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Van de redactie

Het is u 'ongetwijfeld direct opgevallen' toen u dit nummer van de anti fascist
uit uw brievenbus of van de deurmat pakte: De Dokwerker is nu fotograﬁsch
aanwezig. 't Is maar een kleine verandering, die wij tevens aangrijpen om u
alvast voor te bereiden op nog meer veranderingen die noodzakelijkerwijs op
korte termijn doorgevoerd moeten worden. Hieronder zullen wij proberen u
onze beweegredenen duidelijk te maken.
De ﬁnanciële toestand van onze vereniging
Financieel gaat het niet direct slecht, maar we worden wel steeds kleiner,
omdat door de jaren heen ons ledenbestand steeds verder vergrijsd is en
daar onvoldoende aanwas van jongere leden tegenoverstond. Tegelijkertijd
overleden ook steeds meer van onze oudere leden met een Buitengewoon
(verzets)Pensioen, de mensen die vanuit hun redelijk goede ﬁnanciële positie
ook onze vereniging genereus steunden. Financieel boeren we dus achteruit. Nu zouden we kunnen wachten tot "de wal het schip keert" maar dat lijkt
ons, zeker op dit moment, niet verstandig. Wij zijn zelfs van mening dat het
nu noodzakelijker dan ooit is om onze antifascistische zienswijze zo breed
mogelijk onder de bevolking te verspreiden. Want alles wijst er op dat deze
crisis bijzonder diep wordt. Dieper dan de crisis die begon in 1929. En de
ouderen onder ons, de politiek-bewuste antifascisten, hebben die crisis en de
gevolgen ervan aan den lijve ervaren. Zij, de 'gelukkigen' onder hen die nog
leven, zijn nu diep verontrust en waarschuwen ons vanuit hun ervaringen en
later opgebouwde kennis dat alle voorwaarden voor een Derde Wereldoorlog
aanwezig zijn.
Hebben we dat niet aan zien komen?
Uiteraard hebben we vanuit onze gezamenlijke ervaring en ideologisch onderbouwde kennis voorzien dat de grote crisis die zou kunnen leiden tot een
Derde Wereldoorlog niet erg lang meer op zich zou laten wachten, maar dat
het wereldwijd zo snel zou gaan en zo heftig zou zijn hadden ook wij niet
verwacht. Wel is tegelijkertijd het besef doorgedrongen dat wij nu snel onze
werkwijze aan moeten passen aan de gewijzigde omstandigheden.
Hoe we daar als antifascisten op moeten reageren
Daarover hebben we wel bepaalde ideeën, ideeën die in dit blad al gedeeltelijk
toegepast zijn.
Allereerst is daar onder de kop Verdragen1 vanaf blz. 4 een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in het Interbellum (bedoeld wordt de periode tussen
de 1e en de 2e Wereldoorlog) en een kaart van Europa in 1923. Dat vormt
de aanloop naar het Verdrag van München en het Non-agressiepact tussen
Duitsland en de USSR. Dat zijn o.i. de belangrijkste verdragen die gesloten
zijn in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Kennis van die verdragen is
ook, zoals ons o.a. in Apeldoorn gebleken is, noodzakelijk bij de discussie
met gemeentebesturen die neo-nazistische groepen als de Nederlandse Volks
Unie toestemming willen verlenen om in hun gemeente te demonstreren.
Die bereidwilligheid van gemeentebesturen kwamen we ook begin februari
jl. tegen in Amersfoort. Uitgerekend Amersfoort de plaats waar in '40-'45 het
beruchtste In Nederland gevestigde concentratiekamp gevestigd was. Hoe wij
daar o.a. via onze website op gereageerd hebben daarover meer op bladzijde
3 en 10.
Zoals u weet hebben we dus naast de berichtgeving in dit blad ook een website, oftewel we maken ook gebruik van Internet om onze inzichten te verspreiden. Daartoe plaatsen we steeds de inhoud van het laatste nummer van "de
anti fascist" op deze website, maar we reageren ook voor zover mogelijk en
noodzakelijk op de actualiteit. Actualiteiten waarbij van ons verwacht mag worden dat we er een antifascistische mening over hebben. Zoals bijvoorbeeld
de door neo-nazi's aangekondigde demonstratie, 21 februari jl. in Amersfoort.
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Dergelijke actualiteiten vereisen, zodra wij er van op
de hoogte zijn, direct actie. Gelukkig zijn er meerdere
organisaties en andere belanghebbenden die zich ook,
elk op hun eigen wijze wijze, met deze neo-nazistische
demonstraties bezighouden en daarover op/via het
Internet, ook anderen berichten. Dat geeft ons weer

de mogelijkheid daar snel op in te springen en indien
wenselijk naar andere berichtgeving dienaangaande te
verwijzen. Berichtgeving die soms al lang op Internet
beschikbaar is.
Een voorbeeld en uitleg van de manier waarop wij
daar gebruik van maken, treft u hieronder:

Fascisten in de straat zaaien enkel
haat
Fascisme is geen mening, maar een
misdaad!
Amersfoorts gemeentebestuur gaf eerder toestemming voor het optreden van nazi-vriend
Heesters en geeft nu toestemming voor een
mars van neo-nazi’s door Amersfoort...
Uitgerekend in Amersfoort de stad van het
Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort
(PDA), beter bekend als Kamp Amersfoort(*) waar duizenden mensen de dood
vonden, mogen we toch enig historisch besef
verwachten. Zitten de politieke partijen in de
Amersfoortse gemeenteraad te slapen, of ...?
Dit is namelijk eerder vertoond in de dertiger
jaren van de vorige eeuw, tijdens de diepste
kapitalistische crisis totnogtoe. Ook toen
mochten de fascisten marcheren.
Het fascistische gevaar werd toen kleiner geacht als het linkse gevaar. Het bestaan van
fascistische partijen was tevens nuttig om de ontevreden arbeiders te verdelen en zodoende het gevaar van een linkse machtsovername te verminderen. In die zin vormden
de fascisten de hulptroepen van het grootkapitaal.
Als we de berichten van vandaag mogen geloven wordt de huidige crisis nog dieper
als toen. De werkloosheid zal toenemen tot ongekende na-oorlogse hoeveelheden.
De strijd om de laatste olievoorraden en andere belangrijke grondstoffen is in volle
gang. Extreem-rechtse ideeën worden aangewakkerd en de daarbij behorende partijen
groeien als kool. Wereldwijd! In Nederland staat de PVV van Wilders in de peilingen
al op 25 zetels. En de kans dat het er nog meer worden is levensgroot als de ontevredenheid, behorende bij een dergelijke crisis, groter wordt.
Waar dit alles toe kan leiden heeft de geschiedenis al meerdere malen bewezen. Het
kapitalisme is wederom bankroet en de snelste weg om dat te veranderen is oorlog.
Om die te voorkomen moet het proces van verdere verrechtsing gekeerd worden. Juist
nu moet er keihard gewerkt worden aan solidariteit tussen de mensen i.p.v. ze tegen
elkaar op te zetten. Tegelijkertijd moet aan onverbeterlijke oorlogshitsers geen enkele
mogelijkheid gegeven worden hun verderfelijke ideeën te verspreiden.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar mag niet dienen om haat te zaaien.
Strijd tegen extreem-rechts is een strijd voor de vrede.
*) Enkele verhalen over kamp Amersfoort
Zaterdag 21 Februari demonstreerde de extreem-rechtse NVU dus in Amersfoort.
Voor verslagen van het complete gebeuren totnogtoe, adviseren wij u te kijken op:
http://www.ad.nl/amersfoort/3025094/Aangifte_tegen_NVUleden.html
Als u als oogetuige ook aangifte wilt doen, kan dat ook via ons.
Interview met Hein van Kasbergen
http://www.youtube.com/watch?v=8Mle8sXK_IA
Uitgebreid verslag van de gewraakte demo:
http://www.laatzenietlopen.nl
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Toelichting op wat links, dus op onze
website, staat:
In de kop geven we al gelijk aan dat de fascisten geen enkele wezenlijke bijdrage aan
een betere maatschappij leveren, integendeel zelfs, al gebruiken ze soms dezelfde
leuzen als links.
Met de tweede zin geven wij aan dat fascistische uitingen o.i. niet onder de vrijheid van
meningsuiting vallen, omdat de fascistische
praktijk altijd misdadig bleek te zijn en er onder die omstandigheden zeker geen vrijheid
van meningsuiting bestond.
Verder schrijven we uiteraard wat er plaats
gaat vinden en dat het Amersfoortse gemeentebestuur ons inziens in korte tijd twee
maal laat blijken dat ze weinig moeite hebben met het (neo-)nazistische verleden van
personen en organisaties die dat verleden
grotendeels ontkennen, en/of tegelijkertijd
werkzaam zijn om dat verleden te verheerlijken en dus graag zouden zien dat het fascisme weer aan de macht komt.
Verder geven we een korte geschiedenisles over de periode voorafgaande aan de
Tweede Wereldoorlog en wat er in vergelijking zo gevaarlijk is aan de huidige
situatie.
We zouden daar nog aan toe kunnen voegen dat, zeker waar het de Nederlandse situatie betreft, extreem-rechts nu (nog) niet
eens zozeer groeit vanuit extreme armoede,
maar meer vanuit onvrede met de persoonlijk zo gevoelde afnemende invloed op de
gang van zaken, de angst voor ontslag en
wat er verder mogelijk nog ingeleverd zou
moeten worden.
Juist in dat soort situaties is er de roep om
een 'sterke man' die het wel even zal regelen. Men kiest dan bij voorkeur voor de persoon die tegen de democratische stroom ingaat. De man met de grote bek die inspeelt
op het 'gezonde' volksgevoel, de vertegenwoordiger van de borreltafel-praatjes. Het
is onder die omstandigheden dus letterlijk
en ﬁguurlijk vechten tegen de bierkaai, hoe
goed de argumenten van de 'vredelievenden' ook zijn. De emotie overheerst altijd de
rede!
Lees verder op bladzijde 10
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Verdragen (1)

Nu ruim 29 jaar geleden, in januari 1980, werd in “de anti fascist” een begin
gemaakt met een artikelenserie waarin verdragen die toen en nu nog ter
discussie staan behandeld werden. De huidige redactie, sterk geprikkeld
door het populistische programma In Europa van Geert Mak, vindt het
van groot belang dat de nu levende generaties ook kennis kunnen nemen
van onze antifascistische standpunten aangaande die verdragen. Daarom
plaatsen we de bijna dertig jaar oude teksten opnieuw in ons blad en op
onze website in de hoop enig tegenwicht te bieden aan de hedendaagse
revisie van de geschiedenis door de ‘overwinnaars’.

30 september 1938, na de ondertekening van het akkoord van München
gaven Duitsland en Engeland een
gemeenschappelijke vriendschapsverklaring uit. Een dergelijke overeenkomst kwam tussen Frankrijk
en Duitsland tot stand op 6 december van hetzelfde jaar. Chamberlain
meende voor lange tijd de vrede gered te hebben, zijn foto waarop hij
met de overeenkomst zwaaide werd
wereldberoemd. Velen volgden zijn
voorbeeld om met een paraplu te gaan
lopen. Winston Churchill noemde
het Verdrag van München een grote
ramp. Moskou was volledig buiten de
besprekingen gehouden. De RussischFranse verhoudingen werden onmogelijk na het verdrag van 6 december
1938 tussen Duitsland en Frankrijk.
Aan Tsjecho-Slowakije, de creatie
van Versailles, werd verder geknabbeld. Gebieden die vroeger bij Polen
en Hongarije waren, werden door die
landen opgeëist en verkregen. Slowakije werd autonoom.
14 Maart 1939 werd het land der
Tsjechen, Bohemen en Moraven
aan Duitsland uitgeleverd. 16 Maart
plaatste Slowakije zich onder Duitse
bescherming.
Engeland en Frankrijk gingen na
deze schending van het Akkoord
van München over tot het garanderen van de aan Duitsland grenzende

