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Doze tijd van sterven, 
is tijd oak on bet leven te waarderen, 
om de afkeer to vergeten en te bestrijden, 
te vecbten tegen ondeugden en vooroordelen uit to bannen, 
cm ons op te poetsen als kristal dat gesmolten is 

in dit zuivere vuvr van de Revolutle, 
die wij liefdevol opnenen 
zonder Naar ook maar gen porie to weigeren, 
ons geven, 
ons openstellen voor dit leven dat wij gekozen bebben, 
ons zeif plaatsem in ouzo elgen kleinheid en grootheid, 
argelaas als kinderen vertrouwend op het licbt van norgen 
zonder daarom het baneren op bet aanbeeld 

van de smidse to la ten, 
oak al doen de scbokken ons sons piin, 
let rekken en bulgen, 
wet ons daet schrikken als bij bet near binnen kijken, 
wij zien hoeveel nog uit to rekken valt. 

Dit is bet leven net z'n tegenstrijdigbeden, 
de drown als we al wakker zijn, 
de wonden van de tijd die ons tekenen, 
de wonden van de oorlog die ons ontbreken, 
wet we overleven am to blijven overleven. 

C. . . 

Gioconda Belli 

(Iicaragyaanse dichter. Ze nem halverwege de jaren '70 
actief deel aan de Sandinistische strijd, ender leiding 
van Daniel Ortega, tegen dictator Somoza. Na de 

overwinning, 19 jun. 1979, werkte ze under andere bij 
de televisie, plamningsministerie en leidde ze emige 
jaren de Nicaragmaanse Pers- en Infornatiedienst.> 



VOOR WOORD 

De voornaanste reden pm dit boek te schrijven is de indruk die ik heb, dat 
zeer veal mensen een verkeerd, ongenuanceerd, beeld hebben van anti-
fascisten, oftewel antifa's, die volgens velen alleen near uit zouden zijn 
op geweiddadige acties. Een waanbeeld, dat voornanelijk gevormd wordt door 
zogenaamde linkse, radicale autanonen - in het zwart gekleed - die geweld 
niet schuwen. Dit onjuiste beeld is nede ontstaan door de wijze van 
berichtgeving in de media. Net  dit boek hoop ik dat onjuiste beeld recht te 
kunnen zettent 

iedereen die tegen fascisme en racisme is, is een anti-fascist! 

Tevens staat centraal de in 1996 opgelaaide maatschappelijke en politie-
ke discussie over het demonstratierecht voor extreenr-rechtse democratische 
politieke partijen. Daze discussie werd nieuw leven ingeblazen toen de 
Zwolse burgeneester, Jan Franasen, en zijn Leerdamse college Van Veelen 
beiden een demonstratie van de extreem-rechtse politieke partijen Centrum 
Denncraten (CD) en Nationale VolkspartijlCentrum Partij '86 (NVP/CP'86) 
toestonden. 

Het voorjaar van 1996 kreeg hierdoor een herfstig, stormachtig, karak -
ter. De denonstraties hebben veal stof doen laten opwaaien voor diverse 
discussies, neningen, visies en oordelent in de politiek, in de media, 
binnen het Genootschap van Burgemeesters, in het café, bij de sportvereni-
ging, in het theater, op street, op de markt, in anti-fascisme en -racisme 
organisaties, tijdens de koffie of de sherry, het ontbijt of de lunch, 
korton overal werd er over gepraat. 

Voor mij persoonlijk werden de aerate naanden van '96 gekenmerkt door 
het opvoeren van een zo breed nogelijk maatschappelijk verzet tegen 
fascisme en racisne. 
Begin januari nem ik het besluit on gedurende een aantal maanden een 
dagboek bij te gaan houden van mijn werkzaanheden. Rijn dagboekaantekenin-
gen hebben vooral betrekking op mijn persoonlijke anti-fascisne activitei-
ten binnen de Anti-Fascistische Aktie UFA-) Zwolle en staan aan de basis 
van dit bask. AFA is een landelijk samenwerkingsverband van ruim twintig 
plaatselijke en regionale anti-fascisme en -racisne groepen, al dan niet 
onder de naam AFA. Het is de enige actiegroep in Nederland die deadwerke-
lijk verzet pleegt en acties voert tegen rechts-extremistische groeperingen 
en politieke partijen in het land. Binnen AFA, landelijk, cofirdineer ik de 
contacten met de media. 
Werkzaam zijn binnen een actiegroep els AFA is boeiend, leak, interessant, 
tijdrovend, geldverslindend en vernneiend. Daarnaast komt oak een gevaar-
lijke schaduwzijde om de hook kijken. Als anti-fascist kun je grate 
risico's lopen, vooral wanneer je persoonlijke gegevens bekend worden 
binnen extreem-rechtse kringen. Over het algemeen opereren antifa's daaram 
het liefst in de anonimiteit, zawel qua naam en adres als qua lijfelijke 
herkenbaarheid. Bekendheid ken zorgen voor intimidaties en directs bedrei-
gingen die inwerken op het priveleven. Dit laatste is tot zekere hoogte bij 
mij het geval. Als antifa mat je beseffen wear je nee bezig bent. Je moat 
stevig in je schoenen staan en niet zwichten voor intimidatiepraktijken die 
zelfs kunnen leiden tot daadwerkelijke lichamelijke en geestelijke achade. 
Gelukkig ben ik een optimist, een naYef realist en ienand die voornanelijk 



strijd voert net en via de pen en de tekstverwerker. Het blijken effectieve 
wapens te zijn die extreem-rechts angst in kunnen boezemen. Naar, gaan de 
bedreigingen op een gegeven moment verder dan "slechts" het uiten van 
telefonische en schriftelijke bedreigingen, dan kunnen zelfs biJ mij de pen 
en de tekstverwerker in de tcekomst mogelijk plaats gaan waken voor andere 
middelen. Hopelijk komt het niet zover. 

Ik ben Binds november 1993 dageliJks bezig met de actieve strijd tegen 
fascistische uitingen in onze maatschappiJI extreem-rechtse "democratische" 
politieke partijen en nazistische groeperingen als de CD en BVP/CP'86. 

Met het boek hoop ik een (voorzover veer mij mogelijk en inhoudelijk 
toelaatbaar en acceptabel) open beeld te hebben geschetst van de bewogen 
strijd van een geweldloos anti-fascist s  welke strijd primair tot deal heeft 
het uitbannen van extreem-rechts in onze samenleving, en van een persoon-
lijk beeld van deze anti-fascist. Nogelijk dat het persoonlijke beeld 
enigszins inzicht geeft in het waarom.... 

Zij die de vrijheid van anderen niet respecteren, 
zijn zelf die vrijheid niet waardt 

Paul IJ. Kraaijer, 
Zwolle, herfst 1996. 
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Overijssel. Een rustige provincie in het oosten van het land. Vie kept het 
rijtje niet, geleerd tijdens de aardrijkskundelessen op de lagere school: 
Almelo, Hengelo, Enschede. De stad waar ik sinds 1965 woon, Zwolle, is de 
provinciehoofdstad. Amper honderdduizend inwoners, ruin tienduizend 
studenten en toch, volgens nij, een ietwat saaie, duffe en conservatieve 
stad. 
Overijssel. Uitgestrekte heidevelden, bossen en een glooiend heuvelland-
schap. De Holter- en Lemelerberg. Zeldzaan wordende korhoenders. 1Jssel- en 
Hanzesteden en Omen. Omnen, bekend geworden door de Hena-worst en Youp van 
`t Hek. Ellen van Langen, Thorbecke, Herman Finkers, Willem Vilmink, Jan 
Vayne, de "Lek van PEC" en de "Belle van Zwolle" Net Schrijvers, Jan 
Franssen en Henk Ruitenberg; zomaar wet nanen uit de provincie. 
Rust, aantrekkelijk veer Randstedelingen. 
Ook in politiek opzicht een ogenschijnlijk rustig stukje Nederland. Schijn 
bedriegt echter. Eind 1995 ward deze politieke rust enigszins maw ver-
stoord, teen duidelijk werd dat Overijssel door de extreem-rechtse politie-
ke partij Centrum Democraten was ultverkoren tot "test-case"-gebled veer de 
partij. In oktober wilde de CD-Kring Overijssel een openbare vergadering 
beleggen in de provincie. Het zen veer het eerst sinds jaren zijn dat de 
partij in het openbaar wilde gaan vergaderen, aldus de partij in haar 
persberichten. Opmerkelijk. De Kringvoorzitter van de CD in Overijssel, de 
beer C.J. de Jong nit Hardenberg, had zich echter danig verkeken op de 
invloed van de anti-fascisne actiegroepen AFA-Zwolle en AFA-Twente. Daze 
groepen hadden zich ten duel gesteldom de geplande openbare vergadering te 
voorkomen of te verhinderen. De. Jong, het prototype van een verhulde 
"keurige" rechts-extremist - netjes in het pak, nette gekande Karen en 
snor, een donkere altijd onvriendelijke blik in de ogen verscholen achter 
de.getinte glazen van een ouderwets model bril, .begin veertig -, had een 
zaaltje gereserveerd in een zalencentrum in het dorp Dedemsvaart. Helaas 
voor de CD werd het de zaaleigenaar - via allerlei signalen duidelijk aan 
wie hij feitelijk een zeal had verhuurd en hij wilde dan oak de opgestelde 
zaalhuurovereenkomst net de CD entbinden. Hierbij speelde tevens nee, dat 
de verhuurder volgens zijn zeggen - telefonisch bedreigd werd door 
tegenstanders van extreem-rechts. Hij beweerde zelfs telefonisch bedreigd 
te zijn door nensen die zeiden te spreken nanens AFA. Uiteraard zal Been 
enkele AFA-sympathisant zijn of haar hoofd halen on telefonische 
dreigenenten te uiten uit naankvan AFA. Dat is don, want door dat te dean 
wordt de eigen organisatie gecriminaliseerd. Het lag voor de hand dat deze 
bedreigingen afkonstig waren nit extreem-rechtse kringen on AFA in een 
kwaad daglicht te stellen. Een gebruikelijke en doorzichtige werkwijze. De 
CD ging niet accoord met het eenzijdig verbreken van de huurovereenkonst en 
spande een Kort Geding aan tegen de zaaleigenaar bij de president van de 
arrondissementsrechtbank in Zwolle. Bij voorbaat een verloren zaak viper de 
CD. Tijdens de rechtszaak op 13 oktober, welke ik bijwoonde, bleek dat de 
zaaleigenaar en zijn vrouw nog nooit van de Centrum Denocraten hadden 
gehoord. Geloofwaardig of niet? Dedemsvaart, het is een klein dorp. haar 
tegenwoordig, in enze snelle media- en cenmunicatiewereld, kijkt tech 



iedereen wel eens televisie of leest een of andere krant. Zou Dedemsvaart 
sans een uitzondering zijn? De president van de arrandissenentsrechtbank 
stelde de jonge, naYeve, zaaleigenaar in het gelijk. Een zware tegenvaller 
voor de CD. Deze uitspraak hield in dat de partij niet hear eerste openbare 
vergadering Binds jaren kon houden. Tijdens de behandeling van het Kart 
Ceding werd de CD vertegenwoordigd door De Jong, daarbij vergezeld van zijn 
CD-plaatsgenoot Vaterink, een "ranbo"-type met een crimineel verleden. Ben 
sport persoonlijke bodygard voor De Jong. Naast me op de publieke tribune 
zaten nog bet Utrecbtse CD-raadslid Xartin.de Regt en het CD-lid R. Schuur-
man uit het nabij Zwolle gelegen Vecht-stadje Dalfsen. Tussen ons in zaten 
twee mensen van de parketpolitie. Verder zat er niemand. Op 6 Juni 1996 
werd De Regt overigens door de landelijk voorzitter van de CD, Hans 
Jannaat, geroyeerd wegens "recalcitrant" gedrag. De in Zeist wonende De 
Regt onderhield nauwe contacten met radicale rechts-extrenisten van de 
NVP/CP'86, voornaneliJk nit de regio Rotterdam. Snel na het rayement maakte 
De Regt de oprichting bekend van een nieuwe extreem-rechtse politieke 
partij, De Conservatieven. Volgens de Utrechtse rechts-extremist een partij 
die geplaatst kan warden tussen de CD en de VVD. 

De Jong liet het er niet bij zitten. Begin januari 1996 wordt bekend dat 
de CD in Overijssel op 24 februari een openbare bijeenkonst wil houden 
"ergens in de provincie". Waarom joist op die dag vraag ik me af. Mogelijk 
een bewuste keuze, zo vlak voor 25 februari. Provocatie? Op die dag inners 
vindt Jaarlijks in Amsterdam, bij het monument De Dokwerker op bet Jonas 
Daniel Neijerplein, de nationale herdenking pleats van de Februaristaking 
1941. Op die dag in dat jeer staakten ruin driehanderdduizend mensen uit 
protest tegen de vervolging van Joodse landgenoten door Duitse fascisten. 
De 25e februari is een moment geworden waarop tegenwoordig wordt stilge-
staan bij het opkomende fascism toen en nu. Later zal blijken dat 24 
februari een zwarte dag zal warden in de geschiedenis van Zwolle. 

Er is een zaal in Overijssel gereserveerd. Volgens De Jong betreft hat 
een zalencomplex binnen een straal van vijfentwintig kilometer van Dedens-
vaart. De regionale media besteden uitgebreid aandacht pan de zalenjacht 
van de CD in de provincie, daarbij op de hielen gezeten door de Anti-
Fascistische Aktie Zwolle en -Twente. Met deze infornatie in de hand is er 
volop werk te verrichten. Be.AFA-actienachine wordt zeer snel geactiveerd, 
de telefoon is in continue gebruik evenals de onmisbare fax. De adninistra-
tieve, papieren, werkzaanheden volgen elkaar dagelijks snel op. Sons tot 
diep.in de nacht wordt er in Zwolle en Twente gewerkt. Vanwege het felt dat 
de mean en de locatie van de bewuste zeal (nag) niet bekend zijn, stuur ik 
de burgeneesters van die gemeenten die liggen binnen een straal van 
vijfentwintig kilometer van Dedensvaart op 10 januari een fax. In die fax 
waarschuwen AFA-Zwolle en -Twente de burgeneesters, dat de CD mogelijk 
binnen een van hun gemeenten een vergadering wil beleggen op de 24a 
februari. Tevens verzoekt AFA de burgeneesters pm over te gaan tot een 
verbod van de CD-bijeenkonst indien deze daadwerkelijk zal plaatsvinden in 
zijn of hear gemeente. Een verbod, ondat AFA van oordeel is dat extreen-
rechtse politieke partijen niet in bet apenbaar hum fascistische en 
discriminerende gedachtengoed mogen propageren, dos oak niet in openbare 
ruinten. Openbare biJeenkonsten en demonstraties van extreem-rechts 
betekenen brengen namelijk een consequente schending van het eerste 
Grondwetsartikel - "Allen die zich in Nederland bevinden, warden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld. Discrininatie wegens godsdienst, levensovertui-
ging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grand den oak, is 
niet toegestaan" - met zich nee. Mocht niet tot een verbod warden overge-
gaan, clan zal AFA gedwongen zijn am een effectieve, geweldloze, actie te 
organiseren met als doel de openbare vergadering van de anti-denncratische 



CD te verhinderen en of te verstoren. Oak dit wordt in de fax bekend 
gemaakt. Uiteindelijk blijkt een actie niet nodig te zijn. Oak nth ziet de 
zaaleigenaar af van de overeengekonen huurovereenkomst met de CD. Net  
betreft een horecabedrijf in het gebucht Rouveen, onder de serene rook van 
Staphorst. Een uur na ondertekening van het huurcontract, wordt de zaalei-
genaar duidelijk walks risico's het net zich nee zou kunnen brengen om 
rechts-extremisten in hel bedrijf te hebben voor een vergadering. On welke 
risioo -s het eventueel zou kunnen gaan, wordt door de zaaleigenaar niet 
verneld. Waarschijnlijk dwelt hij op mogelijke wanordelijkbeden en acties 
gericht tegen zijn bedrijf. De CD spent nu Been Kart Ceding aan tegen het 
horecabedrijf am alsnog een huurovereenkomst af te dwingen. 

Tijdens deze dagen heb ik intensief contact met plaatselijke en regiona-
ls journalisten. Een goad contact net de pers is heel belangrijk. Het kan 
leiden tat een wederzijdse vertrouwelijke informatie-uitwisseling. liter-
aard zal een actiegroep als AFA alleen die informetie near buiten brengen, 
die de organisatie van een actie niet in gevaar kan brengen. Kortom, niet 
alias wordt bekend gemaakt. Via de pers kan oak een bepaalde druk warden 
opgevoerd en kan de publieke opinie wakker geschud warden. Spanning 
creeren. Het kwik in de journalistieke thermometer laten stijgen tot huge 
temperaturen. Koorts kan kunstnatig warden opgewekt. De pers begint me 
steeds regelnatiger te benaderen, uit op de laatste ontwikkelingen. Men 
west mete vinden. "Staat er al wet te gebeuren?", "Weten jullie al wear de 
CD gaat vergaderen?", "Klopt het, dat De Jong zelfs in de buitenlucht wil 
gaan vergaderen?", "Vat voor actie willen jullie gaan organiseren?". Op de 
ene vraag Beef ik antwoord, op de andere vraag bewust niet. Ik werk bijna 
dagelijks met druk- en spanningopvoerende persberichten. De fax maakt 
overuren. Oak de electriciteitsneter. De koffievoarraad in hull slinkt met 
de suelheid van een Fornule-1 racewagen. Net  ene fiiterzakje na het andere 
valt in de bouder, gevuld met een sterke koffien6lange. Net  bete water 
begint door te druppelen en vult de koffiepot. Binnen een mum van tijd 
nuttig ik mijn medicinale drankje. Tussen de bedri siven door meet ik oak 
boodschappen en de was doen, stofzuigen, slapen, het nieuws op de televisie 
en in de kranten bijhouden en aandacht schenken aan mijn huisdieren en aan 
mijn kennissen, vrienden en vriendinnen. Sociale contacten blijven belang-
rijk en zorgen voor een brok ontspanning. Toch vervallen gesprekken 
regelmatig in discussies over extreem-rechts, de bestrijding ervan en de 
uiteenlopende actievornen. Net  geweldsaspect zorgt voor boelende en 
vermcieiende conversaties. Meningen lopen uiteen. Goedkeuren, afkeuren. De 
neeste mensen keuren het gebruik van geweld als actiemiddel af in de strijd 
tegen extreem-rechts. Over het algemeen is men van aordeel, dat door het 
gebruik van geweld tegenstanders van extreem-rechts zicb verlagen tot het 
niveau van fascisten. Tevens kan bet gebruik van geweld leiden tot een 
negatief beeld van je actiegroep. 1k ben het dear tot op zekere hoogte nee 
eens. Ondanks het felt dat ik zelf seen geweld kan uitoefenen tegen 
personen en tegen goederen, keur ik bepaalde vormen van geweld niet af. 
Ceweld dat tijdens acties tegen fascisten slechts wordt aengewend ter eigen 
wering, vind ik te rechtvaardigen en is verdedigbaar. Ben Feder die 
geslagen wordt heeft het recht om zich te weren, om terug te slaan. Men kan 
daarentegen natuurlijk oak kiezen voor het niet terugslaan, voor ontwij-
king. Dat doe ik. 
Ik praat veal. Vanneer ik bij mensen op visite ben vermijd ik liever 
discussies over extreem-rechts. Net  is vermoeiend voor me. Dagelijks 
besteed ik er vele urea aan. In mijn sociale contacten meet het zoveel 
mogelijk near de achtergrond verdwijnen. Dan ben ik "vrij". Af en toe er 
over praten ken natuurlijk geen kwaad. Dat kan zelfs geed zijn en positief 
werken. Tijdens de AFA-werkzaanheden voel ik geen vernoeidheid.'Later sleet 



die echter hard terug. Zo nu en dan meet ik me dwingen em er 's avonds even 
tussenuit te gaan veer een barrel in de stad. Stoom afblazen. Over andere 
zaken praten. Het cafe binnenkonend beslaan spontaan mijn brilleglazen. Het 
is koud buiten, het vriest. Binnen wordt het spontaan mistig, zicht amper 
een meter. MIDI bril ontdoe ik net behulp van de onderzijde van mijn 
blouse, die ik hiervoor uit mijn broek trek, van het dunne laagje vochtbe-
slag. Het resultaat werkt verhelderend. ik zie het warme interieur en de 
bezoekers in het cafe veer me en ontwaar een paar bekenden. Lang blijf ik 
er niet hangen, want stel je vow dat er belangrijke informatie op het 
antwoordapparaat binnen karat waarop direct gereageerd meet worden! Bang 
lets te missen. Elke minuet ken belangrijk zijn. Alert zijn. 

De CD in Overijssel zit ondertussen niet stil. De Jong zit in zijn naag 
met de ontstane, voor hem onverkwikkelijke, situatie. Als voorzitter van 
een kring van een democratische politieke partij, lukt het hem niet om een 
zaalruimte te reserveren viper een vergadering. Dat is zeer frustrerend en 
in zekere zip ook vernederend veer deze Hardenberger. Hij wordt in het nauw 
gedreven en een kat in het nauw naakt rare sprongen, ook De Jong. Opge-
jaagd. De papieren AFA-actie - weer is het niet werpt zijn moose glanzen-
de rijpe vrucbten af. 
Dat De Jong - evenals vele andere rechts-extremisten 	een politieke en 
bestuurlijke herseninhoud heeft die te vergelijken is met die van bijvoor-
beeld een slak, is binnen antifa-kringen bekend. De Hardenberger teont zijn 
geringe herseninhoud publiekelijk op 13 januari. Op die dag zendt De Jong 
een brief aan de burgeneesters en geneenteraadsleden van de geneenten in 
Overijssel. In de aanhef van die brief heeft hij uit de tekstverwerker - 
weten te persen: "Artikel 1 van de Grondwet op de belling". Dat is de titel 
boven de verdere inhoud van het stukje proza. In de brief vraagt De Jong 
letterlijk: "Is uw gemeente bereid zaalruimte beschikbaar te stellen veer 
een openbare vergadering van de Centrundemocraten? Hiermee zoo uw gemeente 
bewijzen artikel 1 van de Grondwet hoeg in het vaandel te hebben, en tevens 
niet te chanteren te zijn door aktiegroepjes zeals (A.)F.A." Een curieuze 
brief, die noopt tot het laten vloeien van enkele traantjes van het lachen. 
Uiteraard heb ik deze brief dezelfde dag al in bezit: AFA heeft zo zijn 
bronnen. Meteen na ontvangst neem ik telefonisch contact op met Cees van 
AFA-Twente em een en ander met hem door te nenen. Vij hebben dagelijks 
contact met elkaar, some vele malen op een dag. Noodzakelijke uitwisseling 
van "de laatste nieuwtjes. Goed op de hoogte zijn van de actualiteit. Ogen 
en oren geed gebruiken. In onze ogen is de inhoud van de brief van De Jong 
lachwekkend en zijn eventuele traantjes van het lachen dan ook gerechtvaar-
digd. Inners, de CD vraagt vergaderruinte aan burgemeesters in gemeentehui-
zen op grand van het anti-discriminatieartikel in de Grondwet... Het recht 
op vergaderen, waar het bier feitelijk on gaat, is verwoord in artikel 9 
van de Grondwet. De Jong heeft het overigens in zijn brieven wel consequent 
over "(A.)F.A.", waarmee hij kennelijk de lezers van zijn proza duidelijk 
wil waken dat AFA een fasciStische actiegroep is. Dear blijkt een stuk 
frustratie uit. De aangeschreven lokale bestuurders reageren negatief op de 
uit enmacht voortgekomen sneekbede van de CD Kring Overijssel. Zo deelt 
burgeneester Jan Franssen van Zwolle de CD schriftelijk mode, dat het 
Zwelse geneentebestuur in principe Been zaalruimte beschikbaar stelt in de 
hear ter beschikking staande gebouwen veer verbuur aan politieke partijen. 
Franssen verwijst de CD terecht door near de particuliere markt en wijst de 
partij er verder op dat artikel 1 van de Grondwet niet ter zake doende is. 
Be particuliere markt: de markt die joist veer de CD niet toegankelijk 
blijkt te zijn! 



Voor AFA-Zwolle en -Twente dient zich vervolgens een ander pressiemiddel 
• aan om bet de CD moeilijk, zo niet onmogelijk, te waken een vergaderruimte 
te huren. Naast het aanschrijven van lokale bestuurders is er nog een 
tweede bruikbaar kanaal: de horeca. Via een AFA-groep elders in het land 
heb .ik een persbericht ontvangen van een afdeling van Horeca Nederland, 
gedateerd 18 december 1995. In dit bericht dealt deze afdeling van Horeca 
Nederland (het Koninklijk Verbond van Onderneners in het Horeca- en 
Aanverwante bedrijf) made, dat Naar bestuur tijdens een ledenvergadering 
hear leden heeft opgeroepen om Oen zaalaccomodatie ter beschikking te 
stellen aan de Centrum Denccraten. Er deden in Noord-Holland geruchten de 
ronde dat de CD in of in de nabijheid van Hoorn een partijcongres wilde 
gaan organiseren. De betreffende afdeling deed dit near aanleiding van en 
in reactie op een verzoek van de AFA-groep ter plaatse. Naar aanleiding van 
deze informatie fax ik op 18 januari een brief aan de afdeling Noord-
Overijssel van Horeca Nederland. In die brief verzoek ik, nanens AFA-Zwolle 
en -Twente, on de bij deze afdeling aangesloten horecaondernemingen 
schriftelijk te adviseren geen zaalruimte ter beschikking te stellen aan de 
CD, maar ock niet aan andere extreem-rechtse partijen en organisaties. 
Tevens waarschuw ik, dat diverse extreem-rechtse groeperingen vaak gebruik 
waken van valse namen an of de namen van individuele laden om op die manier 
toch een zaal te kunnen huren. Extreem-rechts is zich ervan bewust dat het 
huren van een zaalaccomodatie bijna onmogelijk is geworden en wringt zich 
dan ook in onmogelijke en sons strafbare bochten om toch een zeal te kunnen 
reserveren. Op 22 januari wordt door de afdeling Noord-Overijssel van 
Horeca Nederland gehoor gegeven aan het verzoek van AFA. Twee dagen ervoor 
cntvang ik per fax van de voorzitter van de afdeling Noord-Overijssel de 
brief aan hear laden die hij maandag de dear uit wil doen. Hij vraagt me of 
ik de inhoud ervan kan goedkeuren. Ik ervaar dat els positief. AFA wordt 
serieus genomem. Extra pressie, niet alleen vanuit actiegroepen. 

Ondanks de positieve reactie•en medewerking van Horace Nederland zet ik 
vraagtekens bij de redenen van horecaondernemers om geen zaalruimte te 
verhuren aan extreem-rechtse partijen. Ik denk niet dat zaalverhuurders 
geen ruinte verhuren aan zulke partijen. enkel en alleen vanwege het 
gedachtengoed van die partijen. Dat zou volgens mij wel cre reden moeten 
zijn voor zaaleigenaren cm te weigeren zaalruimte te verhuren aan partijen 
els de CD en NVPICP'86, Helaas zal de angst dat bun etablissement mogelijk 
ten proof zal vallen aan vernielingen, waarschijnlijk de doorslag geven 
voor een weigering. Door het verhuren van een zaal aan een extreem-rechtse 
partij, zijn horecaondernemers bang voor de konet van tegenstanders van 
extreen-rechts an veer een mogelijke aanval op de zaak door die tegenstan-
dere. Dat is een negatief en onjuist beeld van de werkelijkheid. Ik heb, in 
de periode dat ik politiek actief ben, nog niet meegemaakt dat anti-
fascisten een horecabedrijf hebben vernield vanwege de aanwezigheid van 
rechts-extremisten in het bedrijf. Voorzover mij bekend is dat sleohts 
eennaal gebeurd en wel tiers jeer geleden in het dorpje Kedichem. Tijdens 
een congres van de CD en de\toennalige CP brandde het hotel of wear de 
bijeenkomst plaatsvond, nadat door antifa's een brandbom tegen bet gebouw 
ward gegooid. 

Rind 1994 kregen anti-fascisten lucht van de locatie wear de CP'86 hear 
congres hield. Dat congres zou in eerste plaatsvinden op 19 november in 
Zoetermeer. Burgeneester van Leenwen van daze gemeente verbood het congres 
op advies van de politie Haaglanden. De politie verwachtte tegenacties en 
op die dag hield Sinterklaas zijn intocht in Zoeterneer! De Centrum Partij 
ward gedwongen uit te wijken naar een andere locatie in een andere gemeen-
te. Na een letterlijke klop- en speurtocht op 19 november door de provin-
cies Utrecht en Zuid-Holland ward het een groep antifa's duidelijk dat het 



congres zon plaatsvinden in een horecaondernening in het dorpje De Engel 
bij Lisse. Met succes hebben een honderdtal antifa's het congres aldaar 
kunnen verhinderen. Het enige wat dear voor nodig bleak to zijn, was 
slechts de "dreigende" aanwezigheid van de groep voor de zeal wear de CP'86 
hear jaarvergadering wilde houden. Ondanks diverse provocaties door CP'ers 
vanachter de ranen van de zeal, zoals bet duidelijk zichtbaar brengen van 
de Hitlergroet en het dragen van op de Ku Klux-Klan gelijkende witte 
puntige kappen, lieten de anti-fascisten zich niet verleiden tot het 
gebruik van enig geweld tegen de zaal, ondanks de zeer grinmige en gespan-
nen sfeer van het moment. Die sfeer word onder andere veroorzaakt door de 
nassaal aanwezige Mobiele Eenheid (ME) en door het aanzicht van de groep 
anti-fascisten dat op vele dorpabewoners bedreigend kan zijn overgekomen. 
Dat aanzicht betreur ik. Veel van de aanwezige antifa's maakten gebruik van 
sjawls en bivakmutsen. Het leek een donker, zwart, duister blink personen 
staand binnen een groat touw dat de groep onspande ter bescherming. 
Iedereen noest binnen dat touw blijven. Ik was een van de weinigen die 
duidelijk herkenbaar en zichtbaar aanwezig was. Niet echt "herkenbaar als 
anti-fascist". Na veel been en weer gepraat tussen de voorzitter van de 
CP'86, Henk Ruitenberg (tevens gemeenteraadslid in Zwolle), en de politie 
(welke gesprekken wij bijzonder good niddels diverse connunicatiemiddelen 
konden volgen) verlieten de fascisten cinder begeleiding van de politie met 
een streekbus Lisse. Bij het wegrijden vonden enkele fascisten het nodig on 
net - gestolen asbakken nit het horecabedrijf vanuit een open dakluik van 
de bus near de groep tegenstanders to gooien. Dat op zo'n moment vanuit de 
groep anti-fascisten met allerlei vuorhanden zijnde voorwerpen wordt 
teruggegooid vind ik begrijpelijk. In de pers verklaarde Ruitenberg dot het 
congres toch had kunnen plaatsvinden on dat tijdens de vergadering werd 
besloten de mean CP'86 to veranderen door toe to voegen Nationale Volkspar-
tij (NVP). De aanwezige anti-fascisten in Lisse wisten echter dat de 
aanwezige CP'ers in de zaal niet kanden vergaderen, gelet op bun zichtbaar 
constante aandacht your de antifa's buiten de zeal. Je kunt niet tegelijk 
an congresseren an continue achter de ranen van de congreszaal nensen 
buiten in de gaten houden en in gesprak zijn met de politie. 

Hen tweede duidelijk voorbeeld van een actie waarbij geen geweld word 
uitgeoefend was eind september 1995 in het Friese dorpje Oldelaner. Rond 26 
september wordt in Friesland jaarlijks de "Slach by Warns" herdacht. In 
1345 versloeg een Fries boerenlegertje een invasienacht van Hollandse 
ridders cinder aanvoering van Graaf Willem de vierde. De herdenking hiervan 
wordt de laatste Jaren misbruikt door radicale rechts-extremisten, under 
leiding van de Fries Douwe van der Bos. Zij verstaren ieder jaar de 
offici4le herdenking met bun aanwezigheid. In hun visie is de "Slach by 
Warns" een nationalistische aangelegenheid. In 1995 is hen dat niet gelukt, 
ondat Friese anti-fascisten, daarbij gesteund door antifa's van buiten de 
provincie, een vreedzane manifestatie organiseerden bij de woning van Van 
der Hos in Oldelaner. Door doze ludieke manifestatie, net muziek on 
theater, welke plaatsvond op het schoolpleintje van het naast de woning 
gelegen dorpsschooltje, durfden Van der Boa en zijn kameraden niet near 
Warns of to reizen. Ze verschansten zich in de tuin van de waning. Aanwezig 
waren teen ook de CP'er Johan van Enk uit Kampen en enkele Duitse neo-
nazi's, waaronder een aental gekleed in legerunifornen en kogelvrije 
vesten! In de tuin lagers duidelijk zichtbaar diverse knuppels. De vreedzame 
actie van de antifa's verliep vlekkeloos. Door bun aanwezigheid in Oldela-
ner kon de herdenking van de "Slach" plaatsvinden zonder de aanwezigheid 
van rechts-extremisten. Opmerkelijk is dat de anti-fascisten under politie-
bescherning Oldelaner moesten varlaten. 
In 1996 is de herdenking ook zonder incidenten verlopen. Er waren geen 
rechts-extrenisten aanwezig. Douwe van der Bps had niets georganiseerd. 



Op 21 september publiceerde de Leeuwarder Courant een interview met hem. 
H13 verklaart Nederland de rug the te keren en vertrekt naar de Kroatische 
hoofdstad Zagreb, aldus de Leeuwarder Courant. Zijn vertrek is ingegeven 
door de onderlinge verdeeldheid binnen•extreem-rechts en "het ondemocrati-
sche gehalte" van Nederland. Van der Bos geeft te kennen in Zagreb een 
camping of een cafe te willen openen. De Friese rechts-extremist, die ooit 
solliciteerde naar de post van burgemeester van Eolsward, heeft contacten 
in Kroatig. Rind 1991 began hij met het ronselen van hnurlingen voor de 
"vrijheidsstrijd" van Kroatig. Een aantal Nederlandse huurlingen ward door 
hem uitgezonden naar Eosnie-Hercegovina wear op dat moment de burgeroorlog 
losbarstte. Zelf was Van der Bps in 1992 drie naanden in Kroatig als 
militair adviseur bij de Kroatische Nationale Garde. len van zijn huurlin-
gen, Johan Tilder, wend op 6 april 1994 opgepakt door VN-militairen. 
Vanwege het felt dat het deze militairen niet duidelijk was wat de achter-
grond was van Tilder, wend hij aan Kroatische Servigrs uitgeleverd. Deze 
beschuldigden de huurling van deelname aan een massamoord ender Servische 
burgers, eind '93. Op 10 mei 1994 werd Tilder "tijdens een vluchtpoging" 
doodgeschoten. 



HOOFDSTUK 2 
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Zo langzamerhand begint duidelijk te warden dat de CD in Overijssel steun 
begint te krijgen vanuit een andere rechts-extremistische partij, De 
Nationale Volkspartij/Centrum Partij '86 begint zich te roeren en nengt 
zich in de ontstane "strijd" in het rustieke Overijssel. Was die steun te 
verwachten? Volgens mij wel. Er was al sprake van een landelijke toenade-
ring tussen beide partijen. Deze toenadering moat in de toekonst leiden tot 
een fusie. Af en toe vinden er zogenaande fusiebesprekingen plaata tussen 
kopstukken uit de CD en MVP/CP -86. In stoffige ruimten van schietclub 
"Lisse" van de CD in Amsterdam, komen rechts-extrenisten tesamen. Kletsen 
over een fusie. Klinkt interessant en schimmig. Of deze paringsdriften van 
de bronstige Hans Jannaat en Henk Ruitenberg uiteindelijk effect zullen 
resulteren valt te betwijfelen. De NW/CP -86 is radicaler dan de "nette" 
CD. De achterban van de NVP/CP'86 bestaat onder andere uit gedreven neo-
nazi's die contacten onderhouden met neo-nazi organisaties in onder andere 
Duitsland, Denemarken, Belgic, Amerika en Zuid-Afrika. 

Zo onderhoudt Henk Ruitenberg contacten met rechts-extremisten in Zuid-
Afrika. Van 6 tot 24 december 1994 bracht hij een bezoek aan enkele 
vooraanstaande Zuidafrikaanse nationalisten. In het eerste nunner van het 
partijblad van de NVP/CP'86 ("Be Revolutionaire Nationalist") doet de 
Zwollenaar verslag van dat bezoek. Hij schrijft onder andere over een 
bezoek aan de leider van de Boerestaatparty, Robert van Tonder. Tijdens dat 
bezoek waren eveneens aanwezig twee prominente leden van de Afrikaner 
Weerstands Beweging, Beissner en Welgemoet, hoofcommandant Operaties. 
Ruitenberg: "Naar aanleiding van mijn toespraak over de huidige situatie in 
Nederland, algehele verloedering, drugsoverlast, Se wereld-invasie, 
wanbestuur, sprak Robert van Tender de hoop nit dat wij leren van de 
rampzalige ontwikkeling die Zuid-Afrika momenteel doornaakt en dit zien te 
voorkomen. De zwarte, onderontwikkelde bevolking steelt, moordt en roof t. 
Zij bedreigt de blanke bevolking met AIDS door georganiseerde verkrachtin-
gen. Ook Van 'Fonder kon niet begrijpen dat er aversie leeft in bepaalde 
kringen in Nederland tegen een leas als Nederland year de Nederlanders." 

Ik denk niet dat neo-nazi -s binnen de partij van Ruitenberg zich zullen 
aansluiten bij de Centrum Democraten. Daarnaast ken ik me niet voorstellen 
dat de CD aansluiting wil hij een neo-nazistische partij. Naar, desondanks 
levee er idee8n voor een fusie. Met rechts-extremisten is niets uit te 
sluiten. Ze zijn onberekenbaa•, onvoorspelbaar en kortzichtig. 

