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De Antifascist is een uitgave van 
de A.F.V.N. (Anti Fascistische oud 
Verzetsstrijders Nederland, Bond van 
Anti-fascisten).

Deze vereniging stelt zich ten doel:
a. te zorgen dat de daden van het 
anti-fascistische verzet bekendheid 
houden, respectievelijk bekendheid 
krijgen; 
b. herlevend fascisme (neo-fascisme) 
te signaleren en met alle, bij de wet 
geoorloofde middelen te bestrijden;
c. te strijden voor vrede en vriend-
schap tussen de volkeren; 
d. te strijden tegen iedere vorm van 
discriminatie.

Wilt u ons werk steunen?
Stort dan een bijdrage op gironr. 
3206900 t.n.v. penningmeester 
A.F.V.N. Voorstraat 42 A, 3931 HE 
Woudenberg. Tel. 033 - 2860271
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Aan de abonnees van de Anti Fascist

Wanneer we terugblikken op het jaar 2006 dan zien we een stabiel 
aantal abonnees en een groeiende belangstelling. Het positieve saldo 
van het boekjaar 2006 geeft aan dat u ons volledige steun geeft in 
het werk van de vereniging. Het is gebleken dat het dringend nodig 
is de vereniging en redactie te versterken. Ook daarbij spelen de 
fi nanciën een rol. Om de website draaiende te houden en vrijwilligers 
de onkosten te vergoeden is extra geld nodig. In het voorjaar zal een 
groepje jongeren een bezoek brengen aan de voormalige Emsland-
KZ en het documentatiecentrum. Dit is als gevolg van het bezoek van 
bestuur aan het Dokumentationszentrum in Papenburg. Om reis- en 
verblijfkosten voor de jongeren mogelijk te maken en de komende 
jongerenreis in 2008 naar Buchenwald en voorbereiding dit jaar in 
Brussel (mee) te fi nancieren zal de AFVN/BvA in ‘buidel tasten’.

We zeggen wel eens ‘zonder smeerolie kan de motor niet draaien’.  
Dat geldt ook voor onze organisatie en de uitgave van ons blad. Dat de 
vereniging draaiende wordt gehouden en in het bijzonder het samen 
kunnen stellen van de Anti Fascist is te danken aan uw extra bijdragen. 
Dat er achter de schermen een groot aantal mensen zich inzetten 
mogen we niet vergeten. De verzendploeg, de redactie, de kopij-
schrijvers, de vertalers, en zelfs de enthousiaste leden die met het blad 
de straat opgaan, ze mogen allemaal wel eens in de spotlights van de 
bühne geplaatst worden. 

Vele kleintjes maken een grote, hoe afgezaagd de uitdrukking, het 
is zo! Hoe klein de bijdrage ook schijnt, elke bijdrage is er een voor 
versterking van organisatie van antifascisten en dit medium. We doen 
niet mee aan de infl atie CBS-index en houden de drempel ook dit jaar 
laag op € 10. We maken u erop attent dat de acceptgiro bijgesloten is in 
de adreswikkel. U kunt ook op een andere manier geld overschrijven: 
Gironummer 3206900 ten name van AFVN, Woudenberg. 

Piet Schouten, Penningmeester AFVN/BvA

HERDENK DE FEBRUARISTAKING 1941
Zondag 25 februari 2007 wordt in Amsterdam de februaristaking van

1941 herdacht.

 De aanvang van de herdenking is 16.45. De burgemeester van
Amsterdam Job Cohen zal een korte toespraak houden.

Het defi lé begint om 17.00 uur. 
Bloemstukken
Bloemstukken kunnen vanaf 12.00 uur bij de Mozes en Aäronkerk worden 
gebracht. Ze kunnen voor het defi lé tot 18.00 uur worden opgehaald. 

Tentoonstelling
In de Mozes en Aäronkerk is kleine maar indrukwekkende tentoonstelling in-
gericht met foto’s van de razzia’s op joodse mannen. Deze razzia’s vormden 
de directe aanleiding voor de Februaristaking. De tentoonstelling is samen-
gesteld door kunstenaar Willem Vogel en de hele dag gratis te bezichtigen. 
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Nog niet zo heel lang geleden wist bijna niemand dat 
er naast de Algemene Begraafplaats in Amersfoort-
Leusden ook nog een andere begraafplaats was. Een 
begraafplaats waar sinds de jaren 40 een sluier van 
mysterie en geheimhouding overheen heeft gehangen. 
We praten dan over het Russische Ereveld, waar 865 
strijders van het Rode Leger begraven liggen. Waarom 
het Ereveld precies op deze locatie is terechtgekomen 
is nooit helemaal duidelijk geworden. Ook was het lan-
ge tijd niet duidelijk waarom de strijders in de buurt 
van Amersfoort zijn begraven terwijl het Rode Leger 
nooit de Nederlandse grens heeft overschreden. In-
tussen is uit onderzoek gebleken dat veel van de Sov-
jet-soldaten in gevangenschap zijn overleden, veelal 
na de bevrijding. Het was al langer bekend dat Rus-
sische krijgsgevangenen door de nazi’s niet als gewo-
ne krijgsgevangenen werden behandeld. Zij kwamen 
meestal terecht in werkkampen of in de vele concen-
tratiekampen in Duitsland of Polen. De soldaten had-
den niet de rechten die krijgsgevangenen normaal wel 
hebben en zij werden door de nazi’s vooral ingezet als 
slavenarbeiders, onder meer in de Limburgse mijnen. 
Ze kregen weinig eten, nauwelijks kleding en ook het 
onderdak was uiterst primitief.

Velen werden dan ook ziek en overleden in gevangen-
schap. Anderen werden in de kampen vermoord. Toen 
in 1945 de kampen in Polen en Duitsland werden bevrijd 
door de geallieerde legers waren veel van de nog in le-
ven zijnde Sovjet-krijgsgevangenen in een slechte fysie-
ke staat. Velen werden naar ziekenhuizen overgebracht, 
maar vaak kwam de hulp te laat. Ook stierven nog een 
groot aantal ex-krijgsgevangenen als gevolg van epide-
mieën. Volgens verschillende bronnen waren het vooral 
de Amerikaanse legerleiders die besloten dat er een be-
graafplaats moest komen voor de slachtoffers. Veel van 
de Russische slachtoffers waren in eerste instantie op 
het Amerikaanse Margraten, in Limburg, begraven en dat 
zat de Amerikaanse autoriteiten niet lekker. Er werd naar 
een alternatief gezocht.  Blijft de vraag waarom nu precies 
Amersfoort-Leusden. Dit kan te maken hebben met de 
101 Russische krijgsgevangenen die in Kamp Amersfoort 
werden vermoord.

SS-propaganda in actie
De Russische krijgsgevangenen in Kamp Amersfoort wa-
ren daar zeker niet toevallig terechtgekomen. Het drama 
van de Russische krijgsgevangenen van Kamp Amersfoort 
(PDA) begon op 27 september 1941. De Russische solda-
ten, die vooral afkomstig waren uit de Sovjet-Republiek 
Uzbekistan kwamen in Amersfoort aan in veewagens, na 
een reis van 14 dagen. De 101 mannen waren in een er-
barmelijke toestand toen ze werden uitgeladen op de los-
plaats bij het Amersfoortse station dat normaal gesproken 
voor veetransporten werd gebruikt. Mensen in de buurt, 
die intussen wel wat gewend waren, zagen met afschuw 

in wat voor toestand de mannen zich bevonden en snel-
den toe met water en eten, maar werden weggejaagd door 
de bewakers. De Russen werden gedwongen om via een 
lange omweg door Amersfoort naar het PDA te lopen. Het 
ging hierbij om een soort propagandastunt van de SS. 

De Duitsers wilden laten zien dat de Russen “beestmen-
sen” waren en ze gingen er van uit dat de aanblik van de 
mannen afschuw zou opwekken onder de Amersfoorters. 
Sommige bronnen geven aan dat het plan van Himmler 
zelf kwam. Het is niet mogelijk gebleken om dit te bevesti-
gen, maar dat het een idee van de hoogste SS-leiding was 
staat wel vast. Er was inderdaad afschuw onder de Amers-
foortse burgers, maar niet voor de Russen. De afkeurende 
reacties gol den de Duitsers, en veel mensen langs de weg 
waagden hun leven om de mannen toch wat brood of een 
paar appels toe te stoppen. De Duitsers hadden gehoopt 
dat de Amersfoorters op deze wijze gewonnen konden 
worden voor de strijd tegen de Sovjet-Unie. Maar dit pakte 
volkomen anders uit en het resultaat was dat de nazi-lei-
ding be sloot om in het vervolg geen krijgsgevangenen 
meer naar bezette landen te sturen. 

Aangekomen in het PDA (Kamp Amersfoort) werden de 
Russen apart gezet op een ter rein van 15 x 15 meter ach-
ter prikkeldraad. Dit was de zogenaamde Rozentuin. Hun 
komst was niet onopgemerkt gebleven en al snel trokken 
de mannen veel aandacht van andere gevangenen en er 
werd contact gemaakt via gebarentaal. 
De gevangenen van het PDA verklaarden zich solidair met 
de Russen, tot grote woede van de SS. De Russen moes-
ten 3 dagen en 3 nachten op het openluchtterrein blijven. 
In die 3 dagen hadden de krijgsgevangenen geen eten ge-
kregen. De Duitsers bleven proberen om van de ellende 
van de Russische mannen een spektakel te maken, en ze 
beslo ten brood tussen de groep te gooien ervan overtuigd 
zijnde, dat de Russen om het eten zouden vechten na zo-
veel dagen honger. Er werd zelfs een fi lmploeg bijgehaald 
om het geheel te fi lmen. Opnieuw kwamen de beulen be-

Het Russische Ereveld in Amersfoort-Leusden
Een verborgen geschiedenis ontsluierd 
Door Bert Bakkenes

Het monument met de tekst: "Aan de strijders van het Sovjetleger die 
omgekomen zijn in de worsteling met de Duitse overweldigers 1941-'45"



februari 2007 De Anti Fascist 4

drogen uit. De Russen verdeelden het brood onder elkaar 
in overleg, en met een waardigheid en discipline die bij de 
andere gevangenen veel respect afdwong. Van een vecht-
partij was geen sprake. 

Na een ruw bad en een medische keuring waarbij hevig 
gesla gen werd mochten de Russen zich over de barakken 
verspreiden. De Russen moesten extra zwaar werk doen 
en hun gezondheidstoestand ging snel achteruit. De an-
dere gevangenen probeerden met de mensen te praten. 
Het communistische Tweede-Kamerlid Louis de Visser en 
CPN-ideoloog Alex de Leeuw, die beiden wat Rus sisch 
spraken, fungeerden als tolk. Vanaf eind december ‘41 
werden de Russen in een aparte barak opgesloten en de 
SS begon hen uit te hongeren. In januari ‘42 stierven er 6, 
in februari 12, in maart 4 en in april 1. Hun lijken werden in 
een kuil in het bos achter het kamp gesmeten en met on-
gebluste kalk overgoten. In april ‘42 waren er 24 Russen 
gestorven. Er kwam toen een bevel van de nazi-leiding 
uit Berlijn om de overige 77 Russen te vermoorden. In de 
vroege ochtend van 9 april 1942 werden de Russen naar 
een plek net buiten het kamp geleid waar ze een grote kuil 
moesten graven die hun massagraf zou worden. Daarna 
werden zij in groepen van 4 doodgeschoten door SD’ers 
en SS’ers. Sommige bronnen zeggen dat de mannen uit 
de barakken werden gehaald met de belofte dat ze naar 
een ander kamp bij Bordeaux in Frankrijk zouden gaan. Er 
werd een grote hoeveelheid onge bluste kalk op de lijken 
ge gooid. Na de oorlog werden de lijken van de mannen 
gevonden en zij werden herbegraven op de plek waar nu 
het Ereveld is. Op de plek van de executies werd in 1962 
een aparte herdenkingszuil geplaatst, het zogenaamde 
Koedriest-monument, als een permanente herinnering 
aan de mannen die daar door de nazi’s waren vermoord. 
Dit gebeurde in opdracht van de ambassade van de Sov-
jet-Unie. 

Ereveld
De kans is groot dat het feit dat er bij Amersfoort dus al 
een aantal Sovjet-soldaten begraven lag tot de beslissing 
heeft geleid om van deze plek een groot Ereveld te ma-
ken, en de soldaten van Margraten en andere plaatsen 
over te brengen. Het Ereveld werd offi cieel geopend op 
18 november 1948. De afkomst van de ‘Russische’ gevan-
genen uit kamp Amersfoort blijft onduidelijk. De meeste 
bronnen geven aan dat het om Uzbeken ging uit de om-
geving van Samar kand. Maar het is ook mogelijk dat ze 
uit een andere Aziatische Sovjet-Republiek kwamen. En-
kele van de mannen zijn getekend door Gerrit de Wilde uit 
Rotterdam, die ook als gevangene in het kamp zat. Van 
de meeste Russen zijn geen namen of een ge deeltelijke 
naam bekend. De beheerder van de Algemene begraaf-
plaats “de Rusthof”, dhr Jansen, heeft zich tijdens en ook 
na de oorlog altijd ingezet om gegevens te achterhalen, 
maar dit was extreem moeilijk en gevaarlijk. Jansen is na 
de oorlog voor zijn werk door de Sovjet-Unie onderschei-
den. De andere ‘Russische’ strijders die op het Ereveld 
werden begraven kwamen uit alle delen van de Sovjet-
Unie. Over hun achtergrond was praktisch niets bekend.

De Nederlandse autoriteiten maakten zich hierover ook 
niet al te druk. Tijdens de Koude Oorlog werd het Ereveld 

verboden gebied. Het zware hek was met een stevig slot 
afgesloten en op de muren en boven de poort zaten rol-
len prikkeldraad. Volgens sommige oude Amersfoorters 
stonden er in die tijd tijdens de 4 mei herdenkingen leden 
van de marechaussee met het wapen in de aanslag voor 
de poort. Waarschijnlijk om te voorkomen dat er bloemen 
op de Sovjetgraven zouden worden gelegd door commu-
nisten en andere sympathisanten. Dat de Sovjet-Unie in 
de Tweede Wereldoorlog meer dan 27 miljoen slachtof-
fers te betreuren had, en dat er zonder die zelfde Sov-
jet-Unie geen overwinning op Hitler-Duitsland mogelijk 
was geweest werd massaal genegeerd. In de jaren zestig 
ontspande de situatie zich iets, en was de begraafplaats 
tijdens bijzondere gelegenheden toegankelijk. Pas in het 
laatste deel van de 20ste
tijdens bijzondere gelegenheden toegankelijk. Pas in het 

ste
tijdens bijzondere gelegenheden toegankelijk. Pas in het 

 eeuw werd het Ereveld gezien 
voor wat het was, een begraafplaats van gevallen strijders 
die zich hadden ingezet voor onze bevrijding van de nazi-

terreur. 
Herdenking
In die tijd werd ook de ochtendherdenking op 4 mei een 
geaccepteerde herdenking. Tijdens deze ochtendherden-
king kwamen er grote groepen diplomaten van de Sov-
jet-ambassade en de andere Warschau-Pact landen naar 
het Ereveld. Er werden kransen gelegd, en de rode vlag 
met hamer en sikkel wapperde de hele dag boven de be-
graafplaats. Ook werd er altijd een bezoek gebracht aan 
het Koedriest-monument. De herdenking werd ook bijge-
woond door vele gewone Amersfoorters en mensen van 
buiten de stad. Eindelijk was er wat erkenning voor de of-
fers die de gevallen strijders hadden gebracht. Aan deze 
ochtendherdenking kwam een einde met de val van de 
Sovjet-Unie. De herdenking werd verschoven naar 9 mei, 
maar de strijdbaarheid en de waardigheid van de oude 
herdenking was er af. Toch is de ochtendherdenking op 4 
mei nog een tijd instandgehouden door oud-verzetsmen-
sen uit Amersfoort en omgeving. Iedere 4de
mei nog een tijd instandgehouden door oud-verzetsmen-

de
mei nog een tijd instandgehouden door oud-verzetsmen-

  mei legden 
de Vrienden van de Raad van Verzet, aangevoerd door de 
verzetshelden Gerrit Kleinveld, Dick van der Meer en Roel 
Wolthuis bloemen bij het monument op het Ereveld. Deze 
traditie is in stand gebleven tot de leeftijd van de oude 
helden het niet meer toeliet. 