In vogelvlucht de voorgeschiedenis In 1935 sloot Duitsland in juni een
1916 - De Centralen roepen in de be- Vlootaccoord met Engeland, waarbij
zette Russische gebieden een Poolse Duitsland werd toegestaan zijn mastaat uit. Ze denken hierdoor vrijwil- rine tot op 35 % van de Britse vloot
ligers voor hun leger te kunnen aan- uit te breiden. De Luftwaffe werd oftrekken. Dit mislukte echter.
ﬁcieel opgericht.
1917 - Revolutie in Rusland. Lenin De Sovjet-Unie sloot een defensief
richt zich met een “decreet over de verdrag met Frankrijk en een bijvrede” tot de oorlogvoerende volke- standsverdrag met Tsjecho-Slowakije.
ren en regeringen. Het bepleitte een In het laatste werd echter bepaald dat
democratische vrede zonder annexa- de militaire bijstand alleen zou worties en herstelbetalingen. Onder “zon- den verleend als Frankrijk zijn verder annexaties” werd verstaan dat alle plichtingen zou uitvoeren. Frankrijk
naties het zelfbeschikkingsrecht dien- aarzelde toen Hitler zijn aanspraken
den te verwerven. Het grondgebied op Sudetenland bekend maakte. Litvivan onderdrukte volken moest door now, de woordvoerder van de Sovjetoverheersende staten ontruimd wor- Unie, liet tot drie maal toe aan Frankden en voortzetting van de “imperia- rijk weten dat de Sovjet-Unie op hun
listische roofoorlog” zou de “grootste initiatief wachtte om in te grijpen.
misdaad” tegen de mensheid zijn. Hij In de nacht van 29 op 30 september
stelde een directe wapenstilstand voor. 1938 werd het akkoord van München
De geallieerden gingen niet in op het ondertekend. Duitsland kreeg die
voorstel. De Centralen wensten vrede Tsjechische Gebieden waar de bevolmet Rusland om met Frankrijk af te king voor meer dan de helft Duitskunnen rekenen en stemden toe in een sprekend was.
wapenstilstand, waarna de vredesonderhandelingen begonnen.
Op 3 maart 1918 werd de vrede
van Brest-Litowsk getekend. De
Sovjet-Unie moest afstand doen
van de Poolse gebieden, Finland
en de Baltische Staten. De Oekraine kwam onder Duits bestuur.
11 november 1918 tekende Duitsland een wapenstilstandsverdrag
met de geallieerden in een trein te
Compiègnie.
Op 28 juni 1919 werd het vredesverdrag ondertekend.
16 oktober 1925 garandeerde
Frankrijk de grenzen van Tsjecho- De wapenstilstandstrein van Réthondes. In deze wagon werd op 11 november 1918 de wapenstilstand getekend. In 1943 gebruikte Hitler dezelfde wagon om de overgave van Frankrijk aan
Slowakije.
Duitsland te ondertekenen. Daarna werd de wagon overgebracht naar Berlijn en daar tentoongeJanuari 1934 sloten Duitsland steld. Toen het Sovjetleger Berlijn naderde heeft de SS de wagon in brand gestoken.
en Polen een “Niet-Aanvalsver- Zie ook: http://www.webmatters.net/france/ww1_rethondes.htm
drag”.
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landen: België, Nederland, Zwitserland op 23 maart 1939, Polen op 31
maart. Griekenland en Roemenië op
13 april. Engeland en Frankrijk hadden bij het Poolse garantie-verdrag
ook de Sovjet-Unie willen betrekken.
Polen wees dit af. De regering was
zeer anti-bolsjewistisch. Tijdens de
Münchencrisis stond Polen volledig
aan de zijde van de As-mogendheden
en verzette zich tegen een eventueel

overvliegen van Russische vliegtuigen om Tsjecho-Slowakije bij te
staan. Toen Duitsland echter Danzig
opeiste kwam er een breuk tussen Polen en het ‘Derde Rijk’. Polen wees
elk verdrag waarin de Sovjet-Unie als
verdragspartner op zou treden af, terwijl de Westerse Staten niet wensten
in te gaan op het Sovjetvoorstel om
ook de Baltische Staten te garanderen. Na de weigering van Polen om

Sovjettroepen door te laten bij een
eventuele aanval van Duitsland op
Frankrijk en Engeland, werden de
onderhandelingen afgebroken.
In augustus 1939 kwam er een
Duits- Russisch Niet-Aanvalsverdrag.
Maar eerst op de volgende pagina:

Het verdrag van München

Europa in 1923
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Het verdrag
van München
OVEREENKOMST
Tussen Duitsland, het Verenigde
Koninkrijk, Frankrijk en Italië,
gesloten in München, 29 september
1938.
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Italië hebben onder bedingingen van de overeenkomst besloten, dat met betrekking tot de overdracht van het Sudetenduitse gebied
reeds principieel gehandeld wordt naar
de volgende voorwaarden en wijze van
deze overdracht en over de daarna te
nemen maatregelen en verklaren zich
door deze overeenkomst hoofdelijk verantwoordelijk voor de tot uitvoering
en volbrenging noodzakelijke maatregelen.
1.) De ontruiming begint op l oktober.
2.) Het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk en Italië komen overeen dat de
ontruiming van het Gebied voor 10
oktober voltooid wordt en wel zonder
vernieling van enige bestaande installatie en dat de Tsjechoslowaakse regering er de verantwoording voor draagt
dat de ontruiming zonder vernieling
der omschreven installaties uitgevoerd
wordt.
3.) De wijze van ontruiming wordt in
onderdelen door een internationale
commissie vastgelegd, deze wordt uit
vertegenwoordigers van Duitsland, het
Verenigde Koninkrijk, Frankrijk en
België samengesteld.
4.) De stapsgewijze bezetting der overheersend Duitse gebieden door Duitse troepen begint op l oktober. De vier
op de bijgevoegde kaart aangegeven
gebiedsdelen worden in de volgende
volgorde bezet.
Het met I gemerkte gebiedsdeel op l en
2 oktober; het met II gemerkte gebiedsdeel op 2 en 3 oktober; het met III gemerkte gebiedsdeel op 3,4 en 5 oktober;
het met IV gemerkte gebiedsdeel op 6
en 7 oktober.
Het overblijvende gebied van overwegend Duits karakter wordt onmiddellijk door de bovengenoemde internationale commissie vastgesteld en voor
10 oktober door Duitse troepen bezet.
5.) De in paragraaf 3 genoemde internationale commissie zal die
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Gebiedsdelen die vanaf 10 oktober door Duitse troepen werden bezet.

De conferentie van München -29-30 september 1938. Van links naar
rechts voorste rij:
Chamberlain - Daladier - Hilter - Mussolini.

gebieden bepalen in welke een volksstemming zal plaatsvinden. Deze Gebieden zullen tot het einde van de Volksstemming door een internationale
formatie bezet worden. Dezelfde commissie zal de wijze vaststellen waarop
de verkiezing zal plaatshebben waarbij
de manier waarop dit in het Saargebied heeft plaatsgevonden als voorbeeld zal dienen.
6.) De uiteindelijke vaststelling van de
grenzen wordt door de internationale
commissie beslist. Deze commissie is
gemachtigd namens de vier mogendheden, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Italië in
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bepaalde uitzonderingsgevallen geringe
afwijkingen van de streng etnograﬁsche bestemming van de zonder
volksstemming overgedragen gebieden
te bevelen.
7.) Er wordt een recht van voorkeur voor
overgang in de afgescheiden gebieden
en voor het verlaten er van voorbereid.
Deze optie moet binnen zes maanden
na het sluiten van deze overeenkomst
uitgevoerd worden.
Een Duits-Tsjechoslowaakse commissie zal de details van de optie
bepalen, de methodes tot vereenvoudiging van de uitwisseling der
bevolking overwegen en de prin-
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cipiële vragen oplossen die zich
bijdezeuitwisselingmochtenvoordoen.
8.) De Tsjechoslowaakse regering
zal binnen een periode van vier weken vanaf de dag van sluiting van
deze overeenkomst alle Sudetenduitsers uit hun militaire- of politiedienst
ontslaan, mits ze dit ontslag wensen.
Binnen dezelfde tijd zal de Tsjechoslowaakse regering Sudetenduitse
gevangenen die wegens politieke delicten gevangenisstraf uitzitten, ontslaan.
München, 29 september 1938

Engelse vlootaccoord als symbolisch
voor de wens van onze beide volken,
nooit meer oorlog met elkander
te voeren. Wij hebben besloten
ook andere vragen, die onze beide
landen betreffen door middel van
overleg op te lossen en ons verder
in te spannen eventuele oorzaken
van meningsverschillen uit de weg te
ruimen om op deze wijze een bijdrage
te leveren voor de veiligheid en
vrede in Europa.
Adolf Hitler, Neville Chamberlain.
München, 30.9.38.

A. Hitler
Ed. Daladier
B. Mussolini
Neville Chamberlain.

TOEVOEGING VAN DE
BETREFFENDE MINISTERS
VAN BUITENLANDSE ZAKEN

GEMEENSCHAPPELIJKE
VERKLARING VAN ADOLF
HITLER EN NEVILLE
CHAMBERLAIN
De Führer en Rijkskanselier en
de Brits Eerste Minister hebben
na hun onderhoud van heden
de volgende gemeenschappelijke
verklaring uitgegeven:
Wij hebben een verdere bespreking
gehad en zijn eensgezind van mening
dat de vraag van de Duits-Engelse
betrekkingen van het allergrootste
belang voor beide landen en voor
Europa is. Wij zien de gisteravond
getekende overeenkomst en het Duits-

De Franse Minister van

Buitenlandse Zaken, de heer
Georges Bonnet en de Duitse
Minister van Buitenlandse Zaken
de heer Joachim v. Ribbentrop,
hebben op hun samenkomst
in Parijs op 6 december 1938
in naam en in opdracht van
hun regeringen het volgende
verklaard:
1. De Franse regering en de
Duitse regering zijn eensgezind van
overtuiging dat vredelievende en
goede nabuurlijke betrekkingen
tussen Frankrijk en Duitsland een
der belangrijkste elementen is voor

konsolidering der betrekkingen
in Europa en handhaving van de
algehele vrede betekenen.
Beide regeringen zullen daarom al
hun krachten inzetten, opdat zulk een
ontwikkeling der betrekkingen tussen
beide landen veilig gesteld wordt.
2. Beide regeringen stellen vast
dat tussen hun landen geen vragen
van territoriale aard meer zijn en
erkennen plechtig de grens tussen hun
landen zoals ze tegenwoordig loopt als
deﬁnitief.
3. Beide regeringen zijn vastbesloten,
in verband met bijzondere betrekkingen
tot het Derde Rijk in hun beide
landen over voorkomende vragen in
overleg met elkander te blijven en
een beraadslaging te houden als de
toekomstige ontwikkeling van deze
vragen tot internationale moeilijkheden
kunnen leiden.
Ter waarmerking van deze acte
hebben de vertegenwoordigers der
beide regeringen deze verklaring,
die ogenblikkelijk van kracht wordt,
ondertekend.
Uitgebracht in twee aktes in de
Franse en Duitse taal in Parijs op 6
december 1938.
Georges Bonnet
Joachim von Ribbentrop.
(de Duitse vertaling)

Het verdrag van München was, zeker vanuit Duitsland , een reactie op 'Versailles' waar in 1919 de straf voor Duitsland als verliezer van de
Eerste Wereldoorlog werd bepaald. Een straf die door Duitsland als zeer vernedernd werd ervaren.
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Non-agressiepact Duitsland - USSR
De Duitse Rijksregering en de Regering van de Unie van Socialistische
Sovjetrepublieken gedreven door de
wens het proces van vrede tussen
Duitsland en de USSR te consolideren en uitgaande van de grond bepalingen van het Neutraliteitsverdrag
dat in april 1926 tussen Duitsland en
de USSR gesloten werd, zijn tot de
volgende overeenkomst gekomen.

Artikel I

De beide verdragsluitende partijen
verplichten zich van iedere gewelddaad, iedere agressieve handeling en
iedere aanval tegen elkander, alleen
zowel als ook samen met andere
Mogendheden, te onthouden.
Artikel II
Indien één der verdragsluitende
partijen betrokken zou worden in
oorlogshandelingen van een derde
Mogendheid, zal de andere verdragsluitende partij in geen vorm deze
derde Mogendheid ondersteunen.

Artikel III

De Regeringen der beide verdragsluitende partijen zullen voortaan
door middel van doelgerichte beraadslagingen in contact met elkander
blijven om zich over «n weer op de
hoogte te houden van kwesties die
hun beider interesse hebben.

Artikel IV

Geen der verdragsluitende partijen
zal zich -met een of andere Mogendheid verbinden die zich direct of
indirect tegen de andere partij richt.

Artikel V

Indien er geschillen of conﬂicten tussen de gedragsluitende partijen over
vragen van welke aard ook zullen
ontstaan, zullen beide partijen deze
geschillen of conﬂicten uitsluitend
door middel van vriendschappelijke
gedachtewisseling, of in dringende
gevallen door het instellen van een
bemiddelingscommissie oplossen.

Artikel VI

Dit verdrag wordt voor de tijd van
10 jaren gesloten met de bepaling dat
als geen der verdragsluitende partijen
het een jaar voor aﬂoop opzegt, de
duur van dit verdrag automatisch met
vijfjaren wordt verlengd.

Artikel VII

Dit verdrag zal intern op de kortst
mogelijke termijn geratiﬁceerd worden. De ratiﬁcatie-oorkonden zullen
in Berlijn uitgewisseld worden. Het
verdrag treedt door ondertekening
onmiddellijk in werking.
Uitgebracht in twee originele akten,
in de Duitse en Russische taal.
Moskou, 23 augustus 1939
Voor de Duitse Rijksregering
v. Ribbentrop
Als gevolmachtigde van de Regering
Van de USSR
W. Molotow

Molotow bij de ondertekening, von Ribbentrop achter hen (in burger).
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Geheim aanhangsel
Geheim aanhangsel bij het Duits-Sovjetische Niet-Aanvalsverdrag van 23
augustus 1939
Ter gelegenheid van de ondertekening
van het Niet-Aanvalsverdrag tussen
het Duitse Rijk en de Unie van Socialistische Sovjet Republieken hebben
de ondertekenende gevolmachtigden
van beide partijen in streng vertrouwelijk onderhoud de vraag van de
grens van beider belangengebied in
Oost-Europa besproken.
l In het geval van een verandering van
de staatkundige grenzen in de tot de
Baltische Staten Finland-Estland-Letland-Litauen) behorende gebieden, is
de noordelijke grens van Litauen gelijktijdig de grens van het belangengebied van Duitsland en de USSR.
Hierbij wordt het belang van Litauen
bij het Wilnioes-gebied door beiden
erkend.

2 In het geval van een verandering
van de staatkundige grenzen van de tot
de Poolse Staat behorende gebieden,
wordt de grens van het belangengebied van Duitsland en de USSR ongeveer door de rivieren Narew, Weichsel
en San afgebakend.