In mei 1996 ward bekend dat \Hank Ruitenberg zijn voorzittershaner van de 
NVP/CP - 86 gaat neerleggen. Zijn aftreden ward officieel bekrachtigd tijdens 
het partijcongres op 18 mei. De voornaamste reden veer zijn besluit is het 
feit dat zijn gedrevenheid om te komen tot een fusie net de CD, binnen zijn 
achterban ward afgekeurd. De "gematigde" Ruitenberg heeft te veal alleen 
gehandeld. De, veelal jouge, leden van de NVP/CP'86 gaven tijdens het 
congres te kennen gees "foldervee" te willen zijn voor de CD. Na het 
congres deelde Janmaat made, dat er definitief Been fusie zal komen tussen 
zijn partij en de NVP/CP - 86. Janmeat verklaarde niet geassocieerd te willen 
warden met neo-nazi's. Het wachten is op het moment dat Ruitenberg zijn 
lidmaatschap van de NVP/CP'86 opzegt en overstapt naar de CD. Zijn positie 



in zijn eigen partij is discutabel en in zekere zin onhoudbaar geworden. 

De steun aan de CD in Overijssel vanuit de radicale NVP/CP - 86 wordt voor 
het eerst op kleine schaal zichtbaar op 18 januari. In de Zwolse Courant 
tref ik een ingezonden brief aan van de Zwolse CP'er C. Mars. HU betuigt 
openlijk zijn steun aan de CD. Vier dagen later vindt de Kringsecretaris 
van de NVID/CP"86 in Overijssel, Kanpenaar Johan van Enk, het oak nodig on 
niddels een ingezonden brief in dezelfde kraut zijn steun te betuigen aan 
de Centrum Denocraten. In beide brieven krijgt AFA het "zwaar te verduren". 
Logisch, voorstelbaar. AFA is lastig en zit extreem-rechts en dus oak de 
jongens Mars en Van Enk in de wag. Daze twee jongens,doen er van alias aan 
om AFA en mijn persoon te criminaliseren en te narginaliseren. In de Zwolse 
Courant kregen ze de ruinte om dat te doen. In eerste instantie werd ik 
altijd kwaad als ik ingezonden brieven van rechts-extremisten las. Nu wind 
ik me dear niet neer over op. De brieven warden slechts geschreven nit een 
gevoel van onnacht en de inhoud ervan verwijst near dezelfde herseninhoud 
van de schrijvers als die van de CD'er De Jong. Waarom zou ik ne dan druk 
waken? Politiek bedrijven is een vak apart. Het vereist behendigheid, 
kundigheid en het vermogen on inhoudelijk standpunten te kunnen aanvoeren, 
beargunenteren en verdedigen. Die zaken ontbreken veelal bij rachts-
extremisten, waarvan het kader over hat algemeen bestaat nit personen die 
geen benul hebben van het begrip politiek, laat staan dat zelf kunnen 
bedrijven. Bij anderem blijft het verstandelijke vermogen steken bij dat 
van een kind van anper vijf jaren. Het enige wet men ken en veelvuldig doet 
is de straat op gaan. Marcheren. Schreeuwen. Provoceren. Intimideren. 
Kwetsen. "Vol is Vol", "Alle buitenlanders het land nit", "Nederland voor 
de Nederlanders", "Eigen volk eerst". DaAr is op gestudeerd. Dat kan nen 
nit het hoofd opdreunen, daarvoor blijkt nog ruimte vrij te zijn boven de 
wenkbrauwen, achter het voorhoafd. 

Extreem-rechts is vertegenwoordigd in de gemeenteraden van drieenveertig 
geneenten (1 juni 1996). In 1994 boekten de Centrum Denocraten, de Centrism 
Partij '86, de Bnrgerpartij Nederland en het Nederlands Blok een aanzien-
lijke winst. Het aandeel van extreenrechts in gemeenteraden steeg van elf 
near achtentachtig zetelst De door bijvoorbeeld de media gehanteerde 
politiek van "doodzwijgen", het negeren van extreem-rechts, bleak geen 
ihvloed en effect te hebben gehad. Integendeell Halverwege 1996 blijken de 
zetels van extreen-rechts echter sang niet allemaal te warden bezet en is 
een •groot deel van de destijds gekozen raadsleden overgestapt near een 
andere partij. De CD raakte maar liefst negenentwintig van de in totaal 
achtenzeventig zetels kwijt. Negen laden stapten over near andere extreem-
rechtse partijen, acht zetels zijn niet bezet en negen leden hebben een 
eigen fractie gevormd. De partij van Zwollenaar Ruitenberg heeft grate 
moeite met het vinden van goed kader. Drie van de acht door de CP'86 
verworven zetels in gemeenteraden zijn nooit ingevuld. Be politieke invloed 
van Ruitenberg in de Zwolse gemeetteraad is onzichtbaar, evenals zijn 
persoon. Bat in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn Rotterdamse collega 
Martijn Freling. Die houdt van provoceren en schroomt niet on in een bruin 
fascisten uniform de raadsvergaderingen bij te wonen en zijn fractiekaner 
in te richten als een hens neo-nazi propagandahok. Hij verhult niet zijn 
fascinatie voor Hitler-Duitsland. Ruitenberg doet er daarentegen alles aan 
on bekend te staan ale een "keurig" extreen-rechts politicus met Haagse 
ambities. Maar, achter dat keurige imago schuilt een fanatieke fascist. 

Op 22 januari vindt de voornan van de NVP/CP'86, de verbannen carnavals-
vierder, ex-Scenia werknener en ex-FEV-vakbondsnan, het tijd warden on 

college rechts-extremist De Jong een hart under de riem te steken in zijn 



strijd cm vergaderruimte te huren. Ruitenberg zendt op die dag een brief 
aan de Zwolse burgemeester waarin bij zijn "ongenoegen" uitspreekt over de 
houding die Franssen aanneemt tegen de CD. "...Dat u biermee Art 1 van de 
grondwed aan uw laars lapt betreurd mij ten zeerste. .,." Een stukje tekst, 
letterlijk geciteerd onclusief "t's" en "d's", uit zijn brief. In zijn 
brief zet ook Ruitenberg AFA tussen de regels door in een gewelddadig, 
ordeverstorend, hoekje. De ongekeerde wereld. Behalve AFA wordt GroenLinks 
door Ruitenberg aangehaald. Da partij die volgens extreen-rechts de anti-
fascismebeweging in het land steunt en daardoor als een gevaar wordt 
beschouwd door met name de NVP/CP'86. Ruitenberg eindigt zijn taalkunsten 
van het nivean van een leerling nit de laagste has van het basisonderwijs 
net: "Wij van de Nationale Volkspartij/CP'86 hebben inmiddels onze volledi-
ge steun toegezegd on met read en dead de Centrundemocraten te steunen in 
dat seen wear men recht op heeft, en zal helpen net elle door mij beschik-
bare middelen deze bijeenkomst te laden plaatsvinden." De laatste regal is 
veer mij balder en veelzeggend. De NVP/CP'86 beschikt over een eigen 
Nationalistische Veiligheidsdienst (NVD), een sport knokploeg, made 
opgericht door Rnitenberg. Op 15 december 1993 maakte de CP'86 de oprich-
ting ervan bekend. Daze dienst werd belast met het "beveiligen van vergade-
ringen, manifestaties, bijeenkonsten en overige activiteiten (...) het 
beveiligen van belangrijke personen en de eigendommen van nationalisten in 
Nederland. Een aantal veiligheidsfunctionarissen zal mogelijk worden belast 
net de opsporing van links-extremistische kriminelen. De speciale aandacht 
zal uitgaan near laden en sympathisanten van zogenaamde anti-fascistische 
groeperingen, waarvan vast staat dat deze opereren in de merge van de 
legaliteit.", aldus het toenmalige ledenblad "Centrumnieuws". 

Indian het de CD in Overijssel nocht lukken on een vergadering of jets 
dergelijks te organiseren, den zal deze beschermd gaan worden door rechts-
extremisten en neo-nazi's nit de radicale hoek van de NVP/CP'86. Met name 
in de regio Rotterdam heeft de partij een hechte groep jonge neo-nazi's, 
onder leiding van het Rotterdamse NVP/CP'86 raadslid Freling. Dear zitten 
jongeren bij die het lank vinden on de Hitlergroet te brengen. Een enkele 
dwaas, ik ken geen ander woord bedenken, heeft zelfs een Duitse adelaar met 
daaronder een wolfsangel (symbool gebruikt door de NSB tijdens de Tweede 
Wereldoorlog) op het kale achterhoofd getatnueerd. Daze persoon is een 
interessant geval viper menig psychiater. Een nedisch specialist zou na het 
naken van een scan van het hoofd van deze neo-nazi waarschijnlijk tot de 
ontdekking konen dat het kale skinhead hoofd van binnen net zo kaal is als 
van bniten. Enige verstandelijke cotirdinatie ontbreekt dan ook bij deze 
CP'er. Freling wordt overigens door de Duitse justitie verdacht van het 
opzetten van een terreurorganisatie met de naam "Bewegung in Waffen". Een 
aantal malen heeft de Duitse justitie hniszoekingen verricht bij Freling en 
diverse zaken in beslag genomen, waaronder de brochures "Eine Bewegung in 
Waffen" deel I en II. Deel II b "Handbuch ftir improvisierte Sprengtechnik" 
is een handleiding veer ander andere het fabriceren van bannen. In de 
Nederlandse editie van het maandblad van de Anerikaanse extreen-rechtse 
groepering NSDAP/AO (Nationaalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/ 
Auslands- and Aufbauorganisation), NS- Nieuwsbulletin, stand in januari 
1996 dat dit handboek zijn waarde in de praktijk neer dan bewezen heeft. 
Het beak is een "must" veer elke ondergrondse activist, aldus het NS-
Nieuwsbulletin. De kring rend Freling schuwt het gebruik van geweld niet. 
Sons zijn er momenten dat ik me afvraag wanneer in Nederland de eerste 

bombrief onploft in de handen van eat anti-fascist. 
In Duitsland en Oostenrijk zijn al een aantal bombrieven, waarvan bewezen 
is dat deze afkomstig waren nit extreen-rechtse hoek, ontploft net ver-
schrikkelijke gevolgen. Op 16 oktober 1995 raakten in Oostenrijk twee 
nensen ernstig gewond door twee bonbriefaanslagen. De in Syria geboren en 



al dertig jeer in Oastenrijk woonachtige arts Mahnoud Abou Ronnie raakte 
ernstig gewond aan zijn rechterhand. De 71-jarige nensenrechtenactiviste 
Maria Loley raakte gewond aan beide handen en het gezicht. Sinds december 
1993 hebben vier golven van bombriefaanslagen vier dodelijke slachtoffers 
gemaakt en twaalf nensen verwond. In 1993 raakte ook de toennalige burge-
neester van Wenen, Helmut Zilk, een deel van zijn linkerhand kwijt. In juni 
1995 raakten drie adressanten gewond in Oostenrijk en Duitsland. Op 11 de-
cember explodeerde een bombrief in het postkantoor van Graz in Oostenrijk. 
Rind september 1996 raakte de Oostenrijkse regering bekend te vrezen velar 
nieuwe bombriefaanslagen. 

De NVP/CP'86 heeft in 1995 hear onderzoeks- en intimidatiepraktijken 
near tegenstanders geYntensiveerd op een wijze waardoor er volgens mij 
sprake is van het handelen van een criminele organisatie! In de visie van 
deze partij zijn personen die banden hebben net ander andere wereldwinkels 
en GroenLinks font en potentiele vijanden. Dat is een treurige, doch ware 
constatering, Reeds in 1994 publiceerde de CP -86 een brochure met de titel 
"ANTIFA-NOORD de hnurlingen van bet FAFK relaas van een linkse prive 
militie". Met "ANTIFA-NOORD" wordt bedoeld anti-fascisten nit de provincies 
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Het FAFK staat veer het Frysk 
Anti Faksisne Konitee. Deze brochure is in 1994 verspreid onder extreenr 
rechtse groeperingen in Europa en is verkrijgbaar bij de NVP/CP -86. Het 
bled staat vol met namen en adressen van mensen die betrokken zijn bij 
diverse "linkse" organisaties en instellingen. Er warden zelfs persoonlijke 
gegevens verneld van enkele journalisten en bestuursleden van de Anne Frank 
Sichting. Ook worden de namen en adressen van bestuursleden van de wereld-
winkel in Assen genoend. Dit had tot direct gevolg dat in 1994 de ruiten 
van daze winkel werden ingegooid en dat de bestuursleden dreigbrieven 
ontvingen, ondertekend door "SA Peter Ton" (SA = SturnAbteilung). "Zwolle" 
ontbreekt natuurlijk niet. Er wordt zelfs een apart hoofdstnkje aan gewijd. 
Speciale aandacht gaat nit near AFA-Zwolle. Mijn nean en adres worden 
genoend en ik ben zichtbaar op een_ foto. Ik lig bier niet wakker van. 
Hetgeen de NVP/CP'86 over me weet blijft tot dat moment beperkt tot mijn 
adres. Slechts cat is dus bekend. Men nag dat weten. Waarom niet? 1k heb 
niets te verbergen, ik veer open actie en dnrf veer mijn nening nit te 
kdnen. Daze aspecten zie ik als beschernende factoren. Op een ongenuan-
ceerde wijze, zonder bewijzen, tracht de NVP/ CP - 86 kranpachtig verbanden 
te leggen tussen ander andere anti-fascisten an de kraakbeweging (zo er al 
een georganiseerde kraakbeweging zou bestaan), de Anne Frank Stichting, 
wereldwinkels, GroenLinks en zelfs net RaRa en de Dnitse terreurgroep RAF. 
Ik word wel eens geconfronteerd net de veer de hand liggende vraag "Ja r 

 near dat deem jnllie tech oek, fotograferen en in kaart brengen van 
tegenstanders?". Het list viper de hand dat anti-fascisten en anti-fascisne 
organisaties gegevens opsporen, verzanelen en bijhouden van rechts-extre-
misten. Daarbij horen oek fota's. Tijdens demonstraties wordt over en weer 
gefotografeerd en sinds enkele jaren ook volop gefilnd. Zowel antifa's, 
rechts-extremisten, de media els de politie waken dankbaar gebruik van de 
nienwste (video)canerasnnfjes. Het grate verschil tussen de anti-fascisme-
beweging en extreem-rechts is, dat anti-fascisten de verzamelde gegevens 
(waaronder foto's en persoonsgegevens van fascisten) niat publiceren in 
openbare en veer iedereen toegankelijke brochures. Die gegevens warden 
voarnanelijk veer intern gebruik benut: weten wie de tegenstander is en 
wear deze zich bevindt. Zo beschik ik over bepaalde gegevens van rechts-
extremisten die woonachtig zijn in Zwolle, welke gegevens tot op zekere 
hoogte mijn eigen veiligheid kunnen waarborgen. Het is heel handig on te 
weten vanuit welke hoek ik in Zwolle eventuele acties ken verwachten 



gericht tegen mijn persoon en of waning. De Anti Fascistische Aktie heeft 
nimner brochures uitgegeven die vol staan met nanen, adressen, telefoonnum-
were en foto's van rechts-extremisten. Dat gebeurt wel regelmetig binnen 
bijvoorbeeld de NVP/CP'86. In de loop van 1996 verschenen twee specials 
over vermeende tegenstanders die wonen en actief zijn in de steden Utrecht 
("Be street paraat - De rode knokploegen van het KURF, over de bruine arm 
van links in Utrecht") en Arnhem ("Arnhens gajes - Hoe rode fascisten de 
Grondwet misbruiken, extreen-linkse priv4-milities en subsidies voor 
terreur"). Opvallend is dat degenen die dit snort brochures sanenstellen 
zeer onzorgvuldig zijn. Men publiceert verkeerde nanen en adressen van 
"linkse" personen. De brochures getuigen, gelukkig, van een grate mate van 
ondeskundigheid en een gebrek aan kennis en wetenschap over de te onderzoe-
ken tegenstanders. 
Veal werk wordt verricht door de extreen-rechtse inlichtingendienst ODIN 
(Onderzoeks Documentatie en Inlichtingen Netwerk). Daze groep is voornane-
lijk actief voor de NVP/CP'86 en brengt brochures uit over vermeende 
tegenstanders. Zij houdt zich dan oak bezig met het verzamelen van gegevens 
en fate's van tegenstanders van extreem-rechts. 

Eind nei 1995 warden ikzelf en een vrouw van AFA-Zwolle thuis bezocht en 
gefotografeerd door skinheads. Zij Belden aan, vroegen near onze naam, 
maakten meteen daarop een foto en rendeu vervolgens hard weg waarna ze 
wegreden in een auto die verderop in de street stand geparkeerd. Dit was 
duidelijk het werk van ODIN. Dat ze ons hebben gefotografeerd, dear kan ik 
me nog lets bij voorstellen, gelet op .onze activiteiten en mijn positie 
binnen AFA landelijk. Anders was bet echter bij een ander voorval. 

In de tweede week van aktober 1995 gebeurde feitelijk hetzelfde bij twee 
jonge vrouwen in Zwolle. Zij werden beide 's avonds rand tien uur gefoto-
grafeerd door drie skinheads. Dit voorval zette grate vraagtekens bij mij. 
Waarom warden deze twee vrouwen op die wijze geYntinideerd? Het was een 
raadsel. EAn van de vrouwen is enige tijd bestuurslid geweest van de Zwolle 
afdeling van GroenLinks en van de wereldwinkel in Zwolle. Zij kan dus 
"interessant" zijn voor de NVP/CP'86, terwij1 ze helemeal niet actief is op 
het terrain van anti-fascisme of -racisme. Mogelijk beschikt ODIN over oude 
registergegevens van de Kamer van Koophandel in Zwolle. Dat zou een 
verklaring kunnen zijn voor het felt dat men wist wie en wear gefotogra-
feerd moest worden. Een andere reden om joist hear te fotograferen kan ik 
niet verzinnen. De andere vrouw daarentegen heeft nimmer oak near lets van 
doen gehad met "linkee" organisaties of groaperingen. Jel had zij op de 
'bewuste avond een anti-racisme poster in het kanerraan hangen. Naar, dat 
kan en nag toch seen reden zijn om oak hear te fotograferen. Eft van de 
skinheads had tegen haar gezegd dat ze nu op "de dodenlijst" stand. Die 
opmerking beschouw ik els een misselijk *kende "grap". 

Daarentegen is mij bekend uit mij voorhanden zijnde infornatie - dat 
binnen bepaalde neo-nazistische groeperingen in Europa werkelijk doden-
lijsten bekend zijn. Op die lijsten koMen de namen year van actieve anti-
fascisten uit de betrokken landen. De extreem-rechtse Engelse groepering 
Combat 18 (van het getal "18" staat de 1 voor de A uit het alfabet en de 8 
voor de H, tesamen de intitialen vornend van Adolf Hitler) publiceerde in 
hear bled "International Redwatoh" in de toner van 1995 foto's, namen en 
adressen van 15 Noorse anti-fascisten net de tekst "Wanted Dead!". Tevens 
warden de nanen en adressen vermeld van negenentwintig Engelse leden van de 
Labour Party uit Londens East End, met de tekst "Kill'en A111". 

De vrouw was dusdanig bang geworden, dat zij geruime tijd niet alleen 
thole durfde te zijn. Ik heb haar bezbcht en een uitgebreid gesprek met 
hear gevoerd. Ze bleek niets te weten over extreem-rechts en tijdens het 
gesprek steeg hear verbazing en ontzetting met de minuut. Ze waardeerde 
mijn komst en mijn verhaal. lk heb haar enigszins kunnen geruststellen. 



Op de avond van de fotografeeractie is neteen door de twee vrouwen contact 
opgenomen met de politie. Daze flan de melding niet direct al te serieus. 
Aan een van de vrouwen ward zeIfs door een agent gevraagd "Zat er wel een 
rolletje in het toestel?" en "Waaron bent u ze niet achterna gelopen?"... 
Hieruit blijkt overdnidelijk dat de situatie ernstig werd onderschat door 
de politie. Ik vind dat zeer kwalijk. 
Later vernan ik dat de drie skinheads dezelfde avond rend zeven uur in 
Nijmegen zijn geweest waar ze geprobeerd hebben ienand van AFA-Nijmegen te 
fotograferen. Van deze confronterende wijze van fotograferen gaat een zeer 
bedreigende werking nit. Inners, er bestaat een kans dat de gemaakte foto's 
vergezeld van persoonliJke gegevens van de gefotografeerden vandaag of 
norgen opduiken in een extreem-rechtse brochure met alle vervelende 
consequenties veer betrokkenen vandien. Uiteindelijk heeft een van de 
Zwolse vrouwen aangifte gedaan bij de politie. Dat ging overigens niet 
genakkelijk. Het was noodzakeliJk dat ik net haar meeging naar het pantie-
bureau, on de politie in te lichten over het "achter-de-schermen-werk" van 
de NVPICP'86 en om de ernst hiervan duidelijk te waken. Er ontstond een 
vervelende discussie over de vraag of het waken van sec een foto strafbaar 
is. In principe niet, doch mogelijk wel ale bier een bedreigende werking 
vanuit gaat. Die bedreigende werking heb ik duidelijk kunnen waken aan de 
hand van de brochure "ANTIFA MORD" welke ik nee had genonen. De recher-
cheur die de aangifte opnam, vroeg zich of of het bier wel on een strafbaar 
feit handelde en of er wel een proces-verbaal van ken warden opgenaakt. Ik 
reageerde op zijn aarzeling door te zeggen, dat on te bepalen of bet bier 
wel of niet on een strafbaar feit zou gaan er wel degelijk een proces-
verbaal van moast warden opgemaakt. Het is inners de teak van het Openbaar 
Ministerie on te beoordelen of de fotografeeractie van extreen-rechts 
strafbaar is of niet en niet van de politie. Eveneens heb ik gevraagd of 
men in de toekomat dit sport voorvallen serieus wil benaderen. De "gewane" 
agent blijkt niet alle "ins en outs" te weten met betrekking tot extreem-
rechts. Het zon aan te bevelen zijn on binnen de Nederlandse politiekorpsen 
daar wat weer aandacht aan te besteden en te streven near deskundigheidsbe-
vordering. 
De fotografeeractie van extreem-rechts in Zwolle kreeg de nodige aandacht 
in de plaatselijke, regionale en landelijke pers. Ook het televisieprogram-
na AVRO's Televizier Magazine besteedde er aandacht aan. Een cameraploeg 
'kwan op 16 oktaber naar Zwolle on mij te interviewen en de vrouw die 
aangifte had gedaan. Op 17 oktober ward het interview rend half Lien 
's avonds uitgezonden. In die uitzending deed ik bewust en weloverwogen een 
boekje open over de verderfelijke NVP/CF -86-activiteiten. Tevens werden 
ankele interne stukken van deze partij in beeld gebracht die onder andere 
wijzen op het bestaan en de werkwijze van de Nationalistische Veiligheids-
dienst van de NVP/CF'86. Ik ga ervan nit dat Hank Ruitenberg met deze 
publiciteit niet blij was. Dat bleak meteen dezelfde avond. Toen ik thuis 
naar de uitzending zat te kijken, rook ik plotseling een sterke brandlucht. 
In het trappenhuis van mijn flat waren twee dozen end papier in brand 
gestoken. Het hale trappenhuis was gehuld in een dichte mist van rook. Ik 
was de aerate die de brand ontdekte. Door een verstikkende rook rende ik 
naar beneden on de in brand staande (bananen-)dozen vol and papier met mijn 
voeten, over een drenpel, near buiten te schniven. Dat vial niet nee. Het 
lukte me niet on de buitendeur op de haak vast te zetten. Hierdoor ken de 
rook niet near buiten en had ik zeer veal melte om de dozen near buiten te 
werken. De haak bleek te zijn verbogen. Ik ben ervan overtuigd dat de beak 
met opzet was verbogen. Een doelbewuste brandstichting. De deur, wear een 
zware zogenaamde dranger aan is bevestigd die ervoor zorgt dat de deur 
autonatisch in het slot valt, moest ik met een hand openhouden. )et de,  
andere hand bedekte ik mijn mend. Uiteindelijk lukte het on de beide dozen 



near buiten te werken. Ondertussen waren made portiekbewoners near buiten 
gesneld en liepen geschrokken rand. Waren ik en de overige bewoners niet 
thuis geweest, dan hadden de gevolgen desastreus kunnen zijn! Het was voor 
mij een angstige ervaring. Ik had veel rook binnen gekregen. De volgende 
nargen heb ik aangifte gedaan bij de politie van brandstichting en bedrei-
ging waarbij ik tevens een duidelijk verband heb gelegd met de partij van 
Ruitenberg. Het was wel he'd1 toevallig, dat de brand ward gesticht op het 
moment dat ik in een televisieuitzending een boekje open deed over de 
criminele praktijken van de NVPICP'86. 

In dezelfde maand verscheen het "Vijnnunner" van het landelijke laden-
bled van de NVPICP'86, "De Revolutionaire Nationalist". In dit nummer is 
under andere een artikel opgenonen met de titel "Bilk op links". Daarin 
warden under andere mijn naam, adres (font vermeld) en telefoonnunner 
vermeld en die van Paul Rosenmtiller, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. 
Tevens wordt een oproep gedaan in dat artikel aan de laden om personen van 
GroenLinks in de gaten te houden. Zo wil de NVII/CP'86 weten wear GroenLinks 
vergadert, wie er plaatselijk actief zijn, wear laden van GroenLinks wonen, 
wat ze voor de kost doers en wat voor auto ze hebben. GroenLinks wordt door 
extreem-rechts gezien als een lastige partij die zich duidelijk uitspreekt 
tegen fasoisne en racisme. Diverse laden van GroenLinks zijn als individu-
en, op persoonlijke titel, actief in anti-fasoisne en -racisne komitees en 
organisaties. Logisch, gelet op de bloedgroapen binnen de partij. Er is een 
oude anti-fascisne traditie. Als cud CPN'er kan ik daarover meepraten. NA 
de publicatie van het artikel ontving ik bijna dagelijks, van 's morgens-
vroeg tot diep in de nacht, vervelende en sons bedreigende telefoontjes. 
Veelal warden termen gebruikt all "'linked rat", een bekende term binnen de 
NVPICP'86. Eennaal is een verband gelegd met de brandstichting. Een fascist 
had op mijn antwoordapparaat de vraag ingesproken: "Heft je al rookmelders 
gekocht?". Ook is een pear meal gezegd dat "ze" binnenkort mijzelf en mijn 
waning zullen "aanpakken" en dat "D-Day" nadert. De betekenis van het woord 
"D-Day" is me later duidelijk geworden. Ook van de dreigtelefoontjes heb ik 
aangifte gedaan bij de politie vergezeld van een cassetteband met opgenonen 
telefonische dreigementen. Degenen die me bellen zijn een aantal mien zo 
don geweest om dreigementen in te spreken op het antwoordapparaat waardoor 
ik feitelijk de beschikking kreeg over een aantoonbaar bewijs van de 
telefoonterreur. Voor mij is uiteraard duidelijk nit welke hoek daze 
telefoontjes komen. Vbar de publicatie van mijn telefoonnunner in "De 
Revolutionaire Nationalist" ontving ik nooit dreigtelefoontjes. Wanner ik 
direct reageerde op de telefonische dreigementen van een fascist, ward 
meteen de hoorn erop gegooid. Men verwacht kennelijk geen reactie van mij. 
De lol goat er dan kennelijk van af. Men wordt overbluft en weet niet te 
reageren. 

De ziekelijke hetze van de NVPICP'86 tegen GroenLinks bereikte eind 
november 1995 &en van de dieptepunten. Begin november warden in Zutphen 
pamfletjes verspreid waarin ward medegedeeld dat de "Nationale Revolutie 
Landelijk Secretariaat" met elle middelen zou trachten het GroenLinks 
congres (tevens viering van het 5-jarig bestaan van GroenLinks), dat op 25 
november - "D-Day" - in Zutphen ward gehouden, te verhinderen. De "organi-
satie" Nationale Revolutie was een ad hoc groepje rechts-extremisten waarin 
laden van de NVPICP'86 <Panda van de Kamp uit Gorssel en Nartijn Freling 
uit Rotterdam), de Friese rechts-extremist Douwe van der Bos en de Arnhem-
ner Constant Kusters een voornane nal speelden. Naar aanleiding van de 
panfletjes beeft de landelijk voorzitter van GroenLinks, Ab Harrewijn, half 
november een brandbrief gezonden aan enkele laden van GroenLinks, waaronder 
Pahl Rosenmbller en ik. In die brief deelde Harrewijm under andere made, 
dat ernstig rekening gehouden diende te warden met mogelijke rechts- 



extremistische acties op 25 november of de nacht ervoor gericht tegen de 
woningen van enkele GroenLinksers. Die brief werd tevens gezonden aan de 
Zwolse politie en andere politiekorpsen in steden waar GroenLinks-leden de 
brief van Harrewijn hadden ontvangen. In een door de Nationale Revolutie op 
22 november verzonden persbericht ward aangekondigd dat men op de 25e de 
woningen wilde gaan blokkeren van Ab Harrewijn in Utrecht en van een 
GroenLinks geneenteraadslid in Apeldoorn. De dagen voor 25 november kreeg 
ik dagelijks telefoontjes waarin dreigenenten warden geuit die alien 
betrekking hadden op die dag. Naar aanleiding van deze bedreigingen werden 
in Zwolle enkele afdoende voorzorgsnaatregelen getroffen rend mijn persoon 
en waning. Uiteindelijk bleef het bij mij, hetgeen ik oak verwachtte, bij 
dreigenenten. Wel ward op 25 november 's morgenavroeg door enkele neo-
nazi's kart gedemonstreerd bij de waning van Paul Rosenm8ller in Drieber-
gen, alwaar vernielingen in zijn tuin warden. aangericht. Bij de "Hanzehof" 
in Zutphen, waar het congres van GroenLinks plaatsvond, ward een twintigtal 
rechts-extremisten aangehouden. ender de arrestanten bevonden zich ander 
andere het Haagse NVP/CP - 86-raadslid Stewart Nordaunt, het Ratterdanse NVP/ 
CP'86-raadslid Kartijn Freling, de ex-leider van de Nederlandse Volks Unie, 
de bejaarde Mop Glinnerveen en de Constant Kusters. Zij hadden seen 
toestemming van de gemeente on te denonstreren. Ben rechts-extremist 
molesteerde een cameraman van de lokale televisie. Tevens maakte de groep 
zich, op wag near Zutphen, schuldig aan het doen van valse bonneldingen, 
waardoor enkele treinen vertragingen opliepen. Op 16 januari 1996 warden 
zestien van de gearresteerde rechts-extrenisten veroordeeld tot baetes van 
honderd of honderdvijftig gulden. Kusters kreeg vijftig uur dienstverlening 
en drie waken voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling. 
De met veal ophef aangekandigde actie van de Nationale Revolutie am met 
elle middelen het congres van GroenLinks te verhinderen, bleak een farce te 
zijn. 

Behalve de dreigtelefoontjes untying ik zo nu en dan post vanuit de NVP/ 
CP'86. Vlak voor de Keret in 1095 ontving ik een dreigbrief. De tekst van 
daze brief luidt: "Hallo vieze vuile kankerleier. Tij pakken je nag wel. 1k 
zelf zit monenteel heel dicht bij je in de buurt. Len keer, dat nag je best 
weten, heb ik je al op de korrel van mijn pistool gehad. De volgende keer 
schiet ik het hale magazijn op je leeg. Dood aan links. Slag Heil." Ik nem 
de brief niet echt serieus, dat in tegenstelling tot diverse mensen in mijn 
naaste ongeving. Vrienden en vriendinnen warden ongerust en maakten en 
maken zich zorgen. In gesprekken met bun benadruk ik iedere keer weer, dat 
ze niet zo zwaar moeten tillen aan elle aan mijn adres geuitte dreigemen-
ten. Ik doe dat, ondat ik mensen niet onnodig ongerust wil waken. Ik 
bagatelliseer bewust. Nog steeds ben ik ervan overtuigd dat vele dreigemen-
ten enkel en alleen zijn bedoeld on me te bewesen te stoppen met mijn anti-
fascisne werkzaamheden. De uitvoering van de dreigenenten is achterwege 
gebleven. Vooralsnog. Ik zwicht niet your de bedreigingen, integendeel, ze 
sterken me in mijn motivatie, on op mijn Denier actief te blijven "vechtem" 
tegen fascisne en racisne. Het ligt voor de hand dat ik zekere veiligheids-
naatregelen heb getroffen waardoor ik en mijn waning minder risico's lopen. 
Ik onderschat extreem-rechts niet, naar ga er gedoseerd en realistiach nee 
om. "Paranoia" kont in mijn, nude, woordenboek niet veer. 
De bewuste dreigbrief heb ik vanzelfsprekend in handen gesteld van de 
politie in Zwolle en aangifte gedaan. Voor nij staat onomstotelijk vast dat 
de brief afkonstig is van een lid van de NVP/CP'86. Mijn adres op de 
enveloppe was verkeerd geschreven: op de wijze zoals mijn adres stand 
vermeld in het lederiblad van de partij. Daze partij meant het niet zo nauw 
met het verifieren van gegevens over verneende tegenstanders. Hank Ruiten-
berg nam op 10 november "95 tijdens cep vraaggesprek op de lokale radio van 



Zwolle afstand van alle bedreigingen. Volgens hem is het allenaal "toeval", 
ook de verkeerd geadresseerde post aan mij.... 

De aversie tegen GroenLinks begon meer en veer zielige, maar ook 
gevaarlijke en niet te onderschatten vormen aan te nemen. 
Zo werden in januari 1996 ander de auto van een GroenLinks-raadslid in 
Spijkenisse twee molotovcocktails aangetroffen. Het betreffende raadslid 
heeft zich neernalen publiekelijk afgezet tegen extreen-rechts. In dezelfde 
naand ontvingen laden van de GroenLinks-afdeling in Groesbeek een dreig-
brief van het "Extreem Rechts Zelfverdedigings Front". In persoonlijk aan 
partijleden gezonden panfletten kondigen de afzenders aan dat "1996 een 
zwart jaar zal worden in de geschiedenis van GrbenLinks". Naar elle 
waarschijnlijkheid zitten ook bier sympathisanten of laden van de MVP/CP -86 
achter. In mei 1996 werd het GroenLinks Tweede Kanerlid Singh Varna 
gemolesteerd. In de portiek van haar Amsterdanse woning ward ze 's avonds 
opgewacht door enkele skinheads en mishandeld. Op dezelfde dag ward een 
GroenLinks-wethouder in Rotterdam in het gemeentehuis geslagen door Rene 
van Tubbergen, fractiemedewerker van Freling. 
De lafhartige aanval op Singh Varna was een triest dieptepunt. Ze werd al 
geruime tijd bijna dagelijks geYntimideerd door rechts-extremisten, 
varierend van dreigtelefoontjes tot het gooien van rommel door de brieven-
bus. Het Kamerlid voelde zich diep vernederd en was behoorlijk aangeslagen. 
Ongeveer drie waken na de molestatie, kreeg de Amsterdamse Journalist Hans 
Krikke kennis van hetgeen gebeurd was met Singh Varna. Hij ging zich in de 
zaak verdiepen en schreef een artikel over de mishandeling van het Tweede 
Kanerlid in het tweewekelijks bled Contrast van FORUM, Institmut voor 
Multiculturele Qntwikkeling. Op 20 augustus woonde Singh Varna de jaarlijk-
se herdenking bij in Amsterdam van de dertien jaar geleden vermoordde 
vijftien jarige Antilliaanse Jongen Kerwin Duinneijer. Hij ward door een 
skinhead wegens zijn zwarte huidskleur neergestoken. Na afloop van de 
herdenking stand Varna een journalist te woord van Radio 1, Be volgende dag 
werd het vraaggesprek uitgezondem. Tot mijn ontzetting deelde Singh Varna 
made, dat de bedreigingen nog steeds voortduren. Rechts-extremisten blijken 
exact te weten op welke momenten ze wel of niet thuis is. "Mocht ik weer 
een keer mishandeld warden, dan zal ik de politiek naar elle waarschijn-
lijkheid verlaten", aldus een gegnotioneerde Varna. En dat is nu joist 
hetgane wet fascisten willen bereiken. Ik hoop dan ook dat zij niet wijkt 
voor alle intimidaties en bedreigingen. Daarentegen kan ik me voorstellen 
dat het leven voor haar en hear gezinsleden door de fascistische terreur 
zwaar is geworden en dat die terreur op den duur ook haar werkzaanheden als 
parlenentarier kan gaan schaden en bemoeilijken. 

Einnen GroenLinks heeft men steeds getracbt de vele dreigementen aan het 
adres van laden binnenskaners te houden. Nen volgende de politiek van het 
Been ruchtbaarbeid geven aan de intimidaties vanuit extreenrrechts. Het 
waren "incidenten", aldus het partijbestuur. De partiftop wilde extreenr 
rechts niet in de kaart spelen,' niet de underdog-positie toespelen. lk ben 
steeds een fel tegenstander geweest van daze dood-zwijg-politiek. De 
criminele praktijken van de YVP/CP - 86 moeten bekend worden bij een groat 

publiek. Door daze zaken naar buiten te brengen, zal steeds duidelijker 
worden dat de NVP/CP'86 een criminele organisatie is. 
In het voorjaar van 1996 ben ik binnen GroenLinks near buiten getreden over 
de intimidaties en bedreigingen richting GroenLinks-leden. Er werd een 
uitgebreid interview met mij geplaatst in het landelijke ledenblad van de 
partij. Dat interview heeft het 'iodise losgenaakt zowel binnen de partij 
als er buiten. Er kwam steeds neer boven water. De pars toonde belangstel-
ling. Tongen kwemen los. Ook Ab Harrewijn began in te zien dat er duidelijk 



sprake is van een structurele yarn van intimidaties vannit de NVP/CF -66 en 
dat de bekend geworden bedreigingen en intimidat .ies geen opzich staande 
incidenten zijn geweest. Men began g.elukkig steeds neer de ernst van de 
situatie in te zien. 