Onderzoek
Ondanks de ondertussen algemene erkenning voor de 
Sovjet-strijders op het Ereveld, was er nog steeds maar 
weinig bekend over de mannen die daar begraven lagen. 
Hier kwam in het jaar 2000 verandering in. De Amersfoort-
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se Courant gaf aan de jonge journalist Remco Reiding de 
opdracht om te proberen om tenminste de familie van een 
van de strijders te achterhalen. Dit bleek nog een hele op-
gave, ondanks het feit dat nu zowel de grenzen als ook 
de archieven voor grote delen open waren. Reiding ging 
aan de slag en dook de archieven in. Tijdens een eerste 
zoektocht van twee jaar kwam hij er achter dat de families 
van de strijders geen idee hadden waar hun vaders, zoons 
of broers begraven lagen. De families kregen een vermist- 
melding van de autoriteiten, en daarmee was de zaak af-
gehandeld. Het resultaat was dat de families meer dan 
een halve eeuw in onzekerheid en onwetendheid verkeer-
den. Voor Reiding leek het er lange tijd op dat hij niet in 
zijn missie zou slagen. Hij schreef brieven naar alle wind-
streken, maar zonder resultaat. Tot hij op een dag een lijst 
van soldaten in handen kreeg waarvan een aantal namen 
correspondeerde met 150 van de namen op het Ereveld. 
Wat nog belangrijker was: de lijst bevatte ook adresgege-
vens. Weliswaar adresgegevens die meer dan 50 jaar oud 
waren, maar het bood een strohalm die door de journalist 
met graagte werd gegrepen.

Wonder boven wonder lukte het hem om de familie van 
een Sovjet-soldaat te achterhalen. Het gaat hierbij om de 
soldaat Vladimir Botjenko. Zijn zoon komt naar Amersfoort 
om het graf te bezoeken. Ook het nichtje van Petr Kowalj 
wordt door Reiding getraceerd. Reiding reist door Rusland 
en andere voormalige Sovjet-republieken om gegevens na 
te trekken en families te bezoeken. Intussen heeft hij de fa-
milies van 99 strijders, die in Amersfoort begraven liggen, 
gevonden. Hij verwacht dat hij de lijst nog met tientallen 
namen kan uitbreiden, en zet zijn zoektocht voort. Voor de 
families is Reiding een held. Hij brengt immers informatie 
over familieleden die meer dan een halve eeuw geleden 
verdwenen. Voorgoed leek het. Een aantal familieleden 
van de gevallenen hebben intussen het Ereveld bezocht. 
Er zijn bloemen gelegd, er zijn kaarsen aangestoken en er 
is zand uitgewisseld van familiegraven hier en in Rusland. 
Het gaat hierbij om een oude Russische gewoonte. 

Maar er is ook een probleem. Veel van de familieleden 
die de graven van hun geliefden willen komen bezoeken 
hebben nauwelijks geld voor de lange dure reis en het ver-
blijf in Amersfoort. Toen er in april 2006 een oproep voor 
gastgezinnen verscheen, was dit voor de NCPN afdeling 
Amersfoort reden om vragen te stellen over de zaak aan 

het Amersfoortse gemeentebestuur. (zie kader 1).
De NCPN vindt dat de Amersfoortse gemeente een ere-
schuld heeft aan de gevallen strijders, en structureel mid-
delen ter beschikking moet stellen om familieleden die dit 
willen over te laten komen. Tot nu toe heeft de gemeen-
te nog niet gereageerd. Remco Reiding was blij met de 
steun, en liet dit ook merken (Zie kader 2). Er is nog steeds 
goede hoop dat dit probleem op een positieve manier kan 
worden opgelost. 

Schaduwkant
Het onderzoek van Reiding bracht ook een schaduwkant 
van het Ereveld aan het licht. Op 22 april 2000 schreef hij 
een artikel in de Amersfoortse Courant waarin hij bekend 
maakte dat er veel dingen mis zijn met de graven. Veel 
van de inscripties op de grafstenen zouden onjuist zijn, 
of niet volledig. Daar komt nog bij dat er zeker 50 Rus-
sen zouden liggen die in Duitse krijgsdienst waren toen 
ze vielen. De onthullingen slaan in als een bom. Deze 
zogenaamde Russische collaborateurs, werden ingezet 
door de Duitsers als ‘hulptroepen’ die onder meer werden 
gebruikt om de Nederlandse kust te bewaken. Omdat dit 
feit tot nu toe niet bekend was zijn de ongeveer 50 solda-
ten ieder jaar geëerd als geallieerde gevallenen. De zaak 
werd door PvdA-kamerlid Bert Middel als zo ernstig ge-
zien dat hij er vragen over ging stellen in de Tweede Ka-
mer. De gemeenten Amersfoort en Leusden besloten af te 
wachten wat de reactie van de landelijke autoriteiten zou 
zijn. Na overleg met het Russische Ministerie van Buiten-
landse Zaken werd in augustus 2000 besloten dat het toch 
beter was om de collaborateurs niet te verplaatsen. De 
Russische autoriteiten maken geen verschil tussen Sov-
jet-burgers of ze nu in Duitse of in Sovjet dienst waren. 
Dit heeft te maken met het feit dat het heel erg moeilijk is 
om vast te stellen of iemand gedwongen in Duitse dienst 
ging of dit vrijwillig deed. Veel Russen die in Duitse dienst 
waren liggen begraven op het Duitse soldatenkerkhof in 
Ysselsteyn. De Nederlandse regering legde zich bij het 
Russische standpunt neer en de 50 soldaten blijven dus 
in Leusden.

Intussen werd het Ereveld beter toegankelijk gemaakt. 
Een muur die in 1948 was neergezet op verzoek van de 
Russische ambassade werd doorgebroken, en het is nu 
mogelijk om direct van de algemene begraafplaats op 
het Ereveld te komen. Bleef nog het probleem van ver-
keerde stenen op waarschijnlijk de verkeerde graven. De 
Nederlandse regering liet weten dat de beslissingen over 
eventuele opgravingen en veranderingen een zaak van 
de Russische regering zijn. De Nederlandse autoriteiten 
wilden geen enkele invloed uitoefenen. Wel bood de Nati-
onale Oorlogsgraven Stichting aan om een onderzoek te 
doen. Volgens oude documenten zouden 700 stenen op 
de verkeerde graven staan. Om hier duidelijkheid over te 
krijgen was het nodig om verschillende graven te openen. 
Bert Middel stelde nog verschillende keren Kamervragen 
omdat hij zich ergerde aan de bureaucratie die zowel in 
Nederland als ook in Rusland een oplossing in de weg 
leek te staan. 

Tentoonstelling
In 2001 werd er een tentoonstelling gehouden, onder de 
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titel ‘Verloren Kameraden in Beeld’ in de nabij gelegen po-titel ‘Verloren Kameraden in Beeld’ in de nabij gelegen po-
litieschool ‘De Boskamp’ waar foto’s werden getoond van litieschool ‘De Boskamp’ waar foto’s werden getoond van 
de gevallenen, en ook van de families die intussen de gra-de gevallenen, en ook van de families die intussen de gra-
ven hadden bezocht.ven hadden bezocht.

Ook de organisatoren van de tentoonstelling konden niet Ook de organisatoren van de tentoonstelling konden niet 
uitsluiten dat deze familieleden voor de verkeerde graven uitsluiten dat deze familieleden voor de verkeerde graven 
hadden gestaan. Er was geen echte verklaring waarom er hadden gestaan. Er was geen echte verklaring waarom er 
nog niets was ondernomen om de misstanden recht te zet-nog niets was ondernomen om de misstanden recht te zet-
ten. De kans dat ook de hoge kosten van een grootscheeps ten. De kans dat ook de hoge kosten van een grootscheeps 
onderzoek en het veranderen van zoveel stenen een rol onderzoek en het veranderen van zoveel stenen een rol 
speelde in het slepen van de kwestie is niet denkbeeldig. speelde in het slepen van de kwestie is niet denkbeeldig. 
In mei 2002 kwam er eindelijk helderheid in de zaak. Toen 
werd bekendgemaakt dat er was besloten dat de stenen werd bekendgemaakt dat er was besloten dat de stenen 
op hun huidige plaats zouden blijven. Zonder hier rucht-op hun huidige plaats zouden blijven. Zonder hier rucht-
baarheid aan te geven had de Oorlogsgraven Stichting, baarheid aan te geven had de Oorlogsgraven Stichting, 
met toestemming van de Russische autoriteiten, enkele met toestemming van de Russische autoriteiten, enkele 
graven geopend. Normaal gesproken zouden er tijdens de graven geopend. Normaal gesproken zouden er tijdens de 
originele begrafenissen metalen plaatjes bij de stoffelijke originele begrafenissen metalen plaatjes bij de stoffelijke 
resten zijn gevoegd. Dit om toekomstige identifi catie mo-resten zijn gevoegd. Dit om toekomstige identifi catie mo-
gelijk te maken. Maar in de geopende graven werden geen gelijk te maken. Maar in de geopende graven werden geen 
metalen plaatjes aangetroffen. Het kwam er dus op neer metalen plaatjes aangetroffen. Het kwam er dus op neer 
dat niet meer te achterhalen is wie precies onder welke dat niet meer te achterhalen is wie precies onder welke 
steen begraven ligt. Verder onderzoek was niet mogelijk steen begraven ligt. Verder onderzoek was niet mogelijk 
omdat er wel toestemming was om ter plaatse graven omdat er wel toestemming was om ter plaatse graven 
te openen, maar stoffelijke resten vervoeren naar elders te openen, maar stoffelijke resten vervoeren naar elders 
voor onderzoek was niet toegestaan. Nadat bleek dat de voor onderzoek was niet toegestaan. Nadat bleek dat de 
metalen plaatjes ontbraken besloot de Russische ambas-metalen plaatjes ontbraken besloot de Russische ambas-
sade om de zaak te laten rusten. Tijdens de begrafenissen sade om de zaak te laten rusten. Tijdens de begrafenissen 
stond het Ereveld onder toezicht van het Nederlandse Mi-stond het Ereveld onder toezicht van het Nederlandse Mi-
nisterie van Defensie. Het ontbreken van de plaatjes geeft nisterie van Defensie. Het ontbreken van de plaatjes geeft 
opnieuw aan hoe weinig zorg de Nederlandse autoriteiten opnieuw aan hoe weinig zorg de Nederlandse autoriteiten 
aan het begraven van de Russische gevallenen hebben aan het begraven van de Russische gevallenen hebben 
besteed. besteed. 
Overigens is de administratieve chaos op het Russische Overigens is de administratieve chaos op het Russische 
Ereveld niet de enige misstand op dit gebied in Amersfoort-
Leusden. Niet ver van het Ereveld en de oorlogsgraven op Leusden. Niet ver van het Ereveld en de oorlogsgraven op 
de Algemene Begraafplaats ligt het terrein van het voor-de Algemene Begraafplaats ligt het terrein van het voor-
malige Kamp Amersfoort. Een deel van dit terrein behoort malige Kamp Amersfoort. Een deel van dit terrein behoort 
intussen aan de golfclub ‘De Hoge Klei’. Op het deel van intussen aan de golfclub ‘De Hoge Klei’. Op het deel van 
het terrein waar de club haar clubhuis heeft gebouwd wer-het terrein waar de club haar clubhuis heeft gebouwd wer-
den kort na de oorlog verschillende massagraven ontdekt. den kort na de oorlog verschillende massagraven ontdekt. 
Volgens verzetsman Gerrit Kleinveld, die betrokken was Volgens verzetsman Gerrit Kleinveld, die betrokken was 
bij de opgravingen, is het bijna zeker dat er nog steeds bij de opgravingen, is het bijna zeker dat er nog steeds 
stoffelijke resten in de grond zijn achtergebleven. Omdat stoffelijke resten in de grond zijn achtergebleven. Omdat 
de Duitsers gebruik maakten van ongebluste kalk was het de Duitsers gebruik maakten van ongebluste kalk was het 
heel moeilijk om alle resten te bergen. De golfclub heeft heel moeilijk om alle resten te bergen. De golfclub heeft 
hier geen boodschap aan. hier geen boodschap aan. 

Ondanks eerdere protesten van het voormalig verzet en Ondanks eerdere protesten van het voormalig verzet en 
later van de antiracisme organisatie Amersfoort Solidair later van de antiracisme organisatie Amersfoort Solidair 
weigerde de club het terrein te ontruimen. Men was niet weigerde de club het terrein te ontruimen. Men was niet 
eens bereid een herdenkingsplaquette op te hangen ter eens bereid een herdenkingsplaquette op te hangen ter 
herinnering aan de slachtoffers. Nog steeds slaan de golf-herinnering aan de slachtoffers. Nog steeds slaan de golf-
spelers vrolijk hun balletje en drinken hun drankjes op het spelers vrolijk hun balletje en drinken hun drankjes op het 
terras van het clubhuis. En dat alles op de plek van de terras van het clubhuis. En dat alles op de plek van de 
voormalige massagraven.  
Intussen gaat het onderzoek van Remco Reiding naar fa-Intussen gaat het onderzoek van Remco Reiding naar fa-
milieleden van de gevallen Sovjet-soldaten onverminderd milieleden van de gevallen Sovjet-soldaten onverminderd 
door. Reiding weet dat als hij het niet doet, niemand zijn door. Reiding weet dat als hij het niet doet, niemand zijn 
werk zal overnemen. Zijn drijfveer is duidelijk: “Wij zien de werk zal overnemen. Zijn drijfveer is duidelijk: “Wij zien de 
Canadezen, de Polen, de Engelsen en de Amerikanen als Canadezen, de Polen, de Engelsen en de Amerikanen als 
bevrijders. Dat de Sovjet-Unie in de strijd 27 miljoen men-bevrijders. Dat de Sovjet-Unie in de strijd 27 miljoen men-
sen heeft verloren, beseft niemand. Ik hoop dat een beetje sen heeft verloren, beseft niemand. Ik hoop dat een beetje 
te hebben veranderd.” 

Bronnen:

Internet:
Weblog Remco Reiding http://rusland.blogspot.com/
Website Herinneringscentrum Kamp Amersfoort http://www.kam-
pamersfoort.nl

Boeken:
Amersfoort ‘40-‘45 J.L Bloemhof, Deel 1 en 2, Uitgeverij Bekking Amersfoort ‘40-‘45 J.L Bloemhof, Deel 1 en 2, Uitgeverij Bekking 
Amersfoort 1990.

Krantenartikelen:
Amersfoortse Courant
De dood der 100 Russen (1945)
116 Russen in een graf vereenigd (21-03-1946)
Honderden grafstenen op Ereveld deugen niet (22-04-2000)
Het geheim van de achterste rij (22-04-2000)
Kamervragen over Russisch Ereveld  (26-04-2000)
Ook chaos Ereveld Texel (27-04-2000)
Ook Amersfoort wil opheldering Ereveld (28-04-2000)
Tien jaar na Berlijn valt Leusdense muur (03-05-2000)
Collaborateurs blijven in Leusden (12-08-2000)
Russische tv maakt reportage Ereveld Leusden  (01-09-2000)
Weer Kamervragen over ereveld (11-09-2000)
Onderzoek ereveld vindt toch plaats (23-09-2000)
Minister komt toezegging over Ereveld niet na (04-11-2000)
Moskou beslist over opening graven op Russisch ereveld (16-
11-2000)
Kamerlid vraagt opnieuw aandacht Russisch ereveld (28-11-
2000)
Kamerlid Middel vraagt weer aandacht voor chaos ereveld (03-
05-2001)
Grafstenen Ereveld blijven op dezelfde plek (08-05-2002)
Doorbraak in onderzoek naar herkomst...(22-01-2003)

Poster tentoonstelling "Verloren kameraden in beeld"Poster tentoonstelling "Verloren kameraden in beeld"
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Kader 1
Vragen van de NCPN Afdeling Amersfoort aan 
het College van B&W met betrekking tot na-be-
staanden van de Sovjet-soldaten op het Russisch 
Ereveld Amersfoort-Leusden

Amersfoort, 22 april 2006

Geacht College, 

Is het College bekend met het feit dat nabestaanden van 
gesneuvelde Sovjet-soldaten, die zijn begraven op het Rus-
sisch Ereveld Amersfoort-Leusden, sinds relatief korte 
tijd op de hoogte zijn van de locatie van de graven van hun 
dierbaren?
Dat momenteel er nauwelijks sprake is van mogelijkheden 
in materiële zin voor de nabestaanden van de slachtoffers, 
die hun grootste offer gaven voor de vrijheid in de strijd 
tegen het fascisme, om de graven te bezoeken?
Is het College het met ons eens dat de Gemeente Amers-
foort een ereschuld heeft tegenover de gesneuvelden alsook 
de nabestaanden, en er daarom sprake moet zijn van ma-
teriële steun aan nabestaanden die naar Amersfoort wil-
len komen om de graven van hun dierbaren te bezoeken?
Is het College op de hoogte van het feit dat er nu via 
verschillende kanalen gastgezinnen worden gezocht voor 
nabestaanden die in mei naar Amersfoort willen komen 
om het Ereveld te bezoeken, maar over te weinig midde-
len beschikken voor de reis plus onderkomen? Een taak 
waarin de Gemeente Amersfoort naar onze mening zeker 
een rol moet spelen. 
Mogen we van het College een positieve uitspraak ver-
wachten voor wat betreft middelen en financiën gelet op 
de nu in feite onduidelijke situatie?