4 Deze overeenkomst wordt door beide partijen streng geheim gehouden.

De vraag of in beider belang het behoud van een onafhankelijke Poolse
Staat raadzaam zal blijken en hoe de
grenzen van deze Staat moeten lopen,
kan deﬁnitief aan de hand van verdere
staatkundige ontwikkelingen bepaald
worden. In ieder geval zullen beide
Regeringen deze vraag door middel
van een vriendschappelijk overleg oplossen.

Als gevolmachtigde van de Regering
der USSR W. Molotow

3 Met betrekking tot Zuid-Oost-Europa wordt van Sowjet zijde interesse
voor Bessarabië getoond. Van Duitsezijde wordt verklaard dat er voor dit
gebied geen interesse bestaat.

Zie voor meer duidelijkheid de kaart
op blz. 5.

Moskou 23 augustus 1939
Voor de Duitse Rijksregering v. Ribbentrop

(Noot van de redactie)
De in deze geheime overeenkomst
genoemde gebieden moesten door de
Sovjet-Unie bij de vrede van Brestlitowsk op 3 maart 1918 worden afgestaan.

In memoriam – Jan Heusdens (1921-2009)
Drager van het verzetsherdenkingskruis
Medewerker van de verzetsgroep van Hannie Schaft

In het bijzijn van zijn familie overleed op 26 februari op 87-jarige leeftijd Jan Heusdens na
een kort ziektebed. Zijn leven lang heeft hij opgetreden voor de belangen van de mensen,
voor sociale gerechtigheid en tegen racisme en fascisme. In de CPN heeft hij diverse functies
bekleed.
Het politieke leven van Jan Heusdens ontplooide zich ten volle aan het eind van de jaren
dertig. Hij werd lid van de Nederlandse Jeugd Federatie (NJF) en de CPN. Toen de oorlog
uitbrak, koos hij onmiddellijk voor het verzet. In een interview met CJB-blad Voorwaarts!
(november 2002) legde hij deze keuze als volgt uit: “Je pleegt verzet of je neemt genoegen met de vijand.”
Het verzet tegen het fascisme was voor hem een kwestie van concrete daden. Hij nam zijn taak als verzetsstrijder enorm
serieus. Truus Menger, ook lid van dezelfde verzetsgroep, herinnert zich hoe Jan Heusdens, nadat hij geschoten had op
een landverrader terug reed met zijn ﬁets. Truus Menger: “Ik siste hem nog toe: ‘Jezus Jan kom op wegwezen’. Maar
nee, Jan reed terug om te kijken of hij hem wel goed had geraakt. Helaas werd hij toen zelf in zijn been getroffen. ‘Kijk’,
zei hij toen, ‘altijd kijken of je je werk wel goed hebt gedaan’. Dat kenmerkte hem.”
Ook na de oorlog bleef de strijd tegen fascisme en racisme een belangrijke rol spelen in zijn leven. Het maakte integraal
onderdeel uit van zijn algehele politieke inzet. Hij vertelde zijn verhaal op scholen en liet zijn gedrevenheid zien om
te waarschuwen tegen de gevaren van fascisme en racisme. Ook stond hij aan de basis van het Groningse comité tegen
fascisme en racisme dat in de jaren tachtig onder meer optrad tegen extreem-rechtse groeperingen als het Oud Strijders
Legioen.
Hoewel hij zijn communistische idealen nooit volledig afzwoor, koos hij bij de ophefﬁng van de CPN voor het opgaan
in GroenLinks, omdat hij daarin de idealen van een socialistische en duurzame samenleving het meest gewaarborgd zag.
Deze keuze heeft hij – ondanks kritiek op de steeds liberalere koers van GroenLinks – tot aan zijn dood volgehouden.
Laat de herinnering aan Jan Heusdens een inspiratiebron zijn voor onze strijd nu.
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Vervolg van bladzijde 4

seerde fascisten in debat te gaan.
Het is veel beter om hun potentiële
kiezers rustig uit te leggen wat fascisme inhoud. Dat er maar heel weinig mensen zijn die baat bij het fascisme hebben. Doe dat bij voorkeur
in een rustige omgeving. Een omgeving waarin je mag verwachten dat de
emoties niet de overhand krijgen.
Blijf niet te lang aan het woord, geef
de ander ook de gelegenheid zich te
uiten. Las op tijd pauzemomenten in.
Gebruik die bij voorkeur op een manier die de ander wel bij de les houdt.

schillende posities. Beide verwijzen
naar "Enkele verhalen over Kamp
Amersfoort". Deze verhalen hebben
we ook verderop in dit blad geplaatst.

Op een website staan als het goed is
ook een aantal verwijzingen naar artikelen, video's en dergelijke die het
onderwerp ondersteunen, cq interessanter maken.
Op ons website-voorbeeld komt u
twee keer een sterretje tegen, op ver-

in Maastricht. Wij hebben daar niet
direct aandacht aan besteed, omdat
onze reactie niet veel anders geweest
zou zijn. Maakt u zich geen zorgen,
wij hebben die tijd besteed om dat tuig
op andere manieren te dwarsbomen!

Ook ziet u onder de vermelding dat de
gewraakte demonstratie op 21 februari plaatsvond nog een aantal verwijzingen die u meer vertellen over wat
er voorafgaand en nadien over deze
demonstratie in de pers verscheen.
Een week later demonstreerden de
NVU en enkele gelijksoortige clubjes

Extreem-rechts maakt daar ook gebruik van door hun angstaanjagende
verschijning. spreekkoren en symbolen. "Met ons hoef je niet in debat
te gaan, wij weten wat er gebeuren
moet!" is de boodschap die zij uitdragen. En ze worden daarin gesteund
door alles wat ook neo-conservatief
is. Dat houdt in dat oude waarden verheerlijkt worden, dat ze behoudend
zijn. Daarom botsen ze met alles wat
vooruitstrevend is. Zelfs met het (neo-)
liberalisme dat in feite ook behoudend is
.

Ons dilemma:
Bij ons, zeker bij diegenen die aan
den lijve ervaren hebben wat fascisme is, komen ook sterke emoties los,
nu dat tuig weer door onze straten
marcheert. "Laten we ze van de straat
slaan", is onze eerste reactie. Maar
dat doen we, zodra de eerste emoties
wat afnemen, toch maar niet, ook omdat we weten dat het huidige gezag
zich dan ook in de praktijk tegen ons
zal keren en we de neo-nazi's en hun
symphatiesanten daarmee extra munitie verschaffen om daarmee op antifascisten te schieten
Dat is het dus ook niet echt, hoe goed
voor het eigen ego dan ook.
Wat dan te doen?
Een Cordon Sanitaire? Oftewel ze negeren en ze op die manier de symphatie laten verkrijgen van velen die zich
ook tegen het huidige neo-liberale beleid verzetten? Zijn de strijders voor
een betere wereld daarbij gebaat?
Lijkt ons ook niet de beste oplossing.
Ons inziens is het ook zinloos met
neo-nazi's en andersoortige georgani-
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van Celine

(v.d. Hoek-de Vries)

Antisemitisme als politiek wapen

De laatste tijd vroegen wij ons af:
Wanneer komt er eens een motie van afkeuring over de
daden van het Israëlische leger?
Net zoals destijds betreffende Afghanistan, Irak, Iran en
Rusland.
Wat voor rol speelt de VN? Aan welke kant staan zij?
Op deze vragen zullen wij nooit een eerlijk antwoord krijgen.
Helaas hebben de Palestijnen wat deze situatie betreft ook
van de Nederlandse regering geen enkele steun te verwachten.
Daarom gaat mijn artikel over een thema dat veel met het
bovenstaande te maken heeft.
Toen tijdens de tweede wereldoorlog het Joodse deel van
de bevolking van West-Europa werd afgevoerd naar de
vernietigingskampen wendde het overgrote deel van de
resterende bevolking hun hoofd af.
Als na terugkomst blijkt dat er 6 miljoen joden zijn vermoord en als ook de wijze waarop bekend wordt, is bij
velen de schok groot. Dit zou nooit meer mogen gebeuren!
Toch gebeurt het nu na 65 jaar nog steeds. Het zijn nu
echter geen Duitse fascisten, maar de Israëlische regering
samen met hun leger die een volk (de Palestijnen), dat net
als de Joden in dat gebied al honderden jaren leeft, uit haar
land verjagen. Als de Palestijnen daaraan niet wensen mee
te werken is het motto van Israël: Niet goedschiks dan
maar kwaadschiks.
Elke kritiek of commentaar op het handelen van de Israëlische regering wordt als antisemitisme aangemerkt.
Hiermee probeert men de mond te snoeren van progressieve mensen die absoluut niet als antisemiet te boek willen staan.
Tussendoor even een kort verhaaltje over de Joodse school
waar mijn broertje en ik op zondag altijd naar toe gingen.
Rabbijn de Hond was een bekende vooroorlogse onderwijzer, die les gaf in de Hebreeuwse taal en de Joodse geschiedenis uit de Thora (oude testament)
Tijdens één van de verhalen die de rabbijn voorlas vroeg
mijn broertje, die op dat moment 10 jaar was, aan de rabbijn waarom Joden altijd zo vochten met andere volkeren

die in dezelfde landen woonden en daaruit dan werden
weggestuurd. (Dat was voor zover ik het me kan herinneren de strekking van de vraag). De hele klas begon te
lachen. Het antwoord van de onderwijzer was: Dat komt
omdat die anderen geen Joden zijn en niet leven zoals wij
Joden.
Toen wij thuis kwamen, vertelde hij het verhaal aan onze
moeder. Zij was al jaren socialist en niet meer praktiserend gelovig. Zij gaf een duidelijk antwoord: De situatie
die besproken was zou al 5000 jaar geleden hebben plaatsgevonden.
Zij meende dat dergelijke dingen heden ten dage niet meer
voor zouden komen. Helaas was dat ijdele hoop. Momenteel gebeurt nog steeds hetzelfde. De Palestijnen worden
uit het land waar ze honderden jaren samen met Joden hebben geleefd, verjaagd.
Tot slot vond ik nog onderstaande interessante alinea in
het boek “De verwoesting van Palestina” : *De stichting
van de staat Israël was ongetwijfeld een passend antwoord
op het lange verhaal van misdaden tegen de Joden, maar
heeft ook geleid tot nieuwe misdaden tegen een grotendeels onschuldige derde, de Palestijnen. Dit werd door Israëls eerste leiders goed begrepen. David Ben-Goerion zei
ooit tegen Nahoem Goldmann, de president van het Joodse
Wereldcongres, “Als ik een Arabische leider was, zou ik
nooit een overeenkomst met Israël sluiten. Dat spreekt
voor zich : wij hebben hun land afgepakt(….). Wij komen
uit Israël , maar dat is 2000 jaar geleden en wat zegt dan
hen? Er is antisemitisme geweest, de nazi’s, Auschwitz,
maar was dat hun schuld? Zij zien maar één ding: Wij zijn
hier gekomen en hebben hun land gestolen. Waarom zouden zij dat accepteren? (einde citaat). Het zou goed zijn als
de huidige leiders in Israël dit inzicht zouden hebben.
Als vredelievende Joden moeten en zullen wij blijven protesteren tegen het gedrag van de Israëlische regering en
hun leger.
Celine , voormalig gevangene Auschwitz
*bron : De verwoesting van Palestina, Israël-lobby , John
Mearsheimer & Stephen Walt.

Crisisherinneringen
Daar ik niet meer tot de jonge meisjes behoor neem ik de
gelegenheid waar, voorzover ik door de gebeurtenissen
tijdens de Tweede Wereldoorlog niet alles vergeten ben ,
u iets te vertellen over hoe ons gezin, familie, maar ook
de bevolking zelf de crisis van voor de oorlog heeft overleefd.
Ons gezinnetje bestond uit drie personen, moeder, broer en
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ikzelf. Vader stierf in 1922 toen ik 2 jaar was.
De oorzaak van de crisis was de Bankcrash in 1929 in de
Verenigde Staten. Mijn moeder die vanaf 1932 een winkel
in radio- en elektriciteitsartikelen heeft vanaf 1932, toen
in ons land de crisis begon, tot 1935 nog weinig van de
crisis gemerkt in de winkel.
Lees verder op blz. 12
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Mijn moeder had drie broers en twee zusters, waarvan de
mannen alle diamantslijpers waren. Mijn vader had drie
zusters die, zoals men dat toen noemde, “thuisnaaisters”
waren. Ze maakten dameskleding. Mijn ooms verdienden
als diamantslijpers voor de crisis een heel goed loon en
dat gold ook voor mijn tantes als thuisnaaisters.
Vooral vele kleine eenpersoons winkeltjes moesten al in
1932 hun zaak sluiten, maar ook dure kleding- en andere
luxe zaken.
In 1934 werden de meeste diamantslijpers ontslagen. Ofschoon mijn moeder in 1934 al de crisis in haar winkel
begon te merken, doordat haar inkomsten steeds minder
werden, hielp ze toch de meest arme van haar zusters en
broers met wat geld.
De nood was in ons hele land enorm groot. De werkelozen
die steun kregen soms ook extra pakketten, maar moesten

dan wel bewijzen dat ze ﬁnanciële steun kregen. In die
pakketten, die ze van liefdadigheidsorganisaties kregen,
zat voedsel.
Jonge mannen die werkloos werden kregen een veel lagere uitkering en moesten, als ze daarvoor een oproep
kregen van de Nederlandse overheid (we waren nog niet
bezet), ook in Duitsland gaan werken. Algemeen gold dat
bij werkweigering ‘de steun’ werd ingetrokken.
Als mijn moeder na 1935 niet bij de groothandel (Philips)
geld had kunnen lenen had ze de winkel moeten sluiten,
met alle gevolgen van dien. Dat bleef ons gelukkig bespaard.
Dit heeft geduurd tot de bezetting door Duitsland.
Celine