Uiteindelijk heeft een en ander geleid tot bet in bet 'even roepen van 
een interne "juristen-groep" binnen de partij. In deze groep zitten leden, 
waaronder juristen en ik, waarvan een aantal daadwerkelijk te naken heeft 
gehad met bedreigingen. Daze groep gaat onderzoeken in hoeverre de rechts-
extremistiscbe NVP/CP'86 juridiscb kan warden aangepakt met betrekking tot 
onder andere het publiceren van persoonlijke gegevens van laden van 
GroenLinks in partijbladen, brochures en op Internet. Dat is een interes 
sant aspect. In het ledenblad van de NVP/CP'86 en op hear Internet-pagina's 
warden diverse persoonsgegevens verneld van leden van GroenLinks, zoale loan 
adressen en telefoonnunners en foto's. Echter, daarbij wordt geen 
ke oproep geplaatst on de genoende GroenLinksers eens te vereren met een 
bezoek of een dreigement.. Centrale vraag is in hoeverre het alleen plaatsen 
van de gegevens van laden van GroenLinks aanzet tot bet plegen van strafba-
re feiten, van misdriiven. Ik ga ervat uit dat zo langzanerhand binnen 
Justitie duidelijk is geworden, dat bepaalde incidenten een direct gevolg 
zijn van eerdere publicaties van persoonsgegevens in ledenbladen en 
brochures van extreen-rechts. De "juristen-groep" zal tevens in een artikel 
in bet ledenblad van GroenLinks een oproep plaatsen waarin leden wordt 
gevraagd on Alle vornen van intintdaties en dreigenenten te maiden bij bet 
partijbureau en er, eangifte en of melding van te doen bij de plaatselijke 
politie. Het partijbestuur handhaaft overigens wel bear 

Uiteraard kunnen leden die bedreigd worden zelf beslissen of zij 
dearmee de publiciteit in willen. Dear heb ik, en in zekere mate oak Singh 
Varna, velar gekozen. 

Binnen GroenLinks bestaat de indruk dat de politie over bet algeneen 
niet al te veal werk naakt van de diverse aangiften door GroenLinks-leden. 
De politie client hater gecoordineerd de aangiften to behandelen en lande-
lijk in kaart te brengen. Men onderschat waarschijnlijk de ernst van de 
vele uiteenlopende dreigenenten. De van nijn aangiften opgenaakte proces 
sen-verbaal bevonden zich balverwege jun_ '96 nag steeds niet op het bureau 
van de Off icier van. Justitie. Dat werd nij duidelijk toen ik begin jnli 
over een en ander een brief stuurde aan Justitie in Zwolle waarin ik 
inforneerde near de stand van taken van het onderzoek. Bind september 
ontving ik van Justitie Zwolle een reactie op miin brief. lit die reactie 
kan geconcludeerd warden dat het Openbaar Ministerie in Zwolle geen 
mogelijkheden ziet on een gericbt onderzoek in to stellen near een speci-
fieke rechts-extremist die in Zwolle betrokken is geweest bij fotografeer-
acties - ROD van Doorn uit het Utrecbtse Zeist, chauffeur van Martijn 
Freling; hij is door twee Zwollenaren herkend, echter zij durven beide, 
uit angst voor mogelijke vervelende consequenties, geen aangifte te doen -
en bij eventuele andere intinidatiepraktijken. Volgens een Zwolse Off icier 
van Justitie is er onvoldoende bewijslast in de richting van die ene 
persoon. De reactie van de Officier van Justitie sten& nij natuurlijk niet 
tevreden en de kwestie zal zeker een vervolg krijgen. Ik zal niet ontkennen 
dat de Zwolse politie een onderzoek beeft ingesteld en zelfs de door mij 
ontvangen doodsbrief heeft laten onderzoeken op onder andere vingerafdruk-
ken, near toch blijf ik van oordeel dat men neer had noeten en zou kunnen 
ondernenen. Waarom stelt Justitie geen gerechtelijk vooronderzoek in tegen 
de mogelijke verdachte, gelet op de voorbanden zijnde infornatie. Mogellik 
levert daze informatia toch onvoldoende Juridische bewiJslast op on 
uiteindelijk tot een rechtszaak to kunnen komen. 

GroenLinks is dus in het voorjaar van 1996 achter de schernen serieus en 

res 



hard aan het werk gegaan met betrekking tot een mogelijke juridische aanpak 
van extreenrrechts. Desondanks bleef en blijft men huiverig om specifieke 
gevallen van bedreigingen en intimidaties in de publiciteit te brengen. 
Dear maakt men volgens mij een denkfont. Zelfs de mishandeling van Singh 
Varna had het partijbestuur lieven binnen de burelen van het partij bureau 
gehouden. In een stad ale Amsterdam is het echter onmogelijk om dit sport 
zaken stil te houden. Het lekt nit. Je kunt dat hater veer zijn en zelf als 
partijbestuur een gedegen perscommunique uitbrengen. Het partijbestuur meet 
inzien dat met een dergelijke berichtgeving je extreem-rechts niet in de 
keart speelt. Door het criminele karakter van de NVP/CP'88 via de media, 
near ook binnen de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, aan de 
kaak te stellen, zou op den dour de partij door een gerechtelijke uitspraak 
kunnen warden verboden. Natuurlijk volgt dan de discussie of een verbod wel 
zinvol is. Gaat de partij dan niet ondergronds? Hebben "we" er dan nog wel 
vat en zicht op? Zell' ben ik er nag niet nit of een verbod de juiste wag 
is. Door een verbod wordt wel expliclet, via een gerechtelijke nitspraak, 
duidelijk genaakt dat de partij een criminele organisatie is en wordt de 
partij afgesneden van overheidssubsidies. Kortam, de partij wordt ernstig 
belemnerd in hear streven om zich nit te bouwen. De angst dat na een verbod 
de partij ondergronds gaat is, near mijn nening, relatief. De afgelopen 
jaren heeft de NVP/CP -86 al grotendeels ondergronds gewerkt. Veal van hear 
activiteiten mochten, molten en kunnen het daglicht niet aanschouwen. 
Gedurende die jaren hebben anti-fascisme en -racisme organisaties en 
groepen de partij en haar activiteiten oak goad kunnen volgen en traceren. 
Na een formeel verbod zal dat niet moeilijker of makkelijker warden. 



HOOFDSTUK 3 

DAN MAAR DE ETRAAT OF 

In de vroege ochtend van maandag 29 Januari verneen, ik uit betrouwbare 
bran, dat de Centrum Democraten op 5 februari wil - gaan demoustreren in 
Dedemsvaart. Hiernee wil de CD haar ongenoegen uiten aver het felt, dat de 
partij niet kan vergaderen in Overijssel. Zaaleigenaren willen geen ruimte 
beschikbaar stellen en burgeneesters werken oak niet mee. 
Meer is op dat moment nog niet bekend. Direct nadat ik oink op de regionale 
radio, Radio Oast, hoar van het voornemen van de CD, bel ik Cees in Twente. 
We besluiten on dezelfde ochtend een brief te faxen aan de burgeneester van 
Avereest, binnen welke geneente Dedemsvaart is gelegen. In die brief 
verzoeken wij de burgeneester de CD seen toestemning te verlenen on in 
Dedemsvaart te demonstreren. Tevens wijs ik net nadruk op de waarschijn-
lijkheid, dat de demonstratie niet slechts een CD-aangelegenheid zal zijn. 
Er bestaan een kans dat er ook sympathisanten van de NVP/CP -86 aanwezig 
zullen zijn. Wardt toch toestenming verleend voor de demonstratie, dan 
"zullen anti-fascisten genoodzaakt zijn on op 5 februari eveneens richting 
Dedemsvaart of te reizen", zo schrijf ik. Bewust laat ik achterwege wear 
een eventuele AFA-actie ult zal bestaan. Er is dus absoluut geen sprake van 
een tegen-demonstratie van AFA. Dear wordt in de brief met geen woord over 
gerept. 

In de loop der jaren leer je on te gaan met lokale overheden, hat goed 
doordacht formuleren van brieven, het kiezen van de juiste woorden en een 
juiste tekstopbouw. Een spel. Tactiek. Goad schrijven, goad lezen. lets wat 
niet voor iedereen blijkt te zijn weggelegd. 

Wearon zou de burgemeester de demonstratie van de Centrum Democraten 
moeten verbieden? Een demonstratie van extreem-rechts is, volgens mij, 
olizich al een verstoring van de openbare orde wat reden zou moeten zijn 
over te gaan tot een verbod. „re kunt verschillen van mening over wat je 
met . verstaan ander "verstoring van de openbare orde". Vele burgeneesters 
hebben in 1995 aangekondigde demonstraties van de NVP/CP - 86 op grand 
daarvan verboden. Helaas gingen lokale overheden pas over tot een verbod, 
nAdat er een zogenaande tegen-demonstratie was aangekondigd door bijvoor-
beeld een plaatselijke AFA-groep: alsof de tegen-demonstratie aanleiding 
zou kunnen geven tot wanordelijkheden, We =igen zo langzanerhand toch 
aannenen dat iedereen weet, dat het op street narcheren van rechts-
extremisten door velen in onze sanenleviug wordt gezien en ervaren als 
bedreigend, intimiderend, kwetSend en provocerend. Het ligt dan oak voor de 
hand dat op grand dAArvan, bet karakter van de demonstratie, een burgenees-
ter zou moeten overgaan tot een verbod van een extreem-rechtse, fascisti-
ache demonstratie. Daarnaast is artikel 1 van de Grondwet in dit verband 
van belang. Burgeneesters weten dat dit anti-disoriminatieartikel stelsel-
matig door aanhangers van extreem-rechtse politieke partijen wordt overtre-
den casu quo aan de fascistische leers wordt gelapt. Maar, burgeneesters 
zijn van cordeel dat aangekondigde extreem-rechtse demonstraties niet op 
di& inhoudelijke grand vooraf kunnen warden verboden. Aileen het aspect 
"dreiging van verstoring van de openbare orde" geeft een burgemeester een 
juridisch en toegestaan oneigenlijk - middel in handers on over te kunnen 



gaan tot een verbod. Dat is te betreuren, soar ik hoop dat uiteindelijk 
burgemeesters in de nabije toekomst tot een andere afweging kunnen komen om 
rechts-extremisten te beletten on te demonstreren. 
Ondanks het felt dat alle aangekondigde demonstraties van de MVP/CP -86 in 
1995 warden verboden, doken aanhangers en leden van daze partij toch op in 
de steden. Men ging over tot illegale demonstraties, veelal ongemoeid 
gelaten door de politie. Het niet-optreden door de politie is een grate 
doom in het cog van anti-fascisme groepen en organisaties. Mogelijk gaat 
dat in de nabije toekomst averechts uitwerken. Er zouden antifa's kunnen 
rondlopen die up een bepaald moment zelf gaan optreden tegen rechts-
extremisten die ondanks een verbod toch gaan marcheren, wanneer dat 
optreden door de overheid (politie en Justitie) achterwege wordt gelaten. 
Wel ging de politie tweemaal over tot het massaal arresteren van tegenstan-
dere van extreem-rechts op momenten dat er sprake was van een verboden 
demonstratie van de NVP/CP'86. 

Op 25 februari 1995 werden in Rotterdam honderdzeventig anti-fascisten 
gearresteerd en op 4 maart van datzelfde jeer in Utrecht honderdeenenzes-
tig. in Utrecht werden slechts vier aanhangers van de MVP/CP - 86 gearres-
teerd bij het NS-Centraal Station. Op die dagen was in genoemde steden 
sprake van een extreem-rechtse, illegale, demonstratie. II beyond me op 4 
maart under de vele arrestanten. Het was de eerste keer dat ik ben gearres-
teerd. In Utrecht was niet eens sprake van een tegen-demonstratie. lk stand 
met een groep gewone mensen bij het sokkeltje van een beeldje van Anne 
Frank bij de bloemenmarkt in het centrum van Utrecht. Er was op dat moment 
enige onduidelijkheid ontstaan over de "tegen-demonstratie". Die bleak door 
de burgemeester op het laatste moment verboden te zijn. Veal mensen waren 
daarvan niet op de hoogte. Eij het beeldje legden we als alternatief voor 
de verboden tegen-demonstratie bloemen; een citing van verzet tegen 
fascisme en racisme. Plotseling ward de groep omsingeld door de Mobiele 
Eenheid en ging men over tot arrestatie 	zonder dvidelijke sommaties 
vooraf om ons te verwijderen 	omdat er sprake zou zijn geweest van een 
verboden demonstratie. Er was overdreven veal ME aanwezig. Er cirkelden 
zelfs een pear politiehelicopters boven ons. De politie heeft die dag vele 
personen gearresteerd op grand van uiterlijkheden. Een bepaalde kleding-
dracht was voldoende reden voor de politie on preventief mensen op te 
pakken uit angst voor een mogelijke confrontatie met rechts-extremisten. 
Eij mijn vertrek met de trein vanuit Zwolle richting Utrecht, hoorde ik op 
het Zwolle NS-station twee nannen van de spoorwegpolitie aan een conducteur 
van de intercity Groningen/Leeuwarden - Utrecht vragen, of er in die train 
oak "radicalen" zaten. De politie was dus duidelijk op landelijk niveau al 
vroeg preventief aan het werk. Op het NS-station in Utrecht warden diverse 
personen aangehouden. Ook werden mensen opgepakt die niets wisten van welke 
demonstratie dan ook. Dat gebeurde met in de hand artikel 435a van het 
Vetboek van Strafrecht. Een artikel (""nniformverbod") uit 1935 bedoeld am 
provocerend van de NSE te kunnen aanpakken ("het in het openbaar kleding-
stukken of opzichtige onderscheidingstekens dragen of voeren, welke 
uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven"). Het is wrang dat 
dat artikel uit de Justitie-stallen ward gehaald om tegenstanders van 
fascisme te arresteren. Alle arrestanten warden afgevoerd naar het voetbal-
stadion van FC Utrecht (Galgenwaard) en dear voorgeleid aan een hnlpoffi-
cier van Justitie. Oak werd ledereen gefotografeerd, als waren het heuse 
criminelen. Zelf heb ik ongeveer vijf wren moeten doorbrengen in de kande 
catacomben van dat stadion, zonder sanitaire en andere voorzieningen, net 
vele anderen in een zogenaamde corridor cinder de tribunes welke naar het 
voetbalveld leidt. We moesten steam, stoelen waren er niet. Het was een 
tochtgat. De vi,lf wren duurden bijzonder lang. 



141Jn gedachten gingen ongewild naar de,dictatuur in het Chili van de 
roerige jaren '70 - eind jaren '80 ben ik enige tijd secretaris geweest -van 
het Zwolse Chili Komitee en betrokken geweest bij solidaritelsacties voor 
Chili. Het stadion van Santiago, "Estadio Chile", deed in die roerige jaren 
dienst als gevangenis en nartelruinte. De bekende Chileense zanger Victor 
.Tara was 46n van de vele slachtoffers van dictator Pinochet die door 
marteling in het stadion om bet leven werd gebracht. 
Onder de arrestanten in het Utrechtse stadion beyond slob selfs een 
journalist van het Algeneen Dagblad die sijn perskaart was vergeten. 
Iedereen probeerde elkaar op te nonteren, Mina niemand kende elkaar, Snel 
werd me duidelijk dat er diverse personen waren die tijdens bet dean, van 
boodschappen waren gearresteerd, omdat se toevallig bijvoorbeeld een 
"PalestiJnen"-sjawltje droegen of zwarte hoge schoenen. ("kisten") Het 
optreden van de politie blonk nit :door paniekerigheld en ward nadien door,  
seer velen 	ook in politiek Den Haag - swear bekritiseerd, terecht. Rep 
aantal gearresteerde personen, waaronder ikzelf, heeft later een klachten-
procedure aangespannen tegen de korpschef van politie in:Utrecht, Viarda. 
2ij waren alien van oordeel, dat de politie op 4 mart slob niet correct 
had gedragen en verlangden een onderzoek. Uiteindelijk heeft de politie 
erkend vele fouten gemaakt te hebben, warden negen van de ties klachten 
gehonoreerd en ontvingen alle klagers een schadevergoeding :  van de Utrechtse 
politie. 

Ik had me overigens nit principi4le overwegingen bewust laten arresterem 
in Utrecht. Een week ervoor was ik ook aanwezig in Rotterdam. Op 25 
februari bracht de ME de train tot stilstand waarin ik met vele antifa's op 
weg was naar een verboden demonstratie van de MVP/CP'.86. Vij wilden_ een 
tegen-demonstratie organiseren. Op het station meet iedere "slat gewone" 
passagier de train verlaten, waarna bijna iedere anti-fascist op het perron 
door de politie werd gearresteerd en afgevoerd. Ik ontkwam aan arrestatie, 
ondat de politie mij niet "herkende" als een anti-fascist! Terwij1 links an 
rechts on mij been bekenden warden gearresteerd, waaronder Cees, kon:it 
ongenoeid tussen een aantal began XE'ers met gevaarlijk uitziende honden 
doorlopen. Evenals de ME'ers badden- ook de schuimbekkende honden gees oog 
veer mij. Het was een vreemde ervaring. Staand in de hal van het station 
sag ik dat iedere anti-fascist geboeid tussen twee of drie )E'ers ward 
afgevoerd. Ze passeerden me allemaal op nog Been twee meter afstapd. 
Een aantal degas later, in Utrecht, wilde ik slat een tweede keer asp 
arrestatie ontkomen vanwege het felt dat de politie mij kennelijk niet slat 
als een actievoerder. Uiterlijkheden zeggen echter niets over de politieke 
motieven en gedachten van een persoon. Mogelijk ben ik nilitanter dan menig 
militant ultziende limkse, radicale autonone kraker. Door me te laten 
arresteren in Utrecht wilde ik oak op mijn nanier de confrontatie net 
politie en Justitie aan. Ik bescbil over enige justitWe kennis, opgedaan 
in de jaren die ik werksaan was op .de strafgriffie van de Zwolse arrondis-
senentsrechtbank (1981 - 1987). Zen de politie hear werk goed verrichten in 
Utrecht? Zouden regels en procedures op een juiste wijze in acht worden 
genonen? Dear was ik nieuwsgierig naar. Achteraf is geconstateerd dat dat 
alias niet het gavel is geweest. 

Dezelfde ochtend van de 29e jannari word ik gebeld door egn van: mij.n 
vele bronnen. John deelt mij nede dat morgenavond een belangrijke vergede-
ring zal plaatsvinden in de fractiekamer van de CD in het gebouw van de 
Tweede Kamer in Den Haag. Volgens hem sullen de NVP/CP"86, let Aktiefront 
Nationaal Socialisten <ANS) en de CD gaan vergaderen over de perikelet 
rondom de CD in Overijssel, over een demonstratie op 3 februari in Rotter-
dam en over de herdenking van "Kedichenr op 30 maart aanstaande. 



Belangrijke infornatie welke ik meteen verder doorspeel "het land in". 
Tussen mijn plaatselijke en provinciale activiteiten door, word ik oak op 
de hoogte gehouden van zaken die elders in het land spelen. Net  telefoontje 
maakt mij ongevraagd duidelijk, dat de konende maanden veal werk zullen 
opleveren. Er staat het nodige op stapel en niet alleen in Overijssel. De 
problemen die de CD in Overijssel ondervindt warden kennelijk hoog opgeno-
nen in de partijgeledingen: er wordt inners op landelijk niveau, tesamen 
net andere rechts-extremistische partijen, over vergaderd. 

De geplande demonstratie in Rotterdam wil men organiseren naar aanlei- 
ding van het feit dat enkele scholen in de Randstad scholieren verbieden om 
Nederlandse vlaggetjes te dragen op zogenaamde bomberjacks. Daze worden 

gezien els een citing van extreem-rechtse sympathie en vreendelingenhaat. 
Nationalistisch. Ze zijn erg populair onder aanhangers en leden van de 
NVP/CP'86. De demonstratie karat overigens enkele maanden nadat bekend ward 
dat een pear middelbare scholen in Den Haag hun leerlingen verboden een 
Nederlands vlaggetje te dragen op de mauw van hun bomberjack. Eind november 
1995 besteedde de media bier veal aandacht aan. In de Valkskrant van 21 
november reageerde NVP/CP'86 voorzitter Henk Ruitenberg op dat verbod. Hij 
verklaarde onder andere: "Ik heb gelezen dat er scholen zijn die kinderen 
weren vanwege die Nederlandse vlag. Nou ja, die vlag verbieden dan. Maar 
dat karat niet bij ons vandaan. Ons logo is het Keltenkruis. Maar hou me ten 
goede, laden van ons hebben oak wel eens een Nederlandse en/of Vlaamse vlag 
op bun jas. Op beurzen wear wij komen, bijvoorbeeld in Vlaanderen, warden 
die dingen gewoon te keep aangeboden." 
Het dragen van vlaggetjes op bomberjacks wordt nu plotseling aangegrepen 
ale aanleiding voor het houden van een demonstratie. Extreem-rechts wil 
graag de street op en zoekt naargeestig naar goed te beargumenteren redenen 
om dat te doen. 

Op 30 maart willen de CD en de NVP/CP'86 herdenken dat Lien Jeer geleden 
(29 maart 1986) een bijeenkomst van beide partijen wreed werd be4indigd 
door een actie van anti-fascisten. Er vonden destijds fusiebesprekingen 
pleats in hotel Cosmopolite in het rustieke dijkdorpje Kedichem bij 
Leerdam. Rep grate groep anti-fascisten kreeg bier lucbt van, trok naar 
Kedichem en door het gooien van onder andere een pear kleine brandbommetjes 
vloog het hotel helaas in brand. Wil Schuurnan, nu Tweede Kamerlid voor de 
CD en partner van Hans Janmaat (op 21 Juni 1996 zijn ze in Den Haag in het 
huwelijk getreden; bij staand gekleed in een donkerblauw pal, zij zittend 
in een uiterst charmante rolstoel gekleed in een beeldig cr&mekleurig 
pakje) ., raakte zwaar gewond. Ze sprang lichtelnk in paniek uit een ream 
van het brandende hotel. Er moest een been geanputeerd warden. Sindsdien 
beweegt ze rich parmattig voort in een rolstoel, ale een sport levend 
martelaarssymbool voor toen. Het geeft een leak plaatje voor een ansicht-
kaart: "Groeten vit Kedichem". Nl3 wil de CD die memorabele gebeurtenis pan 
herdenken. 

Ik was destijds nag niet actief op het terrein van anti-fascisne. Ik 
kwam net kijken in de maatschappn-kritische-politieke- en actie-keuken. 
Halverwege de jaren '80 ward ik lid van de Comnunistische Partij Nederland 
(C14), was ik actief binnen de FNV en in de vredesbeweging en was ik verder 
nauw betrokken bij solidariteitsgroepen voor landen in Latijns Amerika, 
waaronder Nicaragua en Chili. Dat ik Juist in die jaren politiek bewust 
werd had een duidelijke oorzaak. Eind 1981 kreeg ik mijn eerste echte bean. 
1k ward griffiemedewerker op de strafgriffie van de Zwolse arrondissements-
rechtbank. Boeiend en interessant werk. Leuke college's. In de loop der 
jaren began ik mij echter danig te storen, te ergeren, aan de bureaucratie, 
de te strakke ambtelijke regelgeving en de klasse-justitie. Ik zag veel 
onrecht. Een meisje dat een potje pindakaas en een pakje maandverband stal 



in een supernarkt, merest voor de politierechter verschijnen en kreeg een 
behoorlijke geldboete, terwij1 een frauderend directenr van een groat 
bedrijf een schikking kon treffen met een Officier van Justitie en ontkwam 
daardoor aan vervolging, de zaak werd geseponeerd. Dat klopt niet, daar zit 
lets goed scbeef. Zonaar een voorbeeldje. Innerlijk began ik mij steeds 
weer te verzetten tegen mijn koele, kille werkongeving. Nijn uitvoerende 
werkzaamheden als ambtenaar kon ik op den dunr niet langer verenigen met 
mijn persoonlijke en menselijke gevoelens. Ik ging me verzetten. Kreeg de 
naam van actievoerder. Als er in een weekend ergens in het land een of 
andere demonstratie was geweest ergens voor of tegen, ward mij maandagnor-
gen meteen door collega's gevraagd of ik daar oak aan had neegedaan i  zonder 
de aanleiding van de betreffende demonstratie erbij te betrekken. Als 
bijnaam bad ik oak nog eens een keer "buttonboy" gekregen. Veelal kwam ik 
op het werk met een nude, groene legerjas aan met daarop gespeld buttons 
met teksten erop tegen kernkoppen, kernenergie, voor Greenpeace, voor Chili 
en de Kicaraguaanse Sandinisten, etcetera, 
Op mijn gewone kleding mocht ik daze kleine artistieke uitingen, met een 
subtiele politieke of naatschappelijke boodschap erin verwerkt, nooit 
dragen. Als ambtenaar macht ik inmers geen blijk geven van mijn artistieke 
belangstelling en politieke belangstelling en voorkeur. Ik moest neutraal 
zijn. Doofstom. Oak tijdens verkiezingen van de dienstcommissie <onderne-
mingsraad) mocht ik pen AbvaKabo-buttons dragen. Dwars als ik was gewor-
den, had ik nit balorigheid, els een soort alternatief voor de buttons, een 
sticker van de AbvaKabo under mijn grate electronische typenachite geplakt. 
Wanneer ik niet zat te werken achter de typemachine, zette ik daze op zijn 
kant waardoor de sticker aan de onderzijde zichtbaar ward. 
Uiteindelijk nam ik in september 1987 zeif ontslag. Dat was een hele 
principigle beslissing die ik niet zonaar nam en die oak niet door iedereen 
werd begrepen. Ik heb er lang aver nagedacht. Zeif ontslag nemen betekende 
dat ik financieel terugviel van een redelijk safaris naar een bijstandsuit-
kering. Ik merest verhuizen. Ik woonde in een luxe, dvre zogenaamde terras-
woning in een Zwolse wijk en vertrok in december naar, letterlijk, een 
kamertje van vier bij vier meter. Driekwart van mijn inboedel west ik weg 
doen. Ik heb er echter nooit spijt van gehad. Wel bracht de gedwongen 
verhuizing de nodige financigle sores met zich nee. 
Na mijn ontslag kelderde mijn inkomen drastisch. De huur van mijn terraswo- 
ning ken ik niet neer opbrengen, ik kwam niet in aannerking voor hunrsubsi- 
die en zo ontstond er twee maanden huurachterstand alvorens ik het kamertje 
had gevanden via een goede vriendin. De makelaar toonde geen begrip voor 
mijn situatie. Then ik het kamertje elders in de stad eindelijk had 
gevonden er was een dreigende ontrnining en executoriale verkoop op 

komst van mijn terraswoning en inboedel 	heb ik mijn waning heel anal 
verlaten. Ik fiat bet gas en electra keurig afslniten en - vanwege mijn 
waede over de handelwijze van de makelaar - deed ik de huisslentels in een 
enveloppe en gooide daze door de brievenbus van de huismeester met een 
briefje erbij waarin ik nededeelde dat ik nit de waning was getrokken en 
alias had afgesloten en dat ik direct contact met de makelaar weigerde. Ik 
vertrok naar het leuke kamertje. Betaalbaar. Door tussenkonst van de 
Sociale Dienst kon ik de twee maanden huurachterstand in termijnen via een 
deurwaarder voldoen aan de makelaar. Dear was ik blij nee. Tot mijn stomme 
verbazing ontving ik twee maanden na mijn intrek in het kamertje een brief 
van de deurwaarder waarin deze zakelijk mededeelde dat ik wederon twee 
maanden hour moest betalen. De makelaar bleek mijn verlaten terraswoning 
nag twee maanden bewust leeg te hebben laten staan, terwij1 hij wist dat ik 
er nit was getrokken en de waning netjes had achtergelaten. Nu merest ik 
alsnog twee maanden hour, lnclusief allerlei extra "administratieve" 
kosten, betalen voor een waning wear ik niet had gewoond. Ik .had echter 6621 



cruciale fout genaakt: ik had de huur niet, zoals in het huurcontract 
stond, per aangetekend schrijven opgezegd. Moor de nakelaar hield dat 
kennelijk in, dat ik er forneel nog woonde en dat terwij1 hij wilt dat dat 
niet het geval was Eetreffende makelaar is het type van de geslaagde 
zakennan. Altijd keurig gekleed, prominent sanwezig bij diverse officAle 
gemeentelijke en andere bijeenkomsten en socio-party's en heeft zich, zoals 
dat een geslaagd zakennan betaamd, de golfsport aangeleerd. Hij heeft een 
grate handicap: seen menselijke belangstelling veer persoonlijke, financi-
ele en sociale problemen en onstandigheden van zijn individuele huurders. 

Na het ontslag zat ik lekker in mijn vel. Ik voelde me goad en steeds 
beter. Ik began oak to wennen aan het women in een studentenwoning, met een 
achttal jonge maiden. Ik leefde in dat one kleine kamertje met twee katten, 
op de begane grand aan de straatzijde. De keuken en douche moest ik delen 
met de acht studentes. Dat was even wennen. De keuken was altijd een grate 
bende, evenals de koelkast die vol zat met allerlei producten met pleisters 
erop geplakt met meisjesnamen. Verwrongen pakjes braadboter, pakken 
verzuurde melk. De hal van het huis ward regelnatig door de maiden gebruikt 
als een geneenschappelijke huil- en scheldruimte: verkering met vriendje 
uit, problemen met moeder of met de studiefinanciering. Vele problemen 
gingen aan mijn kamerdeur voorbij. 
Van alles heb ik een ding geleerd: geld maakt niet gelukkig. 

Ik bleef - na mijn ontslag bij Justitie - twee jeer baanloos, waarna 
banen volgden bij de toennalige Jongerenbeweging verbonden met de FNV, 
districtskantoor Zwolle, en bij de Eouw- en Houtbond FNV to Zwolle. and 
1992 werd ik door deze vakbond via de Kantonrechter ontslagen, direct ten 
gevolge van een landelijke reorganisatie binnen de bond. 



RUITRMBERO uvr OP CONFROWTAT.IE 

Wet veel mensen heeft verbaasd is het feit dat ik in 1980/81 mijnmilitaire 
dienstplicht heb vervuld. Ik bad toen niet kunnen vermoeden dat ik een 
aantal jaren later anti-nilitairiatische acties zou voeren met onder andere 
de op 22 juli 1996 in Eindhoven op - 647jarige leeftijd overleden vredesaati-
vist Kees Koning. In mei 1980 moest ik in dienst. Ik bad een jaar ervaor 
mijn Havo-diploma gehaald en wachtte ap "mijn "gunner". Ik werd opgeleid tot 
korporaal-administrateur. Door een ongeluk op de stormbaan in 4631 van de 
eerste weken van de opleiding in het Brabantse dorp Ossendrecht 7 nabij 
"Fokker"-Woensdrecht, had ik mijn hale diensttijd van veertien naanden vrij 
van "smev" isporten, marsen, exercitie, velddienst). Hen geluk.door een 
vervelend ongeluk. 1k.kwam na een sprang van een onderdeel opde-stornbaan, 
ongelukkig met mijn voeten op een batten balk terecht. Op die balk hadden 
zandzakken moeten liggen. De goedkope gymschoenen van Defensie, met amper 
zolen, konden mijn voeten niet behaeden voor een harde klap opdie balk. 
Door de klap versplinterde bat in "Alin voeten en is het botgruis tussen de 
pezen aan de onderkant van mijn voeten terechtgekomen. Gevolg was en is nog 
steeds dat ik heel snel moeie voeten beb en ik ze niet al te langdurig kan 
belasten. Een operatie aan een van "din voeten volgde in het militair 
hospitaal in Utrecht, sander positief resultaat. Door dit negatieve 
resultaat is beslaten om de andere voet met rust te laten. Ik ward een 

"knees". Toch ward ik niet afgekeurd, ondat ik mijn werk als administrateur 
(personeelszaken) kon blijven verrichten. 

1980. Net  van school. Nog niet bewust van het wel en wee van het (an-
ti-)nilitairisme. Twaalf maanden was ik werkzaam op de Johannes Postkazerne 
in Havelte. Het onderdeel waar ik diende zorgde voor Amerikaanse militairen 
die op bun beurt zorgden voor de bewaking van kernkoppen bij het plaatsje 
Darp, vlakbij Havelte, De Amerikaanse kernkoppenbasis bij Darp beb ik 
halverwege de jaren '80 regelnatig bezocht voor de naandelijkse blokkadeac-
ties, ledere eerste naandag van de naand nem ik vrij van mijn werk bij de 
rechtbank en vertrok near Darp. Mijn baas vond het prima dat ik aan die 
acties needeed. Als priv6-persoon stand hij politiek gezien acbter "din 
anti-nilitairistische activiteiten. Hij was raadslid voor de PvdA in het 
christelijke Veluwse Oldebroek. Maar, zei hij, als ik zou warden gearres-
teerd, dan kon dat mijn ontslag betekenen. Dat risico nan ik dan near. Een 
rare gewaarwording. Achter de geblokkeerde slagboom, door welke blokkade 
Amerikaanse legervoertuigen de basis niet op of of konden rijden, zag ik 
regelmatig militairen lopen die ik nog kende uit mijn diensttijd... Onze 
acties haalden destijds regelnatig de pers. Zelfs Sinterklaas is een keer 
tijdens een blokkadeactie gearresteerd door de narechaussee. Hen van de 
actievoerders-blokkadisten klon tijdens e'en van de blokkadeacties op 1 
december 1986, verkleed als Zwarte Piet, de slagboom over am enkele 
Nederlandse militairen die het terrain bewaakten, pepernoten te geven. Dat 
ludieke en totaal ongevaarlijke gebaar ward niet gewaardeerd. Met harde 
hand werd de hulp van Sinterklaas in de kraag gegrepen en afgevoerd. Na een 
half uur besloot de Goedheilignan eveneens over het hek te klimmen. Onder 
het door de overige demanstranten gezonden lied "Dag Sinterklaasje, 
daAaag..." ward oak hij afgevoerd. Na een aantal wren werden de twee 



Spanjaarden vrijgelaten en konden ze in de warne amen warden gesloten van 
de denonstranten die op ze waren blijven wachten. De volgende dag nnesten 
heel veal moeders hun kinderen het nodige uitleggen. In elle kranten stand 
namelijk, met foto, het onheilsbericht dat Sinterklaas was gearresteerd. 
Leuk. 
De op 26 juli 1996 in een kist van afvalhout in Tilburg begraven Kees 
Koning was regelnatig een graag geziene activist in Darp en Havelterberg. 
Bij hem ken je voor een rijksdaalder een kniptang huren tijdens een actie. 
Net  die tangen zetten we zogenaande "knipjes" in bet hekwerk rend de 
Anerikaanse basis in Darp. Dat is de enige keer geweest dat ik ooit 
onschuldig "geweld" heb uitgeoefend. Ik ben blij dat ik Kees heb gekend. 
Een narkante en gedreven, vriendelijke, vredesactivist. 

Bind 1991 werd ik plotseling onaangenaan verrast door een oproep viper 
een herhalingsoefening van twee weken. Na tien Jeer! Ik, een "knees", een 
administrateur, een vredesactivist et anti-militairist! Ik was op dat 
moment werkzaam op het Noise districtskantoor van de Bouw- en Houtbond 
FNV. Uiteraard deed ik teen alsnog een beroep op de wet gewetensbezwaren. 
Mijn verzoek ging vergezeld van diverse kranteknipsels van artikelen met 
foto's van acties van vredesactivisten waar ik zelf bij betrokken was 
geweest. Ik dachtt als men dAt ziet, wit het lager mij absoluut niet hebben 
veer een herhalingsoefening. Dat durft men niet aan. Mijn gedachten bleken 
joist te zijn. Nadat ik voor een connissie was verschenen om mijn verzoek 
mondeling toe te lichten, werd ik alsnog 	tien jaren na de vervulling van 
mijn dienstplicht 	erkend gewetensbezwaarde! Het stende mij tevreden. 
Vreemd, na zoveel jaren. 

Eigenlijk ben ik een laatbloeier als links activist en belemaal als 
anti-fascist. De aerate maal dat ik els antifa optrad was in september 1989 
tijdens de installatie in de Tweede Kamer van de CD'er Hans Jannaat. Op het 
Binnenhof beyond ik mij tussen een groep van zo'n driehonderd demonstran-
ten, voornanelijk Iranirs uit Zwolle en Marokkanen van het Komit6 Marok-
kaanse Arbeiders in Nederland. 
Mijn late opbloeien als activist betreur ik nag regelnatig. In de kringen 
waarin ik actief ben, els dertiger, ontnoet ik veel links actieve jonge 
nensen. Sons nog kinderen. Zeventien, twintig jaar Jong en al bewust, 
bewogen, solidair en zeer actief. Krakers, autonomen en anderen. Tegen 
Shell, dierennishandeling, kistkalveren, projectontwikkelaars, leegstand, 
extreenrrechts, politieke enderdrukking, de aanwezigheid van Heineken in 
Burna, nensenrechtenschendingen, toerisne near Turkije, enzovoorts. Wat 
dean deze kinderen over tien jaar vraag ik me wel eens af. Zupan ze dan 
moe gestreden zijn? Behoudend zijn geworden? Net als vele dertigers van nu, 
die actief waren eind jaren '70 en in de jaren '80. Ik hoop het niet. Het 
links activisne zie ik on mij been ineen schrompelen ale een rottende 
perzik, als een leeglopend, wegfladderend balonnetje zonder afzender. Er is 
sprake van beast apathische passiviteit. Men is over het algeneen behouden-
der geworden en neer met zichzelf bezig. Compronissen zoekend, gelijk als 
de Paarse Coalitie (PvdA, D'66 en VVD) in Den Haag. Ego!stisch. Solidari-
teit is ver te zoeken. Het wordt steeds moeiliiker on nog veal nensen op de 
been te krijgen om in verzet te komen, on bun kritische stem te laten horen 
en on te laten horen en blijken dat niet alias wat bijvoorbeeld in pelitiek 
Den Haag of in de eigen plaatselijke Geneenteraad besloten wordt, zomaar 
geaccepteerd en getolereerd kan en nag warden. Ik word daarentegen steeds 
actiever - nisschien wel tengevolge van dat overheersende passivisme van 
anderen on mij been. Ik heb mij bewust geschaard achter het groepje linkae 
activisten die de hoop nog niet hebben verioren. De strijd meet doorgaan, 
ook tegen extreem-rechts: de verloedering en verharding van onze naatschap-
phi, ontdaan van enige vorn van tolerantie jegens elkaar. On ens been zien 



we een generatie jengeren met kaalgescharenhoodden apgroeien die van de 
ene naar de andere houseparty rennen en gemieten van vele vreende kleurrij-
ke pillen en drugs die hen wegvoeren naar andere niet bestaande, nevelige 
oorden. Ze antvluchten de horde realiteit. Het lijkt op stoer, meegaand, 
gedrag. Macho-gedrag. Niet wilden onderdoen voor anderen. Gabbers! Een 
kweekvijver voor extreen-rechts. Dat concludeerde in april 1996 de histori-
cns H. Schoppen die verbonden is aan het Willem Pompe instituut voor straf-
rechtwetenschappen in Utrecht, in het tijdschrift "Justiti*le Verkennin-
gen". Hij doet onderzoek near de neiging tot het begaan van strafbare 
feiten met een racistische achtergrond door jongerengroepen, ale voetbal-
supporters, skinheads en gabbers. De laatste groep is het ergst, aldus de 
historicus. Hij verwacht dat extreen-rechts in de toekonst aansluiting zal 
blijven 2oeken bij gabbers. Ik vind dat een verontrustende ontwikkeling. 
Kinderen die vatbaar zijn voor extreem-rechtse idee&n. 	Fatsoenlijke 
gesprekken kunnen niet met ze gevoerd warden. Wat er on hen been gebeurd 
interesseert ze niet. Ze lopen rand in veel to grate broeken en jogging- en 
trainingsbroekem waarvan de krnizen tussen de knokige knietjes hangen en 
dragen trainingsjacks, die nimner door sporters gedragen zullen warden, of 
bomberjacks net een noel. Nederlands vlaggetje op de mouw. Aanhangers en 
leden van de NVP/CP'86 bezoeken honseparty's en delen fascistische propa-
ganda uit aan de jonge bezoekers. Kinderen. De anti-fascisme- en anti-
racismebeweging in het land sullen neer en weer aandacht moeten gaan 
besteden aan het groeiende rechts-extrenisme onder kinderlijke gabbers. 
Enkele gabbers van nu kunnen in de naaste toekomst fanatieke neo-nazi's 
warden. Men dient hiervoor te waken! Oak in Zwolle zie ik steeds neer 
gabbers lopen. Nu is niet iedere gabber uiteraard een sympathisant van het 
extreem-rechtse gedachtengoed, naar helaas is geconstateerd dot dat vaak 
w61 het geval is. 