Hoogachtend,

Hein van Kasbergen
NCPN Afdeling Amersfoort

Antwoord Gemeente Amersfoort

NCPN
t.a.v. de heer H. van Kasbergen

Onderwerp: Vragen aan College over nabestaanden van
gesneuvelden Russisch Ereveld

Geachte heer van Kasbergen, 

Op 22 april 2006 heeft u ons namens de NCPN afdeling 

Amersfoort een aantal vragen gesteld over de nabestaan-
den van de gesneuvelde Russische soldaten. Deze soldaten 
zijn begraven op het Russisch Ereveld in Amersfoort. 
Graag geven wij in deze brief antwoord op de door u ge-
stelde vragen. We realiseren ons overigens dat uw verzoek 
voor dit jaar niet meer geldt, aangezien de herdenking van 
de Russische gesneuvelden op 9 mei heeft plaatsgevonden.

Wij zijn bekend met het feit dat sinds relatief korte tijd 
nabestaanden op de hoogte zijn van de locatie van de gra-
ven van hun dierbaren op het Russisch Ereveld.
U vraagt in uw brief of wij, net als de NCPN, van 
mening zijn dat wij een ereschuld hebben tegenover de 
nabestaanden. En omdat we een ereschuld zouden hebben 
een financiële bijdrage moeten leveren zodat nabestaanden 
naar Amersfoort kunnen komen om het Russisch Ereveld 
te kunnen bezoeken. 
Met deze constatering zijn wij het niet eens. Enkel het 
feit dat wij in Amersfoort een Ereveld hebben, betekent 
niet dat wij daarmee een ereschuld hebben en daarmee een 
verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de reis- en 
verblijfkosten van nabestaanden. Dat vinden wij niet tot 
de taak van de gemeente behoren. Vorig jaar echter, in het 
kader van zestig jaar na de bevrijding, hebben wij hierop 
een uitzondering gemaakt. Toen hebben we besloten een 
eenmalige financiële bijdrage te leveren aan de komst van 
een groep nabestaanden.
We begrijpen uiteraard dat de wens bestaat bij nabestaan-
den om het Ereveld in Amersfoort te bezoeken. En we zijn 
ook bereid om aandacht te vragen voor het vinden van 
gastgezinnen voor de nabestaanden. We hebben hierover 
contact opgenomen met stichting Ravelijn. Deze stichting 
kan bemiddelen bij het zoeken naar gastgezinnen. Meer 
informatie over Ravelijn treft u aan op www.ravelijn-
amersfoort.nl

Ook kan de gemeente via haar eigen informatiekanalen 
aandacht vragen voor dergelijke verzoeken. Mocht dat 
volgend jaar het geval zijn, dan verzoeken wij u vriende-
lijk dit op een eerder tijdstip, het liefst een aantal maan-
den van tevoren, aan ons kenbaar te maken. Het was voor 
ons nu niet mogelijk om in een tijdsbestek van anderhalve 
week hier werk van te maken.

We hopen uw vragen hiermee voldoende beantwoord te 
hebben. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris,
de burgemeester, Lees verder op pagina 8Lees verder op pagina 8
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Reactie NCPN op het antwoord van de gemeente

Aan: het College van B&W
         Gemeente Amersfoort

Betreft: antwoorden Ereveld

Geacht college,

Hierbij willen wij reageren op de antwoorden die u ons 
hebt gezonden met betrekking tot onze vragen over het 
Russisch Ereveld. Wij betreuren het dat de Gemeente 
Amersfoort geen ereschuld voelt tegenover de nabestaan-
den van de Russische strijders die op het Ereveld begra-
ven liggen. Als wij spreken over ereschuld bedoelen wij 
niet dat Amersfoort iets moet doen omdat het Ereveld nu 
eenmaal binnen de gemeentegrenzen ligt. De ereschuld ligt 
voor ons veel meer in het feit dat de Gemeente Amersfoort 
al die jaren geen vinger heeft uitgestoken om de familie-
leden van de gesneuvelden op de hoogte te brengen van de 
laatste rustplaats van de soldaten. 

Er zijn tijden geweest dat dit moeilijk was, maar ook toen 
er wel mogelijkheden waren werd er niets ondernomen. 
Uiteindelijk is het de Amersfoortse Courant geweest, en 
eigenlijk een individuele journalist die deze moeilijke, maar 
eervolle taak op zich heeft genomen. Juist omdat er al die 
jaren daarvoor niets is gedaan vinden wij dat de Gemeente 
Amersfoort een ereschuld heeft tegenover de nabestaan-
den. Een ereschuld die ingelost moet worden.

Het is natuurlijk heel makkelijk om het vinden van gastge-
zinnen en andere activiteiten af te schuiven op een vrijwil-
ligersorganisatie, die waarschijnlijk al werk genoeg heeft 
en ook nog beperkte middelen. Dat kan en mag de oplos-
sing niet zijn. Uit uw antwoorden proeven wij de kille, 
berekenende mentaliteit die in het verleden ook zichtbaar 
was in de discussie rond Kamp Amersfoort. Wij gingen 
er eigenlijk vanuit dat er uit die zaak iets geleerd was. 
Dit blijkt niet het geval. Wij blijven vasthouden aan ons 
standpunt dat de Gemeente Amersfoort zelf middelen be-
schikbaar moet stellen om de nabestaanden een bezoek aan 
het Ereveld mogelijk te maken. En wij zullen deze zaak 
zeker niet laten rusten.

Hoogachtend,

Hein van Kasbergen
Namens de NCPN Afd. Amersfoort 

Kader 2
zondag, 7 mei 2006, weblog Remco Rei-
ding

Ereveld: ereschuld?  
De komst van nabestaanden naar Nederland is mogelijk 
gemaakt  door de medewerking van verschillende instan-
ties en particulieren. De vier Russen verblijven de hele 
week bij twee gastgezinnen, naar wie mijn bijzondere 
dank uitgaat. De gastgezinnen zijn gevonden, nadat ik 
een mailtje had rondgestuurd. Dat bericht is opgepikt door 
anderen en via-via  beland bij de Nieuwe Communistische 
Partij Nederland (NCPN). Deze partij stelde aan het ge-
meentebestuur van Amersfoort  vragen over de zoektocht 
naar gastgezinnen voor nabestaanden van Sovjetsoldaten. 
De NCPN is van mening dat de gemeente een ereschuld 
draagt ten opzichte van de nabestaanden. Wat vinden jul-
lie daarvan? Jullie gedachten hierover lees ik heel graag! 

Verschillende mensen zetten zich deze week bovendien in 
als tolk. De Russische ambassade heeft vervoer van en 
naar Schiphol beschikbaar gesteld en de officiële uitno-
diging geregeld. Luchtvaartmaatschappij Sibir stelde 
gratis vliegtickets beschikbaar vanuit Novosibirsk naar 
Moskou. Al deze betrokkenen wil ik bij  deze ook hartelijk 
bedanken!

Vervolg vanVervolg van pagina 7
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Brief Remco Reiding aan alle betrokkenen

Beste allemaal,

Onlangs heb ik door middel van een oproep geprobeerd 
gastgezinnen te vinden voor nabestaanden van in Leus-
den/Amersfoort begraven Sovjetsoldaten. Via via is dat 
bericht ook bij u terechtgekomen, heb ik begrepen. Ten 
eerste, hartelijk dank voor de belangstelling. Het doet mij 
goed dat mijn naspeuringen van de afgelopen acht jaar het 
Russisch Ereveld enigszins op de kaart hebben gezet en 
dat de belangstelling voor de slachtoffers en hun nabe-
staanden is toegenomen. Dat betekent dat mijn activiteiten 
ook in dat opzicht niet voor niets zijn geweest.

Ten tweede, ik ben erin geslaagd gastgezinnen te vinden 
voor beide families die vandaag naar Nederland vliegen. 
Op de korte termijn is er dus geen sprake van problemen. 
Ik begrijp uit onderstaande mails dat u vooral heeft 
gedacht aan de lange termijn. Aangezien ik van plan ben 
door te gaan met mijn vrijwillige zoektocht, is de verwach-
ting dat ik in de komende jaren meer nabestaanden van 
in Leusden begraven Sovjetsoldaten kan informeren over 
het lot van hun vermiste familielid. De kans is groot dat 
sommige van deze mensen de reis naar Nederland willen 
maken om voor het eerst, ruim zestig jaar na het einde van 
de Tweede Wereldoorlog, het graf van hun familielid te 
bezoeken. De kans is ook groot dat ze dat zelf niet kunnen 
betalen. Dát blijft wel een probleem.

Via een oud-collega van de Amersfoortse Courant ver-
nam ik dat Hein van Kasbergen vragen over de komst 
van nabestaanden heeft gesteld aan het gemeentebestuur 
van Amersfoort. Ook die vorm van zorg, betrokkenheid en 
aandacht waardeer ik zeer. 

Het is wel nuttig om op te merken dat ik dit jaar zélf heb 
besloten geen beroep te doen op de gemeenten Leusden en 
Amersfoort, omdat zij vorig jaar al financieel hebben 
bijgedragen aan de komst van nabestaanden en eerder 
eenmalig een vergoeding hebben toegekend voor een deel 
van mijn naspeuringen. Kortom: ik wilde de gemeenten 
dit jaar maar eens met rust laten en een beroep doen op de 
inwoners van beide gemeenten d.m.v. mijn zoektocht naar 
gastgezinnen.

Dat neemt niet weg dat het problematisch blijft om in mijn 
eigen tijd en met mijn eigen geld na acht jaar de zoektocht 
voort te blijven zetten. Nog problematischer is de finan-
ciering van de komst van nabestaanden. In feite geldt: wie 
het kan betalen, kan komen. Wie het geld niet bij elkaar 
kan scharrelen, heeft pech. Moreel gezien is dat een slechte 
zaak, al bedoel ik dat geenszins als verwijt. Ik geloof niet 
dat de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
een “structurele oplossing” kan en/of wil bieden. Een apar-
te stichting oprichten zou kunnen (daar heb ik wel eens 
over gebrainstormd), maar ik ben er wat huiverig voor. Ik 
wil niet verzanden in allerlei tijdrovende en frustrerende 
procedures, statuten en - wellicht - bemoeienissen. Ik ben 
het project acht jaar geleden alleen begonnen en heb het al 
die jaren met succes alleen gedaan (inmiddels heb ik 98 
families opgespoord en geïnformeerd over het lot van hun 
vermiste familielid). Hoe dan ook zijn alle suggesties, vra-
gen en opmerkingen welkom. Wellicht vormt bovenstaande 
toelichting de aanleiding tot een verdere samenwerking bij 
het zoeken naar oplossingen.
In elk geval nogmaals bedankt voor alle belangstelling.

Met vriendelijke groet,

Remco Reiding

Remco Reiding bij de graven

Nabestaanden op bezoek
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Berichten van de

Berlijn, 15.1.2007 

Geachte Ministerpresident Ansip,

Met verontwaardiging en verbittering hebben wij, de Internationale Federatie van 
Verzetsmensen (FIR), koepelorganisatie van oud-verzetsstrijders, partizanen, leden van 
de anti-Hitlercoalitie, vervolgden door het naziregime en antifascistische organisaties in 
Europa en Israël, uit een persbericht moeten ervaren, dat het parlement van Estland op 
10 januari 2007 met grote meerderheid een ‘Wet over de bescherming van soldatengraven’ 
afgedankt heeft, waarmee in de realiteit het ontwerp van Sovjetgedenkplaatsen in het land 
en de »herbegraving« van Sovjetgevallenen verbonden is. 
Concreet genomen zullen de sterfelijke overschotten van soldaten van de Sovjet-Unie - die 
tijdens de bevrijding van Tallinn van Nazi-troepen gevallen zijn - uit de weg geruimd 
worden, en in de nabijheid van een centraal in de stad gelegen monument bijgezet worden. 
Het monument zelf zal eveneens echter weggesleept worden. In krantenberichten wordt u, 
als minister-president, geciteerd met de uitspraak dat het bij de gedenkplaats van de gevallen 
Sovjetsoldaten in Tallinn zou gaan om een symbool van de Sovjetbezetting van Estland. 
Daarvoor zou geen plaats zijn in de hoofdstad.

Deze beraamde ontering van waardige gedenkplaatsen voor degenen, die hun leven ingezet 
hebben om Europa van de gesel van het fascisme te bevrijden, stuit ons tegen de borst.

Dit is in onze ogen een zwaarwegend vergrijp tegen de democratische beginselen van Europa 
en het gaat lijnrecht in tegen de waarden van de Europese eenwording. In het bijzonder 
verontwaardigd zijn we over het feit dat aan de andere kant afgelopen zomer veteranen van 
de 20ste SS-Divisie in de Estlandse plaats Sinimae gedenkplaatsen voor SS-aanhangers uit 
België en Nederland konden inwijden.
Wij zullen onze aangesloten organisaties inlichten over dit schandalige voorval en 
verwachten van u, dat dit wetsontwerp niet gerealiseerd zal worden.

Hoogachtend,

Michel Vanderborght     Dr. Ulrich Schneider
Präsident     Generalsekretär



februari 2007 De Anti Fascist 11

De Internationale Federatie van 
Verzetsmensen (FIR), koepelorganisatie van 
oud-verzetsstrijders, partizanen, leden van 
de anti-Hitlercoalitie, vervolgden door het 
naziregime en antifascistische organisaties in 
Europa en Israël, begroet met instemming het 
voorstel van de Duitse minister van justitie, 
Brigitte Zypris, in de periode dat Duitsland 
het EU–voorzitterschap heeft, binnen de gehele 
EU strafrechtelijke vervolging van feiten, als 
ophitsing tot rassenhaat en ontkenning van de 
Holocaust, in te voeren. 
"In het licht van de schandelijke conferentie 
over de Holocaust-leugen in Teheran, maar 
ook gezien de onbeschrijflijke provocaties 
van de NPD-afgevaardigden in de deelstaat 
Saksen, is dit voorstel een eerste stap in de 
richting van uitvoering van de voorstellen van 
de FIR tegen de opkomst van extreemrechtse 
krachten in Europa, die onze Federatie in de 
afgelopen herfst heeft gedaan“, zo verklaarde 
de secretaris-generaal van de FIR, dr. Ulrich 
Schneider, tegenover de pers. 
Nu komt het erop aan, dergelijke verboden door 
middel van maatschappelijke initiatieven meer 
publiekelijke onderbouwing te geven. Derhalve 
eist de FIR van politiek verantwoordelijken in 
alle Europese landen en in de EU het optreden 
tegen racisme, antisemitisme, neofascisme en 
extreemrechts in verschillende variëteiten, met 
meer politiek gewicht te bekleden. Er moeten 
meer middelen voor burgerinitiatieven en 
maatschappelijke projecten tegen racisme en 
xenofobie, vóór versterking van democratie en óór versterking van democratie en óó
dialoog, beschikbaar gesteld worden,“ aldus de 
verklaring van de FIR. 

Vertaling: Piet Schouten

Persbericht:
Over Holocaust- ver Holocaust- ver

ontkenning Ook Israël kent voedselbanken
Onder een groot deel van de Israëlische bevolking heerst 
grote armoede. Velen moeten leven van voedselbanken. 
De werkloosheid is er schrikbarend hoog. Ook in Israël 
is er een enorme kloof tussen de armen en rijken, zoals 
in alle kapitalistische landen waar de rijken rijker wor-
den en de armen armer.
De oorzaak van deze situatie is de enorme geldverspil-
ling aan de oorlogsindustrie, die al jaren duurt waardoor 
het land steeds dieper in een economische crisis stort. 
We weten nu ook offi cieel, want het was al jaren een 
publiek geheim, dat Israël al jaren atoombommen pro-
duceert en bezit. De minister-president, Olmert, heeft 
dit onlangs toegegeven.
Om het nog eens duidelijk te zeggen: "In linkse poli-
tieke kringen, die geprobeerd hebben de oorzaken van 
de armoede in de wereld op te sporen, is algemeen be-
kend dat veel z.g. beschaafde landen meer dan 50% van 
de rijksbegroting besteden aan het leger incl. onderwijs, 
opleiding, pensioenen en toeleveringsbedrijven" (1). En 
daar behoort dus ook Israël bij.
Nu heeft het Israëlische leger zich met het oog op de 
vredesbespreking teruggetrokken uit de Gazastrook, 
maar er is ook nog een civiele (burgerlijke) bezetting 
in dit gebied en dat zijn de kolonisten. Zij zijn in feite 
de handlangers van het Israëlische leger. Als orthodoxe 
joden weigeren zij dienst te doen in het leger, maar vele 
kolonisten bezitten wel een wapen om zich, zoals zij dat 
motiveren, te beschermen tegen de Palestijnse vijand. 
In de Thora (het oude testament) staan de 10 geboden 
beschreven. Een van die geboden zegt: “Gij zult niet do-
den”. Waar staat in de Thora geschreven dat men alleen 
geen joden mag doden? De kolonisten leggen dat gebod 
schijnbaar op hun manier uit. 
De kolonisten kunnen zich door de in- en uitgangen in 
de muur nog altijd van voedsel voorzien in Israël. Voor 
de Palestijnse bevolking is dit niet mogelijk. Zij zijn 
door de muur ingesloten en mogen er niet uit. Daarbij 
komt nog dat de muur voor een groot deel op Palestijns 
gebied staat, waarop zij hun groente en fruit verbouwen. 
De bedoeling van de Israëlische regering om de muur 
op dat vruchtbare gebied te plaatsen zal wel voor ieder-
een duidelijk zijn.
Zolang de Israëlische bevolking haar regering niet 
dwingt tot serieuze onderhandelingen met de Pales-
tijnse regering is vrede in het Midden-Oosten uitge-
sloten. Beide regeringen zullen daarvoor eerst  elkaars 
bestaansrecht moeten erkennen.    