Over het verband tussen vogelziekte en democratie
door Ruben Verhasselt *

In het kader van het zestig jarig bestaan van Israël
nodigde NOVA de directeur van het CIDI weer eens
uit om de oude argumenten uit de kast te halen. Al
gauw klonk de sleetse kreet Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten”. Ja, ja democratie,
mijn tante. Je mag alleen niet wonen waar je wilt als
je toevallig niet de juiste afkomst hebt. Ook wordt
in het onderwijs van je niet-joodse kind nog geen
derde geïnvesteerd van het overheidsgeld(nota bene
jouw belastingcenten) dat in ieder joods kind wordt
gestoken. Je krijgt geen gasmasker en kunt er ook
geen kopen. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar dat deed ik niet, want ik zat niet tegenover de directeur van het CIDI in het programma
NOVA.
Wie daar wel zat, was Gretta Duisenberg. Nooit verlegen om een vergelijking, merkte ze op dat Israël
“staatsterreur bedrijft” en aan veel meer VN-resoluties zijn voeten afveegt dan Saddam Hoessein van
Irak ooit heeft gedaan.
Nu werd het de directeur van het CIDI toch wat te
gortig; de joodse staat vergelijken met een moslimland? Wat een gotspe. Hij moest een konijn uit de
hoed toveren en hij begon in navolging van islamofobe populisten in de Nederlandse politiek over
vrouwen en homo’s, die in Israël gelijke rechten
genieten en veen beter af zijn dan in de omringende
landen. Dat argument gaat er tegenwoordig in Nederland in als Gods woord in een ouderling. Maar
mij werkte het op de zenuwen en ik raakte de draad
kwijt in de dialoog van doven die vrij netjes langs
elkaar heen bleven praten en elkaar na aﬂoop zelfs
een hand gaven.
maart 2009

Maar ik zat in mijn gedachten nog even door te
pruttelen tegen het CIDI over vrouwen en homo’s
in de enige democratie in het Midden-Oosten. Ik
dacht: Ach man, houd toch eens op met dat geleuter.
De ene Israëlische president-Ezer Weizman (19932000)- vergeleek homo’s met honden en vond dat
vrouwen in het leger voor de kofﬁe van de jongens
moesten zorgen en warme sokken voor ze moesten
breien. De volgen de Israëlische president- Mosje
Katsav(2000-2007)- was een serieverkrachter. Er
worden bovendien in Israel tot op de dag van vandaag heel wat vrouwen uitgehuwelijkt en ze dragen
niet alleen hoofddoekjes, daaronder zijn ze nog
kaalgeschoren ook. Het hele familierecht is in handen van de orthodoxie, met alle vrouwonvriendelijke gevolgen van dien. En ook zo had ik nog wel
een tijdje kunnen doorgaan, wat ik niet deed. Want
ik dacht: misschien is er de afgelopen tijd in Israel
iets veranderd, zonder dat ik het weet. Als het CIDI
het zegt, zal er toch wel een kern van waarheid in
zitten?
Nog geen week later kreeg ik een mailtje van een
vriend, die vanwege het antihomoklimaat niet alleen
had besloten Israel te verlaten, maar ook overwoog
het joden dom de rug toe te keren, Tjonge. Hij gaf
mij een aantal, haast lachwekkende voorbeelden van
haatzaaien door parlementariërs en rabbinale rechters.
In het parlement werd een debat gevoerd over maatregelen om Israel tegen de gevolgen van aardschokken te beveiligen. Parlementslid Benizri, lid van
regeringspartij Shas, weet de recente aardbevingen
in de regio aan de homo’s. Aan de hand va passages
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in de Talmoed betoogde hij dat regeringsmaatregelen tegen homosexualiteit ﬂink zouden bijdragen
aan de preventie van seismische trillingen. Dat was
bovendien een stuk goedkoper dan het verstevigen
van gebouwen.
Zijn partijgenoot Ze’ev beschuldigde de homo’s in
een ander debat van “zelfvernietiging van de Israelische maatschappij en het joodse volk”. Homo’s
waren volgens hem “een plaag die net zo giftig is als
de vogelgriep”. En we weten allemaal hoe het met
de kippen is afgelopen die door de vogelgriep waren
getroffen: ze zijn allemaal massaal afgemaakt”.
Gabal(Nationale Unie-Nationaal Religieuze Partij)
en Vaknin(Shas) dienden wetsvoorstellen in om de
gemeente Jeruzalem het recht te geven de Gay Pride
Parade te verbieden. Ze werden daarin van harte
ondersteund door het ultraorthodoxe Rabbinale Gerechtshof. Dat sprak een vloek uit, niet alleen over
alle deelnemers aan de Gay Pride Parade, maar ook
over eventuele politieagenten die de deelnemers

zouden beveiligen. (Tijdens een eerdere parade werd
een homoseksuele man neergestoken door een opgehitste ultraorthodox; hij overleefde ternauwernood)
Het kwaad zou alle onreine zondaars en hun helpers
en beschermers blijven achtervolgen en hun zonden
zouden nooit verschoning vinden. De ultraorthodoxen kondigden ook grote tegenacties en ongeregeldheden aan, waarbij alle eerdere maatregelen
(steniging, brandstichting, doodslag) zouden verbleken.
Aﬁjn, zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen
zeuren, maar uit angst voor de vogelgriep houd ik
mijn snavel liever. En wat mij betreft krijgen al die
seksistische, haatzaaiende parlementariërs en overheidsdienaars in de enige democratie in het MiddenOosten de pip.
* Ruben Verhasselt is docent Jiddisch en vertaalt uit het Hebreeuws werk van
onder meer Meir Sjalev, Abraham Yehoshua, Judith Katzir en Chanoch Levin.
(Bron : De Brug juni 2008 Uitgave van Si8vmo)

„Nee tegen de NAVO - Nee tegen de oorlog

Vrijdag 3- zaterdag 4- zondag 5 april 2009, Straatsburg, Frankrijk
In het eerste weekend van april 2009 komen de leiders van de NAVO in
Straatsburg bijeen om het 60 jarig bestaan van de NAVO te vieren en hun
agenda van verdergaande militarisering, uitbreiding van de NAVO en
inperking van de burgerrechten te bespreken.

Op de Activisten Conferentie van 14 en 15 februari 2009 kwamen bijna 400
gedelegeerden van de internationale coalitie tegen de NAVO bijeen om de
activiteiten tegen de top in Straatsburg voor te bereiden.
De internationale coalitie, bestaande uit meer dan 500 organisaties uit
bijna 30 landen (de grootste vredescoalitie sinds de oorlog tegen Irak),
roept op en staat garant voor de volgende vijf activiteiten:
* De blokkade en demonstratie in Baden Baden, waar de leiders zullen
dineren, op donderdag 2 april.
* De vredesconferentie in Straatsburg op vrijdag 3 en zondag 5 april, met
als sprekers onder andere Noam Chomsky en Malalai Joya.
* De blokkade ‚Block Nato’ ‚s ochtends op zaterdag 4 april in Straatsburg,
bedoeld om massaal en effectief de top te blokkeren, net als in Rostock
tegen de G8 in 2007.
* De grote vredesdemonstratie op zaterdagmiddag 4 april, in Straatsburg.
* Het actiekamp voor alle activisten gedurende de dagen van protesten en
bijeenkomsten, vlak onder Straatsburg.
De Nederlandse coalitie ‚Stop de Navo’ (bestaande uit meer dan 20
Nederlandse organisaties) is een onderdeel van de internationale coalitie.
Wij roepen iedereen op deel te nemen aan de activiteiten tegen de NAVO.
Wij regelen busvervoer vanaf Nederland. Bussen zullen vrijdagochtend
vertrekken en zondagavond terugkomen, zodat we aan de conferentie, de
blokkade en de demonstratie deel kunnen nemen. De reis kost EUR 50.
Meld je nu aan voor de bus op stopdenavo@hotmail.com
Wij zullen het weekend voor de NAVO top een voorbereidingsbijeenkomst
organiseren. Houd hiervoor onze website in de gaten.
Kijk voor achtergronden, aankondigingen van bijeenkomsten en informatie
op: http://stopdenavo.blogspot.com/
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Der Bund; strijdorganisatie en partij van de joodse arbeiders

Herinneringen aan een vergeten wereld
Door Bert Bakkenes

Herinneringen aan “Der Bund”, de joodse strijdorganisatie en partij uit Midden Europa zijn schaars
geworden. Toch was “Der Bund” een grote massaorganisatie die het socialisme tot realiteit wilde maken
voor het joodse proletariaat in Midden Europa. De
geschiedenis van deze organisatie is een geschiedenis van strijd, strijd tegen het kapitalisme, maar
ook tegen het antisemitisme. Tegen vooroordelen en
armoede. Een strijd die werd beëindigd door de Holocaust. Vandaag bestaat de wereld van “Der Bund”
niet meer. Maar de geschiedenis van de organisatie
biedt nog steeds handvatten voor de toekomst. Beide
facetten zullen in dit artikel aan de orde komen.
Der Bund was een afkorting van de volledige naam van de
beweging die eigenlijk Allgemeine Jüdische Arbeiterbund
luidde. De organisatie werd geboren in Wilna in 1897,
nog voor de Russische Arbeiders Partij, en had als basis
het socialisme. De uitgangspunten van De Bund kunnen
we in twee delen opsplitsen. De organisatie, die in het
begin illegaal opereerde, voerde strijd voor de rechten
van de joodse arbeiders als onderdeel van de algemene
klassenstrijd. Maar gelijktijdig zette de organisatie zich
in om de joodse gemeenschap als nationale minderheid
erkent te krijgen. Toen Der Bund werd opgericht was
het hoofdmotto: “Als proletariërs moeten we de politieke
vrijheid winnen, en als joden moeten we de politieke
gelijkberechtiging bereiken”. De organisatie zag zich wel
als onderdeel van de internationale arbeidersbeweging,
maar was toch ook heel bewust van de bijzondere plaats
die de beweging in nam. Zo werden er joodse vakbonden
opgericht in verschillende landen in Midden Europa en
werd er strijd gevoerd binnen joodse bedrijven voor kortere
werktijden en betere lonen. De organisatie was vooral
actief in Rusland, Litouwen, de Oekraïne en Polen. Later
was vooral Polen de thuisbasis van Der Bund. Eén van
de redenen hiervoor was dat Polen en Litouwen in 1918
onafhankelijk werden.

Joodse sportvereniging jaren 20
die niet alleen de leden van Der Bund, maar ook de joodse
gemeenschap in het algemeen verdedigden. Dit was geen
overbodige luxe in het Polen van begin vorige eeuw waar
maar al te vaak een pogromstemming de kop op stak. Zo
kregen in 1903 antisemitische aanvallers te maken met
gewapende tegenstand van de milities van Der Bund.
Overigens werden de milities tijdens arbeidsconﬂicten ook
ingezet om stakingsbrekers weg te houden bij bedrijven
waar werd gestaakt.

De organisatie was in heel Midden Europa actief en
telde duizenden leden in vele landen. De grootste kracht
van Der Bund lag in de Baltische Republieken en Polen
waar grote joodse gemeenschappen leefden die voor de
overweldigende meerderheid uit proletariërs bestonden.
In deze gemeenschappen werd Jiddisch gesproken en
Der Bund stelde zich ook ten doel om de Jiddische taal
erkend te krijgen in het openbare leven en op de scholen.
Het spreekt voor zich dat er ook strijd werd gevoerd
tegen het antisemitisme dat vooral in Polen een veel
voorkomend verschijnsel was. Het duidelijke proﬁel van
de organisatie maakte dat de vijanden van de joodse
gemeenschap niet stil zaten. Vaak waren er aanvallen op
leden van de organisatie en ook tijdens demonstraties en
andere acties liepen leden van de beweging gevaar. Om
dit tegen te gaan werden er gewapende milities opgezet,