Het blijft druk die maandag, 29 januari. 's Avonds ga ik naar de 
gemeenteraadsvergadering. Ik bezoek bijna alle raadsvergaderingen. Doer heb 
ik twee redenen your. De eerste reden is gewone politieke interesse (tot 
eind nei '96 zat ik de steunfractie van GroenLinks). De tweede reden is, 
het felt dat ik Ruitenberg politiek inboudelijk wil volgen. Hoe functio-
neert hij feitelijk ale politicus? Zegt hij wat over agendapunten? Konen 
eventnele uitlatingen van hem overeen met het te voeren extreem-rechtse 
politieke beleid binuen zijn partij? Hij zegt overigens zelden lets. Voor 
spek en bonen is hij aanwezig in de raadszaal. De financiele raadsvergoe-
ding strijkt hij to eenvoudig op. De raadsvergoeding vocal- Ruitenberg is in 
de eerste maanden van 1996 onderwerp van discussie geweest in de Zwolse 
politiek. Het CDA in Zwolle gooide de knuppel in het politieke Zwolse 
hoenderhok naar aanleiding van berichten in de media, dat in Alnere de 
plaatselijke politici de CD-raadsleden Erwin Gaarlandt en Nicole Vas wilden 
korten op bun raadsvergoedingen wegens veelvuldige afwezigheid. In Zwolle 
wilde het CDA laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn on Ruitenberg to 
korten op zijn vergoeding ' \vanwege zijn afwezigheid tijdens roads- en 
conmissievergaderingen. Helaas staat de wet een totale korting niet toe. 
Het Rechtspositiebesluit reads- en connissieleden (een op de Geneentewet 
gebaseerde Algemene Maatregel van Bestuur) biedt in artikel 4 de mogelijk-
held aan een gemeenteraad on bij verordening to bepalen dat ten hoogste 
twintig procent van de vergoeding wordt uitgekeerd, berekend naar het 
aantal gehauden vergaderingen. De uitkering aan het raadslid geschiedt dan 
op basis van het aantal bijgewoonde vergaderingen. De raadsvergoeding kan 
dus vow twintig pracent afhankelijk warden gesteld van het aantal bijge-
woonde raadsvergaderingen. Andere maatregelen ziet men niet zitten, ondat 
dan oak "gewone" raadsleden gedupeerd kunnen warden. Ik ben van nening dat 
de wet moot kunnen warden aangepast, waardoor enkel en alleen'extreem- 



rechtse raadsleden vanwege afwezigheid kunnen warden gekort op hun reads-
vergoedingen. Men zou als voorwaarde kunnen opnenen, dat raadsleden kunnen 
warden gekort wegens afwezigheid behoudens indien die afwezigheid een 
gevolg is van bijvoorbeeld ziekte. AFA-Zwolle heeft de fractievoorzitter 
van het CDA in Zwolle een brief gestuurd met daarin bet klennende verzoek 
on deze materie order de aandacht te brengen van de Tweede Kamer-fractie. 
Het noet mogelijk zijn on de betreffende wet aan te passen en aan te 
scherpen. Hiervoor zijn politieke wil en druk in Den Haag op het Kabinet, 
de verantwoordelijke Ministers, noodzakelijk. Er wordt veel te snel 
geredeneerd dat lets niet kan, ondat de wet dat nu eennaal niet toelaat. 
Naar de gewone burgers is hat echter moeilijk uit te leggen dat een 
raadslid, die reads- en commissievergaderingen niet bijwoont, torch maande-
lijks een aanzienlijke netto vergoeding op zijn of hear bankrekening 
gestort krijgt. Kartom, het wordt tijd dat er duidelijke politieke stappen 
gezet gaan warden om te konen tot een aanscherping van de bestaande 
regelgeving. 

De pear maal dat Hank Ruitenberg wel een raadsvergadering bijwoonde, 
hulde hij zich veelal in stilzwiJgen. Vermeer hij wel wat zei over een 
agendapunt, dan werd dear anper near geluisterd. Hiner beeft hij zich in 
de read uitgesproken of genengd in discussies over voor Zwolle zeer 
belangrijke politieke onderwerpen die leiden tot grate naatschappeliike 
onrust in de stad en tot grate financigle gemeentelijke uitgaven. Hij 
ontloopt zijn verantwoordelijkbeid els politicus en els gekozen volksverte-
genwoordiger en durft geen politieke standpunten in te nenen. Hij zwijgt, 
en wie zwijgt steam toe. 
Ruitenberg is tijdens een gemeenteraadsvergadering in 1996 een keen accoord 
gegaan met een subsidieverstrekking van tweehonderdduizend gulden ten 
beboeve van een zogenaande schakelklas in het internatlonaal basisonder-
wijs. Het ging bier on subsidie voor een klas waarin kinderen van asielzoe-
kers en vluchtelingen zitten. De fascist Ruitenberg, die asielzoekers en 
vluchtelingen liever gisteren dan norgen ziet vertrekken, stende velar het 
Collegevoorstel. Hen interessant stengedrag dat tot mijn grate verbazing 
aan iedereen voorbij is gegaan. Ik vond dat jammer. Door dat stemgedrag 
publiekelijk te waken, had aan zijn bijna zestienbonderd Zwolse kiezers 
duidelijk gemaakt kunnen warden dat hun stem in maart 1994 geen waarde 
heeft gebad en dat Ruitenberg niet serieus politiek bedrijft. Het jaar 
ervoor, in 1995 heeft het bondsbestuur van de MVP/CP -86 - inclusief 
Ruitenberg - twee geneentedeelraadsleden in Amsterdam-Zeeburg, Dekker en 
Van Eck, van de partij gerayeerd, ondat daze voor een kleine subsidie 
badden gestend bestemd voor een naaicursus voor Marokkaanse neisjes. Het 
ken vreemd verkeren in de extreenrrecbtse politick  

De politieke discussie in Zwolle om Ruitenberg te korten op zijn 
raadsvergoeding, kreeg echter geen vervolg. Media Juni 1996 naakte het 
Zwolse raadslid bekend dat hij per 1 juli niet langer deel neer zal 
uitmaken van de read. In een kart briefje aan burgemeester Jan Franssen 
deelde hij nede, om redenen die bij Franssen bekend zouden zijn, uit de 
read te stappen. Zijn besluit wekte verbazing bij het bestuur van zijn 
eigen partij, die kennelijk niet vantevoren over zijn besluit op de hoogte 
was gebracht. Het besluit was volgens mij voorspelbaar, gelet op de 
onhoudbare positie van Ruitenberg binnen de MVP/CP -86 na zijn aftreden als 
landelijk voorzitter op 18 mei. Ruitenberg zal geen opvolger in de read 
krijgen. Kanpenaar Johan van Enk, in 1994 de rummer twee op de verkiezings-
lijst, heeft te kunnen gegeven niet de lege zetel in de Zwolse read te 
willen innenen. De derde jongen op de lijst, Kanpenaar Michael-Jany 
Lenuers, is "onvindbaar°. Naar elle waarschijnlijkheid heeft oak hij de 
partij, als lid, verlaten. Van Enk houdt zich voornamelijk bezig met bet 
bezoeken van diverse fascistische bijeenkonsten en denanstraties. Hij hoort 



bij een radicale actieve groep binnen de NVP/C1 2-86 die zich near en liever 
met andere zaken bezighondt dan net politiek. Van Enk bezoekt onder andere 
de jaarlijkse IJzerbedevaart in het Belgische Diksnuide eind augustus, 
Belgi4 herdenkt dear de Vlaamse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog 
sneuvelden aan de severs van het riviertje de IJzer. De laatste jaren heeft 
extreen-rechts de herdenking aangegrepen on zich te profileren en er een 
nationalistische herdenking van te waken. Extreen-rechtse partijen -
waaronder de NVP/CP"86 - tonen in Diksnuide in diverse stands hun propagan-
danateriaal. In 1996 verstoorden aanhangers van het Vlaams Blok, Voorpost 
near oak van de NVP/CP'86 de herdenkingsbijeenkomst. Johan van Enk behoorde 
bij een groep rechts-extremistem die op de vuist ging net laden van het 
LIzerbedevaartconit6. Ruin 130 rechts-extrenisten waren al voor aanvang van 
de herdenking door de Eelgische Rijkswacht gearresteerd, waaronder het 
NVID/CP"86-raadslid Stewart Mordaunt tilt Den. Haag. De Internationale rechts-
extremisten eisen dat het comit4 de onafhankelijkheid van Vlaanderen 
geheel los van Vallonig - tot inzet naakt van de jaarlijkse IJzerbedevaart. 
Eij mij kont wel eens de gedachte opzetten, .dat de herdenking in Friesland 
van de "Slack by Warns" in de toekonst een vervanger zou kunnen warden voor 
de jaarlijkse LIzerbedevaart. Wanneer de Belgische RiJkswacht telkenmale 
hard blijft optreden tegen rechts-extremisten die de .IJzerbedevaart willen 
verstoren, dan zuuden de Internationale rechts-extremisten wel eens een 
alternatief kunnen gaan zoeken. Feitelijk is de herdenking van de "Slack by.  
Warns" oak licht "nationalistisch" getint. Nederlandse rechts-extremisten, 
onder leiding van Douwe van der Dos, hebben de afgelopen Jaren de herden-
king in Warns al met hun aanwezigheid verstoord. 

Tijdens de aerate geneenteraadsvergadering na het zonerreces op 26 
augustus ward bekend dat Ruitenberg is vertrokken near Zuld-Afrika. 

Ruitenberg heeft aangekondigd on vanavond tijdens het vragenhalfuurtje 
voor raadsleden de burgemeester vragen te stellen met betrekking tot zijn 
handing ten opzichte van het niet beschikbaar stellen van vergaderruimte 
aan de CD, in navolging van zijn brief. 
Ik blijk niet de enige geYnteresseerde toehoorder te zijn op de publieke 
tribune van de raadszaal. Schuin achter mij zie ik enkele rechts-extrenis-
ten zitten. Aanwezig zijn de CD'ers De Jong, De Regt, Waterink en Schuur-
man. Dalfsenaar Schnurnan stand op de derde pleats van de kandidatenlijst 
van de CD voor de Provinciale Statenverkiezingen in naart 1995 in Overijs-
sel. Van de NVP/CP - 86 zijn aanwezig de twee jongens Mars en Van Enk. Een 
markant gezelschap. Tijdens het betoog van Ruitenberg zit het groepje 
fascisten af en toe hoorbaar geforceerd an schaapachtig te lechers. De 
burgemeester wijst ze terecht. De aanwezigheid van het Iltrechtse CD-
raadslid De Regt is voor mij wederom een signaal dat de CD landelijk zwaar 
tilt aan de partijproblemen in Overijssel. 
Ruitenberg haalt bakzeil. Dat was te verwachten. Hij vraagt Franssen onder 
andere of bet niet de teak van de burgemeester is on de agressor te 11Jf te 
pan en niet de CD. Met "agressor" dealt hij op AFA. Jan Franssen reageert 
gedegen an antwoordt ander andere dat de brief van Ruitenberg kart noch wal 
raakt. 
Thuisgekonen duik ik meteen moe, near tevreden, mijn bed in. Ruitenberg is 
afgegaan in de raadszaal. Als geslagen honden drapers de fascisten af. 

De volgende nargen word ik vroeg gebeld door een journalist nit de 
regio. Deze vertelt mij dat de CD op 5 februari niet gaat demonstreren in 
Dedemsvaart, near folderen. De partij wil -s avonds pandletten gaan 
uitdelen aan bezoekers van een CDA-vergadering ergens in het dorp, aldus de 
journalist. Ik vind dat vreemd. Waarom zou de CD folders uitdelen aan laden 
van het CDA? Welk doel beoogt men daarmee? Publiciteit wellicht. Even 



afwachten near tot nadere infornatie binnen kont. Tussen neus en lippen 
door deelt de journalist mij ook nee, dat De Jong overweegt een klacht 
tegen mij in te dienen bij de politie in Hardenberg. Ik pijnig mijn 
hersens. Waarom een klacht tegen mij? Wat heb ik in vredesnaam gedaan? Ik 
ben benieuwd. 

Later die dag krijg ik een bizar telefoontje. Een man belt mij en 
vertelt lid te zijn van de Nieuwe Connunistische Partij Nederland (NCPN) in 
Amsterdam. Hij zegt op de hoogte te zijn van de folderactie van de Centrum 
Democraten op 5 februari aanmtaande. Ik vraag me of hoe hij dat weet, er is 
namelijk nog geen ruchtbaarheid aan gegeven. Ik hou me van de donne en zeg 
hiervan niets te weten. De man zegt van de CD-actie gehoord te hebben van 
laden van de NCPN die in Dedemsvaart wonen. Op mijn vraag waarom zijn 
partij dan niet in actie is gekomen eind '95 toen de CD een zaal had 
gereserveerd voor een openbare vergadering in Dedemsvaart, gaf hij geen 
antwoord. Hij wil op 5 februari met tien personen vanuit Amsterdam naar 
Dedemsvaart komen om een actie te handen tegen de CD. Of wij, AFA, nog wet 
gaan doen? Ah, dank ik, de aap kont uit de moues. De indruk ontstaat bij mij 
dat hij een CD'er is die mij probeert uit te horen of AFA op 5 februari nog 
lets gaat ondernemen tegen de actie van de CD. Ik ga er niet op in - mij is 
namelijk nog niets bekend over een folderactie van de Centrum Democraten, 
De onbekende persoon vraagt tevens of AFA lets gaat doen bij het komende 
congres van de CD in Hoorn. Ik vraag de man hoe hij weet dat de CD een 
congres gaat houden in het Noordhollandse Hoorn. Hij antwoordt dat de NCPN 
is geYnfiltreerd in de CD en dat hij een ledenbrief van de CD heeft 
onderschept waarin geschreven wordt over dat congres. Don: je gaat natuur-
lijk niet tegen iemand zeggen dat je geYnfiltreerd bent binnen een partij. 
Ik verzoek hem mij de bewuste ledenbrief to faxen. Tevens vraag ik zijn 
telefoonnunner en mean, Een telefoonnunner heeft hij niet, ondat "ik druk 
ben met acties". Raar. Wel geeft hij een mobiel (06-) telefoonnummer en 
zijn naam. Zijt imitialen komen overeen net die van het NVP/CP'86-raadslid 
Freling in Rotterdam. Toeval? De beloofde fax komt uiteraard - niet en 
het opgegeven 06-mummer blijkt niet in gebruik te zijn. Meteen na het 
telefoongesprek ga ik een en ander contraleren. Ik bel met bekenden van mij 
in Twente en in Amsterdam, net de vraag of ze ooit van de beller hebben 
gehoord. Einnen de NCPN is hij niet bekend. In linkse kringen in Amsterdam 
kent men de persoon ook niet. Had ik enders verwacht? Neen. De persoon 
hield een doorzichtig verhaal en gedroeg zich overdreven te W netjes. 
Ik heb geleerd voorzichtig en terughoudend te reageren op telefoontjes die 
ik niet vertrouw. Veelal wordt je neteen alert door de wijze waarop iemand 
zich uit via de telefoon. Namen en telefoonnummers noteren is heel belang-
rijk, zodat men kan warden teruggebeld cm een en ander te verifi4ren. 
Daarentegen noet.ik oak zien te voorkomen, dat ik niet al te achterdochtig 
word. 

Het is nog steeds 30 januari. Ik fax een brief aan de burgemeester van 
Avereest met het verzoek de aangekondigde folderactie van de CD te verbie-
den. Ook schrijf ik dat het, ale bet aan AFA ligt, maandagavond - 5 
februari rustig zal blijven in Dedemsvaart. Na overleg net Cees besluiten 
we on niets te doen in Dedemsvaart. We hebben de sterke indruk dat extreem-
rechts hoopt dat we een actie zullen organiseren tijdens het folderen. Het 
lijkt ens daaron verstandig on near eens thuis te blijven. Via onze 
infornatiekanalen hopen we anal te kunnen achterhalen wie er aan de 
folderactie hebben deelgenomen en wet de inhoud van de folder is. 

De volgende dag ontvang ik interessante infornatie. Ik kom in het bezit 
van het panflet dat de CD op 5 februari 's avonds wil gaan uitdelen aan 
CDA-leden in Dedemsvaart n van een aangifte tegen mij door De Jong. Het 



CDA blijkt te gaan vergaderen met de afdelingen Hardenberg, Gransbergen, 
Onmen en Avereest over een eventuele gemeentelijke herindeling. Een 
onderwerp dat in vele delen van het land actueel is en de nodige onderlinge 
gemeentelijke twisten met zich neebrengt. Het pamflet is door de burgenees-
ter van Avereest, de hoer Fijlnan, in handen gesteld van Justitie! De 
bur .gemeester wit dat .Justitie onderzoekt of de inhoud van het pamfiet 
discrininerende teksten bevat. In een interview op de regionale radio zegt 
hij net nane te duiden op teksten in de richting van AFA. In het pamflet 
staat ander andere letterliTh "De fascistische A.F.A. is een millitante 
groepering, gesteund door de PvdA en Groen-Links en probeert middels 
ordeverstoringen de Socialisten alsnog aan de nacht te helpen." De tekst op 
het pamflet schittert door taalkronbeid en -fouten. Ik vind het•handelen 
van Pijiman opnerkelijk. Het felt dat AFA heeft besloten on geen actie te 
gaan houden in Dedemsvaart;tijdens de CD-folderactie, snijdt voor de eerste 
burger van Avereest de Jyridische weg•af on de folderactie to verbieden. Er 
is namelijk nn geen sprake neer van een dreiging van de verstoring van de 
openbare orde. Mogelijk dat hij nn via de inhoud van bet pandlet alsnog 
hoopt - met help van Justitie - een grand to kunnen vinden on de actie to 
verbieden. 

De Song heeft inderdaad twee dagen geleden in zijn woonplaats een 
aanklacht tegen mij ingediend bij de politie. Na lezing van de aangifte 
schiet ik near weer eons in de loch. Het "strafbare feit" is belediging. 
Volgens de Kringvoorzitter van de Centrum Democraten in Overijssel heb ik 
tijdens een interview op Radio Oast gezegd: "Als de denonstratie niet door 
de burgemeester verboden word zou de A.F.A. zelf ingrijpen, ondat dergeliJ-
ke bijeenkonsten van de Centrun Denocraten volgens A.F.A. gepaard zanden 
gaan met racistische leuzen, panfletten en het brengen van de Hitlergroet. 
Daarnee zou de openbare orde warden verstoord." <einde citaat nit het 
proces-verbaal). De Song kwalificeert deze volgens hen door mij gedane 
nitlatingen ale aantijgi.ngen en hij voelt slab in zijn eer en suede naan 
aangetast! Ik weet dat ik dat sport uitlatingen niet kan hebben gedaan. Hoe 
kan ik opnerkingen maken over lets wat nog nooit eerder heeft plaatsgevon-
den, namelijk een demonstratie van de Centrum Democraten. Denonstraties van 
de NVP/CF - 86 hebben wel enkele nalen (verboden) plaatsgevonden en gaan 
inderdaad gepaard met het scanderen van racistische leuzen en bet brengen 
van de BitIergroet. Ik bob dot self diverse nalen =gen aanschouwen. Ik ga 
ervan uit dat De Jong niet good near de radiouitzending heaft geluisterd en 
nitlatingen van mij verkeerd heeft geYnterpreteerd. Zijn aangifte zie ik 
voortkonen nit een brok kinderlijke frustratie en woede richting AFA: de 
duivel. Goode naam en eer? De pot verwijt de bekende ketel. Vas het niet 
dezelfde De Jong die in een vraeggesprek net een journalist van de Noise 
Courant, gepubliceerd op 17 oktober 1995, letterlijk zei "de terroristen 
van de Anti-Fascistische Aktie" en een dog ervoor in de Dedemsvaartse 
Courant "de AFA is een terreurorganisatie en is uit op een linkse dicta-
tuur". Ik had een aantal aanklachten kunnen indienen tegen de rechts-
extremist De Jong, near 1k kan mijn tijd zinvoller bosteden. 
Naar aanleiding van de aangifte noest ik op 28 februari een verklaring 
afleggen bij de Hardenbergse politie. Nij word toen dnidelijk, dat De Song 
mij niet zelf had harem spreken op de regionale radio, near dat hij een 
korte nieuwsflits had gehoord. In die flits werd hetgeen ik in een inter-
view had gezegd samengevat weergegeven. Daarin zijn woorden van mij 
verkeerd weergegeven en zijn een eigen leven gaan leiden. Na mijn verkla-
ring bij de politie kreeg ik het gevoel dat de aangifte van De Jong niet 
sal leiden tot eon rechtszaak. Vernoedelijk zal het geseponeerd warden. 

Op .2 februari is het rustig. John belt me en waarschuwt ne on norgen 
niet near Rotterdam to gaan. Hij zegt "enkele CD'ers en CP'ers zijn net je 



bezig". lk zou risico's lopen in Rotterdam. Zijn informatie is altijd 
betrouwbaar an Juist gebleket. Ik neem zijn waarschuwing dam oak serieus. 
Morgan wilier( de CD en NVP/CP'86 demonstreren voor "eerherstel van de 
nationale driekleur". Vandaag ward echter bekend dat de demonstratie door 
de Rotterdamse burgemeester, Paper, is verboden, evenals de aangekondigde 
tegen-demonstratie van het Stedelijk Anti-Fascisne Overleg <SAFO). Ik neem 
mij - op aanraden van John -. voor on niet near Rotterdam te gaan. Waarom 
zijn waarschuwing negeren en idaarnee mogelijk de kans lopen in Rotterdam 
geconfronteerd te warden met geweld near mijn persoon. Men kent mij, ik ben 
bekend. Ik besluit am near 2andvoort te gaan veer een heerliike, lenge en 
ontspannende strandwandeling in de sneeuw. Verstandig. Rust inbouwen. 

Vandaag ward oak bekend dat het panilet, dat de CD in Dedemsvaart wil 
gaan uitreiken aan laden van bet CDA, volgens Justitie geen strafbare 
passages bevat. De burgemeester ken dus niet overgaan tot een verbod van de 
actie. 
's Avonds ga ik even near mijn stancaf4. Maar, oak dear laat extreen7rechts 
me niet los. lk word aangesproken door een goede vriend van me die werkzaam 
is in een bekende horecaonderneming in de stad. Gerrit vertelt me dat een 
paar dagen geleden ienand met de naam Schuurman geprobeerd heeft bij hem 
een zeal te reserveren. Gerrit was heel attent. Op hat moment dat die 
Schuurman belde, had Gerrit net de brief van Horace Nederland afdeling 
Moord-Overijssel onder ogen gekregen. Ilij vertelt bet me aan de bar. Gerrit 
kent me goed en weet wear ik zeal mee bezig ben. lk vraag hem of die 
Schuurman misschien in Dalfsen woont en of hij een zeal wilde reserveren 
veer zaterdag 24 februari. Beide vragen warden bevestigend door Gerrit 
beantwaord. lk ben blij met doze informatie. Het betreft waarschijnlijk het 
CD-lid Schuurman die in Dalfsen woont en kennelijk behoorlijk actief is 
veer de Overijsselse Kring van zijn partij. Onlangs was hij aanwezig bij de 
Zwolse gemeenteraadsvergadering in gezelschap van andermeer CD'er De Regt 
uit Utrecht. Heiden waren oak in oktober 1995 aanwezig bij het Kart Geding 
van de CD tegen een zaaleigenaar uit Dedemsvaart die onder een overeengeko-
men zaalhuurovereenkonst met de CD wilde uitkonen. Rem aardig duo am te 
zient De Regt altijd strak in.het pal: en interessant dean met een draagbare 
telefoon en een beers agenda provinciaal Schuurman, slonzig gekleed. Uit 
hetgeen Gerrit mij mededeelt, laid ik of dat de CD in Overijssel nog steeds 
tracht een zaal te vinden veer een openbare bijeenkonst en dat de brief van 
Horeca Nederland een positief effect blijkt te hebben. Het lukt de CD 
absoluut niet on. een zeal te huren. 

Het weekend is stilletjes aan me voorbij gegaan. Zaterdag heerlijk 
uitgewaaid aan het strand van Zandvoort. De zee heeft altijd een grate 
aantrekkingskracht op me gehad. Hen pear meal per jeer ben ik te vinden aan 
het Noordzeestrand. Ik ga altijd in de herfst- en winternaanden. Ken, 
storm, regen, sneeuw. Heerlijk. Pure ontspanning. Aileen. Rust. De kracht 
van de solven t  de branding. Meeuwen. Kleine strandpleviertjes druk been en 
weer renmend op hun kleine pootjes door het zeewater. Mooie kwallen. 
Schelpen. Krabbetjes. Scharen van de grate imposante Noordzeekrab. Ben 
juttersgevoel. Aan de horizon de contouren van grate schapen. Welke 
bestenming zouden ze hebben? Hoelang zullen ze onderweg zijn? Wat is de 
lading? Altijd neem ik wel wet rommel mee wat ik op het strand heb gevon-
den. Stukken visnet, kurken ballen. Vooral tegen de duinen list veal 
aangespoeld afval afkomatig van schepen. Lege drankflessen, plastic flessen 
wear smerige giledjes in hebben gezeten, stukken net en bout. Ik loop altijd 
precies langs de vloedlijn. Net  zeewater spoelt over mijn lichtbruine 
bergschoenen. Het zout wordt op een gegeven moment zichtbaar in het leer 
van de schoenen. Witte vlekken. De schoenen hebben al bet nodige meege-
maakt. Vele kilometers heb ik op ze gelopen in de Bergen van Nicaragua in 



juli 1991. Ze seven niet op, laten me mist in de steek. Sons loop 4k wel 
twintig kilometer over let strand. Van de ene near 	andere kustplaats. 

Thnisgekonen, weer terns in de bards realiteit, boor ik 's avonds nienws 
over de verboden demonstraties in Rotterdam en de arrestaties. Ik laat let 
een beetje aan me voorbiJ seen. Toch vind ik het plezierig te harem dat 
onder andere de gemeenteraadsleden Freling (NVP/CP"86) en De Regt (CD) en 
zelfs Joop Glimmerveen van de Nederlandse Yolks Unie,in Rotterdam zijn 
gearresteerd. Eindelijk weer een kordaat politieoptreden.. 

Zondagavond blijkt de NVP/CP'86 bij me aan de deny te zijn geweest . 

)ogelijk een reactie op de arrestaties in Rotterdam. Pesterijtjes van een 
pear plaatselijke aanhangers van de NVP/CP'86. De Zwolse leden van .deze 
radicals recbts-extremistische partij zijn letterlijk, op 6631 hand te 
tellen. Het stelt niets voor. lets neer aanhang. Naar, ze zijn fanatiek en 
door bun ondoordachte fanatisme gevaarlijk in hum doen en laten. Dat moet 
niet warden onderschat. Ze weten me te vinden. Er zijn twee gels stickers 
van de partij op mijn brievenbus geplakt. "Gezochtt Trotse Nederlanders" en 
"Nationale Revalutie Nu!" zijn de originele teksten erop. In kleine 
lettertjes staat oak te lezen: "verboden op andersmans eigendom te plak-
ken". Lezen kunnen lascisten ook niet. Ik heb de stickers geed kunnen 
verwijderen. Vie gaat er nu stickers plakken terwijl het buiten vochtig is. 

Dinsdag 6 februari hoar ik via brannen hoe de folderactie de avond 
ervoor in Dedemsvaart is verlopen en wie er aan hebben deelgenomen. In 
aerate instantie boor ik dat onder andere Hank Ruitenberg aanwezig is 
geweest en een man of zeven die met een busje uit Rotterdam en omgeving 
afkomstig waren. De personen in het busje zijn waarschdjnlijk neo-nazi's 
geweest nit de kring rend Freling. In ceder geval wordt mijn vermoeden 
bevestigd, dat de CD practische steun krijgt van de partij van Ruitenberg. 
Later op de dag komt weer informatie binnen. Er zijn inderdaad neo-nazi's 
nit Rotterdam in Dedemsvaart geweest. Ook laden van bet Aktiefront Natio-
naal Sozialisten (ANS). Het ANS is can kleine, doch zeer radicale groep 
nazi's. Hen van hear leiders is de Groninger Hite Roman. Het is van 
oorsprong de Nederlandse afdeling van een Duitse organisatie, Aktionsfront 
Nationaler Sozialisten. Daze groep ward in december 1983 door de Duitse 
overheid verboden wegens nazi-praktijken. De doelstelling van het ANS is 
het heroprichten van Hitlers nazipartij NSDAP en het bewerkstelligen van 
een Vierde Rijk. Het ANS geldt ook als de Nederlandse afdeling van de in 
Amerika (Lincoln, Nebraska) gevestigde NSDAP/AO. De NSDAP/AO wordt sinds 
1973 geleid door de Amerikaan Gary Lauck. Feitelijk is de NSDAP/AO een 
soort nazi postorderbedrijf. Propagandamateriaal wordt in Nederland 
voornamelijk verspreid door leden van het ANS en van de NVP/CP'86. Lauck, 
die zichzelf ziet als Hitler en arenas aan doet om daadwerkelijk op hen 
te lijken - in Amerika is zijn bijnaam "Farmbelt Fthrer" 	zat in 1995 in 
een Deense gevangenis (na arrestatie in maart tijdens can neoenazi.bijeen -
komst in Kopenhagen). De Duitse justitie was al eukele Jaren near hem op 
jacht. Hind maart 1995 Meld de Duitse politic een grootscheepseactie 
tegen neo-nazi's. In ruin tachtig woningen warden invallen gedaan. Daarbij 
ward veal nazipropagandamateriaal inbeslaggenonen dat door Lauck ward 
verspreid. Tevens werden wapens aengetroffen. Lauck verzond zijn blaadjes 
in blanco enveloppen an omslagem vanuit de Verenigde Staten of Enropese 
landen near Duitsland, wear ze warden gecopieerd en verspreid. In 1994 
pochte hij nog dat "one materiaal even moeilijk te traceren is als een 
naald in can hooiberg". In september 1995 leverde Denenarken "Hitler" nit 
aan Duitsland, nadat hij eerst had geprobeerd on politiek asiel te krijgen 
in Denenarken! In mei 1996'verscheen hij in Duitsland year de rechter 
vanwege ondermeer de distributie van nazistisch propagandameteriaal, Op. 22 
augustus werd de Amerikaanse "Farmbelt Flihrer" door een Duitse rechtbank, 



veroordeeld tot vier jeer cel wegens aanzet tot rassenhaat en misbruik van 
de vrijheid van meningsuiting. Volgens het Openbaar Ministerie in Hamburg 
is Lauck de belangrijkste verspreider van nazipropaganda voor de Duitee 
markt. Lauck is over tweeenhalf jaar weer een vrij man, aangezien hij 
vigtien naanden in voorarrest heeft gezeten. Volgens de advocaat van 
Lauck, de Frankfurter Sieg ("what's in a name"), had zijn client moeten 
warden vrijgesproken. Hij is van oordeel dat er geen strafbare feiten zijn 
gepleegd in de Verenigde Staten. Dear is het drukken van nazistisch 
nateriaal en de verspreiding ervan niet strafbaar. Strafbaar is slechts de 
smokkel ervan near het buitenland. De zaak Lauck zal nog wel enige jaren de 
genoederen bezighouden, omdat hij baser beroep tegen het vonnis heeft 
aangetekend. 

Under de Rotterdanners in Dedemsvaart beyond zich oak Remi Hageraats. 
Deze nee-nazi is halverwege de jaren tachtig tot drie maanden gevangenis-
atraf veroordeeld wegens betrokkenheid bij een bomaanslag op een Turks 
theehuis in Schiedam. Begin augustus 1996 is hij in Rotterdam aangehouden 
wagons diefstal met geweld en bedreiging. Hageraats zit in de deelraad van 
Delfshaven year de NVP/CP'86. In totaal schijnen er in Dedensvaart zo'n 
twintig fascisten aan de CD-folderactie te hebben meegewerkt, waarvan het 
merendeel afkomstig was uit de NVPICP'86. 

's Middags hou ik me even bezig met Turkije. Binnen AFA-Zwolle riCbt ik 
me, behalve op extreem-rechts, ook op hat Kurdenvraagstuk. Meerdere AFA-
groepen richten zich ook op Turkije en de Kurden. Er is inners neer te dean 
dan alleen near het bestrijden net vele middelen van extreem-rechts in 
eigen land. Ik word gebeld door een Kurdische organisatie. Daar werkt een 
goede bekende van me. Unal wil binnenkort een gesprek net me on te bespre-
ken wet we wederzijds in de toekomst veer elkaar kunnen gaan betekenen. Hij 
weet van main interesse voor net name de Kurden. We waken een afspraak. De 
politieke situatie in Turkije en Kurdistan is ingewikkeld en complex. Er 
zijn vele politieke partijen en groeperingen. Een lenge historie. Onderlin-
ge tegenstellingen binnen de partijen. Oak ander de Kurden. Eigenlijk is 
mijn belangstelling your Turkije ontstaan door een persoonlijke vriendschap 
tuseen mij en enkele in Zwolle wonende Turken en door mijn woede over het 
optreden van de Turkse overheid en het lager tegen de Kurden, welk optreden 
met geen pen is to beschrijven. Walgelijk. Het land schendt met grate 
regelmaat de nensenrechten. Gevangenen warden gemarteld en verdwijnen. 
Journalisten van linkse bladen en kranten warden het werken haast onnoge-
lijk gemaakt. Op 8 januari 1996 is de journalist Metin GOktepe, die werkte 
voor de krant Evrensel, door de politie in Istanbul vermoord. Veer verslag-
geving was hij die dag near Istanbul gereisd om de begrafenis bij to wonen 
van twee op 4 januari in de Unraniye-gevangenis vermoordde politieke 
gevangenen Urban Ozen en Rita Boyba. Tijdens die begrafenis werden ruin 
duizend nannen, vrouwen en kinderen gearresteerd. Oak Gliktepe word gearres-
teerd en near een sporthal in EyUp gebracht alwaar hij ward genarteld tot 
de dead erop volgde. Het sectierapport verneldde els doodsoorzaken een 
hersenbloeding en interne weefselbloeding ale gevolg van harde klappen op 
het hoofd. Zijn deed was een tragisch dieptepunt in het bestaan van de pas 
rinds medio 1995 bestaande kraut. Naar aanleiding van de moord op de pas 
zevenentwintig jaar jange journalist, stelde de GroenLinks Tweede Kamer-
fractie vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Hans van Mierlo. 
Amnesty International startte een bliksenactie. Jan Willem Bertens, 
nanens D'66 lid van het Europees Parlament en vice-voorzitter van de 
Connissie Mensenrechten van het Parlement, verklaarde in het Algeneen 
Dagblad van 6 februari: "Het is gevaarlijker on nu journalist in Turkije to 
zijn, dan verslaggever tijdens de Tweede Vereldoorlog." In 1995 warden 461 
journalisten gearresteerd en 14.473 burgers, in gevangenschap werden 122 



personen gedood door narteling of hnitenrechtelljke exeoutie en 184 
Kurdische dorpen warden sebombardeerd i  Aldus let jaarrapport .van de 1HD 
(Insan Haklari Dernegi), de Turkse mensenrechtenorganisatie. Een pear 
koele, kille cljfers wear veal drama's en menselijk leed achter schuil 
gaan. 
Behalve journalisten kregen in 1996 oak enkele pro-Kurdische politieke 
partijen het zwaar te verduren. In juni ward bekend dat de Turkse justitie 
de op 25 naart opgerichtte Emek Partisi (Partij van de Arbeid) wil verhle-
den, Reden is het felt dat in het partijprogranna van deze nienwe ,  partij 
ander andere aandacht wordt besteed aan het zoeien naar een democratische 
oplossing van de Kurdische kwestie. Iedere partij in Turkije die zich nit 
tegen nitbuiting, onderdrukking en onwettigheden, wordt als onwettig 
beschouwd door de Turkse overheid en verboden! Op 24 juni werd in Ankara 
gedenanstreerd tegen de dreigende opheffing van de Emek Partial. Tijdens 
die demonstratie trad de politie bijzonder hard op tegen de ruin vijIdni-
send demonstranten. Meer dan tweehonderd denanstranten raakten gewand, 
waarvan dertig zwaar, en ruin honderd werden gearresteerd. AFATZwolle zond 
nog dezelfde per fax een ondersteuningsbrief aan het partijbnreauvan de 
Emek Partisi in Ankara. 
Eveneens op 24 juni ward tljdens het congres van de pro-KurdisChe politieke 
partij HADEP (Malkin Demokrasi Partial - Democratische Volkspartij) een 
aantal arrestaties verricht. Aanleiding was het neerhalen in de congreszaal 
van .de Turkse vlag door enkele radicale jongeren. De vlag ward vervatgen 
door de KurdisChe vlag, Onder de arrestanten beyond zich de voorzitter van 
de partij, Murat Bozlak, 

De Turkse staat neemt het niet to nauw met de mensenrechtensituatie en 
treedt onevenredig hard op tegen nensen en organisaties die streven naar 
een denocratische politiek in het land. Het Leger speelt een belangrijke en 
onmenselijke ral in het repressieve bewind en heeft feite.lijk de macht in 
handen. Zo hebben Turkse soldaten erseen moeite nee om Kurden letter11,11 
te onthoofden en vervolgens trots te poseren voor een fotograaf met in de 
handen de hoofden van vermoordde Kurdische vrijheidstrijders, Begin 1996 
warden gruwelijke foto's van enkele onthoOfdingen wereldwijd gepubliceerd. 
Niet in Nederland. Aileen het weekblad Vrij Nederland besteedde er enige 
aandacht aan. Vanwege de politieke situatie in Turkije is het voor mij 
onbegrijpelijk waarom in mijn woonplaats en in vele andere steden de Turkse 
staatstelevisiezender TRT nag steeds via de kabel te ontvangen is. Deze 
sender zendt regelmatig nilitairistische propaganda nit en toont trots 
beelden van het oorlogsgeweld in Zuidoost Turkije. Dear tracht het Turkse 
lager de PKK (Partiye Karkeran Kurdistan - Kurdische Arbeiderspartij) te 
ontmantelen op een verschrikkelijke wljze. De PKK is in 1978 opgericht door 
Abdnllah Ocalan ("Apo"), toen student aan de universiteit van Ankara. De in 
bet Syrische Damascus woonachtige Ocalan is nog steeds leider van de PKK. 
De partij streeft near een onafhankelijke en a❑cialistische Kurdische 
staat. De PKK wordt gezien als staatsvijandig en een terreurorganisatie, De 
TRT toont gruweldaden "begaan door PKK-strijders". In december 1995 
kondigde de PKK een eenzijdig staakt-het-vuren af. De Turkse staat negeert 
dat. Het is voor mij een raadsel waarom de Europese politiek per 1 januari 
1996 heeft ingestemd met hat aangaan van een Donane-Unie met Turkije. 
Hierdoor warden econonische en financlgle grenzen tussen de Europese 
Gemeenschap en Turkije meer open en wordt feitelijk het regime in Turkije 
gelegitimeerd. De Tnrkse regering kondigde aan, els een snort genoegdoe-
ning, de nensenrechtensituatie in het land te verbeteren. Mooie woorden. 
Het tegendeel bleak echter het gavel te slim. De situatie verslechterde met 
de dag. Veel Turks overheidsgald verdwijnt in de Turkse defensiemacht en 
daardoor in de strijd tegen de Xurden en tegen de diverse democratiscbe 
krachten in bet land. De Nederlandse overheid had er goad earl zedaan am 



binnen Europa te pleiten voor weer politieke en economische druk op de 
Turkse regering. Door druk uit te oefenen moat de Turkse regering duidelijk 
worden gemaakt, dat zij ernst moet waken met de nensenrechten in het land 
en dat zij de dialoog moet aangaan met de Kurden. De Turkse regering moat 
gedwongen worden om een politieke oplossing te vinden voor het Kurdische 
vraagstuk. Sinds 1984 tracht Turkije de Kurdische zaak de kop in te drukken 
middels grof geweld. Hale Kurdische dorpen warden platgebrand en Kurden 
warden tot vluchtelingen in eigen land gemaakt, am nag near te zwijgen van 
de vele dade, genartelde en verdwenen Kurden. Op 5 augustus '96 verklaarde 
plotseling de vice-voorzitter van de regeringspartij DYP (Dogrn Yol Partisi 
Partij van het Juiste Pad), ]4ehmet Golhan, dat de Turkse regering onder 

voorwaarden bereid is gesprekken te beginnen met de Kurdische PKK. Hij zei 
dat het "onmogelijk is voor de staat te praten met een gewapende betide. 
Haar als die de wapens neerlegt, zijn gesprekken mogelijk via tussenperso-
nen". Daze verklaring zou een doekje voor het bloeden kunnen zijn. 1k 
twijfel den oak stark aan de oprechtbeid van de verkiaring. Een paar dagen 
later ward bekend dat het Turkse lager zich verzet tegen het plan van de 
regering. De secretaris-generaal van de Nationale Veiligheidsraad, Ilhan 
Kilic, heeft de Turkse premier duideliJk gemaakt dat elk conpromis net de 
Kurdische "terroristen" onaanvaardbaar is. 