1) Bron: De arme kant van Nederland.

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



februari 2007 De Anti Fascist 12

Trots op mijn vader
Door Jan Cornelis Cleton

Mijn vader werd op 15 december 1913 geboren in Rotterdam als 
zoon van Willem Johannes Cleton en Maria Nieuwstraten. Hij 
kreeg de namen Jan Albertus mee.
Zijn vader, eigenaar van een schildersbedrijf met een tiental 
personeelsleden, was alcoholist en de kleine Jan groeide samen 
met zijn twee zusjes op in een gezin waar de confl icten veelvuldig 
tot een uitbarsting kwamen. Na de echtscheiding van zijn ouders 
werd de puber Jan lid van de Jongelieden Geheelonthoudersbond. 
Zijn moeder van de volwassenenafdeling. Moeder verhuisde met 
de kinderen naar Apeldoorn. De overstap naar de socialistische 
beweging was in die tijd heel klein (veel sociaal-democraten en 
communisten zaten in beide organisaties) en aldus geschiedde. 
Moeder en zoon werden lid van de CPN en werden actief binnen 
deze partij. Zoals ook later de oudste zus van Jan, Riet. Jan 
trouwde in 1935 met Willempje Magendans. Zij kregen in totaal 
vier zoons, waarvan de twee oudsten, Tom en Ruud, geboren 
werden in 1935 en 1940. Jan ging in het communistische verzet, 
evenals zijn zwager (de man van zijn zus Riet), Jan Cornelis 
Endeveld. Zo ook Henk van Luttikhuizen, die deel uitmaakte 
van de groep waar Jan Endeveld de leiding over had.
Tot zover de inleiding, voor zover relevant, naar het persoonlijke 
verhaal van mijn vader. dat uiteindelijk in 1985 in “Enkelen 
van de 55 miljoen miljoen” geplaatst werd. Dit nog steeds bij 
de AFVN verkrijgbare boekje werd uitgegeven ter gelegenheid 
van 40 jaar bevrijding en werd samengesteld door Alie van 
Luttikhuizen-de Vries uit "herinneringen aan en van ewone 
mensen” gepubliceerd in De Anti-Fascist vóór 5 mei 1985.

HERINNERINGEN VAN

Jan Albertus Cleton

NEUENGAMME
DE WEG ER NAAR TOE

“In februari 1942 ben ik, na een onderduikperiode van 10 
maanden, gearresteerd. Vanuit het politiebureau in Apeldoorn 
ondernam ik een bijna geslaagde vluchtpoging. Over hekken 
en door hagen kwam ik terecht in de tuin van een villa in de 
parkenbuurt. Bliksemsnel verstopte ik me in het kolenhok; 
ontsnapt meende ik. Een Apeldoornse agent had me echter te 
dicht op de hielen gezeten en haalde me er uit. Daar stonden we, 
samen in die donkere tuin en ik probeerde: ‘Laat me gaan, ik 
krijg de kogel, je bent toch ook een Nederlander.’ ‘Ik heb geen 
zin mijn baantje te verliezen’, was zijn antwoord.”
“In Arnhem, bij de Sicherheitsdienst, werd het verhoor geleid door 
Beckers, chef van de SD. Als hoofdaanklacht gold de revolver 
die ik bij mijn arrestatie op zak had, daarnaast het drukken en 
verspreiden van illegale lectuur, waarvan ze een koffer vol 
bewijsmateriaal hadden. In de gevangenis op het Wolvenplein te 
Utrecht wachtte ik op mijn proces, dat gehouden werd voor het 
‘Sondergericht’ in Den Haag, af. Met nog een gevangene werd 
ik door twee marechaussees overgebracht. Op het station in 
Utrecht werden ons de boeien afgedaan. De wachtmeester nam 
me iets apart en zei: ‘Cleton, als je weg kunt komen, ga je gang 
maar.’ Ik was stomverbaasd en besloot nog even af te wachten. 
In de trein hadden we een lang gesprek. Hij had enkele maanden 
tevoren ook iemand laten vluchten en ik vond dat ik hem niet in 
gevaar mocht brengen, hoewel wij het erover eens waren dat op 
verboden wapenbezit de doodstraf stond.”
“In Den Haag moesten we wachten aan de achterzijde van het 
gerechtsgebouw, het was een laag gedeelte, de ramen stonden 

open. Nogmaals bood de wachtmeester aan: ‘Cleton, je hebt 
nog de gelegenheid.’ Ik durfde hem er niet aan te wagen. Naar 
ik gehoord heb is hij een jaar later gefusilleerd. Hij kwam uit 
Bilthoven. Eén minuut voor de zitting kwam er een Duitse 
verdediger bij me. De Offi cier las de aanklacht voor. Bij zijn 
arrestatie een revolver op zak, zoals ze aanvoerden een dum-
dum wapen. Ik verklaarde dat ik daar niets van wist, ik was 
niet in militaire dienst geweest. Volgens mij waren dum-dum 
kogels ingekerfde kogels. Er werd me verteld dat mijn wapen 
geschikt was voor loden kogels die, zodra ze een bot raakten, 
uiteensloegen. Spontaan kwam mijn nooit overlegde antwoord; 
‘Nou, daar weet ik niets van, het wapen wilde helemaal niet 
schieten.’ Mijn leugen veroorzaakte een gegons door de 
rechtszaal. Beckers verschoot van kleur, hij had het wapen 
kennelijk niet gekeurd. Een wapendeskundige, een Rijksduitser, 
werd opgeroepen. De hele staf, inclusief mijn verdediger, daalde 
af naar de kelder om de schietproef te aanschouwen. Hoe het de 
man gelukt is, ik weet het niet, maar de revolver ketste. Terug in 
de rechtszaal vloog de wachtmeester me van blijdschap om de 
hals. Ik duwde hem terug en fl uisterde: ‘Weet wat je doet.’ Het 
proces ging verder over de illegale lectuur, het bewijsmateriaal 
was nog in Arnhem. Er werd een nieuw onderzoek gelast, dat is 
blijkbaar nooit afgerond, want als Nacht- und Nebel-gevangene 
ging in ik via Scheveningen, Amersfoort en Vught naar 
Neuengamme. 20 Maart 1943 vertrokken we met een groep van 
naar ik meen 47 gevangenen uit Vught. De nacht brachten we 
door in de gevangenis van Herne. Daar werd de groep gesplitst. 
Met 21 man kwam ik op 21 maart 1943 in Neuengamme aan. Ik 
kreeg nummer 19022.”

KRANKENREVIER

“De eerste 14 dagen werkte ik aan de bouw van een gewerenfabriek 
die daar gesticht werd. Ik ging veel om met Klaas Donselaar en 
Bernard Hemmer. De eerste werkte bij Fokker, Hemmer was na 
de oorlog wethouder in Tubbergen. Die kameraden hebben nog 
een grote daad van sabotage gepleegd. Toen de machines in de 
fabriek geïnstalleerd moesten worden, zijn zij in de wagon gegaan ïnstalleerd moesten worden, zijn zij in de wagon gegaan ï
en hebben twee onmisbare transformatoren onklaar gemaakt. Ze 
konden niet ter plaatse gerepareerd worden en moesten terug 
naar Hamburg. Daar vond net dat zware fosforbombardement 
plaats en zodoende was door deze sabotagedaad de opening van 
de fabriek 3 maanden uitgesteld.”
“Na 14 dagen werken (zoveel mogelijk afbreken) in de fabriek 
kreeg ik een verzwering boven op mijn voet en werd opgenomen 
in het revier. Enkele dagen later kon ik al wat rondscharrelen en 
een paar weken hielp ik de verpleger. Bij terugkomst in het block 
kreeg ik de opdracht me te melden bij dokter Morris (Maurycy) 
Mittelstaedt. Deze Poolse dokter nam me weer op, moffelde me 
een paar dagen weg en daarna werd ik ingezet als verpleger. 
Morris Mittelstaedt kreeg zijn opdrachten weer van een 
Belgische advocaat, André Mandrycks (omgekomen op de Cap 
Arcona). Van hem kwamen alle opdrachten voor het verruilen 
van ter dood veroordeelden en van de Politiek Commissarissen 
onder de  Sovjetgevangenen  die  ook  onherroepelijk  ten  dode  
waren opgeschreven. Stierf iemand die in het plan paste, dan 
werd de levende dood gemeld en kreeg hij het nummer en de 
antecedenten van de gestorvene. Na een paar dagen ging hij 
het kamp in. Daar zorgde weer een andere organisatie voor. 
Ook niet zo gemakkelijk, hij mocht natuurlijk geen vrienden 
van de gestorvene tegen het lijf lopen. Als het mogelijk was 
werd overplaatsing naar een ander kamp bewerkstelligd. In 
veel gevallen kreeg de familie van hem het doodsbericht thuis. 
In de 15 maanden dat ik in het revier heb gewerkt zijn er toch 
zeker 200 mensen omgeruild. Dag en nacht was je bezig met de 
patiënten. In het begin sliep ik ook op de zaal met de zwaarste 
tuberculosepatiënten en hielp zoveel mogelijk de stervenden. Een 
kleine Duitse arts, een pittige man, heeft me vaak voorgehouden 
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dat ik gek was om in het revier te blijven werken. Zelf werd hij 
slachtoffer van zijn werk. Een Poolse longspecialist, Kowalsky, 
was uiterst voorzichtig met besmetting. Hij onderzocht de mensen 
wel goed, maar nam de grootst mogelijke voorzorgsmaatregelen. 
Hij stierf aan t.b.c. Nog een andere Poolse arts, een grote kerel, 
stapte eens ongemerkt voor het doorlichtscherm. Plotseling 
klonk er een huiveringwekkende lach door de donkere ruimte. 
De rillingen liepen ons over de rug. Toen drong het tot ons door, 
de dokter had geconstateerd dat hij besmet was. Ook hij stierf.”
“De röntgenoloog Hans Wiert droeg een omgekeerde groene 
driehoek (winkel), dat waren gevangenen ‘ter bescherming 
van zichzelf’. Hij was arts geweest in Regensburg, in een soort 
abortuskliniek. Degene die de leiding had over de jodenvervolging 
maakte nogal eens een jodin zwanger, Hans Wiert moest ze 
aborteren. Twee maal had hij dat gedaan en toen geweigerd. Hij 
was veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Nadat hij die had 
uitgezeten kwam hij in het kamp. Het was een geweldige kerel, 
de jongens hebben veel steun aan hem gehad.”
“Op de t.b.c.-zaal was geen SS-controle, in de andere zalen 
weinig. Als ik ‘s morgens meldde: ‘Block 2, belegt mit 472 
Häftlinge, wovon 56 scheisserei Kranken’, maakten ze meteen 
rechtsomkeert. Soms kwamen van die standaardartsen naar 
de zieken kijken. De patiënten moesten hun kaart voor zich 
houden. De doktoren raakten de mensen met geen vinger aan. 
Van de verplegers werd iedere drie maanden bloed afgetapt en 
opgestuurd naar Berlijn. Dat was natuurlijk ter bescherming 
van de SS-ers waarmee je in contact kwam. Alleen Utah, de 
Lagerkapo, kwam in het voorportaal kijken. Dat was al beroerd 
genoeg, iedere morgen tussen negen en half tien werd ik door 
hem van de ene naar de andere hoek geranseld. Hij was een 
oermens, een beroepsbokser. Hij had een verschrikkelijke 
hekel aan Hollanders en dus was ik altijd de klos. De enige was 
ik trouwens niet. Hij heeft eens twee mensen zo hard met de 
koppen tegen elkaar geslagen dat beiden bewusteloos waren. Hij 

was een sadist. Naar ik vernomen heb, heeft hij na de oorlog op 
zijn knieën om genade gesmeekt. Tevergeefs.”
“In Neuengamme werd de laatste tijd dat ik er was ook wel 
geëxperimenteerd. Het gebeurde in revier 4 door een prof. uit 
Berlijn. Je kreeg niemand van die afdeling te spreken.”
“Een kamp vergde natuurlijk een geweldige organisatie. De 
gevangene die bijv. de leiding had over de arbeidscommando’s 
was een uitzonderlijke fi guur. Voor 12.000 man regelde hij alles. 
In Neuengamme hebben ze de leiding van het kamp eens drie 
maanden in handen van de beroepsmisdadigers gelegd. Dat werd 
een chaos. De politieken werkten natuurlijk zoveel mogelijk 
tegen, ieder diefstalletje door de misdadigers werd gemeld, alles 
liep fout. Noodgedwongen moesten ze de leiding weer aan de 
politieken geven. Dat betekende voor velen de redding. Vrouwen 
waren er tijdens mijn periode niet in Neuengamme. Toch zijn er 
wel vrouwen vergast. Die zaten tussen de Hamburgse burgers 
die na het fosforbombardement geplunderd hadden. Ze gingen 
zo de gaskamer in en later lagen de lijken buiten. Dat was maar 
korte tijd, spoedig werden kisten aangevoerd. Ze werden in het 
crematorium verbrand.”
“Het hoofd van de ontluizingsafdeling van de gaskamer, 
een Duitse communist, heeft eens een grote hond van de 
rapportenfürapportenfürapportenf hrer naar binnen gelokt. Vier dagen hebben ze naar 
het beest lopen zoeken, daarna werd het dier geslacht. Ook ik 
kreeg een stukje mee, het smaakte voortreffelijk. Zo ging dat. 
Een blockoudste of een andere lagerfunctionaris wilde ook nog 
wel eens een kat houden. Het lukte nooit langer dan een paar 
dagen, dan was het beest opgegeten.”
“Op 11 juni 1944, na de invasie, moest ook ik naar Natzweiler, 
het vernietigingskamp voor NN-gevangenen. Een Duitse arts 
probeerde mij in Neuengamme te houden. ‘Gehen Sie in die 
Wehrmacht.’ stelde hij voor. Ik weigerde en zei: ‘Niemals; ich bin 
Hollander, dann lieber kaputt.’ Dat laatste verwachtte iedereen. 
Natzweiler betekende de dood. We hoorden dat 8 van de 15 
blocken als revier waren ingericht. Louis de Visser (voorzitter 
van de CPN en mede politiek gevangene) zei bij zijn afscheid: 
‘Jongen, het spijt me wel, je zult nu wel nooit meer terugkomen.’ 
Hij gaf me een brief mee voor de politieker die de leiding zou 
hebben over de arbeidscommando’s.” (Louis de Visser kwam 
om het leven op de Cap Arcona.)

ERZINGEN

“In Natzweiler aangekomen gaf ik de brief aan de politieke 
leider, daaraan is het te danken geweest dat ik na drie en een 
halve week Natzweiler, naar Erzingen ging als Lager-oudste met 
240 man.”
“Aan de spoorlijn Tübingen-Rottweil, ten zuiden van Stuttgart, übingen-Rottweil, ten zuiden van Stuttgart, ü
lagen 10 werklagers. Uit de leisteen moest benzine gemaakt 
worden, daarom is o.a. het kamp Erzingen uit de grond gestampt. 
De stadsarchitect van Antwerpen, Julian Lievevrouw, gevangene 
nr. 17413, moest de opgravingen in tekening brengen. Van allerlei 
fossielen werden er opgegraven. Er werd zoveel opgegraven dat 
hij het alleen niet af kon. Van Dortmergen, een ander buiten-
lager, werd toen Izaak Wirschup gehaald, een jongeman van 25 
jaar uit Litouwen. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo onder 
de luis zat. Dagenlang zijn we er mee bezig geweest, we hebben 
zijn kleren gekookt en gekookt en na een dag wemelden ze weer. 
Izaak was een fantastische kerel die geweldig kon tekenen. Zijn 
vrouw en kind waren voor zijn ogen doodgeschoten. De vrouw 
stond met haar kind op de arm, dat werd eerst doodgeschoten en 
toen zij zelf. Izaak werd afgevoerd. Hij heeft de oorlog overleefd. 
Eerst had hij nog plannen om mee naar Holland te gaan, thuis 
zou hij niets meer vinden, maar tenslotte trok zijn vaderland hem 
toch te hard.”
“Eén van de taken in Erzingen was spoorlijnen aanleggen, 
aftakkingen van de lijn Rottweil-Balingen naar de fabrieken. 
Dat was vooral bij vorst een vreselijk karwei. Ze gebruikten 

Tek. v. d. hand van Lievevrouw die mijn vader kreeg t.g.v. zijn 31e Tek. v. d. hand van Lievevrouw die mijn vader kreeg t.g.v. zijn 31e 
verjaardag v.d. lotgenoten waarmee hij in Neuengamme gezeten had 
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ijzeren haken om de rails op te tillen. Je kan je voorstellen wat er 
gebeurde bij dertig graden vorst. Ze probeerden zoveel mogelijk 
hun jasjes van het zebrapak tussen vel en ijzer te houden. 
Handschoenen hadden ze niet. Het is te begrijpen hoe zo’n 
commando ‘s avonds in het kamp terugkwam, doodop, zelfs te 
moe om nog een hap te eten, vielen ze in hun kribben. 