De organisatie bouwde in heel Midden Europa een
netwerk op met afdelingen en cellen in ontelbare plaatsen.
Het was een unieke manier van organiseren, die in die
tijd zijn gelijke niet kende. Der Bund ging er vanuit dat de
klassentegenstellingen vooral sociaal en niet nationaal
van oorsprong waren. Het internationalisme dat onderdeel
vormt van de internationale arbeidersbeweging werd door
Der Bund in praktijk gebracht. Maar omdat de organisatie
ook strijd voerde voor speciﬁek joodse programmapunten
waren er toch vaak conﬂicten met de rest van de
arbeidersbeweging. Der Bund liet zich niet onder druk
zetten vanuit Moskou en hield vast aan een autonome lijn.
Dit leidde meer dan eens tot kritiek. Lenin vond het totaal
onnodig dat de organisatie strijd voerde voor zaken die
vooral in de joodse gemeenschap speelden, waaronder
bijvoorbeeld verlof tijdens de joodse feestdagen. Lenin
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had er niets op tegen dat de joodse gemeenschap
zich organiseerde om op die manier de klassenstrijd te
voeren, maar de strijddoelen moesten dezelfde zijn als de
doelen die in de rest van de arbeidersbeweging werden
gehanteerd. Hij beschreef de strijd voor speciﬁek joodse
doelen als onnodig en kleinburgerlijk. Tussen de regels
door is wel te lezen dat Lenin respect had voor de strakke
organisatie van de beweging en de discipline die de leden
aan de dag legden. Maar hij kon het toch niet laten om met
de leiders van de organisatie in discussie te gaan.
Dit waren heftige en soms langlopende discussies. Veel
verschil maakte het overigens niet. Der Bund ging zijn
eigen weg, en daar hielp geen enkel argument tegen.
Duidelijk was wel dat Der Bund er was als het nodig
was. Zowel binnen de joodse gemeenschappen als ook
daarbuiten. Der Bund was betrokken bij de gewapende
opstand in Oostenrijk in 1934. En later trokken veel
leden van de organisatie naar Spanje om in de Spaanse
Burgeroorlog tegen de fascisten van Franco te vechten. De
Poolse brigades van de Internationale Brigade bestonden
voor grote delen uit leden van Der Bund. Op de verschillen
met de rest van de arbeidersbeweging komen we nog
terug.
joodse gemeenschap
Der Bund ondervond niet alleen tegenstand binnen de
arbeidersbeweging, ook binnen de joodse gemeenschap,
vooral in Polen, keek men met wantrouwen naar de
socialistische principes van de organisatie. De joodse
gemeenschap in Polen, die uit ongeveer 10% van de totale
bevolking bestond, was voor de Tweede Wereldoorlog
in drie kampen verdeeld: de Orthodoxen, die vooral het
traditionele jodendom uitdroegen, de Zionisten en de
leden van Der Bund. Der Bund richtte zich vooral op de
arbeiders die meestal in kleine bedrijven werkten. Het ging
hierbij vooral om de textiel-, kleding- en voedsel-industrie.
In de kleine bedrijven lieten de arbeidsomstandigheden
vaak te wensen over. Voldoende ruimte dus voor Der
Bund om een grote achterban te verwerven. De leden
beschouwden elkaar als een soort familie. Dit gevoel
werd nog versterkt door het feit dat in algemene Poolse
vakbonden en partijen toch vaak het antisemitisme de
kop op stak. Der Bund werd dus een veilige omgeving die
niet alleen optrad voor rechten en meer vrijheid, maar ook
een zekere bescherming bood. Eigenlijk was Der Bund
van alle markten thuis; het was een partij, de organisatie
functioneerde als initiatiefnemer van vakorganisaties, men
bond de strijd aan met de antisemieten en gaf ook nog
een eigen krant uit: de „Naye Folkstsaytung“. Binnen de
organisatie waren er ook nog verschillende stromingen die
weer eigen bladen en publicaties uitgaven. Er kan gerust
gesteld worden dat Der Bund een grote rol heeft gespeeld
in het bepalen van de organisatievorm van de joodse
gemeenschap in Polen.
Familie
Er bestaat geen twijfel aan dat de leden van Der Bund
zich zelf zagen als onderdeel van een grote familie. Hoe
dit er precies allemaal uit heeft gezien is niet zo makkelijk
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te achterhalen. Veel archiefmateriaal is in de Tweede
Wereldoorlog verloren gegaan of vernietigd. Vooral de
ledendossiers zijn hier slachtoffer van geworden. Toch
kunnen we vaststellen dat Der Bund een grote rol in het
leven van haar leden speelde. Dit onder meer omdat de
organisatie niet alleen op politiek en arbeidsterrein actief
was, maar ook een grote rol speelde in de cultuur en de
sociale facetten van het leven van de joodse arbeiders.
Der Bund had ook een heel andere kijk dan de Zionisten.
Terwijl de laatsten streefden naar een eigen joodse staat
en kozen voor emigratie, koos Der Bund voor nationaal
culturele autonomie ter plaatse. Aan de ene kant voelden
de leden zich verbonden met de Poolse Republiek,
maar zagen zichzelf toch ook als anders, een dubbele
loyaliteit die door de rest van de bevolking van Polen niet
altijd op prijs werd gesteld. Daar kwam nog bij dat door
het wijd verspreidde antisemitisme in Polen de joodse
gemeenschap erg op zich zelf was aangewezen. Der Bund
stond midden in het joodse leven, dus was de organisatie
ook gevoelig voor de trends en de problemen die in de
gemeenschap aan de orde waren.
Samenwerking
Het spreekt vanzelf dat Der Bund ook moest samenwerken met andere partijen in de Poolse Republiek. De
organisatie was vertegenwoordigd in vele plaatselijk
parlementen en gemeenteraden, maar niet in het landelijk
parlement, de Sejm. Der Bund werkte vooral samen met
de Poolse Socialistische Partij, de PPS (Polska Partia
Socjalistyczna), maar het was een relatie die door
conﬂicten en discussies werd gekenmerkt. Dit had ook
te maken met het politieke systeem in Polen dat vaak
in verwarring was en grote problemen had om de eigen
identiteit vast te stellen en ook uit te dragen. In 1930
werd Der Bund na veel discussies en afwegingen lid van
de Socialistische Arbeiders Internationale, en niet van
de Komintern. Lang was er geaarzeld of de organisatie
wel lid moest worden van een Internationale omdat ook
onder andere lidpartijen toch vaak een zeker afkeer tegen
joodse organisaties bestond. Door de stap uiteindelijk toch
te zetten gaf de organisatie aan dat het meer was dan
alleen een joodse strijdorganisatie, en dat er wel degelijk
een noodzaak werd gevoeld om onderdeel uit te maken
van de grote “arbeiders familie” die de Socialistische
Internationale toen was. Ondanks alle tegenstand in eerst
het Russische Tsarenrijk, en later in de Poolse Republiek
had Der Bund zich staande gehouden en was uitgegroeid
tot een organisatie van formaat waar ook de andere leden
van de Internationale niet omheen konden.

Leden
Wie waren nu de leden van Der Bund, en uit welke
achtergrond kwamen de leiders? Ook op dit terrein is
bemerkbaar dat veel materiaal verloren is gegaan. Toch is
het duidelijk dat de leidende functionarissen in Der Bund
uit de stedelijke gebieden kwamen en niet uit de “Shtetls”
de joodse gemeenschappen en dorpen. Het waren
meestal mensen die veel ervaring hadden opgedaan in
de arbeidersbeweging zowel tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Russische revolutie en de grote scheuring in
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de arbeidersbeweging. Dit blijkt ook uit de biograﬁe van
Vladimir Medem, een van de leiders van de Bund en de
ideoloog van de organisatie. Hij werd in 1879 geboren in
een gegoede familie aan de grens tussen Litouwen en
Letland. Medem ging in Kiev studeren, maar hij werd van
de universiteit verwijderd omdat hij een leidende rol had
gespeeld in een studentenstaking. De meeste leidende
functionarissen waren geschoolde arbeiders of mensen die
de kans hadden gekregen om verder te leren. De gewone
leden kunnen we classiﬁceren als het joodse proletariaat,
meestal mensen die in kleine fabrieken en ondernemingen
werkten. Mensen die in de handel zaten waren er relatief
weinig. Het partijwerk was er op gericht om een gevoel van
samenhang te kweken. Als een nieuwe geïnteresseerde
zich aandiende werd hem of haar niet gevraagd om lid
te worden van de organisatie, maar om “toe te treden tot
de familie van Der Bund”. Binnen de organisatie waren er
veel discussies en conﬂicten, maar naar buiten toe werd er
als een eenheid opgetreden. Dat dit in sommige gevallen
zelfs van levensbelang was hadden de leidende mensen
van Der Bund goed begrepen. Naast arbeiders bleek Der
Bund ook aantrekkingskracht te hebben op kunstenaars en
leden van de groeiende intelligentsia. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was Leo Feiner de leider in Polen van de
intussen illegale organisatie.
Vakbonden
Vooral in de vakbondsstrijd had Der Bund een grote
invloed. Omdat de organisatie tot het socialistisch linkse
milieu behoorden werd de vakbondsstrijd en de strijd in
de bedrijven als van groot belang gezien. De organisatie
werkte met een aantal Poolse vakbonden samen, maar
had ook eigen vakbondsorganisaties, die eisen stelden
die aansloten bij de wensen van het joodse proletariaat
en de joodse gemeenschap. De joodse vakbonden