In nei 1996, els klap op de vuurpijl, kwam mijn eigen GroenLinks 
geneenteraadfractie net het onzalige idee om een stedenband te propageren 
tussen Zwolle en de Turkse stad Bolu. Op 20 nei maakte de fractievoorzitter 
dit plan publiekelijk tijdens de behandeling van de "Voorjaarsnota" in de 
Zwolse geneenteraadvergadering. De fractie baseerde zich slechts op VVV-
achtige infornatie over de Turkse stad, verkregen na e&T1 gesprek net een in 
Zwolle wonende Turk die in Bolu is geboren en nag steeds contacten onder-
haudt net die stad. Binnen de fractie ward, ondanks mijn aandringen en 
argumenten, niet inhoudelijk gediscussieerd over de nensenrechtensituatie 
in Turkije. Oak het aangaan van overheidswege van een female stedenband 
kan naar mijn nerving els een legtinatie warden opgevat van het Turkse 
politieke en nilitaire repressieve bewind. Uiteraard zou je met een 
stedenband kunnen beogen het steunen van democratiscbe krachten in de 
Turkse partnerstad. Dat is een positieve invalshoek die ik kan anderschrij-
ven, naar doe dat niet via averheidskanalen. Binnen de Zwolse GroenLinks-
fractie keek men echter voornanelijk naar economische raakvlakken tussen 
beide steden en ward voorbijgegaan aan de politieke situatie in het land. 
Een echt linkee politieke visie kan dat niet warden genoend. Als positief 
argument voor can band met Bahl noende de fractievoorzitter oak tot 
vervelends toe dat deze stad een progressieve burgeneester heeft. Rijn 
opmerking dat die burgemeester bijvoorbeeld niets te vertellen heeft over 
de politic in zijn gemeente (die vast onder verantwoordelijkheid van de 
Gouverneur die weer direct werkt veer de regering), werd voor kennisgeving 
aangenomen. Hen en ander leidde er toe dat ik eind nei verontwaardigd en 
teleurgesteld uit de fractie stapte, na een aantal jaren actief te zijn 
geweest binnen de fractie. Daaruit ken worden afgeleid dat de kwestie mij 
bijzonder hoog zat. Mijn kennis en beschikbare infornatie aver Turkije werd 
terzijde geschoven, genegeerd, door de fractie. Dat was voor mij onverkwik-
kelijk. Men weigerde zich te verdiepen in het bij mij voorhanden zijnde 
uitgebreide archief en informatienateriaal aver Turkije, de Kurdische 
kwestie en de nensenrechtensituatie. Later in het jaar startte men in 
GroenLinks Zwolle pas een inhoudelijke discussie over het wet of niet 
aangaan van een formele stedenband met Bolu. Ben discussie die gevoerd had 
moeten warden v6ar het bekend waken van plannen am een stedenband te willen 
starten met een stad in een Europees land wear niet gesproken ken worden 
van een democratie. Naar elle waarschijnlijkheid zal het krankzinnige idee 
hiervoor, andere woorden heb ik er niet viper, van tafel warden geveegd. Er 



zijn daarentegen•enkele alternatievendenkbaar, die ik Oink in de .:fractie 
heb . voorgelegd, near waar oak gees aandacht aan ward besteed. Besloten zou 
kunnen warden am een stedenband te starten met een stad waarin diverse 
bevolkingsgroepen, dus look Kurden, woven.: Door bijvoorbeeld een stad els 
Diyarbakir in bet oosten van Turkije te)Eiezen, :geef Jeals :GroenLinks aan 
de nensenrechtensituatie serieus te nenen, Pas begin septenber verneemik 
van een Turks lid van GroenLinks in Zwolle, : dat hij al vele naanden geleden 
zelf bij de GroenLinks raadsleden met de suggestie kwan on de mogelijkheden 
te onderzoeken on een stedenband aan te gaan knopen met bijvoorbeeld 
Diyarbakir. Het ontstane plan voor een band met Bain heeft hem bijzonder 
verbaasd en biz,' vindt dat onbegrijpelljl. De fractie heeft hem ma zijn 
suggestie ninner weer benaderd en ook niet betrokken bij de Boly-variant-
discussie. 
Een tweede interessant alternatief ken zijn het adopteren van gebonbardeer-
de Kurdische dorpen. Daaraan wordt onder andere in Noorwegen gewerkt, in 
sananwerking met de Turkse nensenrechtenorganisatie IHD. 

Begin oktober 1996 maakt Amnesty International bekend dat zij een 
actiecampagne start tegen Turkije, wegens het consequente schenden van de 
nensenrechten. 
Ale betrokkene bij de Kurdische zaak, ben ik nauw betrokken bij .een eerder 
in '96 gestartte campagne on Turkije te nijden ale vakantieland. Ik ben 
actief in het Landelijk Actie Konitee Toerisneboycot Turkije. Op .12 
september organiseerde ik tesanen met nensen in Hengelo, Almelo en Deventer 
een korte protestactie bij het Turkse consulaat in Deventer. Nanens bet 
Landelijk Actie Konitee Toerismeboycot Turkije, wilden de afdelingen 
Zwolle, Twente en Deventer van de Konitee een petitie aanbieden aan de 
consul. In die petitie, welke was ondertekend door een dertigtal uiteenlo-
pende Overijsselse organisaties, wordt van de Turkse regering een verbete-
ring ge4ist van de nensenrechtensituatie in Turkije en bet aangaan van een 
dialoog met de Kurden am te komen tot een vreedzame oplossing van het 
Kurdenvraagstuk. De consul nan de petitie niet in •ontvangst en de brieven-
bus van bet consnlaat was dichtgeplakt. Nog dezelfde dag is de petitie per 
aangetekende post aan de consul verzonden. Oak deze is niet geaccepteerd en 
weer ongeopend ontvangen door bet Actie Komitee. Op 4 oktober is de petitie 
in de ongeopende enveloppe, vergezeld van een brief, aangetekend verzonden 
aan de anbassadenr van Turkije in Den Haag. In de brief schrijf ik namens 
de afdelingen Zwolle, Twente en Deventer van het Actie Konitee, ender 
andere: "Indian deze petitie ten tweede male geweigerd wordt, dan toont u 
hierdoor aan dat de Turkse overheid een halstarrige en ontkennende hooding 
aanneent met betrekking tot de nensenrechtensituatie in uw land, welke 
hooding niet langer tolerabel is. (.,.) Oak wij zullen alias in het werk 
blijven stellen on de druk op de Turkse overheid te vergroten en de Turkse 
Regering te bewegen on eindelijk eens ernst te maken met de nensenrechten-
situatie en on denocratische krachten in het land de kens te geven zich in 
alle vrijheid te kunnen uiten zonder het risico te lopen on gearresteerd, 
gemarteld en/of vermoord te warden. Hierbij denken wij niet enkel en alleen 
aan Kurden, near ook aan kritische journalisten, kranten, tijdschriften, 
schrijvers en musici, communisten, anarchisten, homosexuelen, denocratische 
politieke partijen, kritische studenten, "dwaze moaders" en vele, vele 
anderen die openlijk kritiek durven te niters op het respressieve beleid van 
de Turkse staat." 

Het is kwart voor zes 's avonds. Ik kijk near de journaaluitzending van 
TV Oast, de regionale televisiezender, Er zit een item over de folderactie 
van de CD in Dedemsvaart. Ik ben benieuwd. Ongeduldig. Het zijn moose, 
scherpe, beelden. De folder-rechts-extremisten zijn duidelijk in beeld 



gebracht en zijn te herkennen. Ik zie Ruitenberg pontificaal als een sport 
zombie rondlopen. Hij draagt een "steer" kart, bruin leren jasje. Verder 
zijn veer nij herkenbaar, uiteraard, De Regt, De Jong en Waterink. De Regt 
hoer ik op een bepaald moment zijn naam noemen. Hij heeft het over "Paul 
Oproerkraaier", een benaming die regelmatig wordt gebezigd binnen de 
NVP/CP -86. Ben ik sons lastig? Ik beschouw de bijnaam, heel arrogant, els 
een compliment. Veer de camera verklaart Ruitenberg dat hij hoopte op de 
aanwezigheid van AFA. Hij had graag de confrontatie aangegaani Wet een 
bravoure in de dep. Daze opnerking benadrukt dat Cees en ik een verstandig 
besluit hebben genomen: geen actie. Verder beweert Ruitenberg dat AFA Diets 
voorstelt. Dat is een cliche geworden veer hem - hij zou ondertussen beter 
moeten en kunnen weten. Collega De Jong daarentegen zegt veer dezelfde 
camera geen confrontatie te willen. Hij is verstandiger en diplomatieker en 
realiseert zich klaarblijkelijk dat je veer een camera meet titkijken met 
wet je zegt. De Hardenberger deelt ook nee, dat de partij vijf zalen in 
Overijssel heeft gehuurd, waarvan vier het contract hebben geannuleerd en 
een vijfde optie nog steeds open staat. Die mededeling neem ik met een 
korrel zout, aangezien mij onlangs ter ore kwam dat de CD'er Schuurnan nog 
steeds tracht een zeal te reserveren veer de openbare vergadering op de 24e 
februari. Verder zijn in de uitzending nog te zien een fascist met een 
Duitse adelaar op het kale achterhoofd getatoueerd en iemand met een 
spinneweb op de zijkant van zijn nek getatoueerd. leer opmerkelijke en 
opvallende types. 
De beelden bekijkend hoop ik dat vele Zwollenaren dit zien. 
Het wordt tijd dat men in Zwolle begint in te zien wie feitelijk dat 
keurige extreem-rechtse raadslid Ruitenberg is en wie zijn vrienden zijn. 



HOOFDSTUX 5 

ZWCIT-LE EEN NEGAT I 	DOORBRAAK 

Het is 7 februari, avond. John hangt aan ,de .telefoOn. Hij .vertelt me .dat 
vandaag of morgen De Jong-4n Ruitemberg bij de geneente Zwolle vergunning 
gaan aanvragen voor het houden van een demonstratie op zaterdag-24 lebruari 
aanstaande in de binnenstad van Zwolle. Het is betrouwbare infornatie. 
Shit!, is mijn eerste reactie. Waarom in Zwolle? Dat betekent voor mij 
waarschijnlijk seer veal werk, druk, spanning, organiseren, regelen: 
Horton, de bekende AFA-machine sal weer geolied moeten warden. De radertjes 
binnen de organisatiestructuur dienen soepel in elkaar over te gaan lopen. 
Er sal extra faxpapier aangeschaft dienen te warden. 1k sal vaker thuis 
moeten blijven, bereikbaar moeten Contacten met diverse bronten, het 
landelijk secretariaat van AFA en met Cees sullen geYntensiveerd worden en 
essentieel sijn. 
Op dit moment, 's avonds, kan ik echter nog weinig does met de zojuist 
verkregen informatie. Ik bel even met Cees. Morgenochtend ga ik actie 
ondernemen. 1k salde geneente belles en inforneren of er al een vergun-
ningaanvraag binnen is gekomen van de CD en NVP/CP'86 yam' een demonstra-
tie. Oink sal ik de redactie belles van het actualiteitenprogranma "Zwolle 
Actueel" op de lokale Zwolse radio, Uiteraard laat ik in het midden hoe ik 
aan nijn informatie kom: "Ik heb so n'n brasses", is veelal mijn standaard-
reactie. 

De volgende dag. 1k ben vanochtend extra vroeg mijn bed uit gegaan. Half 
seven. On een uur of negen bel ik met de afdeling conmunicatie van de 
geneente Zwolle. 1k vraag of men al lets gehoord of ontvangen heeft van de 
CD en YVP/CP'86. Er is nog niets bekend over een demonstratie, krijg ik als 
antwoord. De vrouw, die ik aan de telefoon help, reageert verbaasd. Zen se 
me geloven? Hoe sou ik dat van een mogelijke demonstratie van extreem-
rechts weten? Ik gaol de boors op de haak en bel de lokale onroep. Ook dear 
reageert nen verbaasd, maar oak enthousiast. Nieuws! Extreem-rechts gaat 
mogelijk de street op in Zwolle. Ruitenberg, landelijk voorzitter van de 
NVF/CP'86, woont bier. Zal de lokale onroep de primeur hebben? 
De dag vordert gestaag en er kont Been nader nieuws binnen. 
In de loop van de avond bel ik Cees. Hij vertelt me eerst wie hij allenaal 
gezien heeft op de televisiebeelden die de regionale onroep heeft gemaakt 
tijdens de folderactie van de Centrum Democraten in Dedensvaart. Cees "zit 
er wat beter in" dan ik. Interessant. Wederom krijg ik de bevestiging dat 
in bet dorpje een seer radicale groep neo-nazi's uit de ongeving van 
Rotterdam aenwezig was. Oak is ondertussen duidelijk geworden, dat daze 
groep enkel en alleen near Dedensvaart was afgereisd on eventueel aanwezige 
AFA-sympathisanten mores te leren. Waarom enders helenaal uit die beak van 
het land op een door-de-weekse avond near een dorpje als Dedemsvaart rijden 
voor een simpele, kleine, folderactie? 
1k bespreek net Cees een mogelijk te volgen tactiek van AFA met betrekking 
tot een eventuele extreem-rechtse demonstratie in None. 1'ocht de ontvan-
gen informatie van John correct blijken te zijn en willen de beide extreem-
recbtse partijen CD en NVP/CP'86 op 24 februari in Zwolle gaan denonstre -
ren, dan sal ik - zodra ik weet dat de vergunningaanvraag daadwerkelijk bij 



de gemeente ontvangen is - Jan Franssen een brief faxen. Het ligt veer de 
hand dat AFA-Zwolle en -Twente hem zullen verzoeken om beide partijen seen 
toestenming te verlenen viper een denonstratie. 1k zal met name wijzen op 
het provocerende, agressieve en discrininerende karakter van zo'n demon-
stratie en de dreiging van een grate extreem-rechtse opkonst, inclnsief een 
radicale groep uit de achterban van Ruitenberg. Wanner duidelijk mocht 
warden dat de Zwolse burgemeester niet wil overgaan tot een verbod, dan zal 
AFA zo spoedig mogelijk een tegen-demonstratie aankondigen en hiervoor 
vergunning aanvragen. "Gewone" AFA-routine. De aankondiging van een tegen-
demonstratie bleak in 1995 telkennale voldoende reden veer diverse burge-
meesters om demonstraties van extreem-rechts op voorhand te verbieden 
wegens mogelijke dreiging van verstoring van de openbare orde. Dat gebeurde 
onder andere op 14 januari in Rijswijk (gearresteerd warden dear ander 
andere de CP'86-raadsleden Ruitenberg, Pellikaan uit Hilversum en Mordannt 
uit Den Haag), 11 februari in Apeldoorn (gearresteerd ward dear onder 
andere de ANS'er Eite Homan), 25 februari in Rotterdam, 4 neart in Utrecht, 
7 maart in het Betuwse Wadenoijen bij Tiel, 17 juni in Baarle-Nassau, 22 
juli in Den Bosch en Tilburg, 5 augustus in Den Haag, 14 oktober in Venlo 
en Sittard en 9 december in Maastricht en Vaals. 
Cees en ik besluiten nu al, dat viper onze denonstratie landelijk gemobili-
seerd gaat worden en dat we dat ook publiekeliJk zullen gaan naken. Net  bij 
de plaatselijke autoriteiten kenbaar naken van een landelijke mobilisatie 
werkt drukverhogend. Intern, binnen de AFA-achterban, gaan we duidelijk 
waken dat we geen lijfelijke confrontatie met extreem-rechts willen 
aangaan. Len confronterende tegen-demonstratie, waarbij mogelijk het risico 
bestaat dat extreen-rechts en tegenstanders elkaar zullen treffen, ken zich 
keren tegen de anti-fascistische actiegroep en zal waarschijnlijk een grate 
deelnenersopkonst belemneren. Daarnaast is het een felt dat Zwolle zich 
niet leent veer een "radicale" actie of demonstratie. Zwolle is over bet 
algeneen een conservatieve stad en bepaalde actievornen worden bier al snel 
els radicaal of militant ervaren. Het ontvouwen van een spandeek in de 
raadszaal kan al door menigeen als radicaal gezien worden. In andere steden 
lacht men hierom en wordt het pas radicaal met het gooien van een verfbom-
metje of het gebruik van traangas of boterzuur. AFA-Zwolle en -Twente 
streven dan ook near een denonstratievorm die kan stennen op een brede 
maatschappelijke plaatselijke ondersteuning. 
We spreken een aantal practische zaken met elkaar af. lk zal een advocaat 
regelen. Het is gebruikelijk dat AFA-groepen in verband met demonstraties 
een aantal standaardzaken goad regelen, zoals een advocaat, een deelneners-
en omstanderspanflet, een pers- en politiewoordvoerder en een RHEA- (Eerste 
Hulp bij Akties) en arrestantengroep. In gavel van arrestaties co5rdineert 
een arrestantengroep de contacten tussen gearresteerden en bijvoorbeeld 
familieleden en de advocaat. Ook moat daze groep op de hoogte zijn van 
bijzonderheden van arrestanten, zoals of men medicijnen gebruikt en zo ja 
welke, of men vegetarische of veganistische voeding gebruikt en welke 
literatuur en dergelijke gewenst worden in de cal. Kortom, arrestanten 
(kameraden) warden niet vergeten. Integendeel! Solidariteit staat hoog in 
het antifa-vaandel. Binnen AFA is de nodige actie-ervaring aanwezig. 
Voorkonen is beter dan genezen. Alle neatregelen moeten gezien warden als 
een sport veiligheidsgordel. 

Na het lenge telefoongesprek met Cees kruip ik voldaan onder mijn 
dekbed. Gedachten en andere zaken spoken door mijn hoofd, dat zijn rust 
haeft gevonden op een zacht kussen. Eigenlijk ben ik wel blij dat er lets 
staat te gebeuren in Zwolle. Misschien is het wel goad pm de stad erns 
wakker te schudden, maar of dat nu meet gebeuren door een fascisten-
demonstratie... Het wachten is op een definitieve bevestiging. De week is 



bijna em. Morgen is het vrijdag. Volgens Johnmoet deze week het verzoek 
van de CD en NVP/CP'86 bij de geneente binnen konen. Misschien morgen? Ik 
luister naar "Net Het Oog Op Morgen"- Dit'progranne praat mij-altijd.in 

slaap. "cute Nacht Freunde,...." Een enkele keer word ik diep in de nacbt 
wakker. Ook nu. Vier uur, De radio staat nosaan, "Met Het Oog Op Morgen" 
is al enige uren afgelopen, de wekkerradio is echter blijven doorwerken. Ik 
schakel hem nit en donnel in. Hen waste sleep, nog. een pear uurtjes. 

Vrijdagmorgen. Het is koud. Ik loop near de keuken. Een vast ritueel. 
Rattan eten seven. Drie donderstralen. Asielkatten, Ern blauwe Pens en 
twee, zoals dat .beet Europese kortharen. "Gewone" huis-, tuin- en keuken- . 

 katten. 2e eten veal. De katten heb ikin.1995 in huis gehaald els direct 
gevolg van mijn werkzaamheden als chauffeur op de dierenambulance van de 
Dierenbescherming in Zwolle. Door dat werk bezocht ik vaak het dierenasiel. 
Na de katten is Beertje aan de beurt. Vers water, droog viper en een wortel. 
Beertje is een klein, bruin konijntje - eveneens uit het asiel. En niet te 
vergeten Jan. Vans water en voter. Mijn green dwergpapegaaitje. Beertje en 
Jan zitten allebei in bun eigen kooi in mijn werkkamer. Jan bezit een nooie 
riante villa op een hose poet, inclusief een schonnel en zwembadje. 
Uiteraard meet ik, voordat ik de deur uit sa, altijd zorgen dat bepaalde 
deuren in de waning dicht zijn. Voorkomen meet warden dat mijn katten net 
Jan aan de Baal kunnen gaan. Oak al zijn het huiskatten, het zijn en 
blijven roofdieren veer wie vogels natuurlijk bijzonder interessant zijn en 
kunnen zorgen voor een extra nals maaltje. Na dit alles ga ik me wassen, 
scheren, trek mijn kieren aan, zet koffie, controleer bet antwoordapparaat 
en ga snel naar de supernarkt veer wat noodzakelijke boodschappen. Weer 
thuis lees ik een pear ochtendkranten, drink een kapje koffie, eet een paar 
kadetjes met kaas en ham en de dag is begonnen. 

Het blijft 's morgens akelig stil. Stilte veer de storm die mogelijk in 
aantocht is. Ik zit te wachten op een belangrijk bericht. Wel of niet? Wel 
of seen demonstratieaanvraag van extreem-rechts? 
Aan het begin van de middag belt John. "Is er al lets bekend?", vraagt hij. 
"Nee, niets. Als ik lets boor laat ik het je wel wetent" Na John word ik 
gebeld door een journalist. Daze regienale journalist vraagt naar mijn 
reactie op bet felt dat de CD bij de geneente Zwolle vergunning heeft 
aangevraagd veer het houden van een demonstratie in Zwolle op 24 februari 
aanstaande! Hij weet neer dam John. Ik reageer "verheugd". Eindelijk. Het 
definitieve bericht. De bevestiging van de rampspeed. Werk karat op me af. 
Best wel leuk, tech? .... links actief zijn. Het zal duidelijk zijn dat de 
oorzaak voor mijn blijdschap niet verheugend is. Integendeel. Extreem-
rechts wil de straat op. Xaar, ik wil hat tech honderd procent zeker weten 
en vraag aan de journalist hoe hij dat weet. Hij blijkt in het bezit te 
zijn van de demonstratieaanvraag. Ik vraag hem of hij mij deze aanvraag 
meteen wil faxen. Gelukkig werkt de journalist nee. Infornatie-uitwisse-
ling. Vijf minuten later rolt de brief van de Centrum Democraten ICring 
Overijssel, gericht aan de "Hoogedelachtbare Heer J. Franssen" uit de .fax. 
De brief is gedateerd op vandaag, vrijdag 9 februari. fleet van de naald 
dus. Ik ga an vanuit, dat de burgemeester de brief nog niet eens in zijn 
bezit heeft en hem pas naandag op zijn bureau zal ontvanget. De inhoud van 
de door De Jong ondertekende brief is kart. Opvallend is dat alleen zijn 
neap onder de brief staat. Volgens John zou oak Ruitenberg ondertekenen. Ik 
dank dat Rtitenberg dat bewust Diet heeft gedaan. Hij is voorzicbtig en wil 
mogelijk in formele zin niet net de partij betrokken warden in conflicten 
met politie en Justitie, 

De NVP/CP'86 moat nog steeds voorzichtig zijn, er leapt namelijk nog een 
landelijke strafzaak tegen de partij. In mei 1995 zijn de vier hoofdbe-
stuursleden van de partij <Vim Beaux, Henk Ruitenberg, Stewart )Iordaunt, 



Tim Mudde en Dud-veal-sitter Win van Vijngaarden) schuldig bevonden aan 
discriminatie, belediging en het aanzetten tot haat tegen bevolkingsgroepen 
op grand van ras, godsdienst, levensovertuiging of sexuele geaardheid. Ook 
malen ze volgens de Ansterdanse rechtbank deel nit van een organisatie die 
els cognerk heeft het plegen van nisdrnven, een criminele organisatie dus. 
De bestuursleden gingen tegen het vonnis in hoger beroep, zijn vervolgens 
in december '0 veroordeeld door het Gerechtshof en hebben bij monde van 
bun advocaat, H. Anker, medegedeeld tot aan de Hoge Read door te blijven 
sullen procederen. 
Oak in financieel opzicht most de NVIVC13 '86 voorsicbtig zijn. Het landelij-
ke ledenblad van de partij roept telkennale leden op on geld te doneren, 
ondat de strafzaak veel geld host. In die oproep deelt het Dagelijks 
Bestuur van de partij mede, dat de "CP'86 verwikkeld is in een juridische 
strijd voor het behoud van de partij en de democratie in Nederland". De 
democratie ken, near mijn bescheiden nening, behouden warden, maar dan 
sullen anti-denocratische politieke partijan ale de NVP/CP - 86 van het 
toneel moeten verdwijnen. 

Nu is het formeel een CD-demonstratie, waardoor Henk Ruitenberg geen 
onnodige risico's leapt. Ik ben er van overtuigd dat de NVPICP -86 wel 
degelijk actief betrokken sal zijn bij de organisatie van de demonstratie, 
towel in voorbereidende sin els in actieve sin tijdens de demonstratie. De 
deelnane van de NVIVC13-86 aan de demonstratie is overigens wel of te Leiden 
uit de demonstratieaanvraag van De Jong. Hij schrijft namelijk under andere 
dat "...proninente leden van beide partnen..." een aantal korte taespraken 
sullen houden. Hierin rept De Jong over twee partijen. Mogelijk een 
onbewuste verschrijving van de Hardenberger. Verder wordt in de brief met 
geen woord gesproken over de partij van Zwollenaar Ruitenberg. Ale reden 
voor het houden van de demonstratie wordt aangevoerd de "starre handing" 
die Franssen aanneemt tegen de CD: het niet in de gelegenheid warden 
gesteld on in het openbaar te vergaderen. Volgens De Jong sullen angers-
geldheden uitgesloten zijn tijdens de demonstratie. De eigen ordedienst is 
goed geYnforneerd en op 5 februari heeft de CD een actie gehouden in 
Dedemsvaart die ordelijk is verlopen ondanks het feit dat AFA een tegen-
demonstratie had aangekondigd, aldus De Jong. De aankondiging dat een eigen 
ordedienst wordt ingezet is niet erg handig, dat duidt er inners op dat de 
CD een verstoring van de openbare orde verwacht. De mededeling van De Jong 
dat bet in Dedensvaart ordelijk is verlopen, is overigens te danken aan de 
afwezigheid van AFA-Zwolle en -Twente. Er is ninner sprake geweest van een 
tegen-demonstratie, seals de CD beweert. Met mole woorden en leugens 
probeert de partij een vergunning bij de gemeente los te weken. 
Behalve de formele aanvraag voor de demonstratie, heeft De Jong tevens een 
seer kart persbericht verzonden net een wel heel bijzondere, ludieke, 
inhoud. Gevoel voor galgenhumor kan de saai ogende Hardenberger De Jong 
niet warden onthouden. Hij vermeldt in het persbericht de doelstelling van 
de te houden demonstratie. Ik heb deze doelstelling een aantal malen moeten 
lesen. Lees ik het wel goed? Zit er misschien nag een enkele slaapkorst in 
mijn paghoeken? Ik begin te twijfelen aan mijn eigen verstandelijke 
vermogens. Ja, toch wel, geen enkel misverstand. Ik lees het goed. Letter-
ink staat het volgende in bet persbericht: "Onze doelstelling is dat ons 
niet de gelegenheid wordt geboden te vergaderen." Bet ultstekende, verras-
sends, doelstelling wear selfs AFA slab in kan vinden. Maar, dat Mkt me 
vanzelfsprekend. De CD wil kennelijk, aldus het bericht, niet in de 
gelegenheid gesteld warden on te vergederent Het is typerend year extreem-
rechtse partneri dat zij niet goed weten om te gaan met het gebruik van de 
Nederlandse teal, een teal, die zij gelet op hun nationalistische 
karakter - tech goed moeten zouden beheersen. 



In de loop van de avond fax ik Franssen een brief waarin AFA-Zwolle en 
-Twente verzoeken on de door de CD aangevraagde vergunning voor een 
demonstratie te weigeren. Parallel aan dat verzoek deel ik made dat anti-
fascisten uit het land graag willen deelnenen aan de aangevraagde demon-
stratie van extreem-rechts, ondat zij zich kunnen vinden in de in het 
perbericht van de CD gefornuleerde doelstelling van die demonstratie. 
Die sinsnede heb ik bewust in de brief opgenonen. Je kunt geen antifes 
beletten near Zwolle te reizen op 24 februari om sich vervolgens aan te 
sluiten bij de geplande demonstratie - ook al is die demonstratie velar en 
van rechts-extremisten. Het aansluiten van een leder willekeurig iemand -
due oak tegenstanders van extreen-rechts - bij die demonstratie, ale deze 
niet wordt verboden, is legitiem. Van die mededeling in de brief aan de 
Zwolse burgeneester gaat hopelijk een zekere dreigende werking uit. Een 
mogelijk hoog confrontatiegehalte. Een lijfelijke confrontatie tussen 
rechts-extrenisten en hun opponenten. Dreiging van verstoring van de 
openbare orde? Reden veer een verbod? Natuurlijk snapt iedereen dat De Jong 
de doelstelling, op sijn sachtst gezegd, een beetje knullig heeft gefornu-
Ieerd, goals hij het heeft verwoord, beeft hij het uiteraard niet bedoeld, 
althans daar ga ik vanuit. Maar, het stoat er nu eennaal - en op grand van 
die doelstelling zouden anti-fascisten het op de spits kunnen drijven en 
dreigen net een werkelijke deelnane aan de extreen-rechtse demonstratie. 
Onvoorstelbaar, niet realistisch, naar daarentegen wel aardig on te 
gebruiken in de papieren strijd. Ik ga ervan uit dat Franssen de humor 
ervan in ziet. Een aantal naanden later wordt mij duidelijk dat hij dAt 
gedeelte in de brief goed heeft geYnterpreteerd. In april schrijft Franssen 
een artikel over 24 februari, met als titel "Verdediging democratic 
verdient zorgvuldigheid", in het "ADO-Journaal" (kwartaalblad van Anti-
Discriminatie Bureau's). "...Nog dezelfde dag reageerde de Anti-Fascisti-
sche Aktie Zwolle net het verzoek on de demonstratie te verbieden. Tevens 
liet AFA weten dat anti-fascisten uit het hele land eat de door de CD 
aangekondigde demonstratie wilden needoen ondat men slob in de gefornuleer-
de doelstelling - het niet de gelegenheid krijgen te vergaderen - ken 
vinden. Zo weinig eenduidig had de CD haar demonstratie-aanvraag gefornu-
heard.", aldus de Zwolse burgeneester. 

De brief aan Franssen fax ik vanavond eveneens aan diverse media, zowel 
plaatselijk, regionaal ale landelijk. 

Zaterdag 10 februari. In de namiddag heb ik telefonisch overleg met 
Cees. We bespreken een denonetratiescenario. Een aantal taken wordt 
besloten. Op woensdag de 14e sullen we officieel, schrifteldjk, een tegen-
demonstratie eanmelden bij de gemeente. We zien dat als een pressiemiddel. 
Het aanvragen van een tegen-demonstratie heeft in 1995 steeds geleid tot 
een verbod van extreem-rechtse demonstraties. Cees en ik gaan ervan uit dat 
dit ook in Zwolle het geval sal zijn. We kunnen ens niet voorstellen dat de 
Zwolee burgeneester rechts-extrenisten de ruimte sal bieden on de Zwolse 
binnenstad te besmeuren met bun fascistieche gedachtengoed. De AFA-demon-
stratie sal natuurlijk ook op de 24e plaatsvinden en een uur eerder starten 
dan de demonstratie van de Centrum Democraten en de Nationale Volkspartiji 
Centrum Partij - 86. Het motto van het tegen-protest wordt "teen fascisne-
propaganda op de straat". Ook sal op woensdag een persbericht verzonden 
warden. Alle perscontacten sullen via nij gaan verlopen en op de 24e self 
sal ik, naast de contacten net de leers, ook het aanspreekpunt sijn veer de 
politic. Naar elle waarschijnlijkheid sal ik het op die dag behoorlijk druk 
krijgen. lk denk dat een tweede perswoordvoerder op 24 februari wenselijk 
is. 
Vrijdag, 16 februari, wil Cees naar Zwolle konen. We gaan dan samen de 



denonstratieroute van extreenerechts en van ons lopen, verkennen. 
Laat in de avond belt Cees weer. Hij deelt mede de landelijke mobilise-

tie te zullen gaan cotirdineren. Aan de diverse AFA-groepen in het land zal 
hij uiteenzetten wat de gang van zaken zal zijn op de dag van beide 
damonstraties. Indien demonstranten met auto's of busjes komen dan is het 
noodzakelijk dat e'en inzittende beschikt over een lijstje net daarop de 
nanen van elle inzittenden en eventuele bijzonderheden van hen, zoals medi-
cijngebruik ook dit wordt door Cees aan de groepen medegeeld. Deze 
gegevens zijn van evident belang in geval van mogelijke calandteiten, zoals 
arrestatie. Je 'wet inners met alles rekening houden, Professioneel. Na het 
gesprek met Cees ga ik naar bed. 

Zondag heb ik grotendeels voor mezeif en mijn veestapeltje. Pause. 
Aileen Unal belt. We bevestigen de al gemaakte afspraak voor een gesprek. 
Op 15 februari karat hij 's niddags bij mij thuis. 