Op een keer na zo’n zware dag om een uur of 10 een geschreeuw 
van kampcommandant Oles: ‘Wo ist der Jan.’ Ik meldde me, hij 
wimpelde dat weg en brulde: ‘Commando heraus.’ Er was een 
trein van 20 wagons aangekomen en die moest gelost worden 
en de volgende morgen weer leeg vertrekken. Ik zeg tegen de 
commandant: ‘Niks commando heraus. Sind Sie verrücommandant: ‘Niks commando heraus. Sind Sie verrücommandant: ‘Niks commando heraus. Sind Sie verr ckt?’ Met 
zijn vuist kwam hij op me af, vlak voor mijn gezicht kwam hij 
tot stilstand. Hij vroeg me of ik hem ‘kaputt’ wilde hebben, hij 
moest ook zorgen dat het klaar kwam. Hij schold en ging tekeer. 
Sussend zei ik: ‘CommandofüSussend zei ik: ‘CommandofüSussend zei ik: ‘Commandof hrer laat mij dat nou regelen. Het 
keuken bekledings- en blockcommando treden  aan en zij gaan 
die wagons lossen.’ ‘Wie is dan kapo?’ ‘Dat ben ik.’ Ik mocht in 
geen geval mee, want als het de volgende morgen niet klaar was, 
werd ik doodgeschoten.”
“‘Laat mij nou maar begaan.’ ‘Schnell.’ Het frisse commando 
begreep dat ze in moesten vallen, de werkers van die dag zouden 
onmogelijk de wagons leeg kunnen krijgen Zij rukten uit. Van 
slapen kwam er niet veel. Om vier uur hoor ik lawaai, wat zou 
er nou weer zijn. Ik naar buiten en daar kwamen ze aan in de 
vriesnacht. Volledig uitgeput, op hun knieën. De lichten aan, zelfs 
het grote licht beschijnt het binnenmarcheren. De SS-offi cieren 
komen op het lawaai af, ook de commandant. ‘Wat maken ze nu?’ 
‘Ze zijn klaar.’ ‘Sie sind verrü‘Ze zijn klaar.’ ‘Sie sind verrü‘Ze zijn klaar.’ ‘Sie sind verr ckt.’ ‘Kom maar mee’. We lopen 
naar de groep. ‘Sind sie fertig?’ ‘Wir sind fertig.’ Jongen, jongen, 
wat een moment. Meteen heb ik van de situatie gebruik gemaakt. 
Ik wist helemaal niet of er handschoenen in de voorraadkamer 
waren, alles was afgesloten, alleen de commandant had de 
sleutels. Die zocht de warmte weer op en wij sloegen een luik uit 

de voorraadkamer. Stapels handschoenen. Ieder kreeg een paar 
met het parool: ‘Morgen op je werk pas aandoen.’ De slechtst 
gekleden kregen een beter pak. Natuurlijk heeft de commandant 
het later wel gezien, maar hij heeft er nooit wat van gezegd. 
Vooral die handschoenen was een enorme vooruitgang. Ik had 
wel gebruik gemaakt van het juiste moment, maar ‘s morgens 
stond ik te bibberen op de appèlplaats. Als het verkeerd ging, 
schoten ze je kapot.”
“Zo had je van die uitschieters. We hebben daar ook kerstmis 
1944 gevierd. We moesten er om bedelen, maar Weihnachten 
was voor die Moffen iets om een beetje sentimenteel te zijn. 
Er gingen er veel met verlof, er was een kleinere wacht, het 
was anders. We mochten een feestje bouwen. We kwamen bij 
elkaar, er was werkelijk een gezellige stemming. Het toneelstuk 
zou net beginnen en daar komt de commandant binnenstappen.  
Het drukte de stemming aanmerkelijk, enfi n het eerste stuk 
werd opgevoerd en toen wisten we niet wat we hoorden, de 
commandant gaf opdracht om van alles uit de keuken te halen. 
Hij heeft de hele avond getrakteerd.
Later kregen alle commandanten van de buiten-lagers opdracht 
om samen te komen in Dautmergen. Doorgestoken kaart 
natuurlijk, want ieder kamp kreeg op dat moment controle. Er 
kwam een delegatie van 22 man onder commando van Oswald 
PohI. Alles werd geïnspecteerd. Ook de kledingkamer; hiervoor ïnspecteerd. Ook de kledingkamer; hiervoor ï
zat ik nog het meest in angst, we hadden daar onder de grond 
radio’s. Als je goed keek kon je wel een luik zien, maar er lagen 
wat spullen op en men keek slechts vluchtig rond. Gelukkig ging 
dat goed.”
“Pohl kwam juist uit de kledingkamer en daar gaat me ineens een 
big te keer. De beul vliegt naar voren. Wat is het geval? Zo’n big 
is ontsnapt aan de zorgen van Arie Grim, hij was zwijnenkapo 
bij ons, hij moest varkens mesten voor de SS. De big vliegt in het 
hok van de bloedhond van de honden-fühok van de bloedhond van de honden-fühok van de bloedhond van de honden-f hrer. Die beesten waren 
er op afgericht om een gevangene die ze moesten pakken, gelijk 
te verscheuren. Maar Arie Grim, eerst een mager kereltje, maar 
door het eten van de SS dat terugkwam voor de honden, zo dik 
dat hij haast het hondenhok niet in kon, wrong zich met geweld 
naar binnen. De big moest gered worden. Pohl kreeg zowat een 
beroerte bij het zien van dat tafereel. Ik heb nog nooit zoiets 
meegemaakt, het was net een vuurbal die ontplofte. De grote 
kerel dook op het hok af. Arie Grim kreeg een paar opdonders, 
maar kwam er verder goed af. De honden-fümaar kwam er verder goed af. De honden-fümaar kwam er verder goed af. De honden-f hrer moest komen. 
Die heeft hij zowat doodgeslagen en getrapt. Het bloed liep de 
man uit neus en oren. Het was een grote consternatie.”

“Er is uit Erzingen geen dode naar het crematorium in Natzweiler 
gegaan zoals de opdracht was. Ze werden ergens, waar weet ik 
niet, begraven. Om er enkele te noemen: de Belgen Marinus 
Speksnijder, Marcel Groenvoet, Jan Koppenollen, gestorven 
resp. 22-8-44/ 30-11-44/ 23-1-45. De Fransen Gerhard Cugen 
en Paulin Vanust, gestorven resp. 6-11-44 en 19-3-45. De 
enige gestorven Hollander die in het door mij bijgehouden 
Häftlingsbestandsbuch staat: Cor Haarschol Keerweed, beambte, 
geb. 22-07-04, gestorven 25-9-44, nr. 5596.”

“In Erzingen werd veel georganiseerd, verschillende malen 
moesten er jongens bij burgers in het dorp gaan werken en dat gaf 
natuurlijk allerlei mogelijkheden. Ibe Feitsma had een geheime 
zender gebouwd en ook die radio’s waar ik eerder over sprak 
waren eigenbouw. Er waren ook verschillende Fransen die daar 
aan werkten. Naast ons kamp zat de organisatie TODT (OT). 
Hadden ze een radio kapot, dan werd er overleg gepleegd met de 
commandant en in het kamp moesten de deskundigen het ding 
repareren. De helft van de onderdelen werd er dan uitgesloopt. 
Ze gingen wel spelend terug, maar wij hadden de beste radio’s. 
Ze maakten wel isolatoren van aardewerk van bordjes. Met onze 
radio’s konden we de hele wereld beluisteren. Iedere landstaal 
klonk in het kamp, de hele dag werd er geluisterd. We waren 

Jan Albertus Cleton, getekend door Isaak Wirschup
"Dem Jan mit Dank für die Gastfreundlichkeit", Erzingen 1-2-'45



februari 2007 De Anti Fascist 15

beter op de hoogte dan de SS. Dat was trouwens in ieder kamp zo. 
Daar was ik niet zo nauw bij dat deel van het verzet betrokken, 
maar overal waren de juiste berichten.”

“In het vroege voorjaar van ‘45 werd Erzingen ontruimd. 
Nergens was plaats voor ons tot we in het buiten-lager van 
Dachau, AlIach werden opgenomen. Daar heb ik de band van 
lager-oudste van mijn arm gedaan. Ik heb veel in het revier 
geholpen, vooral na de bevrijding. Daar zijn er wat gestorven aan 
typhus en diarree, 5-hoog lagen de lijken om en om opgestapeld 
tegen het revier. De Sovjetlegers waren 60 km van ons vandaan 
gestopt met de opmars. Achter ons lagen de Duitsers en vóór ons 
de Amerikanen. De beschieting begon. Het eerste salvo van de 
Amerikanen kwam midden in het vrouwenblock terecht. Ik zat 
van top tot teen onder het bloed van de gewonden. We hebben 
alle lichten ontstoken, aan de SS hadden we lak, daar waren er 
al heel wat van gevlucht. De Duitsers zaten met luchtafweer, 

maar dat richtten ze op de Amerikanen. In het kamp waren 150 
geweren en 2 mitrailleurs. Daarmee hebben de gevangenen de 
Duitsers verjaagd. We hadden toen 5 dagen en nachten onder 
vuur gelegen, het was een chaos. Voedsel was niet aangevoerd, 
na de beschieting deden de gevangenen dan ook een aanval op 
de BMW-fabrieken die vol blikken vlees zaten, met duizenden 
blikken kwamen ze het kamp binnenrijden. Er was geen houden 
aan, het was niet te keren. Ze aten zich dood. Je glibberde door 
het kamp van de uitwerpselen. Gelukkig stopte de hele droge 
biscuit van de Amerikanen nog wat. Hollanders waren er niet 
zoveel bij, maar zeker 2000 mensen zijn nog doodgegaan door 
dat voedsel.”

     J.A. Cleton

Tot zover het verhaal dat mijn vader vele jaren later aan Alie 
van Luttikhuizen vertelde. Hieronder ga ik verder met hetgeen 
ik graag ter aanvulling kwijt wil:

Na de oorlog ging mijn vader, na zijn werk dat nodig was om 
het karige stukje brood op tafel te brengen, heel hard voor zijn 
communistische idealen aan het werk. Hij werd enige jaren lid 
van de Apeldoornse gemeenteraad voor de CPN en in 1948 werd 
ik in het Apeldoonse partijkantoor, ondertussen woonhuis van 
mijn ouders, geboren en kreeg de namen Jan Cornelis (vernoemd 
naar de man van zijn zus Riet, die in 1943 als communistisch 
verzetsstrijder in Woudenberg gefusilleerd was). Vanaf dat 
moment werd mijn vader “Bert” genoemd, om te voorkomen dat 
ik ten eeuwige dage “Jantje” zou blijven. Ik groeide op tussen 
de portretten van Marx, Engels, Lenin en Stalin. Mijn vader was 
zo vaak en zo veel voor zijn idealen op pad dat het voor mij een 
feest was als ik door ‘pappa’ naar bed gebracht werd.
Zo kan ik me ook nog goed herinneren dat ik in 1956, zes jaar oud, 
samen met mijn ½ jaar oude broertje bij mijn oma ondergebracht 
werd omdat ons huis door opgehitste jongeren belegerd werd, 
i.v.m. de Hongaarse opstand en het ingrijpen daarin van het 
Warschau-pact. Mijn vader verdedigde, samen met mijn oudere 
broers en verschillende kameraden, het communistische bastion 
dat ook mijn thuis was.
In 1963 scheidden, na een huwelijk van 26 jaar, mijn ouders. 
Beiden gingen ze verder met een kameraad (die zijn/haar sporen 
verdiend had in de beweging) en haalden ten tweede male 
een 25-jarig huwelijksfeest. In die tussentijd werden zij beide 
onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis. Zo ook mijn 
stiefmoeder. Mijn vader stierf in 1992 op 78-jarige leeftijd en 
mijn moeder na jaren van (gelukkig snel intredende) dementie 
in 1998.

Waarom zo trots op mijn vader?
Na de dood van mijn vader, kwam ik pas echt in aanraking 
met zijn werkelijke ‘oorlogsverleden’. Met zijn ‘papieren 
nalatenschap’ en met mensen die alsnog contact met hem zochten. 
Toen bleek mij dat ééToen bleek mij dat ééToen bleek mij dat n van de belangrijkste dingen die hij voor 
nabestaanden nagelaten had, het Häftlingsbestandsbuch was dat 
hij in Erzingen bijgehouden had. Maar vervolgens werd voor 
mij ook steeds duidelijker dat hij, buiten dat waardevolle boek 
voor de nabestaanden, ook voor zijn mede-KZ-gevangenen een 
geweldige steun geweest was. Het belangrijkste vormden daarbij 
de tekeningen die hij voor zijn 31ste
geweldige steun geweest was. Het belangrijkste vormden daarbij 

ste
geweldige steun geweest was. Het belangrijkste vormden daarbij 

 verjaardag in Erzingen 
gekregen had en de persoonlijke blijken van erkentelijkheid  die 
daarbij hoorden. Lang niet iedere Lager-oudste was populair bij 
de gevangenen, veelal waren het Grüde gevangenen, veelal waren het Grüde gevangenen, veelal waren het Gr nwinkel, misdadigers, of 
andersoortige a-socialen, die ook in de kampen terechtkwamen. 
Mijn vader (en gelukkig een behoorlijk aantal anderen) bleek 
daar een uitzondering op te zijn. Alleen al daarom ben ik trots 
op mijn vader.

Wie volgt in deze serie? 

Hierboven een aantal van de getekende en op de achterzijde onderte-
kende verjaardagskaarten die hij kreeg t.g.v. zijn 31-ste verjaardag.
Op onze website www.afvn.nl zullen alle tekeningen incl. de achter- 
c.q. binnenzijde in kleur te zien zijn.
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Het is een ongebruikelijk object, aangeboden via een 
veiling op Internet. Het haalde afgelopen week de 
landelijke pers. Op lokaal niveau was het Hein van 
Kasbergen, indertijd één van de initiatiefnemers voor 
herstel en in stand houden van Kamp Amersfoort 
als monument, die zich sterk maakte om een bod te 
doen. In dit artikel vertellen we over dit bijzondere 
object.