Een arbeidersbewijs uit het getto van Wilna
waren sterk en toonden veel eenheid in de strijd voor
betere arbeidsomstandigheden. In 1921/1922 traden de
joodse bonden toe tot de Centrale Commissie van de
Poolse vakbonden. De joodse bonden kregen binnen
deze commissie culturele autonomie. Tegen het einde
van de jaren twintig waren er verbitterde conﬂicten
tussen de joodse en de communistische vakbonden.
Een hoofdstrijdpunt voor de joodse vakbonden was het
voorkomen van uitsluiting van haar leden uit de openbare
diensten en beroepen. Verder werd er ook heel veel
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gedaan aan scholing en het verder ontwikkelen van de
leden.
Cultuur
Binnen Der Bund werd Jiddisch gesproken, de taal van
de joden uit Midden en Oost Europa. Daar vloeide uit
voort dat alle culturele uitingen en programma’s van de
organisatie ook op het Jiddisch gebaseerd waren. Een
belangrijk onderdeel van de cultuurafdeling van Der Bund
was de Cultuur Liga. Deze organisatie werd in 1918 in
Kiev opgericht en opende in Warschau in 1925 de eerste
Vols Universiteit. De Centrale Jiddische Schoolorganisatie
had een aantal scholen in verschillende steden. Het
aantal deelnemers was beperkt tot 10% van de joodse
leerlingen, maar het pedagogische niveau lag erg hoog.
De organisatie kreeg het echter niet voor elkaar om het
Jiddisch ook op de staatsscholen in het onderwijspakket
te krijgen.
Ook hier speelde het antisemitisme weer een rol. Der
Bund heeft het antisemitische altijd gezien als een
fenomeen met een economische achtergrond, dat onder
meer was gebaseerd op moderniseringsangst. De
organisatie heeft steeds geprobeerd om ook de PPS bij
de strijd tegen dit fenomeen te betrekken, en gebruikte
eigen milities en strijdgroepen om demonstraties en de
gemeenschap in het algemeen te beschermen. Der Bund
heeft steeds geprobeerd om een positief beeld neer te
zetten, zowel van de organisatie als van haar leden. Voor
het gezicht van de organisatie was dit van het grootse
belang. Zelfs in de kringen van de tegenstanders zowel
binnen als buiten de arbeidersbeweging was hiervoor veel
respect. Met bijvoorbeeld haar deelnamen in de grote 1
mei demonstraties van de PPS heeft Der Bund in ieder
geval deels voorkomen dat de joodse gemeenschap
geïsoleerd werd. Der Bund was ook in de sport actief.
De Arbeiders Sportbond Morgnshtern timmerde stevig
aan de weg. De organisatie had ongeveer 5000 leden
die in 170 verenigingen actief waren. Morgnshtern was
lid van de Socialistische Arbeiders Sport Internationale
(SASI) en deed naast de sportbeoefening ook veel aan
de ideologische scholing van de leden. De bond hield zich
bezig met de volgende thema’s: socialisme, arbeiders
klassenbewustzijn, internationalisme, joodse cultuur en
de afwijzing van militarisme en nationalisme. De oprichting
van de sporttak hoorde bij de strategie van Der Bund om
een massa organisatie van de joodse arbeiders te worden.
Het beleid had succes. Duizenden jongeren kwamen via
de sport de organisatie binnen en gingen naar verloop van
tijd het nieuwe kader vormen. In de Tweede Wereld Oorlog
werden de verenigingen verboden en de meeste leden
vermoord. Na 1945 werd er een nieuwe start gemaakt en in
1947 waren er al weer 20 verenigingen. Door de emigratie
naar Israël kwam hier aan na een paar jaar een einde.
Vrouwen in Der Bund
In het openbare leven in Polen hadden vrouwen maar weinig
kansen. Dit gold zowel voor de joodse gemeenschap als ook
de volledig Poolse bevolking. Organisaties, verenigingen
en partijen werden door mannen gedomineerd. Toch was
er een uitzondering op dit gebied. In de krant van Der Bund
„Der Naye Folkstsaytung“ was er een aparte vrouwensectie
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„Der Froyenvinkl“ (de Vrouwenhoek). Deze rubriek
verscheen tegen het einde van de jaren 20 in de krant en
bleek een enorm succes, die bijna ieder week terug kwam.
Er waren discussies over politieke en vrouwen thema’s,
bijdragen van lezeressen, en natuurlijk veel nieuws van de
vrouwensectie van Der Bund, „Der Yidishe Arbeter Froy“
(De joodse Arbeidersvrouw) YAF. De rubriek verscheen
in het begin onregelmatig, meestal in het weekend. Vanaf
oktober 1937 verscheen „Der Froyenvinkl“ iedere zondag in
de krant, die intussen een dagblad was geworden. De krant
had regelmatig problemen die meestal te maken hadden
met geldnood of de censuur van de Poolse autoriteiten.
De redactie van de vrouwenrubriek was in handen van
Dina Blond, die al jaren voor Der Bund actief was. Dina
Blond was een schuilnaam, haar echte naam was Sheyne
Feygl Szapiro-Michalewicz. Zij vertaalde ook romans en
andere boeken in de Jiddische taal. Naast verschillende
vrouwen thema’s die vooral met een verbetering van de
leefomstandigheden te maken hadden, werd er ook veel
gedaan aan politieke strijd en het ondersteunen van
vrouwen die in het productie proces werkzaam waren. Dit
was toen nog maar een vrij kleine groep.
Een discussiepunt zowel in de YAF als in de krant is
altijd gebleven of het juist is voor vrouwen om zich apart
te organiseren. Een aantal vrouwen die al eerder actief
waren in Der Bund vonden een aparte vrouwenorganisatie
overbodig. Anderen kwamen echter met het argument
dat de onderdrukking van vrouwen zodanig was dat er
wel degelijk een plek nodig was waar speciﬁek op de
problemen van vrouwen ingegaan kon worden. Hiervoor
waren eigen organisaties en organen nodig. Der Bund koos
uiteindelijk deze laatste weg, een juiste beslissing die veel
vrouwen in de organisatie bracht en de organisatiegraad
deed stijgen. Een massaorganisatie is de YAF echter nooit
geworden. De leden van de YAF en de lezeressen van
de vrouwenrubriek in de krant hadden echter één ding
gemeen, hun loyaliteit aan de moederpartij, Der Bund,
en hun enthousiasme voor de idealen van de organisatie.
Met andere Poolse vrouwenorganisaties was maar weinig
contact. Verder dan wat wederzijdse begroetingen bij
conferenties en congressen kwam het meestal niet.
Sommige gaven als reden aan dat het politiek bewustzijn
onder de leden van de YAF hoger lag dan onder de Poolse
vrouwen. Of dit klopt is niet na te trekken.
Politieke verschillen
Ondanks een lange staat van dienst in de arbeidersbeweging
heeft Der Bund altijd een aparte relatie gehad met andere
delen van de internationale beweging. Der Bund vond dat
de toenmalige sociaal democratische partij, geleid door
Lenin, moest bestaan uit een serie autonome secties. Het
moest een federatieve partij zijn met veel ruimte voor de
secties. Lenin was hier absoluut op tegen en stond voor een
centrale partij. Daar stond tegenover dat hij wel vond dat
Der Bund in de landen en gebieden met een grote joodse
gemeenschap met eigen propaganda in de Jiddische taal
kon optreden. Dit kwam wel enigszins tegemoet aan de
ideologie van Der Bund die was gebaseerd op nationale
culturele autonomie. Lenin zag de joodse gemeenschap als
een natie, en hij zag het recht op zelfbeschikking van alle
volkeren als de enige manier om nationale onderdrukking
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te beëindigen.
Der Bund vond dit allemaal niet voldoende en dit leidde
tot heftige discussies, en uiteindelijk tot de vervolging van
leden van Der Bund in de Sovjet-Unie.
De mening van Lenin werd niet door iedereen gedeeld.
Zowel Stalin als ook Kautsky gingen er niet vanuit dat de
joden een natie waren. De basis voor deze opvatting was
dat het joodse volk geen eigen land had en zich aanpaste
aan andere landen en volkeren. Der Bund trok zich van
dit alles weinig aan en hield vast aan de noodzaak van
een aparte organisatie voor alle joodse arbeiders. De
organisatie stond op het standpunt dat alleen zij de joodse
arbeiders kon vertegenwoordigen. Waarschuwingen dat
het programma tot nationalisme kon leiden werden door
de Bundisten als onzin betiteld. Hierin hebben ze gelijk
gekregen. joodse nationalisten sloten zich meestal bij
de Zionisten aan, niet bij Der Bund. Dat Der Bund zich
inzette voor de mogelijkheid om vrij de sabbat en andere
joodse feestdagen te vieren bleef jarenlang een punt van
discussie. Vanuit joodse visie was dit streven logisch en
Der Bund zag het ook als verzet tegen onderdrukking. Dat
veel joodse arbeiders dubbel werden onderdrukt werd door
de meeste leiders in de internationale arbeiders beweging
niet erkend. Toch was het juist deze dubbele onderdrukking
die een grote invloed had op het streven en handelen van
Der Bund. Verder werd
ook vaak vergeten
dat bijvoorbeeld veel
Poolse arbeiders deelnamen aan pogroms of
andere aanvallen op de
joodse gemeenschap.
Het was dus helemaal
niet vreemd dat Der
Bund er op stond een
Lenin in zijn kantoor
eigen koers te varen.
Tweede Wereldoorlog
Het leven in Polen nam een heel andere wending toen op
1 september 1939 de Duitse legers de grens overtrokken.
Na een korte maar hevige oorlog werd een deel van
Polen bezet door de Nazi’s en een ander deel kwam in
handen van de Sovjet-Unie. Na de Duitse aanval op de
Sovjet-Unie in juni 1941, kwam heel Polen onder de Hitler
heerschappij terecht. Dit betekende gelijktijdig dat 3.5
miljoen joden in handen van de Duitsers vielen. De nieuwe
heersers begonnen meteen met anti-joodse maatregelen,
en uiteindelijk werd Polen gekozen als het centrum van de
Holocaust. In Polen stonden de grote vernietigingskampen
als Auschwitz en Sobibor. Maar de meeste Poolse joden
zouden worden vermoord in Treblinka. Vaak word gezegd
dat de joden zich zonder slag of stoor hebben laten
afvoeren. Dit is een pertinente leugen. Omdat er een vrij
hoge organisatiegraad was, vooral onder de jongeren,
werden er al snel verzetsgroepen opgericht. Veel leden
van De Bund en de aangesloten jeugdgroepen waren
hierbij betrokken. Vooral toen de joodse gemeenschappen
in getto’s werden opgesloten hebben deze groepen, die
bijna allemaal het socialisme als uitgangspunt hadden,
prachtig werk verricht. Mensen werden het getto uit
en in gesmokkeld, er werden valse papieren gemaakt,
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voedsel georganiseerd voor de hongerenden en er
werden partizanengroepen in de bossen opgericht die
een guerrillaoorlog tegen de Duitsers en hun handlangers
voerden.
Omdat Der Bund vroeger al met gewapende milities had
gewerkt was de omschakeling niet al te moeilijk. Ook de
veteranen uit de Spaanse Burgeroorlog kwamen nu goed
van pas. De deportatie van de miljoenen joden kon het
joodse verzet echter niet tegenhouden. Toch is dit met de
moed der vertwijfeling geprobeerd, met als hoogtepunt de
opstand in het getto van Warschau. Hier leefden een half
miljoen mensen onder de meeste erbarmelijke omstandigheden. Meer en meer van de bewoners werden naar de
vernietigingskampen gedeporteerd. Wat er daar gebeurde werd pas over een langere periode bekend. Toen de
laatste grote Duitse “actie” begon sloeg het joodse verzet, grotendeels geleid door mensen van Der Bund, terug.
Sinds oktober 1942 was er gebouwd aan een gewapende
gevechtsorganisatie waarbinnen veel stromingen vertegenwoordigd waren. Het was deze organisatie die in april
1943 de opstand begon. Er waren toen nog maar 60.000
mensen in het getto over. Waarschijnlijk waren er in het
hele getto tussen de 200 en 250 strijders. Zij moesten het
opnemen tegen de Wehrmacht en de SS. Een overwinning
zou niet mogelijk zijn, maar verzet werd toch als absoluut
noodzakelijk gezien. Het was immers beter om met een
wapen in de hand te sterven dan in een kamp vermoord
te worden. Wapens waren er maar weinig, maar de Duitsers werden toch volledig verrast door de opstand. Het
verzet duurde een paar weken tot de Duitsers het getto
in brand staken en de opstand neersloegen. Maar enkele
strijders konden door de riolen ontsnappen. De opstand
had een enorme symbolische waarde, en kreeg overal bekendheid. Jodse strijders hadden teruggeslagen, tegen de
Duitse vernietigingsmachine. Dat was nog bijna nergens
voorgekomen, en zeker niet op deze schaal.

naar Israël te gaan. Zo lijkt de geschiedenis van Der Bund
een vergeten geschiedenis te zijn. Maar dit is niet de realiteit. De sporen van Der Bund zijn zelfs vandaag nog te vinden. In Frankrijk, waar de grootste joodse gemeenschap
van Europa leeft, zijn ook nu nog bibliotheken en andere
instellingen actief die door Der Bund zijn opgericht. Ook
in de Verenigde Staten leeft het gedachtegoed van Der
Bund voort, onder meer in de Jiddische krant Der Forward.
Der Bund mag dan behoren tot een vergeten wereld, de
organisatie zelf, en haar rol in onder meer de opstand in
het getto van Warschau, zijn nog lang niet vergeten. Ook
in Nederland zijn er nog sporen te vinden. Ieder jaar in het
voorjaar, op Jom Ha Shoa, tijdens de herdenking voor de
slachtoffers van de Holocaust in de Hollandse Schouwburg
in Amsterdam, wordt door de aanwezigen het Partizanen
Lied gezongen. De helden van het getto, waaronder veel
Bundisten, worden ook hier herdacht.

Monument voor de helden van de opstand

Bronnen:
Allgemeiner jüdischer Arbeiterbund Wikipedia Duitse sectie;
Bundisten Wikipedia Duitse sectie
Individualisierte Erinnerung und politische Bewegung.
Die Autobiographik des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbunds
Der Marxismus und die “Judenfrage” internet bron
Gertrud Pickhan, „Gegen den Strom“. Der Allgemeine Jüdische
Arbeiterbund „Bund“ in Polen 1918 – 1939, Stuttgart, München:
Deutsche Verlags-Anstalt 2001 recensie
Zur Geschichte der Juden in Pommern Janusz Mieczkowski
</de/taxonomy/term/874>
Vor 100 Jahren: Menschewiki und Bolschewiki – internet bron

Arrestaties in Warschau na de opstand

In feite stierf ook Der Bund samen met de strijders in het
getto van Warschau. Na de bevrijding van Polen door het
Rode Leger waren er nog maar weinig leden van de organisatie in leven. Er werd geprobeerd om een nieuw begin
te maken.
Maar het voortdurende antisemitisme in Polen bracht vele
overlevenden er toe om Europa de rug toe te keren en
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Marxismus und nationale Frage J.W. Stalin, Der „Bund“, sein
Nationalismus, sein Separatismus
Stern und Morgnshtern, joodse sport in Polen, Martin Krauß
– internet bron
Zum Aufstand im Warschauer Ghetto – internet bron
Der Froyenvinkl, Die Frauenrubriek in der bundischen
Tagesseitung “Nayes Folkstsaytung” Rebecca Denz
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FIR-nieuws
Halt Neonazi’s in Dresden !

Demonstratie ‘Geh-Denken’ tegen Europa’s grootste Nazi-opmars
Op 14 februari 2009 demonstreerden duizenden mensen uit Duitsland en geheel Europa in
Dresden tegen een mars van extreem-rechts. Tijdens de inleiding van de demonstratie hield Dr.
Ulrich Schneider, algemeen secretaris van de FIR de volgende toespraak.
Dames en heren, beste vrienden,
Ik spreek hier als vertegenwoordiger van de Internationale Federatie van Verzetsstrijders, Bond van antifascisten. De
FIR is de overkoepelende organisatie van verenigingen van voormalige partizanen, verzetsstrijders, gedeporteerden,
geïnterneerden en vervolgden en antifascisten van de huidige generaties met verenigingen in 25 landen in Europa en
Israël. In de bijna zes decennia van haar bestaan komt de FIR op voor de realisatie van de politieke erfenis van de
overlevenden van de naziconcentratiekampen en fascistische gevangenissen:
Nooit meer fascisme! Nooit meer oorlog!
We zien dit tot vandaag als plicht om op te treden tegen alle vormen van rehabilitatie van het fascisme en tegen elke
opleving van oude en neofascistische groepen en krachten in verschillende landen in Europa. In september 2008 namen
we deel aan de grote acties met 40.000 deelnemers tegen de geplande Europese bijeenkomst van racisten “Pro Köln”, en
uiteraard steunen wij samen met onze verenigingen uit Duitsland en naburige Europese landen de actie tegen de inzet
neofascistische troepen uit verschillende landen hier in Dresden.
Toen de oproep “Geh-denken” werd gepubliceerd, hebben wij die onmiddellijk getekend hem en de deelnemende
verenigingen uitgenodigd om deze actie te ondersteunen. En ik heb zojuist melding gekregen, dat vooral jongeren uit
Polen, de Tsjechische Republiek, Oostenrijk, Nederland en Hongarije aan de verschillende marsen zullen deelnemen.
Ik begroet deze medeburgers uit de naburige landen. Zodoende nemen we stelling als Internationale van het Antifascisme
tegen het “bruine netwerk”.
Zelf sta ik hier als vertegenwoordiger van de Duitse Vereniging van de FIR, de VvN,vereniging van de vervolgden
van de nazi-regime - de bond van antifascisten. Onze organisatie ondersteunt door de basisorganisatie sinds vele
jaren in Dresden, het protest tegen de nazi provocaties. Want de opmars van “freien Kameradschaften” en de “Jungen
Landsmannschaft Ostpreußen” past in het politieke concept van de NPD die vooral in Saksen en in de parlementen
invloed heeft.
Wij zijn van mening dat die partij qua inhoud, de politieke praktijk en organisatorische structuur een door en door
antidemocratische organisatie is. De NPD kan en mag geen beroep doen op bepaalde privileges als partij. Ze moet
volgens onze grondwet verboden worden!
Om deze reden zijn we enige tijd geleden de campagne “NoNPD” gestart. Binnen amper 9 maanden werden meer dan
175.000 handtekeningen voor een verbod van de NPD verzameld.
Dit was een groot succes, waarbij veel mensen betrokken waren.
Helaas zijn veel leden van de Duitse Bondsdag, waaraan deze oproep is gericht, veelal doof voor onze argumenten. Dus
is het zeer belangrijk onze oproep nog verder te versterken. Wij hebben voorgesteld dat de argumenten om de NPD te
verbieden of te corrigeren “5000 gegronde redenen tegen de NPD,” een bijdrage kan leveren.
Elk optreden van de democratische krachten, ieder protest tegen Nazimarsen, tegen gewelddadige aanvallen of racistische
incidenten is zo’n argument. En vandaag de dag levert het ons hier in Dresden een duizendvoudig argument voor een
verbod van de NPD.
Lees verder op blz. 23