Maandagmorgen word ik gebeld door een journalist van Radio Oast, de 
regionale radio-onroep. Hij belt naar aanleiding van de brief van AFA-
2wolle en -Twente aan Franssen waarin een verbod wordt gevraagd van de 
extreem-rechtse demonstratie. Het wordt een vervelend gesprek. Een verve-
lende journalist, op dat moment. Ietwat don oak. Ik moet ninutenlang op hem 
inpraten on enkele zaken te verduidelijken. Hij wil, volgens mij, sets 
enders horen dan ik hem vertel. Manipuleren. [lit op sensatie. Confrontatie. 
Spanning. Geweld. Escalatie. Journalistiek bedrijven in de stij1 van een 
krant als De Telegraaf. Volgens de journalist is de door de CD geformuleer-
de doelstelling van de demonstratie, in het persbericht van de partij, 
goed. "De CD baalt er toch van dat geen vergaderruinte kan warden gevon-
den?" "Ja", zeg ik, "natuurlijk, near de doelstelling beweert bet tegen-
overgestelde! Lees het dan oak goed." Ik word kwaad. Is hij nu zo don, of 
doet hij alsof? Ongelooflijk. Tevens durft hij te beweren dat AFA al een 
tegen-demonstratie heeft aangekondigd. Mijn mededeling in de brief aan de 
burgemeester, dat anti-fascisten graag willen deelnemen aan de CD-demon-
stratie ziet hij kennelijk al ala een aankondiging van een tegen-deinonstra-
tie en bij voorbaat els een dreiging van verstoring van de openbare orde. 
Het lukt me niet on een en ander aan hem te verhelderen. Het wil er niet 
bij hem in. Misschien is het nog te vroeg of wi.l hij inderdaad bewust 
andere dingen horen on een uitzending wat smeuYger te waken. Vil hij graag 
een radicale tegem-denonstratie aankondigen op de radio terwiji dat niet 
aan de orde is. Die indruk wekt hij bij mij. Waaron eigenlijk? Ik snap niet 
dat een journalist zinnen niet goed kan lezen en deze niet op een correcte 
wijze kan uitleggen en bevatten. Dit soort journalisten kan moeilijkheden 
veroorzaken en mensen en actiegroepen bewust in problemen brengen door een 
verkeerde, tendentieuze, berichtgeving gericht op slechts eigen belang. 
Vervelend, lastig. Maar, niet alleen de journalist van Radio Oost maakt 
zich hieraan schuldig. Oak de redactie van de Kabelkrant Zwolle blundert 
vanochtend met een bericht op de televisie. Ik lees, dat AFA-Zwolle en - 
Twente een tegen-demonstratie hebben aangekondigd voor zaterdag 24 februa-
ri! Kennelijk weten enkele journalisten in 2wolle weer van de plannen van 
een actiegroep dan de actiegroep zelf. Hoe verzint men het en waarom? 
Mogelijk heeft men gezamenlijk een new-age-therapiebezoakje gebracht aan 
het schitterende Tiel. Ik bel en fax meteen met de redactie van de Kabel-
krant met een verzoek tot rectificatie. De aspirientjes weet ik nag in de 
la te houden. Ze kunnen in de doordrukstrippen blijven. Kelm blijven. 
Mezelf opwinden heeft nu geen zin. Journalistiek, ach.... Ik ga near een 
sterke bak koffie zetten. Even storm afblazen. 

's Avonds heb ik veer de zoveelste hear telefonisch contact met Cees in 



Twente. We praten het nodige bij. Alles wat we deze dagen bespreken meet 
ook weer worden teruggekoppeld naar onze achterbannen voor overleg en 
goedkeuring. 
Ik vertel Cees dat ik het persbericbt wearin melding wordt gedaan van de 
AFA-tegen-denonstratie op 24 februari, dat ik woenadag de deur uit doe,•heb 
uitgebreid. Bet is een fang bericht geworden waarin AFA tevens kritisob 
ingaat op het hoe en waarom van tegen-demonstraties, bet handelen van 
lokale overheden, burgemeesters en van bet (veelal achterwege blijven van) 
politieoptreden met betrekking tot deelnemers aan illegale, verboden, 
rechts-extremistische demonstraties. We spreken vender af, dat wanneer onze 
demonstratie moat worden verboden, er niet landelijk gemobiliseerd zal 
warden. We zullen een eventueel verbod respecteren en accepteren. Tot op 
heden hebben de AFA-groepen in Overijssel op een positieve mauler bet 
nieuws gehaald met betrekking tot elle provinciale CD-kwesties. Dat meet zo 
blijven. 



HOOFDSTUK 6 

IN" G=PREK MET DE OVRRHRID 

Het is woensdag, 14 februari. Vandaag moet bet gebeuren. Het opvoeren van 
de druk, 's Morgensvroeg fax ik de AFA-aanvraag voor een demonstratie tegen 
extreenr-rechts aan de Zwolse burgeneester. Ik verneld onder andere de 
datum, het aanvangstijdstip, het motto en de to lopen route van de demon-
stratie. Ook deel ik made, dat voor die denonstratie landelijk gemobill-
seerd zal gaan warden. Ik leg met zoveel woorden uit, dat dat betekent dat 
individuele anti-fascisten, anti-fascisne en -racisme groepen en organise-
ties on andere betrokkenen vanuit heel Nederland op 24 februari richting 
Zwolle zullen afreizen. 1k ben benieuwd wat Franssen gaat doen. Gaat hij, 
nu hij in kennis is gesteld van een tegen-protest, de demonstratie van de 
CD verbieden op grand van dreiging van verstoring van de openbare orde? Zal 
hij alleen de Anti-Fascistische Aktie toestemning verlenen voor een 
denonstratie? 2a1 hij wellicht beide aangekondigde demonstraties verbieden? 
Kortom, veel is mogelijk en het zal weer in spanning wachten warden. 
De telefoon staat roodgloeiend. Journalisten, antifa's, kennissen en vele 
anderen bellen. Zelfs rechts-extremisten. Nieuwsgierig near de laatste 
stand van zaken. 

Vandaag, donderdag, word ik 's middags gebeld door de secretaresse van 
de burgeneester. Franssen wil morgenochtend een gesprek net mij. "U snapt 
zeker wel wear het over gaat he?", vraagt de vriendelijk klinkende secrete-
resse. 1k antwoord met een cynisch: "Ik heb geen flauw idee." Het gesprek 
ken alleen 's morgens om half negen plaatsvinden. "Is dat een probleem?", 
vraagt ze. Uiteraard niet. 1k ben een zogenoemd ochtendmens. Ik vraag me af 
wet de burgeneester zo al to vertellen zal hebben. Zal hij een beslult 
hebben genomen omtrent de demonstratie van AFA en die van de CD? Vil hij 
konen tot een gedachtenuitwisseling over hoe een en ander in goede banen to 
leiden valt? Vragen wear ik op dit moment nog geen antwoorden op weet. 1k 
zal moeten wachten tot morgenochtend vroeg. 

's Middags krijg ik bezoek van Unal. Even tussendoor. Vat enders. Geen 
demonstratie, geen extreem-rechts. Mijn gedachten een andere richting uit 
laten gaan. Zou dat lukken? Ik zet het antwoordapparaat aan. 
We hebben een boeiend gesprek over Turkse politiek en over de kwestie 
aangaande de Kurden. Onderwij1 zie ik het rode lanpje van het antwoordappa-
raat voortdurend flikkeren. Er konen vele telefoontjes binnen. 1k wil het 
niet zien. Niet nu in leder geval. Ik weiger het bandje af to luisteren. 
Met Unal bespreek ik oak de mogelijkheid om half naart near Turkije en 
Kurdistan to gaan els lid van een internationale waarnemersdelegatie. De 
Kurden vieren jaarlijks op 21 neart bun eigen nieuwjaarsfeest: Nevroz. 
Nevroz komt voort uit het eerste verzet van Meden en Perzen tegen het 
despotisme van het Assyrische rijk in 512 voor Christus. Kawe, een snide-
zoon, organiseerde het verzet. Hij vluchtte de Bergen in en ontstak grate 
vuren op de toppen, els een rein voor de dorpelingen dat de strijd zijn 
aanvang nam. Dat was op 21 maart. Het vuur zuiver en heilig element 
volgens de leer van de profeet Zarathustra - is steeds symbool gebleven van 
het licht tegenover het kwade. Nevroz is een feast van eon nieuw begin en 
bij uitstek een feast van de Kurdische identiteit. Over de hole wereld 



wordt Nevroz uitbundig sevierd, ook in Turkije. De laatste jaren is het 
feest tevens een openlijk protest geworden tegen het overheidsbeleid 
richting de Kurden. Diverse nalen hebben de Turkse politie en het leger 
hard opgetreden tegen feestvierende Kurden. Sinds een pear jeer is daarom 
een Internationale waarnenersdelegatie aanwezig in Turkije. De leden ervan 
stellen zich op tussen de Kurden en het leger en de politie. Men maakt 
foto's en schrijft rapporten. Het lijkt ne zeer boeiend en interessant om 
me aan te sluiten bij een delegatie. ik zeg Unal toe dat ik er serieus over 
na zal denken. Ik moet echter wel snel beslissen. Als ik ga, ga ik els 
afgevaardigde van AFA. De aan de reis verbonden kosten Bien ik in principe 
zel.f te betalen. Maar, er bestaat een kans dat AFA-groepen fdnancieel 
bijapringen. 
Na ongeveer drie wren praten vertrekt Unal. Zodra hij de deur nit is begint 
bij mij het denkproces te werken. Ik sta positief ten epziohte Yen een 
nogelijke deelnane aan de delegatie. Eigenlijk heb ik nu al besloten pm.= 
definitief aan te Belden; nog,seen half uur na het gesprek. 

Alin antwoordapparaat heeft geduldig op me gewacht. Eetreenerechta:staat 
te popelen on aandacht. Ik noet weer aan het werk. Vooruit dan maar. 

Door de drukke werkzaanheden vliegen de dagen voorbij.. Het is vrijdag. 
De dag waarop het gesprek met Jan Franssen zal plaatsvinden. On half negen 
word ik in het geneentehnis verwacht. Het is over.igens niet de eerste keer 
dat ik een gesprek heb met de burgemeester. In 1995 ben ik zo vrij geweest 
on nezelf bij hem nit te nodigen, als AFA-vertegenwoordiger, veor een 
kennisnakingsgesprek. Dat leek me destijds zinvol. 1k heb op 30 maart een 
uur net hen gesproken. Over mijn persoon, waarom ik politiek actief ben, 
over AFA en over extreem-rechts en dan net name over de 1iVP/CP'86 waarvan 
het Zwolse raadslid Rnitenberg landelijk voorzitter is. Het was een lenk, 
genoedelijk en vertrouwelijk gesprek. Ongedwongen, niet forneel aan een 
bureau of grate "directie"-tafel, naar gewoon op een bank. Franssen kwam 
tijdens het gesprek op mij over als een vriendelijk persoon, lemand die 
goed luistert, die je serlens neent, als ienand die oprecht.extreem-rechts 
verafschuwt, maar ook kwam hij op mij over els een echte liberaal, een 
VVD- er. Oud VVD Tweede Kanerlid. Onderwijsspecialist. Synpathiek als 
persoon. Als burgemeester en als voorzitter van de geneenteraad daarentegen 
strak en forneel. Sons te. Hij biedt weinig ruinte voor ludieke mitepattin-
gen van de zijde van een enkel raadslid tijdens raadsvergaderingen. 
Franssen hanteert letterlijk het .voorzittershanertje net, grate regelnaat 
tijdens de vergaderingen. Hij sleet er niet extreem hard mee t  maar wel 
resoluut en vastbaraden. Hamertje tik. Ontbreek het hamertje, dam ontstaat 
er lichtelijke paniek bij. de burgervader. 
Vandaag sal dan een tweede gesprek, van geheel andere orde, plaatsvinden. 
Geen ketnisnakingsgesprek. 

On acht unr sla ik de voordeur achter me dicht. Ik stap op nijn fiats. 
Ruin op tijd ben ik het geneentehuis. Vat staat ne dear te wachten? Vat 
gaat Jan Franssen mij mededelen? Vat heeft hij besloten? Heeft hij fiber-
haupt wel een besluit genomen? Ik sal de antwoorden waarschijnlijk dedeldjk 
horen. In de grate kauer van de burgemeester aangekonen, zie ik dat de 
Kabinetschef ook bij het gesprek aanwezig zal slit. Voorstellen, handje 
schudden. Het gesprek kan beginner. Het fluitsignaal heeft gekionken. 
Franssen valt met de deur in hull: de CD en NVP/CP'86ulegen demonetreren! 
Ik sin even dicht. Ik mat hetgeen ik zojuist gehoord heb op ne inwerken. 
Langzaam. Hoe is dit mogelijk?! Xijn verbazing zwelt direct na die korte 
mededeling aan. In mijn lichaam vat een zwoel briesje aver in een kille 
zware orkaan. Het broeit. Stilte. Franssen vervolgt het gesprek: de beide 
AFA-groepen mogen oink demonstreren! Ik geloof mijn oren niet. Missehien 



begrijp ik het niet. Koffie wordt geserveerd door een vriendelijk knikkende 
bode. Na het drinkers van een pear slokken besef ik dat ik wel degelijk goed 
heb geluisterd. Extreen-rechts 611 tegenstanders nogen beide demonstreren op 
dezelfde dag. Uniek. Zwolle heeft de twijfelachtige ear hierdoor verkregen 
om de eerste gemeente in Nederland te zijn wear extreen-rechts toestenning 
heeft gekregen om te denonstreren. Oat is niet lets om all gemeente trots 
op te zijn, near ook niet als inwoners. Integendeel. De Zwolse inwaners 
hebben zich in de afgelopen dagen daarentegen "opvallend" stil gebouden, 
terwij1 men wist dat extreem-rechts voornemens is on in de stad te gaan 
denonstreren. Kennelijk maakt de Zwolse burger zich over het algemeen niet 
zo druk on politieke zaken en onderkent men het rechts-extremistische 
gevaar. 
Maar, wat bezielt die aardige, genoadelijke burgemeester Franssen? Wit hij 
some in politiek Den Haag opvallen? Indruk makers op collega-burgemeesters 
of wil hij bewust met goede intenties de zogenoemde verbodsdiscussie nieuw 
levee inblazen? Mogelijk wil hij de gevolgde lijn van andere burgeneesters 
hiertoe doorbreken. Rorton, ik vraag me af wat Franssen tot zijn opmerke-
lijke besluit heeft gebracht. 
Tijdens het verdere gesprek benadruk ik de risico's die hij neemt. Hij 
schept een precedentwerking veer extreem-rechts. De CD en NVE/Cr86 zullen 
uiternate verguld zijn met het besluit en alles in het werk gaan stellen on 
zich zo netjes mogelijk te dragen tijdens hun demenstratie. Zonden ze dat 
kunnen?, vraag ik me af, netjes demonstreren. Rechts-extrenisten en 
gedreven neo-nazi's zullen legaal nogem marcheren, daarmee bewust groepen 
in de Zwolse samenleving en elders kwetsen en krenken. Zullen allochtonen 
zich nog wel thuis voelen in Zwolle? Vordt Zwolle de start voor een nieuw 
begin binnen fascistische groeperingen? Toegestane straatterreur. Mocht de 
denonstratie van beide rechts-extremistische partijen sander incidetten 
verlopen, dan is het hek van de dam. Na Zwolle zullen met een aan zekerheid 
grenzende waarschiJnlijkheid meerdere gemeenten het slachtoffer gaan worden 
van fascistische terreur op street. Zal ik iedere Zwollenaar near oproepen 
on zich spontaan te melden bij het Bureau veer Slachtofferhulp? Lijkt me 
een "lenke" actie. Hoe moeten de burgeneesters zich in de toekomst gaan 
opstellen? Dennnstraties van extreem-rechts verbieden? En Zwolle dan, dear 
nocht bet tool? Het besluit van Franssen bezorgt me steeds weer vragen. De 
antwoorden moeten in de nabije toekomst zichtbaar worden. Preussen denkt 
dat het zaterdag 24 februari allenaal netjes sal verlopen in de stad. Hij 
wil dat beide groepen na elkaar gaan demonstreren, dus niet gelijktijdig. 
Hierdoor ken volgens hem een eventuele confrontatie warden voorkemen. Ik 
vraag me af wear hij daze wiisheid vandaan haalt. Hoe denkt hij dat voor 
elkaar te krijgen? Ik ga ervan uit dat de CD en NVP/CP'86 's norgens gaan 
denonstreren in de binnenstad. Rechts-extremisten sullen ruin veer het 
aanvangstijdstip van de mars in Zwolle arriveren. Sommigen komen net de 
train, near de meesten zullen met elgen vervoer komen. Auto's en busies 
kunnen overal in en aan de rand van de stad geparkeerd warden, waarna 
aanhangers en leden van de CD, NVP/CP'86 en andere fascistische partijen in 
kleine groepen de stad in zullen lopen. Ze zullen de stad onveilig gaan 
maken, alleen al door hun niterlijke vertoon en gedrag. Ik praat uit 
ervaring. In diverse steden heb ik in 1995 rechts-extremisten zien marche-
ren tijdens verboden en daardoor illegale, demonstraties. Wet je dan ziet 
gaat je voorstellingsvermogen te boven. Het is een schok veer ender andere 
allochtonen en veer hen die de jaren veer en na de Tweede Vereldoorlog 
hebben meegemaakt. En, wet te denken van het risico van een confrontatie 
tussen gewoon winkelend Zwols publiek en fascisten? Er is markt op zaterdag 
in de Zwolse binnenstad. Drukte. 

lk neem weer een slob van mijn koffie, waarna ik Franssen heel concreet 
vraag waarom hij extreem-rechts toestemming verleent on te denonstreren. De 



burgeneester heeft bier twee hoofdredenen voor. In de eerste laaats:heeft 
de liberaal Franssen de Grondwet hoog in het oranje vaandel en het recht-op 
denonstratie wet in die wet is vastgelegd. De tweede reden onschridft-lij 
net de opmerking "Last Zwolle near Bens zien wet voor twig het is", daarmee 
doelend op rechts,,extremisten. Deze opmerking beoordeel ik als kort-door-
debocht en zwak. Er zijn andere nanieren om mermen te laten zien wet voor 
twig rechts-extretisten zijn. Dat hoeft niet via een toegestane denonstra-
tie. De media kunnen een belangrijke rolspelen in het "laten,Zien" van 
rechts-extrenisne en -extrenisten. Ik ga er vanuit dat vele nensen ai een 
zeker beeld gevormd hebben van rechterextremisten. Een denonstratie zal dat 
beeld niet verscherpen, mogelijk enigszins verhelderen. Maar, het eerste 
argument van Franssen begrijp ik niet. Als hij inderdaad de Grondwet zo 
hoog in het vaandel heeft, wet duet hij dan met het aerate artikel in die 
wet? Het artikel dat telkenmale wordt geschonden door extreenrechtse 
partijen en groeperingen. Waaron kan een denonstratie van rechts-extremis-
ten niet vooraf op grand van dat artikel verboden warden? Het antidiscri-
minatieartikel. 

De baffle snaakt goed. Het is negen unr geworden. Meet ik bewOndering, 
respect, tonen viler het besluit van de burgemeester? Misschien Hij 
is met mij van nening, dat burgeneesters voorheen extreen-rechtse demon-
straties op verkeerde, oneigenlijke, gronden hebben verboden, te weten op 
grand van dreiging van verstoring van de openbare orde. Een denonstratie 
van politieke partijen ale de Centrum Democraten zou eigenlijk noeten 
kunnen warden verboden op grand van politiek inhoudelijke argunenten. Welk 
deal beoogt een detonstratie van extreem-rechts? Welk gedachtengoed draagt 
men nit? Is dat gedachtengoed juridisch aanvaardbaar en 'toegestaan of 
daarentegen joist aanvechtbaar en strafbaar? Tot nu toe is het nag steeds 
aanvaardbaar en toegestaan. Is het npreel aanvaardbaar? Neent Tech zouden 
volgens mij het gedachtengoed van extreem-rechts en de wijze waarop dit 
zichtbaar en hoorbaar wordt uitgedragen en verspreid voldoende redenen 
noeten opleveren on demonstraties van extreem-rechts te verbieden. Volgens 
de letter der wet is dat mogelijk. Ik doel hierbij specifiek op het 
Internationaal Verdrag inzake nitbanning van elle vornen van rassendiscri-
minatie van 7 naart 1966. In dit Verdrag staat onder artikel 2, lid 1, het 
volgende: "-1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag veroordelen 
rassendiscriminatie en nemen de verplichting op zich onverwijld en met alle 
daarvoor in aannerking kamende middelen een beleid te zullen voeren dat 
erop is gericht elle vornen van rassendiscriminatie nit te banners en een 
goede verstandhouding tussen alle rassen te bevorderen. ..." Verder staat 
onder artikel 4: "a) strafbaar bij de wet te verkiaren het verspreiden, op 
welke wijze oak, van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of 
rassenhaat, aanzetting tot rassendiscriminatie, zonede elle daden van 
geweld of aanzetting daartoe, die zijn gericbt tegen een ras of een groep 
personen van een andere huidskleur of etnische afstanning, alsook het 
verlenen van steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten, 
waaronder begrepen de financiering daarvan; b) organisaties, alsook 
georganiseerde en alle andere propaganda-activiteiten die rassendiscrimina-
tie in de hand werken en daartoe aanzetten, onwettig te verklaren en te 
verbieden, en deelnening aan zodanige organisaties of activiteiten als 
strafbaar bij de wet aan te nerken; c) niet toe te staan dat overheidsorga-
nen of overheidsinstellingen, hetzij op nationaal, hetzij op plaatselijk 
nivean, rassendiscriminatie bevorderen of daartoe aanzetten. ..." 

Met artikel 2, lid 1, en artikel 4, lid a, in de hand van ditAnternati-
onale Verdrag, zouden mogelijk - in mijn visie - denonstraties van extreem-
rechtse politieke partijen en groeperingen op veorhand kunnen warden 
verboden. Nederland is inners gehonden aan dit Verdrag. Artikel 4, lid a, 
naakt oak .nog een ander aspect bijzonder interessant. Uit dit artikel 



blijkt, dat de financiering voor het verspreiden van denkbeelden, die zijn 
gegrond op rassoperioriteit of rassenhaat, strafbaar is. Ik ben van 
oordeel, dit lezende en interpreterende, dat de Nederlandse staat zich 
feltelijk schuldig maakt aan overtreding van dat artikel: de CD en NVP/CP-
'86 ontvangen diverse overheidssnbsidies on hun werkzaamheden en activitei-
ten uit te kunnen voeren. Dit felt zau aanleiding kunnen zijn am de 
Nederlandse staat voor de rechter te dagen wegens de financiering van 
politieke partijen die de overheidsgelden direct aanwanden voor het 
verspreiden van een fascistisch gedachtengoed en daarnee aanzetten tot 
rassenhaat en discriminatie. Indirect werkt de Nederlandse overheid daaraan 
nee en draagt zeker financieel bij. 

Hoe simpel dit alley ook moge klinken, dat is het niet. Het blijft een 
ingewikkelde materie. Strafrechtelijk gezien, kan alleen dan warden 
opgetreden wanneer een strafbaar felt daadwerkelijk wordt geconstateard. 
Een strafbaar feit (discriminatie) kan niet warden geconstateerd, strikt 
forme-el, juridisch, voor aanvang van een demonstratie van extreen-rechts. 
De wetenschap dat wel vantevoren bekend is dat extreen-rechtse politieke 
partijen een fascistisch gedachtengoed nastreven en propageren niddels 
discrininerende geschriften, gebaren en leuzen, is nog steeds wettelijk 
Been reden am op voorhand een demonstratie van dit sport partijen te 
verbieden. Een groat semis in het Nederlands rechtssysteem, een systeem dat 
dringend toe is aan de nodige aanpassingen. 

In essentie wil Pranssen lets bereiken wat ik persoonlijk al ruin een 
jaar wil: een brede, politieke en neatschappelijke discussie over het wel 
of niet verbieden van rechts-extremistische denonstraties en de gronden 
waarop. Ondanks die notivatie van de Zwalse burgemeester, had hij kunnen 
overseen tot een verbod en alsnog de door hem gewenste discussie in Den 
Haag aankaarten! 
Ik kan ne vannorgen, tijdens het gesprek, toch niet aan de indruk onttrek-
ken dat Franssen het als persoon oprecht noeilijk heeft net het besluit dat 
hij formeel ale burgeneester heeft menen moeten te nemen. Een besluit dat 
hij niet heeft germ:amen tijdens het ontbijt, het drinken van een barrel of 
een kopje koffie. Hij verafschnwt extreen-rechts, daar ben ik van over-
tuigd. Naar, hij is naast mans oak een seer formeel politicos en burgenees-
ter die zich met handen en voeten gebonden voelt aan de wet en di'a wet -
met al zijn beperkingen - noopt hem tot het toestaan van de demonstratie. 
Toch blijf ik van oordeel, dat hij oak had kunnen besluiten tot een verbod, 
zoals zo vele collega's voor hem hebben gedaan; dan near op verkeerde, 
oneigenlijke, gronden. Zijn besluit is hen dan oak wel degelijk kwalijk te 
nenen en de consequenties ervan zijn op daze vrijdagmorgen nag niet te 
overzien. 

Na een nur loop ik het geneentehuis uit. Nag steeds verbaasd. Nieuws! 
Schande. Binnenkort sullen AFA-Zwolle en -Twente, aldus Preussen, nag 
warden uitgenodigd voor een gesprek bij de politie. De burgeneester, tevens 
korpsbeheerder van de politie, stelt nanelijk voorwaarden aan beide 
demonstraties. Deze voorwaarden dienen bespraken te worden met de politie. 
Ale AFA accoord kan gaan met de voorwaarden, moat nag goedkeuring volgen 
door Franssen. Ik vraag ne of hoe die voorwaarden eruit sullen zien. 

Rand half elf kan ik thuis. Ik bel niet met Cees; hij kont vanmiddag 
naar Zwolle. We willen de route van onze demonstratie gaan verkennen. Ik 
denk dat het daar nu niet van karat. Er zal veel te bespreken zijn naar 
aanleiding van hetgeen ik vannorgen heb gehoord. Ik ga eerst wet telefoon-
tjes plegen met enkele journalisten. 

's Morgens heb ik telefonisch contact net de redactie van het landelijke 
ledenblad van GroetLinks, het "GroenLinks Magazine". Even tussendoor. Het 



is hectisch thnis.: 1k wil zoveel doen, tegelijk,•near kom niet aan alles 
toe. Een jonrnaliste van het Groeainks7ledenblad vraagt of ik een inter-
view wil afgeven over bedreigingen vannit de MVP/CP -86 aan mijn adres, 1k 
ga dear greag op in. De journalists reageert bijzonder verheugd, 1k schijn 
de eerste te zijn binnem de partijzie zich openlijk wil niten over de 
intimidaties en bedreigingen. Er is mij veel aan gelegen cm de criminele 
kanten van de MVP/CP -.86 naar buiten te brengen. Al enige tijd is bekend dat 
deze partij de - haast letterlijke - jacht heeft geopend op de partij 
GroenLinks en pp imdividnele leden ervan. Intimidaties en bedreigingen 
vinden regelpatig pleats, doch halen.veelal niet het .nieuws. 
We 'oaken een afspraak bij mij thuis, aanstaande maandagmiddag. 

Het is middag geworden. 1k ga near het NS-station om Cees op te halet. 
Hij blijkt niet alleen te zijn. Er is nog een tweede persoon van AFA-Twente 
meegereisd naar Zwolle, Anton. We :pan, na eerst in een café in de binnen-
stad - wear alleen De Telegraaf buiten bij de voordeur wordt verkocht, in 
een ouderwets krantenrekje waaraan een centenbakje is bevestigd - wet te 
hebben gedronken en ik het verbasingwekkende,nieuws heb verteld, naar mijn 
waning. Thnisgekomen luister ik eerst het antwoordapparaat af. De politie 
heeft gebeld. Men wil aanstaande maandagmiddag een gesprek. Prima, .geen 
probleem. Dat kan moos na het interv.iew dat ik heb met het "GroenLinks 
Magazine". 1k vraag Cees of hij bij let gesprek met de politie aanwezig wil 
zijn hij is lets radicaler dan ik ben hetgeen tij.dens het gesprek nuttig 
kan zijn. Hij sal zich waarschijnlijk niet zo anal laten inpalmen of 
ompraten. Cees wil er wel bij aanwezig zijn - ik had niet enders verwacht. 
Eigenaardig eigenlijk. Linkse politiek activisten gaan in overleg met de 
politie on voorwaarden verbonden aan een demonstratie te bespreken. Onvmor-
etelbaar, dank ik, binnen "links Nederland". Praten net de "vijand", de 
smeris, de wont. Ik vind echter dat het belang van bet doorgaan van de 
demonstratie, zwaarder wet wegen dan bet wegens principi&le redenen 
weigeren in gesprek te treden met de politie. 

Cees, Anton en ik besluiten dat we so lang mogeliik vmet bij stuk sullen 
houden tijdens het gesprek mat de politie. Onderwerp van discussie .zal 
zeker warden het tijdstip van vertrek van de AFA-demonstratie, half 46n. 
Extreem-rechts vertrekt een uur later. •ok het vertrekpunt <het Stations-
plein) willen we trachten te handhaven. Dit plain is eveneens de plaats 
wear de demonstratie van de CD en MVP/CP - 86 sal starten. Uiteraard bebben 
we bewust genoemd tijdstip en vertrekpunt gekozen: druk- en spanning 
verhogend. We hopen dat de fascisten 's morgensvroeg demonstreren. Een 
vroeg tijdstip belemmert mogelijk de nodige gedreven "kaalkoppen" nit onder 
andere de regio Rotterdam om naar Zwolle te reizen. Ook zal het 's morgens-
vroeg nog niet so druk zijn in de stad. Verder willen we de politie 
duidelijk waken, dat we niet uit sijn op een confrontatie net extreem-
rechts, seals zo vaak wordt gedacht. Maar, we vragen cans af hoe de politic 
dat 7 een mogelijke confrontatie case quo escalatie - denkt te kunnen 
verhinderen. De politie zal hiertoe zrootschalig en duidelijk zichtbaar 
aanwezig moeten zijn en beide demonstraties moeten begeleiden. 1k set 
echter grate vraagtekens bij het aspect of de gewone Zwolse agent in staat 
is rechts-extremisten te herkennen. Niet iedere rechts-extremist is als 
zodanig herkenbaar. Het zijn niet allemaal skinheads. Neem nu verhnlde 
rechts-extremisten als Ruitenberg, De Jong en De Regt. Zij zien er voor 
leken niet pit als rechts-extremisten, seals ik er niet uitzie als een 
links activist. Cees en ik voorzien problemen en we zullen dat ❑nIOlidens 
het gesprek kenbaar waken. Volgens ons is niet te voorkomen dat individuele 
tegenstanders van extreem-rechts en rechts-extremisten elkaar 's morgens in 
de Zwolse binnenstad of bij het NS-station sullen tegenkomen. 
Tegelijkertijd dank ik, "het is de verantwoordelijkheid van de burgeneester 
en zijn politiekorps em eventuele ongeregeldbeden te voorkomen." 



Verder wordt afgesproken dat iemand in Twente een deelnemerspenflet gaat 
waken. Op dat pamilet zullen zaken warden vermeld als het hoe en waarom van 
de demonstratie, de naam en bet telefoonnummer van een advocaat, dat het 
dragen van bivakmutsen en sjawls veer de gezichten niet is toegestaan, dat 
het een vreedzame demonstratie is enzovoorts. Het dragen van bivakmutsen 
en sjawls kan veer "gewone" tegem-demonstranten reden zijn am zich te 
distantieren van de demonstratie. Een zwart blok schrikt of en wordt door 
velen als bedreigend ervaren. Links autonoom, radicaal. De deelnemers aan 
de demonstratie zullen zich dienen te houden aan de "spelregels" van de 
twee organiserende AFA-groepen. Formeel is het een AFA-Zwolle en -Twente 
demonstratie. Magelijke wanordelijkheden zullen dan oak onherroepelijk 
worden toegeschreven aan het adres van daze twee actiegroepen. 

Aan het einde van de niddag vertrekken Cees en Anton. Er is veal werk te 
verzetten in korte tijd. Maandag zie ik Cees weer veer het gesprek met de 
politie. 
`s Avonds bel ik nog even net Theo van het landelijk secretariaat van de 
Anti-Fascistische Aktie. Hij list inhoudelijk op mijn lijn. Zo is hij met 
mij van mening dat de Zwolse AFA-demonstratie zo breed mogelijk, letterlijk 
en figunrlijk, moat zijn. Dat kan mede bereikt worden door vantevoren 
dnidelijkheid te verschaffen over het vreedzame karakter van de demonstra-
tie. Theo vraagt me nag belangstellend of ik contact opneem met de politie 
veer het vragen van persoonlijke palitiebescherming de avond veibr de 
demonstratie en op de dag self. Zijn persoonlijke betrokkenheid stel ik 
bijzonder op prijs. Solidariteit staat binnen AFA in een hoog vaandel. Op 
monenten dat ik met regelnaat bedreigd ward, ontving ik uit het land 
diverse morele steumbetuigingen. Kaartjes, telefoontjes. flat deed en doet 
me goad. Die steun heb ik sons nodig. Dat ontbreekt in grate mate in mijn 
directe Zwolse ongeving. Het sal wel weer "typisch Zwols zijn": geen 
aantoanbare betrokkenheid bij en geen persoonlijke interesse en belangstel-
ling veer anderen. Dat duet pijn. Ik antwoord Theo, dat politiebescherming 
mij te ver gaat. Ik verwacht seen vervelende aanvaringen met rechts-
extremisten... 
Morgan, zaterdag, vindt een landelijke vergadering van AFA pleats ergens in 
het land. Ik bezoek deze vergadering zoveel els mogelijk. Korgen heb ik 
eigenlijk geen sin. Moe, geen puf. Maar, "Zwolle" staat op de agenda. Het 
is belangrijk dat er ienand aanwezig is nit Zwolle of Twente on tekst en 
uitleg te geven over beide denonstraties. Niemand kan of wil. Gelet op het 
belang van aanwezigheid besluit ik on tech near near de bijeenkamst te gaan 
- met hangen en wurgen, met tegenzin. Tegen Theo zeg ik dat ik alleen valor 
het agendapunt "Zwolle" hem. Na bespreking van dit punt sal ik direct weer 
near Zwolle vertrekken. 

Het gesprek met Theo is beeindigd. Het is last in de avond. Het was een 
lange, vermoeiende dag met een enerverende start, dankzij burgemeester Jan 
Franssen. "Met Het Oog Op Morgan" wacht op me. Ik ga near bed. Luister near 
de wekkerradio en na het "krantenoverzicht" in "Het Oog" verdwijn ik near 
dromenland. 

Zaterdagmorgen sit ik vroeg in de trein. Ik ben op wag near de landelij-
ke vergadering van AFA. "Zwolle" staat bovenaan op de agenda. Het is rustig 
in de train. Gelukkig. De trein is zowaar op tijd. De keren dat ik met de 
train reis is er zes van de tien keer vertraging. Eabelbreukje bier, auto-
ongeInkje dear, seiustorinkje sus en zelfmoordje zo. E6n keer beb ik over 
het traject Amsterdam Zwolle drie uur gedaan. lornaal bedraagt de 
reistijd ongeveer een uur en een kwartier. "Fijn met de train". Die ene 
keer was er een grate kabelbreuk bij Amersfoort, een sport stedelijk 
treinenknooppunt. De dienstregeling was danig in de war geschopt. Tussen 



Amsterdam en Anersfoort ward een dubbeldekstrein ingezet. Stoptrein. 
Stationnetjet wear normaal gesproken aan voorbij wordt gegaan, warden teen 
allenaal vereerd met een stop. Vervelend, Behalve dat was het oak nog eens 
een keer bijzonder te - druk in de trein. I.k moest steam. Er was veal 
gemopper hoorbaar. Venal Anersfoort ging de treinreis verder met een 

streekbus. Die bus deed er ruim een half uur over naar zijn eindbestenting, 
het NS-stationnetje van Nijkerk. In Nijkerk moest ik net elle passagiers 
buiten in de kou, op een klein Perron, wachten op de trein die ons verder 
zon vervoeren. Het was avond. Vanaf Nijkerk ging bet verder met een wederam 
een dubbeldekstrein. Vreselijk: weer een stoptrein. Nijkerk, Ermelo, 
Putten, Harderwijk, In Harderwijk riepeen zo vriendelijk mogelijk klimken-
de conducteur am, dat de.trein daar twintig minuten:bleefstaan.modat hij 
wear op schema verder ken rijden. Die mededeling ward uiteraard miet 
gewaardeerd door de vermoeide passagiers, waaronder enkelen die al langer 
dan een etnaal aan het reizen waren; teruggekonen op Schiphol ne een 
beerlijke ver-weg-valantie, wilden mij zo anal mogelijk naar hula. De 
Nederlandse Spoorwegen staken daar echter een kabelbretk tussen - "Fijn met 
de train", Nuuspeet, 't Herds, Wezep en dan eindelijk na drie wren doemde 
de Peperbus - een narkant kerkelijk monument in de binnenstad boven 
danker Zwolle op. De lichtbundels deden hun werk goad. Nog even de IJssel 
over; het gelnid van de spoorbrug wear de trein overheen dendert, bevestig-
de mijn thuiskomst in Zwolle. Veer vele reizigers het signaal dat de 
Hanzestad nabij is en dat een enkele reiziger duet wakker schrikken en 
belet dat die enkele reiziger wakker wordt in bijvoorbeeld Neppel of 
Steenwijk. Ik had medelijden net de reizigers die nag verder moesten in de 
richting van Leeuwarden en Groningen. 

Nu rijdt de trein gelukkig op tijd en is er nog geen sprake van enige 
vertraging en commotie op bet railnet van de Yederlandse Spoorwegen, De 
railtender komt aan me voorbij. Zalls deze is vandaag op tijd en kont Diet 
langszij viak voor het station wear ik de trein weer meet verlaten. Om 
zeker te zijn dat je tijdens de treinreis op tijd koffie kunt bestellen, 
moat ,je ergens midden in de trein gaan mitten. De tender railtender wordt 
regelmatig keurig door de conducteur els service aan board veer de reiziger 
eangekondigd. ik keep een baker koffie en een voorverpakte, kleffe (moals 
later blijkt) "Engelse" sandwich. De koffie wordt geschonken in een grate, 
kartonnen, baker. De suikerklontjes zijn net met het blote oog te zien. Ik 
doe voormichtig twee bijzonder kleine klonten in mijn koffie. Ze vermuipen 
letterlijk in de hate, bruine, vochtige masse. Koffiemelk gebruik ik niet. 
Gelet op de hoeveelheid koffie in de beker, ben ik daar extra blij nee. De 
beker is bijna tot de rand toe gevuld. Net  moeite lukt het me om het bruine 
klotsende bete vocht in de baker te bouden. Door professioneel balanceer-
werk Net de beker weet ik te voorkomen dot de koffie mijn weg vindt over de 
rand van de beker in de richting van mijn kin an kleren. Tussen al deze 
vroege beslonneringen door worstel ik me door enkele extreem dikke ochtend-
kranten. Ik absorbeer tussen Zwolle en de eindbestemming veal nieuws en 

krijg tijdens dat absorbeerproces ongemerkt zwarte vingers. 
Op tijd arriveer ik op de plek wear de vergadering gehouden wordt. Velar 

aanvang van de vergadering wordt koffie gedronken en wat bijgekletst met de 
aanwezige antifa's. Rend het middaguur begint de vergadering. Wat ik niet 
had verwacht gebeurt: men is het eens met de gekozen werkwijme van AFA in 
Overijssel en de opzet van de denonstretie. Er wordt melfs concrete 
ondersteuning aangeboden. Zo mijn er een pear mensen die konende week: een 
avond near Zwolle wilden Rouen on affiches te plakken veer de demonstratie. 
Daze affiches moeten nog gemaakt warden. Ook dAt moat ik nog reg.elen. Er 
karat z8veel bij kijken. Eigenlijk te gek veer woorden dat mensen van buiten 
Zwolle wilden helpen. Zwolse plakkers zijn moeilijk te vinden. Er zijn Aan 
oak in Zwolle zelden politieke affiches te zien. Af en toe duiken wel 



ludieke Loesje-affiches op. Tijdens de vergadering geef ik iedereen het 
faxnunner van het Zwolse gemeentehuis. Het is de bedoeling dat zoveel 
mogelijk individuele personen en organisaties brieven faxen aan de Zwolse 
burgeneester met het klemnende verzoek alsnog over te gaan tot een verbod 
van de extreen-rechtse demonstratie. Hopelijk komen er vele faxen de 
komende week binnen op het bureau van Preussen. Ik heb er vertrouwen in dat 
dat het gavel zal zijn. 
Na het agendapunt "Zwolle" ga ik niet neteen weg, zoals it van plan was. 
Een tweede agendapunt heeft oak nog betrekking op mij. Unal geeft tekst en 
uitleg over de Nevroz (het Kurdisch nieuwjaarsfeest) in Turkije en Kurdis-
tan en dat ik heb besloten on met een internationale waarnemeredelegatie 
nee te gaan. Alle aanwezigen gaan accoord net mijn deelname hieraan namens 
AFA. Unal vraagt vervolgens of AFA-groepen financieel borg willen en kunnen 
staan, zodat mijn rein near Turkije financieel nogelijk wordt genaakt. Een 
pear groepen (steden) zeggen direct een bepeald bedrag toe. Positief. Na 
dit agendapunt ken ik eindelijk near huis. Rust. Rand vier uur ben ik 
thuis. Moe, tevreden. 