Deze deur heeft een verbinding met Amersfoort. Vanwege 
de educatieve waarde mag de deur niet verloren gaan. In 
werkelijkheid gaat het om 390 deuren, waarvan er op inter-
net vijf werden aangeboden. Het zijn de originele celdeuren 
uit het huis van bewaring ‘De Boschpoort’, beter bekend 
als De Koepel te Breda. In die gevangenis zaten de Vier 
van Breda (later de Drie van Breda) jarenlang opgesloten. 
Deze wegens gruweldaden veroordeelde Duitse oorlogs-
misdadigers werden kort na het einde van de Tweede We-
reldoorlog tot levenslang veroordeeld. De namen Fischer, 
Aus der Fünten, Kotälla en Lages zijn vermoedelijk onder 
veel Nederlanders nog altijd bekend. Joseph Kotälla wordt 
in één adem genoemd met Amersfoort en staat beter be-
kend als ‘de beul van Amersfoort’ vanwege zijn geweld-
dadig optreden in Kamp Amersfoort. 
Het is die verbinding met Amersfoort die ons in actie deed 
komen. We geven onmiddellijk toe dat die deuren niet 
authentiek zijn voor Kamp Amersfoort. Maar ze zijn een 
waarschuwing: als je de mensenrechten overtreedt kom 
je achter zo’n deur. De deuren hebben grote educatieve je achter zo’n deur. De deuren hebben grote educatieve 
waarde. 
Kees Biezeveld, directeur van de Stichting Kamp Amers-
foort, wil zich voor de vorming van de collectie van Kamp 
Amersfoort beperken tot authentieke voorwerpen. De deur 
zou uiteraard goed passen in een gevangenismuseum, 
maar toch zou een plaats aan de buitenkant van het Kamp 
heel terecht zijn naar onze mening. Bijvoorbeeld bij ‘de 
boom die alles zag’, omdat het van Kotälla bekend is dat 

hij daar iemand levend heeft begraven. 
Duizenden gedetineerden, onder wie dus Kotälla, hebben lla, hebben 
achter de deur gevangen gezeten. De deuren zijn onlangs achter de deur gevangen gezeten. De deuren zijn onlangs 
vervangen door nieuwe. De advocaten die de vijf deuren vervangen door nieuwe. De advocaten die de vijf deuren 
op de internetveiling hebben gezet, willen het ontvangen op de internetveiling hebben gezet, willen het ontvangen 
geld schenken aan een charitatief doel. 
De plaatstalen deur van 90 kilo is inmiddels afgerekend, De plaatstalen deur van 90 kilo is inmiddels afgerekend, 
door vrijwilligers opgehaald en overgebracht naar Amers-door vrijwilligers opgehaald en overgebracht naar Amers-
foort. Het Museum Flehite, gelegen in het historische foort. Het Museum Flehite, gelegen in het historische 
stadscentrum van Amersfoort aan de Westsingel, heeft de stadscentrum van Amersfoort aan de Westsingel, heeft de 
deur in ontvangst genomen op 29 januari. In het museum deur in ontvangst genomen op 29 januari. In het museum 
zal de deur tentoongesteld worden voor de bezoekers.
De initiatiefnemer, Hein van Kasbergen, zegt hierover in De initiatiefnemer, Hein van Kasbergen, zegt hierover in 
de huis-aan-huiskrant Amersfoort Nu: “Het leven is niet al-de huis-aan-huiskrant Amersfoort Nu: “Het leven is niet al-
leen maar ‘fun’. Wees blij met je vrijheid. Je moet je iedere leen maar ‘fun’. Wees blij met je vrijheid. Je moet je iedere 
dag realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat je in vrij-dag realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat je in vrij-
heid kunt denken. Liefde en vrijheid zijn het belangrijkste heid kunt denken. Liefde en vrijheid zijn het belangrijkste 
in je leven.”
Ons project heeft veel aandacht gekregen en emoties op-Ons project heeft veel aandacht gekregen en emoties op-
geroepen o.a. op de website van Unieuws.nl waarbij één n 
van de inzenders zo sprekend aangaf: “Het mooiste mo-van de inzenders zo sprekend aangaf: “Het mooiste mo-
nument wat er is wat mij aangaat niet de Stenen Man, het nument wat er is wat mij aangaat niet de Stenen Man, het 
klokkenhuis of de wachttoren. Het mooiste monument dat klokkenhuis of de wachttoren. Het mooiste monument dat 
is het gastenboek; daarin kan iedere bezoeker, zijn ge-is het gastenboek; daarin kan iedere bezoeker, zijn ge-
dachten op papier zetten, soms een bibberend betraand dachten op papier zetten, soms een bibberend betraand 
handschrift van een oud-kampbewoner, soms een enthou-handschrift van een oud-kampbewoner, soms een enthou-
siaste krabbel van een kind. De deur staat voor mij sym-siaste krabbel van een kind. De deur staat voor mij sym-
bool voor een deur waar heden en verleden bij samenko-bool voor een deur waar heden en verleden bij samenko-
men. Waar tranen van toen zich kunnen mengen met de men. Waar tranen van toen zich kunnen mengen met de 
tranen van nu.”

Aan de lezers van de AntiFascist willen we graag een bij-Aan de lezers van de AntiFascist willen we graag een bij-
drage vragen in de kosten. De deur is gekocht voor € 455 455 
en daarbij komen nog de kosten voor het transport. 
U kunt de bijdrage storten op Gironummer 3206900 ten 
name van AFVN, Woudenberg onder vermelding van 
“Deur3vanBreda”.

Celdeur Kotälla naar Amersfoort
Door Piet SchoutenDoor Piet Schouten

Hein van Kasbergen, in gedachten verzonken bij de deur

 Wachttoren Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort weerspiegelt

Het museum is geopend van: Dinsdag t/m vrijdag: 11.00 - 17.00 uur 
Weekend: 12.00 - 17.00 uur.(gewijzigd!) 
Gesloten: Diverse feestdagen, Nieuwjaarsdag en Koninginnedag 

Geopend: Goede Vrijdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaart, 
2e Kerstdag van 12.00 - 17 .00 uur 
15 april 2007 t/m 6 juli 2007 gesloten wegens verbouwing 
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Direct na de executie van Saddam Hoessein ontvingen 
wij van Klaus von Raussendorff (1) een e-mail met 
enkele progressieve internationale reacties op de ter 
dood veroordeling en de executie.

Vertaling uit het Duits: Leo Schuwirth 

Beste mensen,

Met betrekking tot de moord op de Iraakse president Sad-
dam Hoessein geef ik hier in mijn vertaling en in uittreksels 
de volgende positiebepalingen (in de aanhang bevindt zich 
de e-mail van John Catalinotto (2) van het International 
Action Center, waar de citaten vandaan komen, en waar 
zich ook de laatste brief van Saddam Hoessein bevindt): 

BRussels-Tribunaal:
http: //www.brusselstribunal.org/execution.htmhttp: //www.brusselstribunal.org/execution.htm : 
“President Saddam Hoessein is een krijgsgevangene met 
volkenrechtelijk beschermde status. Voorts is hij de recht-
matige president van de Iraakse Republiek. Op legale wij-
ze kan hij door deze bezetting niet geëxecuteerd worden. 
In overeenstemming met de interim-grondwet van Irak 
van 1990 - die van kracht blijft ondanks de invoering van 
een permanente grondwet door de VS - geniet president 
Saddam Hoessein, zoals alle staatshoofden ter wereld, ook 
die van de VS en Europa, strafrechtelijke immuniteit die 
berust op de soevereiniteit van de staat.
(.)
Zijn naderende executie is de poging om een de facto glo-
bale juridische uitzonderingstoestand in te stellen.”

Workers’ World Party, USA:
http: www.workers.org/2006/world/saddam-hussein-1229http: www.workers.org/2006/world/saddam-hussein-1229:
“Washington en niet Saddam Hoessein draagt de schuld 
voor 2 miljoen dode Irakezen gedurende de 16 jaren van 
oorlogen en sancties. Niemand moet zich voor de gek la-
ten houden door solidariteitsuitspraken van Bush aan welk 
deel van het Iraakse volk dan ook. Niemand moet zich 
voor de gek laten houden door te geloven dat de door de 
VS opgedragen moord op Saddam Hoessein het Iraakse 
verzet tegen Washingtons bezetting zal beëindigen, of dat 
de Amerikaanse bezettingstroepen en het Iraakse marionet-
tenrégime nu meer controle zullen verwerven. Iraks toe-
komst zal door die Iraki’s bepaald worden die thans tegen 
de bezetting strijden. Hoe men ook de rol beoordeelt die 
Saddam Hoessein speelde ten aanzien van Irak - door deze 
moord wordt zijn historische rol gedefi nieerd. Hij stierf als 
een Iraakse leider die de machtigste imperiale bezetters al-
ler tijden bestreed. Dan en slechts dan waneer George W. 
Bush en de andere oorlogscriminelen te Washington voor 
de rechter zullen verschijnen, zal er een begin zijn van ge-
rechtigheid voor het volk van Irak.”

International Action Center, New York:
“De executie van Saddam Hoessein is een duidelijk teken 
dat de regering Bush niet op zoek is naar een manier om 
zich terug te trekken uit Irak, maar het is integendeel een 
signaal dat ze de oorlog verder wil laten continueren en 
escaleren ondanks de dreigende catastrofe. Deze conclusie 
is des te duidelijker, nu meldingen uit Irak ons bereiken, 
dat de VS en hun Iraakse marionettenleger leden en leiders 
van Moqtada al_Sadr’s Mahdi-leger aanvallen, arresteren 
en doden.”

Centrale Comité van de Communistische Partij India 
(ML): 
“Het Centrale Comité van de CPI (ML) veroordeelt met 
kracht de executie van president Saddam Hoessein, die 
de VS-imperialistische plannen voor het Midden-Oosten 
energiek bestreed en vastberaden voor de onafhankelijk-
heid en soevereiniteit van Irak  streed. De wereldopinie 
negerend, beging Bush, zelf een van de zwaarste oorlogs-
criminelen en internationale terrorist nummer één, deze 
schandelijke misdaad op identieke wijze zoals hij ook te-
gen Milosevic, de ex-president van Joegoslavië, handelde. 
Het Centrale Comité roept de democratische, patriottische 
en vredelievende mensen van India op, om eensgezind in 
massaprotesten tegen deze internationale misdaad van het 
Anglo-Amerikaanse imperialisme op te treden.”

Socorro Gomes, Communistische Partij Brazilië (Pc-
doB-Pará), afgevaardigde en presidente van het Bra-
ziliaanse Centrum van Solidariteit met de Volkeren en 
de Strijd voor de Vrede (Cebrapaz): 
“De moord op de president van Irak, Saddam Hoessein, 
middels de strop hedenmorgen is een oorlogsmisdaad in 
zoverre het slachtoffer een krijgsgevangene was, en geëxe-
cuteerd door een bezettingsmacht. Dit als gevolg van het 
oordeel van een illegaal tribunaal in een proces dat een 
regelrechte farce was. De president van de VS, die deze 
daad besteld had, zal de geschiedenis ingaan als de groot-

Reacties op de executie van Saddam Hoessein



ste vijand van de vrede en de grootste 
terrorist aller tijden. De wereld zal eerst 
dan betere tijden van vrede en gerechtig-
heid kennen, wanneer het imperialisme 
en zijn oorlogspolitiek overwonnen zul-
len zijn.”

Koepelorganisatie van de Spaanse 
Campagne tegen de Bezetting en voor 
de Soevereiniteit van Irak: 
“Met de executie van Saddam Hoessein 
proberen de bezetters en hun inheemse 
sektaristische geallieerden de krachten 
van het niet-sektarisme, van de integratie 
en van het publiek bezit van de Iraakse 
eigendommen te vernietigen.
Deze krachten hebben in de laatste 50 
jaar het historisch-maatschappelijk pro-jaar het historisch-maatschappelijk pro-
ces van het land gestalte gegeven. Maar 
dezelfde waarden zullen in het streven 
van het Iraakse volk levend blijven, en 
het blijven inspireren in de vorm van het 
volksverzet tegen de bezetting en voor 
de volledige soevereiniteit van Irak.”

Baath-partij van Irak: 
“Onze partij verklaart, dat de executie de 
gewapende revolutie niet zal verzwak-
ken maar haar integendeel zal aanwak-
keren en doen expanderen; haar nieuwe 
rekruten brengen en de VS-regering zal 
opzadelen met de verantwoordelijkheid 
voor de dood van nog meer van haar sol-
daten.”

Met internationalistische groeten, 
Klaus von Raussendorff
Noten:
1) Anti-Imperialistische Korrespondenz (AIKor) -
Informationsdienst der Vereinigung fInformationsdienst der Vereinigung füInformationsdienst der Vereinigung füInformationsdienst der Vereinigung f r Interna-
tionale Solidarität (VIS)
Redaktion: Klaus von RaussendorffRedaktion: Klaus von Raussendorff
Website http://www.aikor.de

2) De originele e-mail (Engels- en Duitstalig) 
vindt u op www.afvn.nl/2007_1/afpag17_18.htm 
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Mentaliteit politie Apeldoorn en OM is om te kotsen
AFA-Nederland - 28.01.2007 20:54

Op dezelfde dag dat 62 jaar 
geleden Auschwitz door het Rode 
Leger werd bevrijd, herdenkt de 
hele wereld de holocaust. Maar 
niet de politie in Apeldoorn. Want 
op dezelfde dag organiseert de 
nazistische Nederlandse Volks-
Unie (NVU) een demonstratie in 
Apeldoorn. Met de hulp van oom agent.

De demonstratie vormt een opeenstapeling van verheerlijking van het na-De demonstratie vormt een opeenstapeling van verheerlijking van het na-
tionaal-socialisme. De nazi-demonstranten brengen de Hitlergroet, zingen tionaal-socialisme. De nazi-demonstranten brengen de Hitlergroet, zingen 
liederen van de Hitler-Jugend en lopen in T-shirts van de nazistische ter-liederen van de Hitler-Jugend en lopen in T-shirts van de nazistische ter-
reurorganisatie Combat 18. Deze terreurorganisatie maakte in de jaren ’90 reurorganisatie Combat 18. Deze terreurorganisatie maakte in de jaren ’90 
in Engeland ‘faam’ door het plegen van aanslagen met spijkerbommen. 

De gebeurtenissen van vandaag staan niet op zichzelf. Bij alle demonstra-De gebeurtenissen van vandaag staan niet op zichzelf. Bij alle demonstra-
ties van de NVU wordt openlijk het nationaal-socialisme verheerlijkt. Bij ties van de NVU wordt openlijk het nationaal-socialisme verheerlijkt. Bij 
eerdere demonstraties werden door NVU-demonstranten leuzen gescan-eerdere demonstraties werden door NVU-demonstranten leuzen gescan-
deerd als: “Rudolf Hess, martelaar voor de vrede”, “Deutschland Erwache”, deerd als: “Rudolf Hess, martelaar voor de vrede”, “Deutschland Erwache”, 
“Nahost, Judenfrei” (Midden-Oosten, Jodenvrij) en “Ruhm und Ehre für die r die 
Waffen-SS”. Ook lopen NVU-demonstranten met tal van verboden nazisti-Waffen-SS”. Ook lopen NVU-demonstranten met tal van verboden nazisti-
sche symbolen, zoals: het NSB-logo, SS-Totenkopf, Afrikaner Weerstand-sche symbolen, zoals: het NSB-logo, SS-Totenkopf, Afrikaner Weerstand-
beweging, swastika’s, keltenkruizen en white power symboliek.

Ook buiten demonstraties laat de partij duidelijk zien waar zij voor staat. Ook buiten demonstraties laat de partij duidelijk zien waar zij voor staat. 
Recentelijk stelde voorzitter Kusters dat hij kinderen van linkse kamerleden Recentelijk stelde voorzitter Kusters dat hij kinderen van linkse kamerleden 
wil ‘afspuiten’. Ook wil hij de 76 kamerleden die voor het generaal pardon wil ‘afspuiten’. Ook wil hij de 76 kamerleden die voor het generaal pardon 
stemden aan een pianosnaar ophangen. Het ophangen van mensen aan stemden aan een pianosnaar ophangen. Het ophangen van mensen aan 
pianosnaren is een middel dat in nazi-Duitsland werd toegepast.

Daarnaast zijn tal van (kader)leden van de NVU veroordeeld voor geweld Daarnaast zijn tal van (kader)leden van de NVU veroordeeld voor geweld 
tegen allochtonen en politieke tegenstanders. Partijleider Kusters is zo vaak tegen allochtonen en politieke tegenstanders. Partijleider Kusters is zo vaak 
veroordeeld voor mishandeling en racisme dat hij diverse maanden celstraf veroordeeld voor mishandeling en racisme dat hij diverse maanden celstraf 
en huisarrest achter de rug heeft. Apeldoorns kaderlid Rinaldo Weijenberg en huisarrest achter de rug heeft. Apeldoorns kaderlid Rinaldo Weijenberg 
is eerder veroordeeld voor het gooien van een fl es naar een asielzoeker.

Bij afgelopen raadsverkiezingen stond Johnboy Willemse op de lijst voor Bij afgelopen raadsverkiezingen stond Johnboy Willemse op de lijst voor 
de NVU in Oss. Willemse is in het verleden veroordeeld omdat hij pro-de NVU in Oss. Willemse is in het verleden veroordeeld omdat hij pro-
beerde een Somalisch gezin met zijn auto aan te rijden.

Dat de NVU met hun openlijk nationaal-socialisme bij demonstraties de Dat de NVU met hun openlijk nationaal-socialisme bij demonstraties de 
wet overtreedt is eerder regel dan uitzondering. Ondanks diverse aangiftes wet overtreedt is eerder regel dan uitzondering. Ondanks diverse aangiftes 
in het verleden is het OM te beroerd om in beweging te komen. Alle NVU-in het verleden is het OM te beroerd om in beweging te komen. Alle NVU-
demonstraties vinden onder grote politie begeleiding plaats. Je moet als . Je moet als 
politieagent doof, stom en blind zijn om de grove nazistische uitingen van politieagent doof, stom en blind zijn om de grove nazistische uitingen van 
de NVU niet te zien. Dat de politie weigert om de antiracismewet te hand-de NVU niet te zien. Dat de politie weigert om de antiracismewet te hand-
haven en dus weigert haar eigen taak naar behoren uit te voeren is in onze haven en dus weigert haar eigen taak naar behoren uit te voeren is in onze 
ogen te walgelijk voor woorden.
Website: http://www.afanederland.orhttp://www.afanederland.orgg

Bron: www.indymedia.nwww.indymedia.nl

Kort Nieuws 

Onze AFVN-boodschap aan alle hoofden van politie 
(burgemeesters) in Nederland :
Vrijheid van meningsuiting???
Fascisme is geen mening, maar een misdaad!

Apeldoornse politie: See no evil, hear no evil! 
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Het pleegouderschap voor de vermoorde joodse 
Fanny Bamberg-Dahl is overgenomen door de 
Bertha-von-Suttner Scholengemeenschap uit 
Dormagen (Duitsland). 10 oktober wordt er voor 
haar een ‘Stolperstein’ (gedenktegel) gelegd in de 
Kölnerstrasse. Studenten uit de 13de klas en de 
medezeggenschapsraad, met het vak geschiedenis,
ondernamen een excursie naar het 300 kilometer 
verderop gelegen Nederlandse kamp Westerbork. 
Voor de jodin uit Dormagen een tussenstation op 
haar weg naar de gaskamers van Auschwitz.