maart 2009

De Anti Fascist

19

TER HERINNERING AAN

Adriaan de Vries

14 januari 1887
In een koude winternacht is het leven van Adrianus de Vries op
een boerderij in Reeuwijk begonnen. Hij heeft al een broer en
krijgt er later nog een broer en een zuster bij. Als baby weet
zijn moeder hem op het laatste moment aan de kaken van een
grote zeug te ontrukken. Later slaakt ze dikwijls de verzuchting:
‘had ik je maar door die zeug op laten vreten.’ Adriaan groeit
voorspoedig op, maar is een buitenbeentje. Zijn zus en broers
gedragen zich zoals het goede boerenkinderen betaamt. Ze zijn
honkvast en een beetje schuw als er vreemden komen. Adriaan trekt er op uit. Hij zoekt de mensen. Arbeiders die aan de
weg werken horen al hele verhalen als hij nog maar nauwelijks
woorden kan vormen. Hij trekt de buurt in, vertrouwt alle mensen en heeft voor niemand een geheim. Het feest van zijn eerste
schooldag wordt door zijn moeder bedorven. Zij heeft van haar
oude mantel een jasje voor hem genaaid. Ook de bontkraag is
overgezet. Adriaan wordt om dit ‘poesje’ eindeloos getreiterd.
Hij voelt zich diep gekwetst, maar zijn optimistische aard wint
het en spoedig krijgt hij vrienden bij de vleet. Het is een vroom
jongetje, tijden brengt hij op zijn knieën door. Heeft hij niemand
om mee te praten dan kan hij altijd bij God terecht. De Bijbel
kent hij op zijn duimpje. Dominee komt met zijn ouders spreken, zo’n jongen moet theologie studeren, hij heeft de roeping
om dominee te worden. Vader de Vries, die zich een gat in het
knie laat boren voor een cent, vindt dat die roeping teveel kost
en voorlopig niets oplevert. Hij kan die werkkracht niet missen
op zijn groeiend bedrijf.
Adriaan wordt boer, met plezier. Hij groeit op tot een knappe
jongen met een prachtig ﬁguur. Spoedig loopt hij op vrijersvoeten. Schroom om een meisje te vragen kent hij niet, lang duren
de verkeringen nooit. Bij de rijke boerendochters vindt hij geen
klankbord voor zijn optimisme en zijn nieuwe kijk op een heleboel dingen. Bovendien is hij te zuinig om cadeautjes te kopen.
Eén meisje krijgt van hem zes zilveren lepeltjes, bij het overhandigen heeft hij al spijt en een week later maakt hij het uit. Zijn
ouders sterven en laten, wat niemand verwachtte, een klein fortuintje na. Ieder kind kan, weliswaar met een grote hypotheek,
zelfstandig gaan boeren. Zus gaat trouwen en de broers zitten
nog op de oude boerderij, zonder vrouwelijke hulp. Twee zusters
worden bij hen huishoudster. Het zijn de dochters van een weduwe met twaalf kinderen. Het gezin is voor de Eerste Wereldoorlog uit armoede naar Duitsland gegaan. Daar zijn de meisjes
op school geweest. De oudste, Johanna, is een rustige vrouw, die
zo lekker kookt als de mannen nog nooit geproefd hebben. Onder het werk zingt ze Duitse liedjes, de sentimentele melodietjes
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dringen diep door in Adriaans hart. De Don Juan is voorgoed
verloren. De familie is razend dat hij zijn ‘stand’ zo vergeet, ze
voeren allerlei huwbare meisjes ten tonele, tevergeefs, Adriaan
brengt zijn Janna trots naar het altaar en naar zijn eigen boerderij
in Benschop. Ze krijgen drie kinderen. De Vries behoort tot de
notabelen van het dorp. Hij gaat ter kerke, de kinderen worden
gedoopt, met Kerstmis krijgt de zondagschool 80 liter melk voor
chocolade. Iedereen houdt van hem. Alle bedelaars en negotielieden weten dat ze op zijn boerderij de nacht kunnen doorbrengen als ze op hun jaarlijkse of halfjaarlijkse tocht in de buurt zijn.
De boerderij krijgt als naambord: ‘De tijd zal ‘t leren’.
Veel geluk met boeren heeft de Vries niet. De varkens krijgen
keer op keer de pest en de koeien mond- en klauwzeer. De crisis
luidt in. Er komen extra leningen om de rente te betalen, het redt
de zaak niet. De mooie boerderij wordt verkocht, een onvoorstelbare slag voor het trotse boerenhart. Dat hij tientallen lotgenoten
telt is een schrale troost. Zijn vrouw houdt hem op de been. Ze
verhuizen naar Lienden en de werkverschafﬁng neemt hem op.
Een nieuwe wereld gaat voor hem open, hij praat en praat. Hij
kan niet begrijpen dat die arbeiders maar zo genoegen nemen
met hun situatie. Als ze voor een stel hoge heren, die het werkvee
eens komen bezichtigen, hun petten afnemen, houdt hij het niet
meer en schreeuwt het gezelschap toe: ‘Hé, verdienen jullie ook
twintig cent per uur, net als wij?’ Hij wordt geschorst en krijgt nu
veel ‘steun in natura’. Met hulp van de gemeente (die hem liever
kwijt dan rijk is) verhuist hij naar Rhenen.
Het fascisme komt op en hij vindt een nieuwe taak in het bestrijden ervan. Achter de ‘Volk en Vaderland’ colporteurs roept
hij door de Rhenense straten: ‘Fascisme is moord, leugen en bedrog’. Vluchtelingen komen over de grens. Mensen die gemarteld zijn in de concentratiekampen en Joden die nog net de dans
ontsprongen zijn. Ze moeten eten, onderdak hebben en overgebracht worden naar andere adressen. De Nederlandse politie
loert op hen, dus voorzichtigheid is geboden.
De familie verhuist naar Apeldoorn en hier gaat het (illegale)
werk door. De Vries heeft de kerk verlaten, hij maakt nog wel
gebruik van zijn Bijbelkennis, nu om aan te tonen hoeveel anders de wereld zou moeten zijn en hoe schuldig de kerk is aan
alle ellende. De oorlog komt. De Vries is bang, hij weet wat fascisme is, maar het werk moet doorgaan, nu geheel illegaal. Na
enkele maanden wordt hij gearresteerd en overgebracht naar de
S.D. in Arnhem. Daar, aan de Utrechtsestraat in het gebouw van
de P.G.E.M., zitten vele arrestanten te wachten. Grote geüniformeerde mannen lopen rond met revolvers en gummistokken. De
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verhalen van martelingen liggen de Vries nog vers in het geheugen. Hij duidt met een hoofdknik naar een mede-arrestant op de
kerels. De kleine man (Jan Albers uit Groningen) stelt hem ﬂuisterend gerust: ‘Maak je maar niet bang, ook hier rust de hand van
Stalin.’ Na verhoor worden allen vrijgelaten.
September 1942 kloppen twee heren aan de deur van hun boerderijtje aan de Polderweg. Ze maken zich bekend als vee-controleurs. De Vries wordt geroepen. Tegen hem zeggen ze: ‘We
zijn van de Apeldoornse recherche, u moet even mee naar het
bureau, de baas moet u wat vragen.’ Zijn vrouw protesteert, het
eten is bijna klaar. Ze kijken op hun horloges en beloven op te
schieten, dan kan hij nog voor het eten terug zijn. De familie
loopt mee naar de weg. Daar staat een kleine auto met twee mannen in burger er naast. Ze zeggen wat tegen de rechercheurs. Het
zijn Duitsers. Zijn vrouw stapt op hen af, bleek tot in de lippen

ger Amersfoort. Hij zit in Block 11-D no.44. Hij klaagt erover
dat hij nog maar één brief van thuis heeft gehad en maant zijn
vrouw om de moed niet te verliezen. Hij herinnert haar er aan
hoe dapper ze in 1931 was toen hun mooie boerderij werd verkocht. Nog één brief ontvangen ze, gedateerd 1 november 1942,
dan is het stil. Ze gaan in Amersfoort bij het kamp om informatie. Mensen in de omgeving vertellen dat het kamp verhuisd is en
dat zich onbeschrijfelijke taferelen hebben afgespeeld. De mensen zijn overgebracht naar Vught. De barakken moeten daar nog
worden afgebouwd, er heerst dysenterie. Bij het bomen sjouwen
stort Adriaan de Vries neer. In de ziekenbarak crepeert hij op 27
januari 1943, in een nacht dat nog drieëntwintig Schutzhafthaftlingen hun laatste adem uitblazen. De moord waar hij zo voor
waarschuwde is over hem gekomen.
Zijn zoon en zwager gaan naar Vught, in de hoop dan tenminste het stoffelijk overschot
mee te kunnen nemen. Ze
moeten maken dat ze wegkomen anders worden ze
‘erschossen’.