's Avonds wit ik nog even wet ontspanning zoeken. De baste plek hiervoor 
is mijn stamkroeg in de binnenstad. Ik besluit lopend de stad in te gaan. 
In een klein straatje in de binnenstad zie it op diverse verkeersborden, 
PTT-kasten en gemeentelijke verwijzingsbordjes gale stickers van de NVP/ 
CP - 86. Ruin dertig van doze verfoeilijke stickers heb ik eenvoudig kunnen 
verwijderen. Net  als een poosje geleden bij mij thuis. Oak nu is hat 
vochtig buiten. Ik verbaas me er over dat nienand de stickers van de Borden 
en kasten of trekt. Passief en conservatief Zwolle stoort zich er kennelijk 
niet aan. Had ik eigenlijk enders verwacht.... Het straatje wordt door mij 
grotendeels verlott van de fascistische propaganda. 
In het café is het gezellig. Ik vernaak me er opperbest. Een uurtje blijf 
ik. 

Het is zondag 18 februari. De gewone ochtendrontine neemt hear eanvang. 
Ik begeef me near bet koffiezetappareat. Koffie! Heerlijk. Een koud 
washandje over het gezicht en een scheerapparaat. Nederland ligt groten-
deals nog op 6611 oar. De koffie pruttelt. Ik ben, dank ik, een zonderlinge 
uitzondering: op zondagmorgen vroeg het bed uit. Voor velen is de zondag de 
dag waarop men zich op een vreende wijze gedwongen voelt on uit te slapen. 
Lang blijven liggen. Elf, twaalf, 66m, twee uur. Ik kijk op de klok in de 
woonkamer. Het is net acht uur geworden. De natuur is al een pear uren 
ontwaakt, 1k weet me verzekerd van het felt dat er een groep mensen is die 
zich gedwongen voelt om oak op zondag vroeg het bed te verlaten. De 
zageneande kerkgangers. Zondagnorgen vroeg wacht de kerk net smacht op de 
vele apathiache clignten. "The last resort", "het riagg-surrogaat", nog 
niet opgenomen in het ziekenfondspakket. Tegen half negen begint bij mij in 
de buurt een kerkklok zijn vernietigende werk te doen. Zondags gekleed, 
vrouwen over het algeneen een "Beatrix"-hoedje op het zure zondagse hoof d, 
met een klein boat onder de arm of in de hand begeeft nen zich slaafs in de 
richting van het krnis. Het boakje zal near alle waarschijnlijkheid geen 
doktersronannetje of spannende western zijn, near de bijbel. Hit houvast 
voor degenen die denken dat ze een probleem hebben of voor hen die gewoon 
de werkelijkheid willen ontvluchten, zonder gebruik te naken van andere 
verslavende producten als drank, paddestoelen, een joint, xtc of een andere 
pil. Zij met een zwak geestelijk gestel. Wear gelooft men vandaag de dag in 
godsnaan nog in? Mensen wordt wakker, kijk om jullie been. De zichtbare 
ellende in de wereld, de armoede, de oorlogen, fascisten, CD en NVP/CP'86 
en nog veel neer on je oprecbt zorgen over te naken. Geloven?, in God? 
Waaron doet die man of vrouw - indien hij of zij zou bestaan wiens 



naan altijd wordt geschreven met een "g" in autoritaire Iapitalen, er niets 
aan?. Gelovigen, ga eens met beide benen op moeder aarde staan; de twaarte-
kracht is niet voor niets aanwezig. Doe er lets nee. 
Ik laat de kerk even de kerk, kleed me aan en schenk een kap, zwarte, 
sterke koffie in viper het teren van mijn ingewanden. Ik ga heerlijk 
onderuitgezakt op de bank zitten. Tegen elf uur pak ik de zapper en begeef 
me in de vroege wereld van de actualiteit. Zoals iedere zondag. Eerst set 
ik de zender op de BRT1. Het programme "De Zevende Dag" begint. Een goed 
Belgisch actualiteitenpraatprogranme On twaalf uur zap 1.1 over near 
Nederland 3. "Buitenhof", voorheen "Capitool". Ook een boeiend programme en 
actueel. Na deze vroege zondagse politiek getinte actualiteiten begeef ik 
me al zappend rend een uur richting Studio Sport op:Bederland 2. De lele 
niddag blijf ik voor de televisie hanger on te lijken near nensen die - zich 
in het sweet werken tijdens het beoefenen van de•vreemdste• sporten. Naar, 
tijdens het kijke• begin ik ook spontaan te zweten: - sport kijket is ook 
een sport - en ik voel me genoodzaakt em .near de koelkast te lopen waaruit 
ik een verfrissend energie-opwekkend flesje "Gatorade" pak. Veer mij is 
televisie in de eerste pleats •ontspanning. Ik meet tijdens het kijken niet 
zoveel na heaven te denken. Ondanks het felt dat•favoriete progranma's 
de vele journaals en actualiteitenprogranme's zijn, ondanks'alle wereldse 
ellende die door daze programme's over je been wordt gegooid, blijft het 
feneneen televisie toch ontspanning. Tussen elle "ellende" door is bet voor 
mij ook een sport geworden on droge, :Engelse comedies op de vele tenders te 
localiseren en te treffen met een ferne druk op ben van de vele zaptoetsen. 
Rowan Atkinson, Rick Mayall, John Cleese, heerlijk. 
Studio Sport leopt ten einde. Het VPRO-programme "De Plantage" net Hanneke 
Groenteman dient zich can op 3, Cultuur. Kunst, literatuur, toneel, 
theater. Een aardig programme van een zeker niveau. VPRO dus. Dit programme 
be4indigt nijn wekelijk terugkerende zondagse televisie ritueel. 
Het flesje "Gatorade" is leeg. Ik ga near eens echt wat doen. 



HOOFDSTUK 7 

ANTIRA: MEN BmT_Ammw TERM 

De telefoon hunkert near me. Ik besluit pm een vertegenwoordiger van de 
Nederlandse Vereniging tot integratie van Homosexualiteit, het COC, 
afdeling Zwolle te bellen. Gerard is thuis. Ik vertel hem dat extreem-
rechts komende zaterdag in Zwolle nag denanstreren. Hij blijkt nog van 
niets te weten en reageert geschakt. De schok naakt snel pleats voor enkele 
concrete vragen. Hoe is het mogelijk? Waarom? Ik zet uiteen wet er tot dit 
moment zoal is gebeurd. Daarna verzoek II Gerard of hij zijn achterban wil 
inlichten en mobiliseren voor de tegen-demonstratie. Tevens vraag ik of hij 
nanens het COC burgemeester Franssen wil verzoeken on alsnog over te gaan 
tot een verbod van de demonstratie van de CD en NVF/CP'86. Gerard zegt mij 
toe dat zo spoedig mogelijk te zullen doen. Zijn reactfe had ik verwacht. 
Homosexuelen warden inners colt door extreem-rechts gediscrimineerd. Op 19 
februari ontvang ik een afschrift van de door het COC aan Franssen gezonden 
brief. De secretaris van de Zwolse afdeling van het COC schrijit ondermeer: 
... Oak wij hebben reeds meernalen kennis moeten nemen van de uitingen van 

leden van deze groeperingen en vinden dat zij bestreden moeten warden, dat 
aan vertegenwoordigers van deze bijna verboden organisaties zker niet de 
kens geboden nag warden bun verwerpelijke racistische en fascistische 
idee4n te spuien, oproepen tot intolerantie, discrindmatie en rassenhaat in 
het openbaar te doen. In het verleden zijn ook vele homoseksuele mermen het 
slachtoffer geworden van fascisten; nu de hedendaagse fascisten hun 
vroegere idealen nag steeds zeggen (en: blijken) na te streven is er voor 
hat COC elle reden, (uitingen van) daze groeperingen te bestrijden. Net  uw 
goedkeuring van deze demonstratie, die els niet enders dan een uitnodiging 
tot het doen van zulke uitingen beschouwd ken warden en waarmee u impliciet 
lijkt aan te geven, de uitlatingen en acties van deze groeperingen te 
willen stimuleren en wellicht zelfs toe te Juichen dringt u de inwoners van 
Zwolle eveneens de visie van "extreem rechts" op. ..." (elude citaat) 
De scherpe en heldere tekst laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 

De avond vordert. De telefoon gaat. Aan de andere kant van de lijn hoar 
ik een Turkse vrouw spreken. Zij heeft van familie gehoord over de demon-
stratie van extreem-rechts en van de tegen-demonstratie georganiseerd door 
AFA. De vrouw wil graag weten on hoe laat en wear vandaan de demonstratie 
van tegenstanders van extreem-rechts start. Onder voorbehoud, er volgt 
namelijk tog een gesprek tussen AFA en de politie voor het waken van 
afspraken en het bespreken van aan de demonstratie verbonden voorwaarden, 
beantwoord ik hear vragen. "Het tijdstip en de pleats van vertrek zijn nog 
niet zeker." Ik benadruk dat. Zij wil hear achterban gaan mobiliseren. Deze 
achterban blijkt te bestaan uit alevieten - shi - itische moslims, volgelin-
gen van Ali, de schoonzoon en neef van profeet Mohammed. Turkije telt near 
schatting zeventien tot twintig miljoen alevieten (op een bevolking van 
ongeveer zestig miljoen), onder wie vier tot vijf miljoen Burden. Hun 
interpretatie van de Islam is liberaler dan die van de othodoxe sunnieten. 
Alevieten houden zich niet aan de strikte regels van de orthodoxe Islam. Zo 
gaan ze niet vijf meal per dag bidden, vasten niet tijdens de Ramadan en 
gaan oak niet tenminste een keer per Jeer op pelgrimstocht near Mekka. Men 
boudt zich verder niet aan het verbod op het drinken van alcoholische 



dranken en vrouwen binnen de alevietische gemeenschap zijn gelijkwaardig 
aan mermen. Alevieten bidden wel, near niet in een moskee, omdat de als 
goddelijk aanbeden Ali in een moskee werd vermoord. De alevieten hebben een 
eigen cem, een religieuze ruimte wear ze regelmatig bijeen komen. In de cem 
wordt muziek gespeeld, vooral op de saz-gitaar. Oak wordt een religieuze 
dans, de semah, gedanst waarbij de vrouwen een rode haarband dragen. 
Orthodoxe moslims zien alevieten als ketters en daarom warden ze gediscri-
nineerd. Kisilbas luidt hun scheldnaam, "roodkoppen". Het woord is tevens 
synoniem veer "incestplegers". Invloed op de religieuze organisatie van 
Turkije hebben alevieten niet. Alle semi-overheidsinstellingen op dit 
terrein zijn in sunnitische handers. De Turkse staat subsidieert de bouw van 
moskeean, terwij1 de alevieten zelf hun gemeenschapshuizen noeten bekosti-
gen. In maart 1995 kwam het tot een bloedig treffen in Istanbul (district . 

Gazi) tussen de politie en alevietische demonstranten. Ruin dertig meusen 
warden gedood en ruim tweehonderd gewond. De alevieten waren de street op 
gegaan uit protest tegen de door sunnieten gepleegde moord op twee geloofs-
genoten. 
In Nederland woven near schatting rend de vijfentachtig duizend alevieten. 
De vrouw aan de telefoon klinkt vriendelijk, loch gedreven. Het is een kort 
gesprek. Zakelijk, verstrekken van noodzakelijke informatie. 

Een kwartiertje later word ik gebeld door een kraker uit het westen van 
het land. Alfred heeft in het verleden in Zwolle en ongeving gewoond en 
heeft hier nog de nodige vrienden en vriendinnen wonen. Ook hij vraagt 
informatie over de demonstratie. Hij wil zijn kennissen bier gaan vraget on 
brieven te faxen aan Jan Franssen met verzoeken om de demonstratie van 
extreen-rechts te verbieden. Prima. De druk meet warden opgevoerd. De ketel 
motet gaan springen. 

Een tweede Turk belt. Murat, van de vereniging van Samenwerkende Turkse 
Organisaties in Overijssel. Hij vertelt mij dat hij namens zijn organisatie 
grate druk gaat uitoefenen op Franssen om terug te komen op zijn genomen 
besluit. Hij gaat tevens de landelijke politiek benaderen. 
Ik begin zo langzamerhand het gevoel te krijgen dat de verbreding begint te 
werken. Het stemt me bijzonder tevreden, 

De laatste die ik - s avonds aan de lijn krijg is wederom een Turk uit 
Zwolle. Het is laat. Ik ken daze Dan goad, Edip. Hij is actief binnen de 
Turkse samenleving in Zwolle. Hij zegt zich ongerust te waken. Groepen 
Turkse jongeren schijnen de laatste dagen nasal militante teal uit te 
slaan. 2ij willen zaterdag in Zwolle een confrontatie met fascisten. Net  
zijn geruchten, wear toch....waar rook is, is vuur. Vooral in het Turks 
Trefcentrum doen ze de ronde. Dit centrum is de ontmoetingsplaats veer 
Turken in de stad. Men kijkt er near Turkse televisiezenders, er wardt 
gekaart, koffie en thee gedronken en veel gepraat. Het is er altijd 
gezellig druk. Edip maakt zich oprecht zorgen. Ik hoop de komende dagen nog 
in gesprek te kunnen komen met Turkse jongeren. Net  els Edip hoop ik dat de 
jongeren niet echt van plan zijn om in gevecht te gaan met aanhangers van 
de CD en NVPICP'86. Ik vertel Edip dat laatstgenoemde extreen-rechtse 
partij beschikt over een eigen, niet te onderachatten, knokploeg. Er zijn 
rechts-extrenisten die gek zijn op (vuur-)wapens. Mogelijk kunnen Edip en 
ik de Turkse jongeren wear het on gaat ervan weerhouden. Men met en nag 
zich niet verlagen tot het nivean van fascisten en daardoor oak nag eens 
het risico lopen in een van de Noise ziekenhuizen te belanden op de dag 
van de demonstraties. Geweld werkt negatief en men gaat ten ender in een 
neergaande spiraal. Ik vind de gevoelens ander de jongeren overigens wel 
begrijpelijk. Ik kan me heel goed voarstellen dat komende zaterdag Turken 
vanuit een enotionele woede extreen-rechts letterlijk van de street af 
willen slaan. Fascisten streven inners near een blank Nederland wear geen 
pleats is voor ander andere zogenaamde kleurlingen, allochtonen, asielzoe- 



kers en vluchtelingen. Dat is bedreigend. Er heerst nu al angst under de 
Zwolse Turken. Oak Edip is bang. Hii vertelt mij letterlijk slapeloze 
nachten te hebben. Hij maakt zich druk, werkt intensief mee aan een brede 
mobilisatie voor de tegen-demonstratie. Een fantastische kerel met een 
groat hart! Een ware vriend. Van dat slag mensen zijn er helaas te weinig. 

Het is laat geworden. Mina twaalf uur. De zondag loopt ten einde. Ik ga 
ricbting de slaapkamer. Nag net hoar ik "Guts Hecht Freunde" vet= de 
zoveelste meal op de radio. "Het Oog" is net afgelopen. 

De volgende morgen word ik vroeg gebeld door de politie. De afspraak die 
Twentse Cees en ik vanmiddag met de politie hebben, wordt nog even beves-
tigd. On half vier warden we op het politiebureau verwacht. Dat komt mij 
prima uit. Rand twaalf uur vanmiddag krijg ik bezoek van een journalists en 
een fotograaf van het landelijke ledenblad van GroenLinks. Op dit moment 
vind ik het Jammer dat ik deze afspraak heb gemaakt. Het komt no eigenlijk 
een beetje ongelegen. Maar Ja, ik zie er oak wel weer het belang van in. 
Het meet. Het wordt tijd dat binnen GroenLinks-geledingen bekend wordt dat 
enkele leden met grate regelmaat op diverse manieren warden geYntimideerd 
en bedreigd door aanhangers en leden van de NVP/CP'86. 

Ik zet , een cd op. Xuziek. Chumbawamba. Een Engelse grasp met een 
maatschappij kritische uitstraling. De grasp schroomt niet om in bepaalde 
liedjes nazi's ongenadig onderuit te halen. Een fantastisch enthousiaste 
groep. Een mengeling van pop, hip-hop en folk. Enkele platenzaken in 
Engeland verkopen geen cd's weer van de groep. Ruiten warden ingegooid. 
Waarschijnlijk door fascisten die niet gediend zijn van de muziek van 
Chumbawamba. Een van de mummers draai ik altijd lets harder dan de anderen: 
"Enough is Enough". Net grate overgave wordt gezongen "Enough is enough, 
give the fascistsmen a gun shot". Op de achtergrond zijn geweersalvo's te 
harem. Gedurende een aantal waken immiddels heb ik dit stukje van het 
mummer op mijn antwoordapparaat steam. Ik ward =gal eens telefoniscb 
bedreigd door fascisten. "Enough is Enough" vind ik een toepasselijk 
welkomstwoord velar anonieme Jaffe rechts-extremisten die op het antwoordap-
paraat mij en mijn flat het nadige toewensen. De tekst en de acoustische 
achtergrondgeluiden van geweerschoten laten aan duideliJkheid mists te 
wensen over. 

Het leapt tegen Lien uur. Ik besluit on een voor mij principieel 
telefoontje te plegen. lets zit me al een tijdje behoorlijk dwars. Een pear 
weken v63r het besluit van Jan Franseen pm de CD en NVP/CP -86 toesteming 
te verlenen on in de binnenstad van Zwolle te marcheren, beeft de gemeente 
Zwolle duizend gulden geschonken aan de stichting Comite Herdenking 
Februaristaking 1941! In de motivering van het voarstel van het College van 
Burgemeester en Wethouders om financieel bij te dragen aan de 55-Jarige 
herdenking van de Februaristaking te Amsterdam, gedateerd 16 januari 1996, 
staat cinder andere: "(...) Net het herdenken in februari a.s. wordt niet 
uitsluitend een moedige dead van verzet en solidariteit uit het verleden 
gerespecteerd, maar wordt tevens duidelijk gemaakt dat oak nu stelling most 
warden genomen tegen discriminatie en intolerantie. Deze vallen helaas nog 
overal te signaleren en dus blijft verzet daartegen noodzakelijk. (...)" De 
herdenking vindt jaarlijks pleats op 25 februari bij het monument "de 
Dokwerker". Het is een landelijk gedenkmoment, waarbij wordt stilgestaan 
bij het gevaar van fascisme toen en mu. Veer mij is het werkelijk onbegrii-
pelijk dat na de donatie van de gemeente Zwolle aan het herdenkingscomite, 
dezelfde gemeente fascisten legaal, toegestaan, de ruinte biedt om hum 
fascistische gedachtengoed in de Zwolse straten anna 1996 op een verderfe-
lijke wijze te propageren. Zit bier niet sets wezenlijk tegenstrijdigs in 
de gemeentelijke besluitvorming? Ja, is mijn resolute antwoord. In het 



College-voorstel wordt notabene gesteld dat stalling genonen dient te 
warden tegen discriminatie en intolerantie! 
Ik kan het niet laten. Ik bel met de secretaris van de stichting Comite 
Herdenking Februaristaking 1941. Ze neent de telefoon op. Ik vertel hear 
wat in Zwolle op 24 februari staat te gebeuren en verzoek hear daarom on 
het door de gemeente Zwolle gedoneerde bedrag terug te storten. Lijkt mij 
een begrijpelijk verzoek. Tot mijn verbazing reageert de vrouw net de 
apmerking dat de stichting zich niet net politiek bezighoudt?! Heb ik mijn 
oren vanochtend sons niet goed gewassen, hoor ik het niet goed? Houdt zich 
niet met politiek bezig? Staat de stichting niet stfl bij het fascismever-
gif van vliftig jaar en langer geleden, vergif dat vandaag de dag nog 
steeds rondsluipt door nenig Nederlandse street. Een herdenking die alit 
jaar financieel ondersteund wordt door een geneente die fascisten last 
demonstreren een dag voor de herdenking. Gevoelsnatig zit er lets goad 
scheef. Ik ben perplex, verbouwereerd, Er ontstaat een discussie tussen 
hear en nij, naar ik ken hear standpunt niet veranderen. De duizend gulden 
zal niet terug warden gestort aan de gemeente. Ik besluit snel een einde 
aan het gesprek te waken. Het heeft pen zin. Ik ben verbaasd en boos. 

Het volgende telefoontJe dat ik pleeg is met een goede kennis van me. Ik 
vraag Jan of hij met mij een affiche wil waken voor de demonstratie. 
Vanavond, als het kan. Gelukkig heeft hij vanavond tijd. Er moat zoveel, in 
zo korte tijd gebeuren. Jan heeft een nooie computer. Ik dank dat we er wel 
in zullen slagen on een duidelijke oproepaffiche in elkaar te draaien. Ook 
weer geregeld. 

Vervolgens bel ik een Zwolse advocaat. Ik vertel hem eerst wat over de 
twee demonstraties, waarna ik hen concreet vraag of hij zaterdag beschik-
bear kan en wil zijn voor AFA-Zwolle en -Twente. Je weet inners naar noolt. 
Stel je voor dat er lets font gaat en dat er mensen warden gearresteerd. 
AFA zorgt altijd voor enkele veiligheidsgordels, waaronder een advocaat. 
Standaardprocedure. De advocaat wil graag behulpzaam zijn en staat volledig 
achter de inhoud van de denanstratie. Ik vertel hen dat zijn naam en 
telefoonnunner vermeld zullen warden op een zogenaand deelnenerspanflet dat 
aan demonstranten zal warden uitgereikt vetbr aanvang van de demonstratie. 
Op dat panflet warden zaken verneld als het hoe en waaron van de denonstra-
tie, wet niet en wel is toegestean zoals het niet mogen dragen van 
bivaknutsen en wapens - en de naam en het telefoonnunner van een advocaat. 
Hij vindt dat niet bezwaarlijk. Ik ben tevreden. Oak dat is mu geregeld. 
Alles draait soepel, op rolletjes. Er zijn nog seen problemen. 

De ochtend is nog steeds niet voorbij. Het is bijna twaalf uur. Zoneteen 
verwacht ik de journaliste en een fotograaf van hat "GroenLinks Magazine". 
Ik zet alvast een grate verse pat koffie. Hopelijk komen ze op tijd. Ze 
komen met cigen vervoer nit Amsterda =m. Het sneeuwt behoorlijk. Op de radio 
vertelt de verkeersinfornatie dat er de nodige files zijn vanwege hevige 
sneeuwval. Ook in de regio Amsterdam. Gelukkig, practisch klokslag twaalf 
unr steam ze voor de deur. Het wordt een goed gesprek, een goed interview. 
Ik voel me moe. Veal gepraat. En de dag is nag zo lang! Straks nag het 
gesprek met de politie. Praten net "de vijand". Althans zo zal dat warden 
gezien binnen extreen-linkse kringen. Ik ervaar het daarentegen niet zo. 
Waaron niet in overleg met de politic? Als AFA-Zwolle en -Twente met dat 
gesprek kunnen bewerkstelligen dat de demonstratie door kan gaan, is het 
prima. We hebben een ithoudelijke boodschap te brengen. Waarom zouden we 
het op de spits drijven? We zitten niet te springen pm een hoog confronta-
tiegehalte zaterdag aanstaande. Integendeel. AFA wil een zo breed nagelijk 
ondersteunde tegen-demonstratie organiseren. flat bereik je niet door een 
demonstratie te organiseren op hetzelfde moment dat extreen-rechts de 
street op gaat. Dat is vragen on noeiliJkheden, om een drempel vow velen 



om iiberhaupt deel te nemen en om een verbod van de demonstratie. Cees en ik 
zullen zo lang magelijk vasthouden aan het vertrektijdstip van de demon-
stratie van half 66n. De CD en NVP/CP'86 vertrekken een uur later oak vanaf 
het Stationsplein. Een breed, grootschalig, tegen-protest is van groat 
belang. Oak om duidelijk te naken dat de strijd tegen fascisme niet is 
voorbehouden aan extreem-links, laat staan aan links. 
Wie, met een voldoende en gezonden herseninhoud en het hart op de juiste 
pIaats, is niet tegen fasciene, racisme, rechts-extremisten en gedreven 
neo-nazi's? lk hoop en verwacht dat de tegen-denonstratie zaterdag zal 
tonen dat het niet alleen extreem-linkse jongeren, autonomen en krakers 
zijn die de street op gaan om hun afschuw te viten over extreem-rechts. 
Maar oak ouderen, Turken, Marokkanen, Molukkers, Irani4rs, mensen vanuit de 
PvdA, CDA, D'66, RPF/GPV en vele, zeer vele anderen. Gewone burgers. Bont, 
kleurrijk, breed. 

De term "anti-fascisten" is beladen geworden en min of weer achterhaald. 
De "zwarte" horde, zoals in de media wel eens is en wordt geschreven over 
anti-fascisten. Zwart, vanwege de kleding die wordt gedragen door een 
verhoudingsgewijs kleine groep opponenten van extreenrrechts die daadwerke-
lijk de "confrontatie" aandurft met rechts-extremisten. Men ervaart zo'n 
groep anti-fascisten veelal als bedreigend vanwege uiterlijkheden. Zwarte 
kleding, hoge schoenen, haardracht, de kleur van het hear. Maar, onder die 
kleren en under dat hear zitten gewone Jane mensen, vaak nog kinderen. Ze 
zijn maatschappij- en politiek kritisch. De kleding kan gezien warden ale 
een yarn van protest tegen de maatschappij en tegen de gevestigde orde, het 
keurslijf van de Nederlandse samenleving. Het is voor mij niet duidelijk 
waarom dat als bedreigend wordt ervaren. Ben bivakmuts, ja, dat zou els 
bedreigend kunnen warden opgevat. Vraagt men zich daarentegen wel eens of 
waarom er een aantal antifa's is, dat gebruik maakt van een bivakmuts of 
een sjawl voor het gezicht? Dat doet men "slechts" om niet herkend, 
gefotografeerd en gefilmd te warden door rechts-extremisten. Bekendheid kan 
leiden tot bedreigingen vanuit extreem-recbts. Dat het gebruik van een 
bivakmuts of sjawl tevens met zich nee brengt dat men niet door de politie 
wordt herkend, is meegenomen. Het liefst zie ik, dat niMmand gebruik naakt 
van middelen om niet herkend te warden. Ik ben en blijf een groat voorstan-
der van het herkenbaar en met open vizier voeren van actie. Bat maakt je 
sterk en geloofwaardig als persoon en als beweging. Wat heb je te verber-
gen? Ben mening? Je moet voor je meting mit durven te komen, oak zichtbaar, 
ondanks de eventuele daaraan verbonden niet te onderschatten risico's. 
Men ziet anti-fascisten veelal ale radicaal. Maar, wat is radicaal? De 
kleding die gedragen wordt? Het uiterlijk van de persoon? lk ben ervan 
overtuigd dat vele autonamen genoedelijker, vriendelijker en liefdevoller 
zijn dan hun voorkomen doet vermoeden en dan de anti-fascisten die er 
"nornaal" en niet bedreigend uitzien. Zell' ben ik een keer door een 
journalist getypeerd ale een doorstee "postzegelverzanelaar". Aardig, 
stoffig, saai. Maar, hoe ziet een doorsnee postzegelverzamelaar er eigen-
Wit nit? Waarom zou een "gewoon" iemand als ikzelf, geen strijd kunnen en 
mogen voeren tegen fascisme en racisme? Men verwacht zo'n gedrag kennelijk 
niet van "zo'n" persoon. Misschien moet er een andere term komen voor 
antifa's. Vat te denken van "extreem-rechts-verzetters"? Seen, natuurlijk 
niet! Het begrip "anti-fascist" is historisch en rag niet verdwijnen. Het 
wordt echter tijd dat journalisten er wat genuanceerder nee om gaan 
springers. Zij zijn toch degenen die veelal de beeldvorndng bepalen van een 
groep mensen in once maatschappij, "Links" en "anti-fascisme" moeten uit 
elkaar getrokken ,worden en verbreed. Be anti-fascismebeweging in Nederland 
heeft dat proces zelf in de hand. Zwolle kan zaterdag de 24e februari een 
start zijn om de beeldvorming drastisch te wijzigen. 
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Het gesprek met de journaliste duurt zo'n twee uur. De bel gnat. Cees is 
gearriveerd. Ik neem afscheid van de journaliste. De fotograaf is al een 
uur geleden vertrokken. 
Cees en ik gaan meteen de deur ult. We gaan lopend op weg near het politie-
bureau in het centrum. Het is koud. Er ligt nog een klein laagje sneeuw op 
de straten. Ik heb de verkeerde schoenen aan gedaan. Oude, goedkope 
"Bristol"-macassins. De koude sneeuw dringt binnen een mum van tijd door 
enkele gaten aan de onderkant van de schoenen en cre8ren natte sokken. 
Maar, ze lopen zo lekker, die mocassins. Ruim op tijd komem we bij het 
politiebureau. We melden one netjea aan de belie. Een agent haalt ons op 
uit de hal. Een klant-onvriendelijke hal. Koel, totaal geen privacy. Als 
een vrouw bijvoorbeeld ienand wilt spreken in verband met het feit dat ze 
is aangerand, kan iedereen die in de lel zit, Koren wet er gezegd wordt. 
Pijnlijk. Onbegriipeliik. II ben in verband net een aantal bedreigingen een 
pear keer in het politiebureau geweest voor het dean van aangifte. Aan de 
belie laat ik spontaan mijn stenvolume dalen. Andere aanwezigen in de hal 
en aan de belie hoeven niet te weten wearom ik er ben. 
We komen in de kamer van de korpschef; een kleine, teugere, vriendelijk 
ogende man. Koffie wordt geserveerd en Cees en ik ploffen op een bank. De 
korpschef steekt van wal, begint zijn verhaal en maakt ens enkele zaken 
meteen duidelijk. Hij heeft maeite net het door cons bepaalde tijdstip van 
vertrek van de demonstratie, half e6n. Dat moet drie uur warden. Cees en ik 
gaan daar niet mee accoord. We willen zo lang mogelijk vasthouden aan half 
ben. Tactiek. Druk. Uiteindelijk wordt het twee uur. Een compromis, bereikt 
alsof we als ware politici aan bet onderhandelen zijn geweest. We leggen 
ons erbij neer. De demonstratie, die om drie uur zal eindigen, meet door 
gaan. De politie wit dat beide demonstraties niet viak ma elkaar warden 
gehouden. Voor alle zekerheid wordt ons ook nog verteld dat geen wapens 
mogen warden meegedragen. Dat spreekt voor zich. Waarom zouden er wapens 
warden meegenomen? AFA is niet uit op geweld en een confrontatie met 
fascisten. Ik realiseer me dat de buitenwereld dat altijd wel zo ziet: 

antifa's en geweld dat boort Loch bij elkaar? Een fabel. Natuurlijk, zoals 
binnen iedere organisatie, groep, vereniging, maatschappelijke en politieke 
stromingen kunnen meningen, idesEn en actievormen en -niddelen verscbillen. 
Zo zullen er ook tegenstanders van extreem-reohts zijn die geweld niet 

schuwen, near die tref je•niet aan binnen de directe, actieve, achterban 

van de Anti-Fascistische Aktie. Nooit is echter uit te sluiten dat geweld-

dadige elementen op tegen-demonstraties zullen afkonen. Mensen die gewoon 

extreem-rechts cotte que cofte niet op straat willen zien. Die bonding wiJs 

ik Diet af. Extreen-rechts dient op verschillende uiteenlopende nanieren te 
warden bestreden. Dat kan biivoorbeeld oak door het gericht geweld toepas-
sen of juist miet. Men kan kiezen om te strijden via de pen of de publieke 

opinie, demonstraties, meningsvormiug of discussies in de wiiken. Ik ben 
een voorstander van geweldloze acties, van acties waarin de pen en de 

computer centraal staan. Alle andere actievormen zijn daarentegen ook van 

essentieel belang an van grate waarde en ik ga die dan ook niet nit de weg, 

integendeel. 



De korpschef zegt ens toe, dat tijdens de demonstratie van extreem-rechts 
gelet zal worden op het uiten van racistische en discriminerende leuzen en 
op het dragen van nazi-synbolen. Zijn die te Koren of te zien, dan zal de 
politie overseen tot arrestatie en tot het ontbinden van de demonstratie, 
aldus de politiefunctionaris. Zo hoort het ook. Net  is een belangrijke 
toezegging. Ik vraag me af of het voor rechts-extremisten nogelijk is on te 
demonstreren zonder het scanderen van bedenkelijke leuzen.... Ze doen niets 
enders. Zander het scanderen van de meest verschrikkelijke leuzeu heeft een 
demonstratie volgens mij vow de CD en MVP/CP -86 geen enkel nut. Ze willen 
tech hun fascistische gedachtengoed op de openbare weg verspreiden? Ze 
willen -Loch provoceren en de aandacht trekken zonder politieke inhoud? 
Daarvoor zijn leuzen en symboliek veer rechts-extremisten onnisbaar. Ik 
hoop dat de politie alsdan inderdaad zal optreden en dat ze de toezegging 
zullen nakonen. Ik trek overigens in twijfel of de politie wel beschikt 
over voldoende kennis op het terrain van fascistische symbolen. In 1995 
heeft de MVP/CP - 86 diverse malen verboden, illegale, denonstraties gehou-
den. Negen van de Lien keer trad de plaatselijke politie niet op, tot 
verbazing en ontzetting van de lokale bevolking. Wear= werd niet opgetre-
den? De NVP/C12-86 overtrad bewust de diverse denonstratieverboden en 
aanhangers en leden scandeerden in diverse steden leuzen als "vol is vol", 
"eigen volk eerst" en "Nederland voor de Nederlanders". lets enders 
schijneu ze niet te kunnen schreeuwen. De vocabulaire van fascisten is zeer 
beperkt. 

Net niet-optreden van de pantie kan op den duur Leiden tot het eigen-
handig optreden van links radicalent "Treedt de staat niet op tegen 
fascisten, dan doen wij dat wel!" 
Extreen-rechts is veer aan het woorden voor Justitie en Juristen. Zijn 
discriminerende leuzen strafbaar? Vanneer is een leus discriminerend? De op 
zich staande kreet "eigen volk eerst" blijkt niet strafbaar te zijn. Dat 
verandert wanneer het sescandeerd wordt in een aaneenschakeling van kreten. 
Oak heeft tot op heden bet brengen van de Hitlergroet nog steeds niet tot 
veroordelingen geleid. Door de Hoge Raad is in 1987 bepaald dat het enkele 
uitbrengen van de Hitlergroet niet een belediging "mondeling, bij geschrift 
of afbeelding" (artikel 1370 Wetboek van Strafrecht) is. Het uitbrengen van 
de Hitlergroet in samenhang net het scanderen van leuzen als "Joden weg 
ermee", "Sieg Heil" of "Hitler" leidde wel tot een veroordeling wegens het 
zich nondeling opzettelijk beledigend uitlaten (Hoge Raad, 22 maart 1988). 
Onduidelijkheid te over. Ik ben benieuwd wat aanstaande zaterdag staat te 
gebeuren tijdens de demonstratie van extreem-rechts. 
lk vernoed dat extreem-rechts zich zaterdag "netjes" zal gedragen. Zwolle 
kan veer fascisten een doorbraak betekenen. Dat beseffen ze terdege. 
Gedragen ze zich netjes, dan zullen na Zwolle andere steden het mogelijke 
slachtoffer warden van fascistisch straatterreur. 
Net gesprek verloopt verder soepel. De afspraken en voorwaarden zijn 
balder. Cees en ik benadrukken nog het risico op een confrontatie 's nor-
galls tussen rechts-extremisten en gewoon winkelend publiek en marktgangers 
in de binnenstad. De politie gnat er te gemakkelijk vanuit dat ze zaterdag 
elle rechts-extremisten kunnen opvangen op het NS-station. Dat is een 
nisvatting. Ervaring heeft geleerd, dat fascisten niet allemaal met de 
trein near de stad reizen wear gedenonstreerd gaat warden. Velen komen met 
eigen vervoer, parkeren de voertuigen in of aan de rand van de binnenstad 
en lopen dan in groepjes de stad in. We krijgen uit het gesprek de indruk 
dat dat risico in Zwolle zaterdag klein is. Er zal veal politie op de been 
warden gebracht. Tevens krijgen we nog de toezegging dat extreen-rechts on 
&en uur Zwolle meet hebben verlaten1 De CD en NVP/CP'86 denanstreren tussen 
elf uur en twaalf uur. Het risico op een confrontatie is eigenlijk uitge-
sloten. Ik vraag me af hoe de politie een en ander denkt te kunnen regelen. 