Het kamp ligt 10 kilometer ten noorden van het 
plaatsje Westerbork. Kort voor de Tweede Wereldoor-
log was het door Nederland aangelegd als Centraal 
Vluchtelingenkamp om de vele joodse vluchtelingen 
uit Duitsland en Oostenrijk te kunnen opvangen. Op 
10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. 
Het Centrale Vluchtelingenkamp werd door de SD in 
gebruik genomen als ‘Polizeiliches Judendurch-gang-
slager Kamp Westerbork’. Hier werden ook verzets-
strijders opgesloten, zoals Werner Sterzenbach uit 
Düsseldorf. Vlakbij ligt tegenwoordig het ‘Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork’ waar wetenschap-
pelijk onderzoek plaatsvindt en bezoekers uitgebreid 
geïnformeerd worden.

Om de betrekking tussen Dormagen en Westerbork 
aan te tonen hebben Judith Kazlinger en Thomas Stan-
ge van ‘Aktion Sühnezeichen’ een grondig onderzoek 
gedaan naar het levensverhaal van Fanny Bamberg-
Dahl. Ze gaven de leerlingen een uitgebreide rondlei-
ding over het voormalige kamp en het herinnerings-
centrum. Ze volgden, op de fi ets, de spoorlijn waar-
langs tot 3 september 1944 mensen in veewagens naar 
Hooghalen werden vervoerd. Van daar ging voor deze 
mensen het transport verder langs Assen, Groningen 
en de grens bij Nieuweschans naar de concentratie-
kampen in Oost-Europa. 

Van 7 augustus tot 3 september 1944 was Anne Frank 
opgesloten in dit kamp. Haar familie had gedacht, net 
als die van Fanny Bamberg-Dahl, in Nederland veilig 
te zijn voor de Nazi’s. Fanny, in Dormagen geboren 
op 20-02-1887 was de dochter van Esther Meyer en 
Jakop Dahl. Aanvankelijk verhuisden ze naar Kleve, 
vlakbij de Nederlandse grens. Al snel verhuisde zij 
naar Amsterdam, waar ze trouwde met Jakob Bam-
berg en woonachtig was op de Schipbeekstraat 15.

In het ‘Herinneringscentrum’ wordt verondersteld dat In het ‘Herinneringscentrum’ wordt verondersteld dat 
Fanny in 1942, pas 55 jaar oud, al weduwe was. In Fanny in 1942, pas 55 jaar oud, al weduwe was. In 
1942 werd Fanny gearresteerd en 12 september naar 1942 werd Fanny gearresteerd en 12 september naar 
Westerbork gebracht. Anne Frank leefde toen in haar Westerbork gebracht. Anne Frank leefde toen in haar 
schuilplaats, het achterhuis op de Prinsengracht 263.

Vanuit Westerbork werden tussen 1942 en 1944 Vanuit Westerbork werden tussen 1942 en 1944 
107.000 mensen gedeporteerd en vervolgens ver-107.000 mensen gedeporteerd en vervolgens ver-
moord. In het kamp herinnert bijna niets meer aan moord. In het kamp herinnert bijna niets meer aan 
dit gruwelijke verleden. De plekken van het prikkel-dit gruwelijke verleden. De plekken van het prikkel-
draad, de barakken en de wachttorens worden alleen draad, de barakken en de wachttorens worden alleen 
nog aangeduid. Heuveltjes geven de plek aan van nog aangeduid. Heuveltjes geven de plek aan van 
gebouwen. Een van die gebouwen was de strafbarak gebouwen. Een van die gebouwen was de strafbarak 
waar diegenen in terechtkwamen die zich, voor hun waar diegenen in terechtkwamen die zich, voor hun 
transport naar Westerbork, niet vrijwillig bij de po-transport naar Westerbork, niet vrijwillig bij de po-
litie gemeld hadden. In die barak zat ook de familie litie gemeld hadden. In die barak zat ook de familie 
Frank.

Met nog 901 mensen werd Fanny meteen al op 14 Met nog 901 mensen werd Fanny meteen al op 14 
september 1942 naar Auschwitz gedeporteerd. Het september 1942 naar Auschwitz gedeporteerd. Het 
transport duurde 3 dagen en meteen na haar aankomst transport duurde 3 dagen en meteen na haar aankomst 
werd zij vergast.

Fanny Bamberg-Dahl ging dezelfde lijdensweg als Anne FrankFanny Bamberg-Dahl ging dezelfde lijdensweg als Anne Frank
Scholieren uit Dormagen bezoeken het kamp Westerbork

Scholieren van de Bertha-von-Suttner Scholengemeenschap uit Dor-
magen in Westerbork: De rails bij de wachttoren van het concentratie-
kamp zijn omgevormd tot een gedenkteken.

Dit artikel ontvingen we van Antifa-
vrienden uit Duitsland, om te lezen en eventu-
eel te plaatsen in ons blad.
Tevens was er het verzoek om in dat geval 
een aantal exemplaren op te sturen, opdat zij 
die weer aan de betreffende jongeren kunnen 
overhandigen.
We doen dit graag, omdat het van groot belang 
is dergelijke intitiatieven te ondersteunen.
Het artikel werd vertaald door Andreas Thedieck.
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Jaren na dato, en ruim na het overlijden van Milo-
šević, kwam Carla del Ponte, de hoofdaanklager van 
het Joegoslavië Tribunaal, in een interview met Paris-
Match met nieuwe ‘feiten’ over wat zich voorafgaande 
aan het Srebrenica-drama in juli 1995 afgespeeld zou 
hebben. De Srebrenica-genocide zou volgens haar 
een afspraak tussen Milošević, Karadzić en Mladić
geweest zijn. ‘Feiten’ die weer gewillig door de wes-
terse media uitvergroot werden, maar ook tot gevolg 
hadden dat de discussie over Srebrenica weer enigs-
zins op de voorgrond kwam bij monde van kritische 
waarnemers. Kritische waarnemers waar wij van de 
AFVN / BvA ook zeker toe behoren.
In “de anti fascist” hebben we regelmatig aandacht be-
steed aan hetgeen zich in de laatste decennia afgespeeld 
heeft in Joegoslavië. (zie bijvoorbeeld in de AF2005-3 
het artikel “Srebrenica video”) Daarnaast hebben wij ook 
regelmatig artikelen geplaatst over de voortgang van het 
proces tegen Milošević van de hand van Nico Steijnen, 
die in die periode regelmatig contact had met Milošević 
en in bepaalde opzichten als zijn zaakwaarnemer optrad. 
Ook heb ik persoonlijk, door onvoorziene omstandighe-
den, mee mogen werken aan de Nederlandstalige uitgave 
van het boek van Robin de Ruiter over Milošević en het 
Joegoslavië Tribunaal. Voordien had ik de inhoud van het 
boek Blufpoker van Michel Collon ook met grote interesse 
bestudeerd en dus mag ik mezelf als redelijk ingevoerd in 
de problematiek beschouwen. 
Al met al van mijn kant reden om u een aantal gegevens 
over ‘Srebrenica’ aan te bieden met een wat andere in-
valshoek als de massaal aanvaarde visie die u door de 
gevestigde media voorgeschoteld kreeg.
Laat ik beginnen met het hoofdstuk over Srebrenica uit 
het voornoemde boek van Robin de Ruiter en wat Slobo-
dan Milošević tijdens het proces zei over “Srebrenica”.

HET GEHEIM VAN SREBRENICA
Nadat de Serviërs de onder toezicht van de VN-troepen 
staande ‘moslimenclave Srebrenica’ zonder moeite 
en met medeweten van het Westen veroverd hadden 
verbroederden de Nederlandse blauwhelmen zich met de 
Serviërs en keken toe hoe moslimjongens en mannen apart 
gezet werden. Er werd beweerd dat kort daarop duizenden 
van hen door de Serviërs doodgeschoten zouden zijn. 
Op 13 maart 2000 werd als bewijs hiervoor een foto van 
een massagraf in Srebrenica aan de Bosnisch-Servische 
generaal Krstić voorgelegd en vervolgens werd hem de dood 
van achtduizend mensen ten laste gelegd. Generaal Krstić 
werd in Den Haag tot vijfendertig jaar gevangenisstraf 
veroordeeld wegens zijn door het Joegoslavië Tribunaal 
bewezen geachte rol bij de moord op duizenden mensen 
van islamitische afkomst tijdens de bezetting in 1995 van 
de stad Srebrenica door het Bosnisch-Servische leger. 

Nu blijkt uit documenten van de Duitse overheid en andere 
onderzoeksrapportages dat er geen keiharde bewijzen 

bestaan voor etnische zuiveringen of volkerenmoord. 
Ook uit rapporten van forensische onderzoekers blijkt 
dat niet achtduizend, maar tweeduizend lijken in en 
rond Srebrenica teruggevonden zijn. De bevindingen 
van deze wetenschappers zijn nooit publiek gemaakt! 
Een persconferentie met fotomateriaal werd door hun 
meerderen verijdeld. Waren de bevindingen van deze 
wetenschappers geen mooie kans geweest om het publiek 
wetenschappelijk onderbouwde bewijzen voor te leggen? 
Men mag zich afvragen waarom de ontdekkingen van deze 
gerechtelijke experts niet gepubliceerd mochten worden. 
Misschien omdat de uitkomsten van hun onderzoek de 
visie en theorie van het Tribunaal niet ondersteunden? 
Misschien omdat niet bewezen kon worden dat de soldaten 
van Krstić helemaal geen duizenden krijgsgevangenen 
vermoord hadden? Misschien omdat het bij het gevonden 
massagraf helemaal niet om een oorlogsgraf ging? Is de 
massamoord van Srebrenica misschien geënsceneerd? 

Op 11 juli 2005 heeft de ‘Srebrenica Research Group’
op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde 
Naties in New York een tweehonderd pagina’s tellend 
rapport gepresenteerd, met als titel: Srebrenica and the 
Politics of War Crimes. Het rapport veegt de vloer aan met 
de offi ciële versie over de gebeurtenissen in en rond de 
enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen 
dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de 
versie die door regeringen en de media worden gegeven, 
berusten op misleidende manipulatie. Hierdoor wordt een 
totaal verwrongen beeld van de gebeurtenissen gegeven. 
Het rapport werd op de persconferentie gepresenteerd 
door enkele hoge VN-functionarissen. Phillip Corwin, 
hoofddeskundige van de ‘VN-Coördinatie voor Civiele 
Zaken’ en Carlos Martino Branco (zie ook kader 1) die de 
militaire VN-waarnemers uit Srebrenica heeft ondervraagd. 
Beiden waren destijds in Bosnië aanwezig.  

Op 27 september 2002 verklaarde Milošević in zijn 
openingsrede tijdens het begin van het Joegoslavië 
Tribunaal: “Ik wil dat de waarheid over deze waanzinnige 
misdaden in naam van de rechtvaardigheid aan het licht 
komt. Uit de volgende informatie moge blijken dat ene 
‘Izetbegović’, Srebrenica gebruikt heeft voor zijn politieke 
machinaties. Op 1 juli 1995 vond er een bijeenkomst plaats 
bij de burgemeester van de stad Zvornic, een moslim. In zijn 
huis sprak Izetbegović met twee vertegenwoordigers van de 
Moslimregering van Sarajevo en met vertegenwoordigers 
van soldaten van het republikeinse leger van Srpska. De 
laatste vertegenwoordigers stonden echter niet onder 
het commando van het leger van Srpska, maar onder het 
commando van de Franse inlichtingendienst. En deze 
heren kwamen overeen om Srebrenica plat te walsen. 
En niemand anders! Alle informatie wijst erop dat noch 
generaal Mladić noch generaal Krstić, hier ook maar iets 

Was Srebrenica een HOAX? (deel 1)
Over wat breed aandacht kreeg en wat er onder de tafel bleef
Door Jan Cleton
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vanaf wist. Ze werden er echter wel voor veroordeeld. 
Onder dezelfde leiding werd de dezelfde groep huurlingen 
een jaar later naar Zaïre gestuurd om Mobutu te steunen en ïre gestuurd om Mobutu te steunen en ï
de revolutie daar de kop in te drukken. Deze groep soldaten 
kocht de wapens in die nodig waren voor Srebrenica. De 
kern van het Franse plan was om de oorlog in Bosnië door 
een militaire ingreep van de NAVO te laten stoppen. En 
het voorwendsel voor een dergelijk ingrijpen moest een 
volkerenmoord zijn die het Servische leger zou worden 
aangerekend. Dit zou de onderhandelingspositie van het 
Servische leger verzwakken. De aanwezigheid van Ratko 
Mladić in Srebrenica zou bevestigen dat hij de aanstichter 
was, zodat hij in Den Haag kon worden veroordeeld voor 
volkerenmoord. De internationale gemeenschap kon op 
die manier maatregelen nemen. En zo geschiedde.”

Op 1 juni 2005 werd tijdens het Joegoslavië Tribunaal 
in Den Haag een video vertoond waarop een duidelijk 
verband tussen Milošević en het bloedblad van Srebrenica 
te zien zou zijn. Op de video zouden de executies van zes 
moslims te zien zijn. De beelden werden nooit volledig 
op televisie uitgezonden om de ‘kijker te beschermen 
tegen de gruwelijke beelden’. Op de video was alleen te 
zien hoe een man in het gras viel terwijl kort daarvoor een 
geweerschot te horen was. Op deze video blijkt uit niets 
dat het hier om executies uit Srebrenica anno 1995 gaat. 
Voor Carla del Ponte was het echter een duidelijk bewijs 
tegen Milošević. De zeldzame logica van Carla del Ponte 
bestaat erin dat als Serviërs zes moslims doden, Serviërs 
ook achtduizend moslims gedood hebben. 
Milošević heeft stelselmatig ontkend dat hij ooit ook maar 
iets te maken had met de gebeurtenissen in Srebrenica. 
“Deze video is een willekeurig gemonteerde fi lm zonder 
een enkel bewijs van plaats en datum. Uit niets blijkt dat 
dit slachtoffers van Srebrenica zijn”, aldus Milošević! Elk 
bewijs dat Milošević in verband bracht met Srebrenica waar 
volgens het Tribunaal achtduizend moslims stierven, werd 
consequent door hem weerlegd. Milošević legde haarfi jn uit 
dat de Verenigde Naties betrokken waren bij het bloedbad 
in Srebrenica en daarom werden de transcripties van het 
Joegoslavië Tribunaal ook zwaar gecensureerd. In feite was 
Srebrenica een zogeheten ‘veilige zone’. De vredesmacht 
hield zich opzettelijk afzijdig en men gaf Milošević de 
schuld van dingen die er niet gebeurden. Er zou zelfs nog 
aan toegevoegd kunnen worden dat de commandant van het 
onder VN-vlag aanwezige Dutchbat, overste Karremans, 
de aan de Franse collega’s gevraagde luchtsteun niet kreeg. 
Een bewijs te meer van de Franse betrokkenheid of toeval? 
Overste Karremans werd na terugkomst in Nederland met 
een sneltreinvaart weggepromoveerd naar de VS om lastige 
vragen van de media te ontlopen.

Iedereen die dit leest zal zich verbazen over de 
vooroordelen van het Joegoslavië Tribunaal en de 
publieke media. Ze gaan zonder uitzondering voorbij 
aan de werkelijke geschiedenis van Srebrenica (en wijde 
omgeving JC) dat gebukt ging onder de bloedbaden die 
Bosnische moslims met grote regelmaat aanrichtten onder 
de Servische bevolking. Zoiets verzwijgen staat haaks op 

onafhankelijke journalistiek! Hun kleding is ogenschijnlijk 
al even correct als hun politieke houding en met een blik 
van waarachtige integriteit verkopen ze zelfs de sluwste 
propaganda als de waarheid. Ze doen dit echter geheel 
volgens de wens van hun broodheren en ze liggen er geen 
moment van wakker. 

Om een misverstand te voorkomen: Terecht zijn de 
Serviërs om hun fanatisme tegenover de minderheden 
in Bosnië bekritiseerd. Maar voordat dat gebeurde zijn 
moslims minstens even misdadig tekeer gegaan tegen de 
Serviërs. Servische troepen, waarschijnlijk paramilitairen, 
hebben in juli 1995 verschrikkelijke excessen en misdaden 
begaan, daar bestaat geen twijfel over. Hier was echter 
sprake van een escalatie van geweld en tegengeweld, want 
ook de Kroaten en de moslims hebben naar vermogen 
geplunderd, verkracht en vermoord. Zoals in elke oorlog 
laden alle strijdende partijen schuld op zich wegens begane 
gruweldaden. De Servische slachtoffers zijn echter nooit 
in beeld gekomen, terwijl het aantal slachtoffers onder 
moslims sterk werd overdreven. 

