan volgens
het besluit van de rechtbank of met toestemming van de Procureur.
ARTIKEL 128
De onaantastbaarheid van de woning der burgers en het geheim der
briefwisseling worden door de wet beschermd.
ARTIKEL 129
De USSR verleent het asielrecht aan buitenlandse burgers, die
vervolgd worden wegens de verdediging van de belangen der werkers,
wegens hun wetenschappelijke werkzaamheid, of wegens hun strijd
voor de nationale bevrijding
ARTIKEL 130
Iedere burger van de USSR is verplicht de Grondwet van de Unie
van Socialistische Sowjet-Republieken in acht te nemen, de wetten
na te komen, de arbeidsdiscipline in acht te nemen, eerlijk zijn
maatschappelijke plicht te vervullen, de regels van de socialistische
samenleving te eerbiedigen.
ARTIKEL 131
Iedere burger van de USSR is verplicht de maatschappelijke
socialistische eigendom te beschermen en te versterken, als de
heilige en onaantastbare grondslag van de Sowjetorde, als de bron
van de rijkdom en de macht van het vaderland, als de bron van het
welgestelde en culturele leven van alle werkers.
Personen, die de maatschappelijke socialistische eigendom
aantasten, zijn vijanden des volks.
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