Rest een simpele overlijdensadvertentie in de
Apeldoornse Courant. Er
komt een anonieme brief
op die luidt:
‘Mevrouw, in de Nieuwe
Apeldoornse Courant lazen wij de annonce van
het overlijden van uw man
in Vught en onmiddelijk
kwam de gedacht bij ons
op, dat dit gebeurd moest
zijn in het beruchte concentratiekamp aldaar. Hoewel
ik u niet ken en niet weet,
waarom uw man destijds
Gevangenen worden overgebracht naar Vught. Bij het kruisje De Vries.
naar Vught is gevoerd, wil
ik u toch een blijk geven
en vraagt: ‘Sie bringen ihn doch gleich zurück?’ Hij kijkt in de van ons medeleven. Want wat uw gezin nu lijdt en doormaakt
bange ogen, buigt vol schaamte zijn hoofd en loopt naar de auto. is iets dat ons allen in dit land aangaat. Het is een offer dat van
Ze kijkt radeloos naar Adriaan en roept vertwijfeld: ‘Ze brengen sommigen wordt geëist in deze tijd, maar een offer dat gebracht
je niet terug!’ De Nederlanders kloppen haar op de schouder en wordt voor ons allen. We moeten het allen voelen als een verlies:
troosten: ‘Op ons erewoord, hij komt zo weer.’ Allen stappen nu weer één der onzen, die in de strijd gevallen is. Als straks de resnel in. De Vries achterin tussen zijn landgenoten, de wagen rijdt kening wordt opgemaakt, zal ook zijn naam worden afgeroepen
weg. Voor het achterraampje wuift zijn hand, het laatste dat zijn bij het eresaluut aan hen die voor ons aller heil hun leven moesfamilie van hem ziet.
ten geven. Ik begrijp wel, dat dit een heel schrale troost voor u
Via het Apeldoornse politiebureau gaat hij naar het Huis van is in deze moeilijke dagen. Maar u hebt recht op ieder sprankje
Bewaring in Arnhem.Vandaar krijgt zijn familie een brief. Hij troost, dat wij u kunnen geven. Vandaar dat ik u dit schrijf. Met
hoopt spoedig thuis te zijn, ze mogen hem verschoning brengen gevoelens van medeleven en hoogachting, Een Nederlandse.
en moeten dan wachten om het vuile goed mee terug te nemen. Zijn vrouw wil niet geloven dat hij dood is. Steeds opnieuw
Het is nog warm van zijn lichaam. De Nederlandse cipier doet loopt ze naar de weg en tuurt die af, haar verlangen gericht op de
trouw de deuren en hekken dicht, geen briefje wordt meegesmok- terugkeer van haar man. Zes weken na de bevrijding, wanneer
keld. Als de familie een gesprek met hem voert blijkt dat hij wel alle hoop vervlogen is, sterft zij.
wil aannemen dat het nu misschien een beetje anders is, maar
zijn jarenlange praktijk heeft hem geleerd voorzichtig te zijn. Ie- Het eresaluut heeft in Apeldoorn nooit geklonken, daarvoor was
dereen meent dat hij onschuldig zit. De in de politieke cellen op Adriaan de Vries niet belangrijk genoeg.
de muur geschreven leuze: In de bajes zit geen gajes. Hollands
Samengesteld door zijn dochter
glorie, potverdorie! heeft hem blijkbaar niet overtuigd.
Na drie weken komt het schone wasgoed weer terug. Gevangene Alie van Luttikhuizen - de Vries
nr.H.1152 is afgevoerd. Waarheen zegt men niet te weten. Enkele
weken later komt er een brief uit het Polizeiliches Durchgangsla-
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Honderd Russen
in P.D.-kamp Amersfoort
Als ‘Voorarbeider’ van de honderd man tellende groep Russische soldaten werd door de SS-kommandant aangewezen Mr.
Alex de Leeuw, eigenlijk de enige in het kamp aanwezige Nederlander die de Russische taal voldoende beheerste. De SS-ers
hadden daarbij de laaghartige bedoeling tegelijk met de Rode
soldaten de Amsterdamse Jood te treffen bij de vele, uiteraard
zorgvuldig georganiseerde incidenten. Tegelijk werd als leider
van een groep Nederlandse Joodse gevangenen een roodharige
Duitse Jood aangesteld die, naar ons later bleek, als ofﬁcier in
de Spaanse Vrijheidsstrijd tegen de Franco-fascisten had meegevochten.
Elke dag - die nu volgde - werden er de meest onmenselijk tonelen op de appèlplaats in het Amersfoortse kamp opgevoerd.
Vooral de SS-ers Santreuter en Zeppl - door de gevangenen de
man met de zweep genoemd - hadden er blijkbaar veel plezier
in de Joodse Spanjestrijder te honen en te sarren, te slaan tot hij
viel en weer te dwingen overeind te komen. Door de twee beulen
werd hij elke dag weer tot de uiterste grens gebracht tot hij er
voorgoed bij neerviel.
Opmerkelijk was dat Mr. de Leeuw de eerste weken dat hij als
leider van de Russen fungeerde, minder werd getreiterd dan de
Spanjevrijwilliger. Doch, nadat deze was bezweken, kwam ook
voor hem de tijd dat de Nazi-beesten de tegen dergelijke wreedheden niet opgewassen intellectueel, die daardoor opvallend
onhandig reageerde, extra liet lijden. De bewondering van zijn
Russische vrienden voor ‘hun’ voorman, alsmede van de Nederlanders voor hun vertrouwde kameraad, nam dagelijks toe. Zij
ontdekten de enorme, vele anderen sterkende, geestelijke kracht
die er van Alex de Leeuw uitging. Zelfs onder de afschuwelijkste Nazi-terreur wist hij de moed hoog te houden, maar kon tevens zijn kameraden van de uiteindelijke zege overtuigen. Met
recht zagen ze dan ook in hem één der beste mensen, een integer
leidersﬁguur, zeer geliefd bij alle bewuste anti-fascisten in het
kamp Amersfoort. Hij is helaas niet teruggekeerd uit de hel van
het fascisme.
Vóór de binnenkomst van de honderd Russen hield de Lagercommandant Heinrich, bijgenaamd Knipoog, vanwege een zenuwtrek van zijn oog, een rede, die de bedoeling had de kampbevolking bijzonder te imponeren. Dat lukte niet bepaald. Zijn
mededeling dat binnenkort een aantal bolsjewistischen binnen
het kamp zouden worden gebracht en dat ze dan wel zouden genezen van hun vriendschap voor zulke smerige rooie Aziaten,
als ze eerst maar merkten hoe ‘vuil’ en ‘onbeschaafd’ tuig die
bolsjewieken wel waren, wekte alleen nieuwsgierigheid in plaats
van afschuw.
De Rode soldaten arriveerden in oktober 1941 in Amersfoort na
een dagenlange reis vanuit één der provisorische krijgsgevangenenkampen in Polen.
Nabij de Russische grens sleten duizenden Sowjet-soldaten een
ellendig bestaan nadat ze als krijgsgevangenen in handen van
de Wehrmacht en de SS kwamen. In kampen zonder de meest
noodzakelijke voorzieningen op hygiënisch gebied, met totale
vervuiling, uithongering, oedeem, luizen, tyfus en alle bijbehorende verschijnselen, was het resultaat zoals de SS het systeem
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wilde hebben, tot als wilde beesten geworden mensen. Op die
manier konden de Nederlanders binnen-, maar ook buiten het
kamp, in de stad Amersfoort, vanaf het station naar het kamp
naast het torentje van Leusden, nu eens zien wat voor ‘ongedierte’ zij wel hun bondgenoten noemden. Het pakte echter geheel
anders uit dan de fascisten gepland hadden. Vele bewoners van
de stad aan de Veluwezoom wierpen in onbewaakte ogenblikken
de ongeschoren, ongewassen, in lompen gehulde krijgsgevangenen, brood en sigaretten toe als blijk van solidariteit. Dat vertelden de Russische manschappen toen ze enkele dagen later bij
de al maanden opgesloten Nederlanders in de barakken werden
ingedeeld.
De stoet trok door het zuidelijk deel van Amersfoort onder grote
belangstelling en sympathie van de bevolking, die moedig hun
medeleven met de mannen lieten blijken. Uiteraard tot grote ergernis van de begeleidende SS-ers, die de uitgeputte gevangenen
tot grotere spoed opjaagden.
Toen de soldaten in het gevangenenkamp arriveerden werden
twee makkers door een aantal anderen gedragen, blijkbaar waren ze ziek en volkomen uitgeput. Duidelijk was het ze aan te
zien dat - naast de vervuilde toestand waarin ze verkeerden - ook
honger en dorst hen kwelden. Toch bleek al gauw dat ondanks
de poging van de Nazi’s om hun weerstand te breken, er geen
sprake was van echte verwildering of verpaupering.
Op de appèlplaats was van te voren een ruimte met een dubbele
prikkeldraadversperring afgebakend, die de Russen blijkbaar als
quarantaine verblijf moest dienen. ‘Om besmetting te voorkomen’ deelde Stöver, alias Nelis, als gevangenkampcommandant
mee aan de Nederlanders die er, extra voor aan moesten treden
om de aankomst van de Rode soldaten te zien. Die besmetting
was een verzinsel van de SS, hun werkelijke reden was een poging om in de koude oktobernacht de laatste weerstand in de
uitgeteerde lichamen van de ‘bolsjewieken’ te breken. Zo dachten de beschermers van de ‘Abendlandischen Kultur’ ze wilden
de aangetreden Nederlanders eens op een leerzaam schouwspel
vergasten.
Een mand met brood werd tot aan de afrastering gedragen. Daarachter stonden de Russen dicht op elkaar in afwachting van wat
er met hen zou geschieden. Eén van de cultuurdragers der SS
wierp een stuk brood tussen de groep uitgehongerde mensen met
het verwachte resultaat. Tientallen handen grepen in het wilde
weg om het voedsel te bemachtigen. Binnen enkele seconden
was er een wriemelende hoop lichamen. Plotseling echter werden er enkele woorden in het Russisch gehoord, het klonk als een
bevel. De krioelende massa rees als één man overeind en één van
de manschappen gaf het brood aan een man die blijkbaar het bevel had doen klinken, ieder wachtte af. Voor de SS-ers Knipoog,
Nelis, Zeppl, Santreuter, Arnold en Enbruchs, was de aardigheid
er schijnbaar meteen af nu bleek dat er geen gevecht op leven en
dood zou volgen voor een stuk brood. Ze gaven onmiddellijk het
bevel van inrukken. De getoonde discipline van de Rode-leger
manschappen was natuurlijk niet door de SS verwacht. Het leek
ze geen goed voorbeeld om dat aan de Nederlandse bondgenoten
te laten zien.
Drie dagen en drie nachten bivakkeerden de krijgsgevangenen
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in de open lucht. De afgerasterde ruimte werd later de ‘rozentuin’. Zonder dekking in de koude en vochtige najaarsnachten
was fnuikend. Maar de groep verwarmde zich door gedurende
de nacht één grote kluwen te vormen, de lichamen dicht tegen
elkaar geperst. Het lukte hen deze dagen en nachten door te komen zonder dat er slachtoffers vielen.
De beruchte ‘kamparts Nieuwenhuizen’ uit Amersfoort had
zichzelf blijkbaar beloofd de Russen na drie dagen quarantaine
te leren wat hygiëne was. De mannen kregen het bevel zich uit
te kleden, naakt tussen de barakken een en twee door te lopen,
waar de zich DOKTER noemende beul ze opwachtte met iemand die een brandslang en een ander die een borstel hanteerde.
Een ijskoude waterstraal werd op de borst, speciaal op de hartstreek, gericht als de gevangenen het bevel kreeg dichterbij te
komen. Daarna werden ze in de barakken ingedeeld.
‘s Avonds zat een Amsterdammer in de barak tegenover een
jongen uit Samarkand. Die stad ligt in Oezbekistan De jongen
sprak naast zijn moedertaal, het Oezbeeks, Russisch en behoorlijk Duits. Hij bleek radiotechniker te zijn. Zijn vader was nog
analfabeet vertelde hij. Die had nog als een nomade geleefd. Hij
was het land doorgetrokken met paarden en kamelen waarop
zijn tent van boomstammetjes en zijn verdere bezittingen als,
dekens, dierenvellen, huisraad en dergelijke. De jongen vertelde
dat alle andere makkers kwamen uit landen die aan zijn vaderland grensden. Toerkmenië, Kirgizië en natuurlijk ook meerdere
uit Oezbekistan. Zij lagen als Rode soldaten tussen Minsk en
Smolensk toen de Duitse inval in juni 1941 begon. Ze waren
door de onverhoedse aanval verrast, gevangen genomen, ergens
in Polen in de open lucht gevangen gehouden en nu hierheen
vervoerd. In al die tijd hadden ze geen gelegenheid gekregen
om hun kleding te wassen, te reinigen van vuil en bloed uit de
frontstelling, zichzelf behoorlijk te baden of te scheren, terwijl
ze van het ene kamp naar het andere werden gesleept. Een enkele keer in oude barakken, maar meestal buiten, met weinig,
slecht en soms helemaal geen voedsel. Ze waren herhaaldelijk
geslagen en soms moesten ze het zwaarst mogelijke werk verrichten in ijltempo. Ze waren vele malen natgeregend, ze mochten niet schuilen, of zelfs het werk tijdelijk stoppen. Ze droegen

hun natte kleren totdat ze weer waren opgedroogd. Ontelbare
kameraden waren al bezweken, dood achtergebleven als ze van
het werk inrukten, of tijdens een transport naar een ander kamp.
Aan ziekten, honger en uitputting stierven hun frontmakkers als
ratten, menigmaal ook door een kogel, door de Duitse ‘beschaving brengers’ afgevuurd. Soms, zomaar, in het wilde weg, in de
groep schietend.
De reis door Polen en Duitsland naar Amersfoort had meer dan
een week geduurd en was afgelegd in gesloten goederenwagons.
Zonder frisse lucht, koud, met weinig of geen gelegenheid om
hun behoefte te doen. Ze wisten dat ze in Nederland waren. De
plaats kenden ze niet. Ze waren enthousiast als ze vertelden wat
er na hun aankomst op het station gebeurd was. Met ontroerde
stemmen spraken ze er over. De moedige en solidaire houding
van de bevolking, waarvan ze sigaretten, brood en zelfs fruit
toegeworpen kregen, ondanks de dreigementen van de SS-ers.
Gelukkig waren ze, zei de Oezbeek, toen ze eindelijk tussen ‘tawarietsj’ -kameraden- terecht kwamen.
Hij besloot zijn verhaal met een innige omhelzing van zijn toehoorder, die als nuchtere Amsterdammer zoiets maar zo-zo vond
en zich geen raad wetend met zijn houding, de klapzoen maar
direct van zijn wang veegde.
Van de honderd Oezbeken, Toerkmenen en Kirgiezen is er niet
één in leven gebleven. Velen van hen stierven aan de doorstane
ontberingen. De anderen werden allen afgemaakt.
De bekende beeldhouwer, FRITS SIEGER, uit Amsterdam,
maakte een groot beeld van een afgematte Sowjet-soldaat als
herinnering aan de honderd Rodeleger manschappen. Siegers
beeld staat aan het einde van de beruchte schietgang, waar zovele Nederlanders naast hun Sowjet-makkers aan hun einde
kwamen.
Op het Russische kerkhof vindt u hun graven en een monument. Alle gedenkdagen worden daar herdacht, ledere Sowjetburger die ons land bezocht, bezocht ook het kerkhof. Voor ieder
is er een graf met een steen. Op vele stenen staat ONBEKEND.

Vervolg Nieuws van de FIR

symbool van de FIR die daar werd opgericht ter nagedachtenis
aan alle buitenlandse slachtoffers van het fascistische regime,
in de herdenking integreert. Ik weet zeker dat dan de NPD
en andere geschiedenisvervalsers die alleen “De Duitsers als
slachtoffers’ aanduiden, ver weg blijven van deze herdenking.

Ik wil u bedanken.
Tenslotte, heb ik een voorstel, want naar mijn mening, is met
de huidige actie, de kwestie van een passende herdenking
van de slachtoffers van het bombardement van Dresden, niet
afgewikkeld. Wat kunt u doen om bijvoorbeeld te verhinderen
dat neo-nazi’s aan de “ofﬁciële” herdenkingsplechtigheid van
de stad op de Heidefriedhof deelnemen? (Gedenkplaats van de
slachtoffers van het naziregime, waaronder een gedenksteen
van het bombardement op Dresden, Redactie) deelnemen?
Ik heb een concreet voorstel:

Amersfoort - Gevangene 387.

Dit zou niet alleen een waardige herdenking van de doden,
mogelijk maken, het zou ook juist de herinnering de ware
geschiedkundige dimensie geven.
Daarmee zal Dresden een signaal afgeven:

De maatschappelijke organisaties en ofﬁciële instanties moeten
tijdens de herdenking verklaren dat de slachtoffers van het
bombardement, in feite het slachtoffer zijn geworden van eigen
fascistische politiek en dat het fascisme – ook in Dresden –
bovendien talloze slachtoffers onder de niet-Duitse bevolking
gemaakt heeft.

Tegen historisch revisionisme en valse cultus slachtoffers
- voor een gedenkteken in de zin van de internationale
verstandhouding onder de volkeren en de gemeenschappelijke
slogan: “de vernietiging van het nazisme, met zijn wortels en
het creëren van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid”,
zoals de overlevende gevangenen van het concentratiekamp
Buchenwald hebben gezworen.

Deze samenhang kan men op de heide begraafplaats duidelijk
maken wanneer u niet alleen de Gedenksteen voor de
nachtelijke bombardementen, maar ook de obelisk (foto),

Dr. Ulrich Schneider, algemeen secretaris van de FIR
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