Slobodan Milošević zei tijdens een twee uur durend 
interview met de journaliste Elisabeth Vinmout in 1998 
voor de Washington Post: “Wij zijn niet van mening dat 
de moslims en de Kroaten minder huisgehouden hebben 
in Bosnië dan de Serviërs. Wij hebben ons best gedaan om 
alle gruweldaden zoveel mogelijk een halt toe te roepen.” 
In Der Spiegel verklaarde zijn vrouw Mira Markovic, dat er Der Spiegel verklaarde zijn vrouw Mira Markovic, dat er Der Spiegel
wel degelijk Servische soldaten en politiemensen waren die 
excessief geweld uitoefenden en dat zodanig geweld niet 
binnen de ‘normale’ verdedigingsstrategie paste. Volgens 
haar werden deze gebruikers van overmatig geweld echter 
streng bestraft. <<Einde hoofdstuk>>

Bij het lezen van het voorgaande hoofdstuk moeten we 
er rekening mee houden dat het Bosnisch-Servische 
leger van Karadzić bestond uit een allegaartje van de 
samenleving ter plekke. Daaronder bevonden zich o.a. 
ook aanhangers van de Cetniks, de anti-communistische 
tegenstrevers van de partizanen die in de Tweede 
Wereldoorlog onder het ‘bevel van Tito’ vochten, en 
andere rechtse elementen. Karadzić zelf was in feite een 
vertegenwoordiger van de bourgeoisie in Srpska. Srpska 
met als hoofdstad Pale, zoals de hoofdstad van Bosnië, 
Sarajevo, ondanks 40% Servische inwoners aangemerkt 
mag worden als een bolwerk van de Bosnische moslims 
onder leiding van Izetbegović. Tijdens de beschietingen 
van en in Sarajevo, het in die tijd bekende media-verhaal 
van de sluipschutters, waren er dan ook verschillen 
welke wijk van Sarajevo het betrof. Was dat een wijk 
met overwegend moslims, of overwegend Serviërs. Dat 
verschil werd door de media niet duidelijk gemaakt, 
met als gevolg dat uitsluitend de Serviërs daarvoor 
verantwoordelijk gesteld werden.
Waarmee ik maar aan wil geven hoe complex de situatie 
in dat deel van Joegoslavië was.  Uiterlijk en qua kleding 
viel er praktisch geen onderscheid te maken wie of wat 
men vertegenwoordigde!
Dit gegeven gaf ook de imperialistische krachten, die uit 
waren op de onderwerping van Joegoslavië in hun belang 
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en waar ook het Joegoslavië Tribunaal onderdeel van 
is, de mogelijkheid de publieke opinie op grove wijze te 
manipuleren.

Kader 1
Vertaling: Denise Grobben

Was Srebrenica bedrog?
Ooggetuigenverslag van een voormalige Militaire 
Waarnemer van de Verenigde Naties in Bosnië
Door Carlos Martino BrancoDoor Carlos Martino Branco

Global Research 24 juli 2005 
Origineel gepubliceerd door GlobalResearch, 20 april 2004

Dit gedetailleerde verslag, dat door de voormalige Dit gedetailleerde verslag, dat door de voormalige 
Militaire Waarnemer van de VN Carlos Martino Branco 
voor het eerst werd gepubliceerd in 1998, roept ernstige 
twijfels op over de uitspraak in hoger beroep van het 
JoegoslaviJoegoslavië Tribunaal in Den Haag dat ‘in 1995 in 
Srebrenica genocide is gepleegd’. 
“…Servische eenheden in Bosnië pleegden genocide op 
de Bosnische Moslims (…). Al wie genocide bedenkt en 
uitvoert is erop uit om de mensheid te ontdoen van zijn rijke 
verscheidenheid aan nationaliteiten, rassen, etniciteiten 
en religies. Dit is een misdaad tegen de menselijkheid, 
waarvan de schade niet alleen gevoeld wordt door degenen 
die direct getroffen worden door de vernietiging, maar 
door de hele mensheid."
Onder deze vooronderstellingen werd Radislav Krstić 
‘schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan genocide’ 
en tot vijfendertig jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Bekijk voor het volledige verslag van het oordeel van 14 Bekijk voor het volledige verslag van het oordeel van 14 
april 2004 het persbericht van het Joegoslavië Tribunaal 
(9 april 2004):  http://www.un.org/icty/pressreal/2004/
p839-e.htm p839-e.htm 
Michel Chossudovsky, 20 april 2004

Voorwoord van de auteur
Ik was werkzaam in Bosnië tijdens de oorlog en specifi ek 
tijdens de val van Srebrenica.
Je kunt het met mijn politieke analyse eens zijn of niet, 
maar je zou in ieder geval het verslag moeten lezen van 
hoe Srebrenica viel en wie de slachtoffers waren, wiens 
lichamen tot nu toe gevonden zijn. En waarom de auteur 
denkt dat de Serviërs Srebrenica in wilden nemen en de 
Bosnische moslims eerder op de vlucht wilden jagen, dan 
dat ze de intentie hadden om ze af te maken. De vergelij-
king maken van Srebrenica met Krajina, alsmede de bijbe-
horende reactie in de media van de ‘vrije Westerse pers’, 
is ook vrij leerzaam.
Er bestaat weinig twijfel dat minstens tweeduizend Bos-
nische moslims zijn omgekomen in de strijd tegen de be-
ter getrainde en beter aangestuurde VRS/BSA. De vraag 
blijft echter, WANNEER vielen de meeste slachtoffers van 
de strijd? Volgens de analyse hieronder was dit vóór de 

uiteindelijke val van Srebrenica: de Moslims boden maar 
weinig tegenstand in de zomer van 1995.
Ik was UNMO [United Nations Military Observer - Mili-
taire Waarnemer Verenigde Naties] Deputy Chief Operati-
ons Offi cer van de UNPF [United Nations Population Fund 
- Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties] (op operatie 
niveau) en mijn informatie is gebaseerd op debriefi ngs van 
Militaire Waarnemers van de VN die in Srebrenica gesta-
tioneerd waren gedurende die dagen, en op verscheidene 
VN-rapporten die nooit openbaar gemaakt zijn.
Ik heb mijn informatie niet van Ruder & Finn Global Pu-
blic Affairs. Mijn naam komt niet voor in hun database.
Ik heb geen zin om het over aantallen te hebben en soortge-
lijke dingen die daar mee te maken hebben. Er is reden om 
aan te nemen dat getallen zijn gemanipuleerd en gebruikt 
voor propagandadoelen. Deze getallen en informatie ge-
ven geen goed inzicht in het Joegoslavische confl ict.
Het artikel is gebaseerd op ware informatie en geeft mijn 
analyse van de gebeurtenissen. Het verhaal is langer dan 
ik in dit artikel heb beschreven.
Ik hoop dat het zal bijdragen aan het verhelderen van wat 
er daadwerkelijk in Srebrenica gebeurd is.

Was Srebrenica bedrog?
Het is inmiddels twee jaar geleden dat de moslimenclave 
van Srebrenica in handen viel van het Servische leger in 
Bosnië. Er is veel geschreven over die gebeurtenis. De 
meerderheid van de verslagen bleef echter beperkt tot uit-
gebreide media-aandacht voor het feit, zonder echt gron-
dige analyse. 
De discussie over Srebrenica mag niet slechts beperkt 
worden tot genocide en massagraven.
Een diepgravende analyse van de gebeurtenissen dient re-
kening te houden met de achtergrondsituatie om de ware 
motieven die tot de ondergang van de enclave leidden te 
kunnen begrijpen.
Het gebied rond Srebrenica, zoals in bijna het hele oos-
ten van Bosnië, wordt gekenmerkt door zeer wild terrein. 
Steile valleien met dichte bossen en diepe ravijnen zorgen 
ervoor dat het bijna onmogelijk is om er met gevechts-
voertuigen te komen, en leveren een duidelijk voordeel op 
voor de defensieve strijdkrachten. Gezien de middelen die 
beide partijen tot hun beschikking hadden, en de kenmer-
ken van het terrein, lijkt het erop dat het Bosnische leger 
(ABiH) voldoende slagkracht had om zich te verdedigen, 
als ze hun terreinvoordeel ten volle benut hadden. Dat ge-
beurde echter niet.
Gezien het militaire voordeel van de defensieve strijd-
krachten is het uitblijven van militaire tegenstand zeer 
moeilijk te verklaren. De moslim strijdkrachten zetten 
geen effectief verdedigingssysteem op en deden zelfs geen 
beroep op hun zware artillerie, onder bevel van de troepen 
van de Verenigde Naties, terwijl ze op dat moment alle 
reden hadden om dat te doen.
Dit gebrek aan een militair antwoord is het tegenover-
gestelde van de offensieve houding die de acties van de 
defensieve strijdkrachten kenmerkte in voorafgaande be-
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leg-situaties, waarbij ze over het algemeen gewelddadige leg-situaties, waarbij ze over het algemeen gewelddadige 
‘razzia’s’ uitvoerden op de omliggende Servische dorpen 
om zo zware verliezen onder de Servische bevolking te 
veroorzaken.veroorzaken.
Maar in dit geval, met alle ogen van de media gericht op Maar in dit geval, met alle ogen van de media gericht op 
dit gebied, zou de militaire verdediging van de enclave 
de ware situatie in de veiligheidszones hebben getoond, 
en laten zien dat het nooit echte gedemilitariseerde zones 
waren geweest, zoals men beweerde, maar beschermde waren geweest, zoals men beweerde, maar beschermde 
zwaarbewapende militaire eenheden. Militaire tegenstand zwaarbewapende militaire eenheden. Militaire tegenstand 
zou de beeldvorming van ‘slachtoffer’ in gevaar brengen, zou de beeldvorming van ‘slachtoffer’ in gevaar brengen, 
een beeldvorming die zorgvuldig tot stand was gebracht 
en voor de moslims van groot belang was om in stand te 
houden.houden.
Gedurende de hele operatie was het duidelijk dat er ern-
stige confl icten waren tussen de leiders van de enclave. 
Vanuit militair opzicht heerste er totale verwarring. Oric, Vanuit militair opzicht heerste er totale verwarring. Oric, 
de charismatische leider van Srebrenica was afwezig.
De regering van Sarajevo keurde zijn terugkeer om het De regering van Sarajevo keurde zijn terugkeer om het 
verzet te leiden niet goed. De militaire macht kwam dus op verzet te leiden niet goed. De militaire macht kwam dus op 
de schouders van zijn luitenanten te liggen, die al heel lang 
niet met elkaar overweg konden. De afwezigheid van het niet met elkaar overweg konden. De afwezigheid van het 
duidelijke leiderschap van Oric leidde tot een situatie van 
totaal onvermogen. De tegenstrijdige bevelen van zijn op-totaal onvermogen. De tegenstrijdige bevelen van zijn op-
volgers verlamden de belegerde strijdkrachten volkomen.volgers verlamden de belegerde strijdkrachten volkomen.
Ook het gedrag van de politieke leiders is interessant. De 
lokale voorzitter van de SDP, Zlatko Dukic, verklaarde in 
een interview met  EU-waarnemers dat Srebrenica onder-
deel was van een handelstransactie inzake een route voor 
logistieke ondersteuning naar Sarajevo, via Vogosca. 
Hij beweerde ook dat de val van de enclave onderdeel was Hij beweerde ook dat de val van de enclave onderdeel was 
van een georkestreerde campagne om het westen in dis-van een georkestreerde campagne om het westen in dis-
krediet te brengen en de steun van de Islamitische landen krediet te brengen en de steun van de Islamitische landen 
te verkrijgen. Dat was waarom Oric wegbleef bij zijn troe-te verkrijgen. Dat was waarom Oric wegbleef bij zijn troe-
pen. Deze vooronderstelling werd ook verdedigd door de pen. Deze vooronderstelling werd ook verdedigd door de 
lokale aanhangers van de DAS. Daarnaast deden er veel 
geruchten over een deal de ronde onder de lokale bevol-
king van de enclave.king van de enclave.
Nog een merkwaardig aspect was het uitblijven van een Nog een merkwaardig aspect was het uitblijven van een 
militaire reactie van het tweede corps van het moslimle-militaire reactie van het tweede corps van het moslimle-
ger, dat niets ondernam om de militaire druk op de enclave 
te verlichten. Het was algemeen bekend dat de Servische te verlichten. Het was algemeen bekend dat de Servische 
eenheid in de regio, het Drina Corps, uitgeput was en dat 
de aanval op Srebrenica alleen mogelijk was met de hulp 
van eenheden uit andere regio’s. Desondanks deed Sara-van eenheden uit andere regio’s. Desondanks deed Sara-
jevo helemaal niets om een aanval te plannen die de Ser-jevo helemaal niets om een aanval te plannen die de Ser-
vische strijdkrachten zou hebben verdeeld en de zwakke vische strijdkrachten zou hebben verdeeld en de zwakke 
punten zou hebben blootgelegd die waren ontstaan door punten zou hebben blootgelegd die waren ontstaan door 
een concentratie van middelen rond Srebrenica. Een der-
gelijke aanval zou de militaire druk op de enclave vermin-
derd hebben.
Ook het trieste beroep dat de president van Opstina, Os-
man Suljic op 9 juli deed op de militaire waarnemers om man Suljic op 9 juli deed op de militaire waarnemers om 
toch vooral tegen de rest van de wereld te zeggen dat de toch vooral tegen de rest van de wereld te zeggen dat de 
Serviërs chemische wapens gebruikten, is het waard om te 
noemen. Ditzelfde personage beschuldigde later de media noemen. Ditzelfde personage beschuldigde later de media 
van het uitzenden van valse nieuwsberichten over het ver-van het uitzenden van valse nieuwsberichten over het ver-

zet van de troepen in de enclave, waarop een bericht van zet van de troepen in de enclave, waarop een bericht van 
de VN kwam die dit ontkrachtte. Volgens Suljic reageer-
den de moslim troepen niet, en zouden ze sowieso nooit 
met zwaar artilleriegeschut hebben gereageerd. Tegelijker-
tijd klaagde hij over het gebrek aan voedselvoorraden en 
over de humanitaire situatie. Vreemd genoeg mochten de 
waarnemers de voedseldepots niet inspecteren. De nadruk 
die door politieke leiders werd gelegd op het uitblijven van 
een militaire reactie en op het gebrek aan voedselvoorzie-
ning lijkt min of meer op de doorschemering van offi cieel 
beleid te wijzen.
Halverwege 1995 begon de publieke interesse af te nemen 
door het voortduren van de oorlog. Er was een aanzienlijke 
afname in de druk die werd uitgeoefend op de publieke 
opinie in de westerse democratieën. Een incident van deze 
omvang zou echter voor enkele weken voorpaginamate-
riaal leveren voor de media, de publieke opinie kunnen 
wakker schudden en een nieuwe passie losmaken. Op deze 
manier zouden twee vliegen in een klap geslagen kunnen 
worden: er kon druk mee worden uitgeoefend om het em-
bargo op te heffen en tegelijkertijd zou dit het de bezetten-
de landen moeilijk maken om hun troepen terug te trekken, 
een hypothese die ter sprake was gebracht door leidende 
VN-fi guren als Akashi en Boutros-Boutros Ghali.
De moslims hoopten altijd al heimelijk dat het embargo 
opgeheven zou worden. Dit was het belangrijkste doel ge-
worden voor de regering in Sarajevo, wat werd aangewak-
kerd door stemmingen in de Amerikaanse Senaat en het 
Congres in het voordeel van een dergelijke maatregel. Pre-
sident Clinton sprak echter een veto uit over de beslissing 
en stelde dat minstens een tweederde meerderheid in beide 
kamers gehaald moest worden. De val van de enclave gaf kamers gehaald moest worden. De val van de enclave gaf 
de beslissende doorslag die de campagne nodig had. Na 
de val stemde de Amerikaanse senaat met een ruime twee-
derde meerderheid voor het opheffen van het embargo.
Het was duidelijk dat de enclaves vroeg of laat in de han-
den van de Serviërs zouden vallen, dat was onvermijdelijk. 
Er bestond overeenstemming tussen de onderhandelaars 
(de regering van de VS, de VN en de Europese regerin-
gen) dat het onmogelijk was om alle drie de moslimen-
claves te handhaven, en dat ze ingeruild zouden moeten 
worden voor gebieden in Centraal-Bosnië. Madeleine Al-
bright stelde deze uitwisseling, gebaseerd op voorstellen 
van de Contact Groep, bij meerdere gelegenheden voor 
aan Izetbegović.
Al in 1993, ten tijde van de eerste crisis van de enclave, 
stelde Karadzić aan Izetbegović voor om Srebrenica te rui-
len voor de voorstad Vogosca. Deze uitwisseling behelsde 
ook het meeverhuizen van de bevolking in beide richtin-
gen. Dat was het doel van geheime onderhandelingen die 
werden gevoerd om ongewenste publiciteit te vermijden. 
Hieruit vloeit voort dat de westerse landen akkoord gingen 
met een etnische scheiding en die aanmoedigden.

Wordt vervolgd