Niet iedere rechts-extremist is als zodanig herkenbaar. Niet iedere fascist 
is een skinhead en draagt een bomberjack net een klein rood-wit-blauw 
vlaggetje op een van de nouwen. Rechts-extremisten ale De Regt, De Jong, 

Janmaat en Ruitenberg zijn bekend en herkenbaar, oak veer de politie. Naar 
er lopen oak van dit snort "matte" fascisten rend die waarschijnlijk niet 
bekend zijn. De toezegging dat extreen-rechts de stad nit is op het moment 
dat de AFA-demonstratie start, is voor mij en Cees positief. Nu kunnen we 
tijdens de landelijke mobilisatie duidelijk waken dat er geen sprake zal 
zijn van een nogelijke cenfrentatie met rechts-extremisten. Die angst 
kunnen we wegnemen. Mocht er tech ouverhoept lets mis gaan, duiken er toch 
rechts-extremisten na een uur op, dan is bet de verantwoordelijkheid van de 
politie om de anti-fascisten to beschernen. 
De korpschef vraagt nog of er 's middags sprekers zullen zijn. Gelet op het 
korte tijdsbestek hebben Cees en ik dear nog niet aan kunnen werken. 
Nogelijk regelen we alsnog een of neerdere sprekers en nuziek. Tot slot 
dealt hij ens made, dat ik morgenochtend een telefoontje zal ontvangen van 
de geneente. Burgeneester Preussen meet nog accoord gaan met de genaakte 
afspraken en voorwaarden. Hij meet zijn definitieve fiat geven voor de 
demonstratie. Na act telefoontje, waarin de beslissing van de burgeneester 
zal warden nedegedeeld, kunnen AFA-Zwolle en -Twente daadwerkelijk aan het 
werk. Mobiliseren, de pars inlichten en de organisatie van de demonstratie 
tot in de puntjes gaan regelen. 

Na een uurtje eta ik weer semen met Cees buiten in de kou. Ik loop net 
hem nee near het station, mean afscheid van de Twentse actievoerder en loop 
snel richting huts. sokken, die net waren opgedroogd, worden weer nat. 
Het antwoordapparaat zal vermoedelijk vol staan net berichten. 
Ja, thuisgekonen zie ik bet rode lampje, meteen na binnenkonst in de 
woonkaner, brauden. Ik luister eerst het antwoordapparaat af. Er zullen 
nensen teruggebeld neaten worden. Ik wacht even. Het is kwart over vier in 
de niddag. Ik ga een pot koffie zetten en schenk mijn huisdieren de nodige 
aandacht. Die ken en nag ik niet vergeten. 
Een half uurtje later bel ik een journalist van een landelijke persdienst. 
Daze man wil morgenmiddag vanuit een grate havenstad in het westen van het 
land bij mij langskonen. Hij wil een interview net mij over AFA, de door 
AFA aangekaarte verbodsdiscussie en over de bedreigingen en intinidaties 
vanuit extreem-rechts aan mijn adres. Ik meek een afspraak met hem, ondanks 
alle'apanning en drukte op dit moment. Het is belangrijk; het in de media 
blootleggen van de duistere, voor velen onbekende, criminele kanten van 
extreen-rechts. DAAr heb ik veal viper over, gedrevet ale ik ben, en zo'n 
gesprek met een journalist krijgt dan eok prioriteit. De journalist hoept 
dat het artikel nog deze week geplaatst ken warden. Hij schrijft veer een 
twintigtal regionale kranten. ik hoop dat d4t plaatsing daze week - lukt. 
Dat Lou mooi zijn, publicatie van het interview vlak voor de demonstratie 
van extreem-rechts. Ruitenberg zal dear niet blij nee zijn. 

Na dit telefoontje heb ik telefonisch contact met een journalist van het 
televisie actualiteitenprogranma van de NCRV, Hier & Nu. Hij wil een item 
waken over de intimidatiepraktijken van de NVII/CF -86, near oak over de 
voorbereidingen van de AFA-demonstratie zaterdag. Hier & Nu wil mij gaan 
volgen de dagen voorafgaande aan de demonstratie. Ik reageer in eerste 
instantie gematigd positief. Tot dat moment ben ik een aantal keren op de 
lokale en regionale televisie geweest en eennaal in AVRO's Televizier 
Magazine. Al die keren ben ik min of near onberkenbaar in beeld gebracht, 
de ene keer van achteren gefilmd en de andere keer kwam ik in beeld met een 
snort trillend dambord voor mijn hoofd. Ondanks het felt dat ik bekend ben 
binnen extreem-rechtse kringen mijn persoonliJke gegevens en een enkele 
keer foto's waarop ik zichtbaar ben, zijn een aantal nalen gepubliceerd in 
bladen en brochures van de BVP/CP - 86 - wilde ik nooit herkenbaar op 



televisie. Televisie is een, modern medium dat mensen in staat stelt cm 
programme's met een videorecorder op te nemen en vast te leggen. Min 
herkenbaarbeid hoefde wet mij betreftniet bekender te warden. Maar, het 
telefoontje vanuit Hilversum brengt me aan het twijfelen. Na enige aarze-
ling deel ik mede dat ik main medewerking wil verlenen aan het programme, 
herkenbaar! Wet heb ik te verbergen? Niets tech. Meet ik bang warden? Nu 
redeneer ik, dat bekendheicLook kan zorgen veer een extra stukje veilig-
held. Waensdag aanstaande komt een camerateam near Zwolle. Op die dag ga ik 
's middags met een kennis, Jeanne, die een auto heeft, oproepaffiches veer 
de tegen-demanstratie in Zwolle verspreiden. We gaan eerst near de trefcen-
tra van de Turken, Marokkanen en Molukkers en vervolgens near wijkcentra en 
bibliotheken. De scholen zijn deze week helaas dicht wegens de voorjaarsva-
kantie. Hier & Nu zal achter ons aan rijclen en opnamen =ken. Leuk. 
Interessant. 
Ik mark dat de journalist van het programme blij is net mijn medewerking. 
Logisch. Nieuws. Tevreden goaien we beiden de boom op de beak. 

En nu bel ik eerst de Chineest ik meet eten. Band met gesneden kip en 
gebakken banaan. Snel, tusseUdoor. Wet een leven! Straks ga ik near Jan cm 
de affiche te maken. Nog geen half uur later heb ik het eten op mijn bard. 
HeerliJk. Ik schrans het snel near binnen. Een glas kaude mall erbij om de 
weg van bet eten near de inwendige darmkanalen te versnellen. 

Ik ga near Jan. Op de fiets. Het is behoorlijk loud buiten. Twee uren 
zijn we in zijn werkkamertje aan het werk. Bondige teksten verzinnen en 
maken, yarn) seven, printeU en dan nag wet knippen en plakken en Haar. 
Ondanks het feit dat het aanvangstijcIstip van de demonstratie nog niet 
officieel is goedgekeurd door Franssen, vermelden we tech twee uur op de 
affiche. Mocht het tijdstip elsnog gewijzigd warden, dan kan ik dat alsnog 
morgen met het nodige kunst- en vliegwerk veranderen. Ik ga er echter 
vanuit dat Preussen accoordilgeat met de tussen mij en Cees en de politie 
gemaakte afspraken. Het verlassende telefoontje verwacht ik morgenochtend. 
Ik fiets tevreden near huts.-' Bet affiche is klaar. 

Heleas meet ik deze dagen: zeer veal alleen doen. Andere mensen die bij 
AFA-Zwolle betrokken zijn, zijn de meeste tijd aan het werk of studeren. 
Oak ver buiten Zwolle. Tijd vow ondersteunende werkzaamheden voor AFA 
hebben ze hierdoor amper. Het zij zo, Jammer. Ik scherm overigens de 
activisten van de Zwolse AFA;.-groep bewust af. 1k ben degene die steeds near 
buiten treedt met naam en toenaam. Bekendheid kan de nodige vervelende 
gevolgen met zich meebrengen: Ik heb die gevolgen geaccepteerd. Anderen wil 
ik hiervoor behoeden. Wet oak meespeelt is het felt dat ik "alleen" wean. 
Anderen hebben een verentwaordelijkheid near huisgenoten of partners en 
dienen dear rekening nee te! bouden. Het actief zijn als antifa is niet 
zonder risico's. Ik benadruk dat ledere keer weer els tieuwe mensen contact 
met me opnemen die actief willen warden. Je meet bier eerlijk over zijn 
vind ik. Dit eerlijk zijn betekent wel, dat diverse mensen besluiten om 
niet actief te warden vanwege de mogelijke risico's. Met name de gedacbte 
door extreem-rechts geregistteerd te warden, weegt zwaar bij mensen in hun 
besluitvorming em wel of niet actief te warden binnen een organisatie als 
AFA. Extreem-rechts dringt tot op zekere hoogte door in je persoonlijke 
levensomstandigheden. Ik benmecle daardoor zwaar gaan tillen aan veiligheid 
en werken in de anonimiteit voorzover het anderen betreft. 
Morgenochtend ga ik het affiche copiren. Morgenochtend, dinsdag. Een 
belangrijke dag. lemand van de gemeente meet mij bellen: de definitieve 
toestemning veer de demonstretie meet geconfirmeerd warden. 11 hoop dat ik 
vroeg gebeld word. Er meet nog veel in bijzonder korte tijd gebeuren. 
Iedere minuut is hard nodig. 
Ik pal een flesje Guinness iiit de koelkast. Heerlijk, donker Iers bier, zo 
vial veer het slapen. 



Dinsdag, 20 februari. De telefoon lijkt mijn leven te gaan beheersen. 
Hen ingrijpende uitvinding. Alexander Graham Bell had eens moeten weten, 
toen hlj in 1876 patent aanvroeg op zijn ultvinding, dat ruin honderd Jeer 
later de telefoon iemands leven kan beheersen, kan warden afgeluisterd, ook 
zonder snoer kan werken, in een jaszak meegedragen kan worden en kan warden 
aangesloten op een fax! De bele dag door voer ik diverse telefoongesprek-
ken. Zo spreek ik met anti-fascisten van diverse AFA-groepen in het land, 
met enkele Turken en met journalisten van ander andere Hier & Nu, de 
plaatselijke kabelkrant, de lokale radio en de Zwolse Courant. Het tele-
foon-tie van de geneente laat echter op zich wachten. Ik ga zelf near eens 
bellen. Ik vraag near de Kabinetschef. Er is nog niets_bekend, krijg ik els 
antwoord. Ik bel een tweede keer. Wederom niets bekend. Ik word een beetje 
boos; er was inners toegezegd dat ik vanmorgen zen worden gebeld. Ik word 
ongeduldig, dat zit in mijn genen. Zaken moeten soepel en snel verlopen. 
Afspraken en toezeggingen dienen nagekomen te warden. Is dat niet het geval 
dan word ik kregelig. "Het zit allenaal een beetje tegen", is een derde 
geneenteliJke reactie. Ik maak duidelijk dat de organisatie van de demon-
stratie hierdoor in de problemen kan komen. Ik dring aan op snelheid: ik 
heb Zak aan de arrogantie van de "nacht" en durf de "nacht" kritisch en 
zonder schroom te benaderen. Hoe kleiner de periode tussen de definitieve 
toestemming en de dag van de denonstratie, hoe minder timid er resteert voor 
een vlekkeloze organisatie ervan. 

Tussen elle telefoontjes door heb ik 's middags nog "even" het interview 
met de journalist van een landelijke persdienst. Vermoeiend. Voor de 
zoveelste meal vertel ik hetzelfde verhaal. De man zit regelnatig, haast 
haorbaar, met zijn oren te klapperen en met zijn ogen te knipperen bii het 
horen en zien van elle informatie over met name de partij van Zwollenaar 
Ruitenberg. Ik ben heel benieuwd hoe uiteindeliik het artikel van de jonge 
Journalist vorm zal krijgen. We spreken maar liefst drie uur met elkaar. 
Het interview is be4indigd. Terwiil de jongeman de woonkamer uitloopt, 
wordt zijn aandacht getrokken door een kleurrijke landkaart van Nicaragua. 
Met belangstelling loopt hij of op de keart, die ik heb bevestigd op een 
glazen schuifdeur tussen de woon- en werkkamer. De journalist zegt begin 
jaren negentig een bezoek te hebben gebracht aan dit schitterende, kleine, 
land in Midden-Amerika. We blijken een gemeenschappelijk raakvlak te 
hebben. Oak ik ben in Nicaragua geweest. In 1991 heb ik twee waken doorge-
brAcht in de regio Matagalpa, zo'n honderdvijftig kilometer ten noorden van 
de hoofdstad Managua. We kletsen nag even een kwartiertje over Nicaragua. 
We zijn enthousiast. Volgens mii zouden we nren kunnem praten aver het land 
dat sinds 19 jun. 1979 verlost is van de dictatuur. Somoza. Ha jaren van 
oorlog tussen de Sandinisten van het FSLN (Frente Sandinista Liberaci6n 
Nacional), under leiding van president Daniel Ortega, en de door de 
Verenigde Staten van Amerika gesteunde rebellen (contra's), heeft Nicaragua 
sinds februari 1990 een rechtse regering under leiding van president 
Violeta Chamorro. Veel inwoners hebben destijds uit economische overwegin-
gen op deze vrauw gestemd. Men ,  hoopte op sociaal-economische verbeteringen. 
Ten tijde van het bewind van Ortega werd veal overheidsgeld uitgegeven aan 
het lager. De regering werd hiertoe gedwongen, vanwege de guerrilla-oorlog 
van de contra's. De Sandinistische verworvenheden, zoals gratis en voor 
iedereen toegankellik onderwija en een goede gezondheidszorg, verdwenen met 
de komst van Chamorro near de achtergrond. Chamorro stapte over op een 
privatiseringspolitiek. Zeer veel schooltjes staan op dit moment leeg. 
Onderwijs is voor velen onbetaalbaar en due onbereikbaar geworden. Dat is 
een schande. Het gaat slecht met het land. Veal Nicaraguanen hebben split 
dat ze in februari '90 hun stem hebben gegeven aan mooie beloften en niet 
meer clan dat. Er is veel onrust. Rene -Lies. Stakingen. Schermutselingen. 
Vooral in Managua en in de bergen in het noorden van het land. 



Op 20 oktober 1996 zijn er weer verkiezingen. Hopelijk een begin van een 
gezonde economische opbouw van het land met veal aandacht voor de jeugd. 
Daniel Ortega is weer kandidaat voor het FSLN. Begin september ligt bij in 
peilingen vier procent (dertig procent) achter op de rechtse ex-burgemees-
ter van Managua, Arnaldo Alen (vierendertig procent) van de PLC (Partido 
Liberal Constitucionalista). 
"Ay Nicaragua, Nicaragbita, la flor wes Linda de mi querer", "Ach Nicara-
gua, mijn kleine Nicaragua, mijn liefste en mooiste bloem". 

Ik neem afscheid van de journalist en ga even op de bank liggen. Sleep. 
Om vijf uur schrik ik wakker. Mijn hoofd heeft tegen Tito, de blauwe Pers, 
aangelegen. Ik heb wet van zijn haren tussen mijn lippen gekregen. De 
telefoon gaat over. Snel enkele haren van mijn lippen verwijderen, dat 
praat wat makkelijker. De geneemte, eindelijk. De burgemeester is accoord 
gegaan net de gemaakte afspraken en voarwaarden tussen de politie en AFA. 
De kagel is door de kerk. De kerk blijkt vaor mij nog ergens goad voor te 
zijn. Cees en ik kunnen verder net de organisatie. We weten waar we nu aan 
toe zijn. 

De avond is gevallen. Het is danker. Ik ga even op hat balcon aan de 
achterzijde van de flat staan, steak een sigaret aan en val in overpeinzin-
gen. Een bijzonder heldere henel. Veel sterren en een heldere mean zorgen 
ervoor dat het uitgestrekte grasveld achter de flat er zelfs nu heldergroen 
bij ligt. Een mug tracht me aan te vallen, aangetrokken en waarschijnlijk 
geYrriteerd geraakt door het licht in de keuken boven het gasfornuis. Het 
kleine beestje duikt zoemend een aantal keren in mijn richting. Ik doe het 
licht in de keuken uit, waarna de mug verdwijnt. Het insektje lijkt zo'n 
rustig vrij leventje te hebben, geen last van politieke beslommeringen of 
vervelende telefoontjes. Schijn bedriegt... Zo nu en dan is een satelliet 
te zien die zich, veer het obg, langzaam door het oneindige heelal voortbe-
weegt. Net  een star. Een klein lichtpuntje. Russisch, Anerikaans, Japans, 
Europees?, wie zal het zeggen. Heelalvervuiling, dat weet ik wel zeker. Een 
toekonstige nilieuramp, dear ben ik van overtuigd. Tonnen schroot bevinden 
zich in dat moose verre zwarte heelal. De ogenschijnlijke rust die mij 
volledig verzwelgt, wordt verstoord door het geluid op de snelweg van 
auto's en vrachtwagens die zich een weg zoeken, achter de lichtbundels van 
de koplampen, naar elders. Een verkeersader tussen noord- en zuid-Neder-
land, op nag geen driehonderd meter van mijn flat. De ader splijt Zwolle in 
tweeen. Ik last het geluid van het verkeer achter me en ga, na ruin twintig 
minuten in de avondkou te hebben gestaan, naar binnen. 

's Avonds spreek ik Edip nog even. Hij is vanavond met een grate 
vertegenwoordiging van diverse alloobt ❑nen groeperingen uit Zwolle in het 
gemeentehuis geweest. Zij hadden een gesprek met Franssen. De burgemeester 
deelde hen, aldus Edip, strak, formeel en gevoelloos made waarom bij heeft 
besloten de CD en NVP/CP'86 toestemning te verlenen veer het houden van een 
demonstratie. Volgens Edip waren het vooral landgenoten van hem die tijdens 
het gesprek zeer emotioneel warden. Er vloeiden zelfs diverse tranen. Men 
heeft de indruk dat de Zwolse burgemeester de gevoelens van angst, de woede 
en emoties finder de Noise allochtonen ernstig onderschat. Hij kwetst ze, 
is de constatering. Enkele Turken hebben het idea geopperd om zaterdag 
nassaal Zwolle te verlaten, de rug toe te keren. Ik zeg tegen Edip dat ze 
dat absoluut niet moeten doen - niet veer fascisten op de vlucht pan! 
Gelukkig, ik begrijp het verkeerd. Het is geen wegvluchten, zegt Edip. 
"Zwolle is onze stad niet neer", "we voelen ons bier niet neer thuis". De 
"weg-vlucht-actie" moet symbolisch bedoeid zijn. Begrijpelijk. Emotioneel. 
Ik hoop daarenteget dat de Turken in Zwolle zich zaterdag massaal zullen 
aansluitet bij de geplande AFA-demanstratie, evenals andere minderheids-
greeperingen. 



De heersende angst voor een confrontatie met fascisten zaterdag heb ik in 
ceder gavial bij Edip kunnen wegnenen. Ik leg hem uit hoe het gesprek met de 
politie is verlopen en welke taezeggingen er zijn gedaan. Hij reageert 
tevreden. Gelnkkig. 
Donderdagavond vindt in het Turks Trefcentrum een overleg pleats waarvoor 
diverse plaatselijke, provinciale en zelfs landelijke organisaties zijn 
benaderd en uitgenodigd. Fantastisch, verbreding. ❑iteraard zal ik bij die 
bijeenkonst aanwezig zijn. De tegen-demonstratie wordt - forneel georga-
niseerd door AFA-Zwolle en -Twente. Zij hebben een vergunning aangevraagd 
voor de demonstratie. Dat nag niet ondersneeuwen. Beide AFA-groepen zijn 
dam oak verantwoordelijk voor de hale gang van zaken tijdens de demonstra-
tie zaterdagmiddag. Ik meet nanens de twee groepen de organisatie-touwtjes 
in handen en de vinger aan de pals blijven houden. Ik voorzie echter seen 
problemen. 

Het is kwart voor twaalf geworden. Ik duik achter de tekstverwerker. Ik 
moet een uitgebreid en helder persbericht waken dat vanavond nog de deur 
nit moat. De pars dient zoveel mogelijk informatie toegespeeld te krijgen. 
Snel aan het werk. Koffie zetten. Ik moat wakker blijven. Er moat landelij-
ke bekendheid gegeven warden aan de AFA-demonstratie en de opmerkelijke 
besluitvorming van Franssen. Ik plof op de bureaustoel neer, schakel de 
teketverwerker aan en begin te typen. De koffie is ondertussen uitgeprut-
teld. Ik loop near de keuken en schenk een heerlijke bak in, vergezeld van 
een scheutje rum. Bruine rum. Ben alcoholische herinnering aan mijn korte 
en enationele bezoek aan Nicaragua in 1991. In een klein dorpie (Los 
Rastrojos) in de bergen in het noorden van het land - wear ik een week 
verbleef bij een familie in een lemen huisje verstoken van electriciteit en 
stronend water - drank ik 's morgens am zes uur al bij het ontbijt bruine 
rum. Heerlijk, stark. Ik ken biermee de droge tortilla (nespannekoek), die 
emaakte near ongebluste kalk, wegspoelen. Iedere norgen hetzelfde eten. Het 
ochtendontbijt herhaalde zich tussah de middag en aan het begin van de 
avond. Op den duur begin Je het eten Loch lekker te vinden. Ook de tortilla 
en het rijstewater. In Nederland heb ik geruime tijd geYmporteerde Nicara-
guaanse rum ("Ron Flor de CaEa") kunnen kopen. De export is echter ge-
staakt. Er is seen Nice--rum neer verkrijgbaar in Nederland. Helaas. 
Ik steak de tweede sigaret van de avond aan en luister near de klanken van 
Latijnsanerikaanse muziek. Min grootste passie. Latijns-Amerika. Sinds zes 
Jaren hou ik een uitgebreid knipselarchief bij. In dit archief bewaar ik 
under andere kranteartikelen over elle Znidanerikaanse landau, met nitzon-
daring van Suriname en Guyana, en over Nicaragua. Latijns-Anerika, een 
schitterend continent. Hen strijdbare bevolking, die heeft moeten vechten 
pm de diverse dictaturen omver te werpen. Het heeft een grate aantrekkings-
kracht op mij. Ik ben me aria gaan verdiepen. De afgelopen jaren heb ik 
veel boeken aangeschaft. Tevens heb ik me geabonneerd op diverse bladen 
over Latijns-Amerika. Dagelijks ben ik wel enige minuten te vinden "in 
Latijns-Anerika", Per land sla\ik de vele kranteartikelen zowel in ordners 
ale in de computer op. In de computer warden de artikelen op datunvolgorde 
opgeslagen. Daarbij vermeld ik de titel die boven een artikel staat, de 
datum waarop en in welke kraut het is verschenen en een aantal specifieke 
trefwoorden. Oak artikelen die bijvaorbeeld verschijnen in gespecialiseerde 
bladen en andere bladen an tijdechriften zijn in het archief aanwezig. Het 
sal duidelijk zijn dat ik nogal wet kranten en bladen lees. Dat meet wel, 
wil ik op de hoogte blijven en goad geTnforneerd zijn over actuele zaken 
die spelen in de Latijnsanerikaanse landau. Wanneer ik, of ienand enders, 
lets wil weten aver bijvcarbeeld Yanonami-indianen in Brazilig, Hapuche-
indianen in Chili, de Colombiaanse drugsbaron Escobar, guerrillagroepering 



het Lichtend Pad (Sender° Luminoso) in Peru, vliegrampen of natuurrampen in 
Latijesanerikaanse landen of over president Samper van Colombia, Wasmosy 
van Paraguay, oud-president Ortega van Nicaragua of Menem van Argentinie, 
dan kan ik in zeer korte tijd elle artikelen die zich in bet archief over 
daze onderwerpen bevinden opzoeken. 
Behalve een archief op land zijn er oak een pear theme-onderwerpen, zoals 
"indianen", "Latijns-Anerika algemeen" en de "Amazone". Het is een simpel, 
dock zeer handig archiveringssysteem waar ik, near oak anderen, veel 
voordeel van kunnen hebben. In het bijhouden van het archief gaat wekelijks 
de nodige tijd zitten. Ik meet het consequent bijhouden. Behalve dit 
archief heb ik een soortgelijk archief over Turkije en - vanzelfsprekend -
over extreem-rechts in Nederland en In de rest van Europa. 
De zondag is mijn knipdag geworden. Dan verdwijn ik 's middags achter een 
stapel kranten, om ze vervolgens ernstig met een scherpe schaar zwaar te 
verminkett zo vergaar ik alle voor de diverse archieven van belang ziJnde 
artikelen. Ale ik klaar ben met bet knippen, ligt naast me op de grand een 
grate berg geruYneerde kranten en zijn mijn vingertoppen zwart geworden 
door de drukinkt. 

Vanwege het felt dat ik mijn Latijns-Amerika-, extreem-rechts- en 
TurkiJe•archief toegankelijk wil makers voor derden, ben ik begin 1996 met 
het Autonoom Solidariteits Actiecentrum Zwolle (ASAZ) gestart, waar AFA-
Zwolle en het Latijns-Anerika Archief (LAAMAR) tender vallen. Het ASAZ heeft 
primair tot doel het ondersteunen van groepen, organisaties en individuen 
die in Zwolle bepaalde activiteiten willen organiseren en daarbij enige 
ondersteuning wensen. Daze activiteiten moeten uitgaan van een solidari-
teitsgedachte en met name tot doel hebben het opkomen voor allochtonen, 
vlechteaingen en asielzoekers, strijd voeren tegen zaken als racisne, 
fascisme en sexisme en solidariteit betonen met Derde Wereldlanden. In een 
informatiefolder van ASAZ staat te lezen dat het tijd wordt "dat begrippen 
als "solidariteit" en "actie" weer warden opgenonen in de passieve vocabu-
laire van de mensen." Daarnaast stelt het ASAZ hear uitgebreide en goed 
gedocumenteerde archief en kennis beschikbaar en ter inzage voor diegenen 
die behoefte hebben aan specifieke informatie over een bepaald onderwerp. 
E6n van de aerate publieksgerichte activiteiten was een informatie- en 
discussieavond over geengageerde, linkse, journalistiek op 5 oktober '96 in 
Zwolle. Hiervoor had het ASAZ de journalisten Hans Krikke (werkzaam bij bet 
Amsterdamse joernalistencollectief Stichting "Opstand" en ex-vermeend RaRa-
verdachte), Alex van Veen (redacteur van het tweewekelijks actieblad 
"Ravage", voorheen "NN" en "Bluf") en Mehmet Ulger (correspondent in 
Nederland van de Turkse linkse kraut "Evrensel") uitgenodigd. 

ik kom tot rust. Relax. Mafiana. Maliana. De rum-koffie smaakt me goed. 
Achter de tekstverwerker zie ik drie grate landkaarten aan de muur hangen 
van Midden-Amerika, Zuid-Amerika en 66n zeer gedetailleerde van Noord-Qost 
EraziliA. SODS droom ik tijdens mijn werkzaamheden wag en dwaal ik, 
geYnspireerd door de kaartet' en door enkele moose grate foto's gemaakt in 
Ecuador en Nicaragua die ook aan de muur hangen, of near laatstgenoemd land 
of near het intrigerende Amazonegebied, met avontuerliike naeen els Manaus, 
Orinoco, Be14m of Xingu. Ooit zal ik zelf in het Anazonewoud zijn, en ik 
droom verder, 	ik verkoop mijn bele inboedel en vertrek stil near Brazili4 
om vervolgens via de rivier de Amazone en het Amazonewoud, Venezuela en 
Colombia richting Nicaragua te reizen. Een droom; me definitief vestigen in 
de regio Matagalpa in Nicaragua na eerst een verblijf van ongeveer een jeer 
in het noorden van Zuid-Amerika. Wag uit jachtig en bureaucratisch, te 
strak ingericht en geregeld Nederland. In Nederland kom ik niet tot rust. 
Constant voel lk me genoodzaakt on tegen de maatschappij en de overdreven 



regelgeving en bureaucratie en het ver van de werkelijkheid verwijderde 
politieke beleid aan te schoppen. Dat is vermoeiend en vergt veel van mijn 
energie. Toch heal ik hier ook voldoening nit. Weg nit de horloge- en 
agendacultuur. Nafiana, manana, de Latijnsanerikaanse mentaliteit is een way 
of life die mij bijzonder aanspreekt. 
Hoven de schuifdeur tussen de woan- en werkkamer steam zes langspeelplaten 
van de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa. Zes keer kijkt ze net een 
indringende naar vriendelijke glimlach aan. Een fantastische vrouw. Ze is 
fors, gezet. Een omaatje, met respect. Ze zingt vol passie, zittend op een 
stoel, met geklend tussen hear benen een grate trammel. Karakteristiek voor 
haar. Ook nn, op cassette, geniet ik van haar donkere, voile, stem. 
Strijdbaar, doch gevoelig. Driemaal heb ik hear in Nederland zien optreden. 
Ik nag haar optredens in Nederland Islet missen. Ala ik vow de keuze zou 
komen te steam tussen het deelnemen aan een demonstratie tegen extreen-
rechts of bet bijwonen van een concert van Mercedes Sosa, dan is de keuze 
eenvoudig. Extreem-rechts beheerst mijn leven niet, er is neer. 

Half een. Het persbericht is klaar. Ik print de twee pagines uit en 
loop near het faxapparaat. De liist met elle telefoon- en faxnunners van 
plaatselijke, provinciale en landelijke kranten, persbureau's en radio- en 
televisie actualiteitenprogrannes heb ik snel bij de hand. Ik heb geleerd 
nooit te volstaan met het faxen van persberichten enkel en alleen aan de 
persbureau's. Je zou dat kunnen doen in de verwachting en hopende dat je 
persbericht dan autoinatisch terechtkomt bij elle kranten in het land. 
Ervaring heeft geleerd, dat dat niet altijd het geval is. Een directe 
benadering van landelijke, provinciale en plaataelijke kranten blijkt 
zinvol. 1e bericht bereikt dan in ieder geval compleet, in de originele 
versie ongecenenreerd - de betreffende redactie. Ik begin te faxen. Na 
ruin een uur ben ik hiernee klaar. On half drie zoek ik mijn bed op. Mijn 
ogen vallen snel dicht. Weer vierentwintig nun en vele bakken koffie achter 
de rug. 

Een aantal uren later - de "volgende" norgen - word ik gebeld door Theo 
van het landelijk secretariaat van de Anti-Fascistische Aktie. Hij lanceert 
een nitstekend idea. Om de demonstratie niet slechts een kale demonstratie 
te laten zijn, stelt hij voor am het Amsterdanse "Tejaterstraat" in te 
hnren. Deze organisatie beschikt ender andere over een oude, rode, DAF-
vrachtwagen met een open laadbak met podium. De wagen is een bekend 
verschijnsel, fenomeen, in Amsterdam en elders in het land tijdens vele 
manifestaties em demonstraties. Ale het zeil van de laadbak er of is 
gehaald, wordt het podium zichtbaar inclusief de noodzakelijke geluidsappa-
ratunr. Ik reageer enthousiast. Ook zal nag gezocht warden near een aantal 
sprekers en near een muziekband, aldus Theo. Ik krijg de indruk dat hij 
"Straattejater" al heeft gepolst en dat men bereid is on acte de presence 
te verlenen zaterdag. Ik moet nu wel meteen ienand van de politie bellen. 
De politie moat uiteraard op de hoogte warden gebracht - en ik moat oak 
formeel toestemming krijgem -' van de aauwezigheid van die vrachtwagen en 
eventuele sprekers en muziek tijdens de demonstratie. De bedoeling is dat 
de DAF wordt geparkeerd op het Stationsplein, bij aanvang van de demonstra-
tie. Vanuit de laadbak kunnen den een of meerdere toespraken warden 
gehouden. Vervolgens zal de wagen in de demonstratie meerijden. Aan het 
einde van de demonstratie, op het plein voor het gemeentehuis, wordt de 
vrachtwagen vervolgens opgesteld wearna magelijk weer sprekers en een 
nuziekgroep zullen optreden. De politieman die ik na Theo aan de lijn heb, 
reageert positief. Hij voorziet geen noenenswaardige problemen wanneer de 
DAF in de demonstratie gaat neerijden. AFA-Zwolle en -Twente krijgen 
telefonisch toestemming on de Dude vrachtwagen nee te laten riJden en om 



gebruik te waken van geluidsapparatuur, sprekers en muziek. 
De organisatie verloopt goed. En dat in zo'n kart tijdbestek! Ik bel Cees 
en vertel hem over het Amsterdanse "Telaterstraat". Terugkoppelen. Informa-
tie uitwisselen. Elkaar goad inforneren en op de hoogte houden. Tiidens het 
gesprek wordt duidelijk dat we zowaar een eerste neningsverschil hebben. 
Binnen AFA is het gebruikelijk am veibr eanvang van een tegen-demonstratie 
een zogenaande "voorverzamelplaats" te hebben. Het is een standaard veilig-
heidsnaatregel. Zelfs de pars wordt nimmer vantevoren op de hoogte gebracht 
van zo'n plek. In een enkel geval kan met mij (tiJdens biJvoorbeeld een 
landelijke AFA-actie) door bepaalde journalisten - die bekend staan als 
betrouwbaar - een afspraak warden geraakt ergens in een stad, waarna ik met 
hen near de voorverzanelplaats ga. Zoals ik goede contacten heb met 
bepaalde journalisten, zijn er natuurlijk oak journalisten die op goede 
voet staan met extreenerecbts en near elle waarschijnlijkheid informatie 
doorspelen aan rechts-extremisten. Voor vele journalisten staat helaas, ten 
koste van alias, het belang van nieuwsgaring voorop ongeacht de wijze 
waarop dat nieuws wordt verkregen. 
Die (voorverzamel-) pleats nag absoluut niet vantevoren uitlekken. Uiter-
aerd heeft dat te maken met de niet uit te sluiten nageliJkheid dat rechts-
extremistem, na het uitlekken, zo'n vaorverzamelplaats zullen opzoeken. 
Indian dat zou gebeuren, dan is een confrontatie tussen beide groepen zeer 
wel mogelijk. In aerate iustantie hadden Cees en ik oak in Zwolle zo'n plek 
gevonden: het is inners een standaardprocedure, routinenatig. Oak een 
tijdstip van vertrek vanaf die pleats near het vertrekpunt van de demon-
stratie stand vast. Na het gesprek met Theo vanmorgen kwam ik, evenals 
Theo, tot de conclusie dat het niet verstandig is om in Zwolle een voorver-
zamelplaats te hebben voor AFA-sympathisanten. Waarom is nu een voorverza-
nelplaats =dig? De denonstratie is legaal en we streven near een breed 
ondersteund protest. Door op een bepaald moment met een grate groep 
antifa's van AFA op het Stationsplein op te duiken, creeer je mogelijk toch 
weer een apart anti-fascistisch "zwart", "bedreigend" blok, waardoor mensen 
kunnen warden afgeschrikt on deal te nemen aan de denonstratie. Dat willen 
we juist voorkomen. Antifa's van AFA moeten zaterdag aanstaande opgaan in 
een brede, kleurriike, schakering aan demonstranten en seen afzonderlijke 
groep vormen. Het kost me de nodige moeite on Cees - die groat voorstander 
is van een voorverzanelplaats, oak in Zwolle - het positieve effect 
duidelijk te maken van het niet hebben van een voorverzanelplek. Ik wi eis op 
de plaatseliike situatie en op de kens om eindelijk eens een keen een groat 
en kleurrijk protest tegen extreem-rechts te organiseren. Uiteindelijk ziet 
hij bier het belang van in en pat accoord. 

In de loop van de ochtend arriveert een canerateam van ITCRV's Hier & Nu 
bestaande uit drie personen: een journalist en een geluids- en cameraman. 
Nijn woonkamer wordt na binnenkonst op de kop genet. Een tafel moet aan de 
leant warden geschovet. Stoelen blijken plotseling op een verkeerde plek te 
steam. Het wordt haast een ware filmsetting. Ondertussen zet ik koffie en 
zorg ervoor dat de katten uit de woonkamer zijn. Lastig, met elle snoeren 
van de camera-apparatuur. Ze lopen anbewust in de weg. Ik word geYnter-
viewd. Ik zit op de bank, tevreden over de gang van zaken, de vragen, mijn 
antwoorden. Geen last van zenuwen. Ik ben ge ► end geraakt aan journalisten 
en camera's. Ze willen oak docunenten van de NVPICF'86 op film vastleggen. 
Bij het zien van enkele stukken schrikken de mannen. Dat het z8 erg is 
hadden ze niet verwacht. "Schokkend, zoals deze fascistische partij zich 
uit in bladen en pamfletteu.", is hun reactie. Ik ben blij dat ze dit snort 
interne partijpropaganda ook in beeld willen brengen. Het is nateriaal wet 
nornaal gesproken nooit het daglicht zou hebben eanschouwd. 

Straka kont Jeanne. We gaan vanmiddag affiches verspreiden, met in ons 



kielzog het canerateam. Het zijn vriendelijke mannen. Ze zijn niet uit op 
een semsatie-uitzending, near ze waken 'een gedegen programme over de 
radicalisering binnen extreem-rechts en over de voorbereidingen van een 
tegen-demonstratie. Rond het middaguur komt Jeanne. Uiteraard is ze op de 
hoogte van de aanwezigheid van de cameraploeg. Alle apparatuur meet warden 
opgeborgen, verdwijnt in zwarte boxen met mooie glimmende metalen randen, 
de katten kunnen de kamer weer in waarna we met z't ellen near buiten gaan. 
Ik krijg een klein microfoontje op mijn trui gespeid. Een apparaatje, waar-
aan het microfoontje is bevestigd, steak ik in mijn jaszak. 1k step bij 
Jeanne in de auto, na een geluidstest van het microfoontje. De drie mannen 
van Hier & Nu stappen in hun eigen space-wagon. Het filmen en volgen is 
begonnen. We rijden wag. Jeanne heeft slechts anderhalf uur de tijd, dan 
meet ze near hear werk. Hopelijk kunnen we in die tijd de nodige affiches 
rondbrengen. 
We arriveren bij het Moluks Trefcentrum. 1k step uit, loop near de voordeur 
en vraag aan een .  Molukse jonge vrouw - die binnen sap het werk is - of zij 
het goad vindt dat ik zo neteen weer opnieuw aan kola lopen, near den 
gevolgd door een camerateam en hear dan, vergezeld van een praatje, enkele 
affiches overhandig velar de tegen-demonstratie. Na enige. begrijpeliJke 
aarzeling - "Oh jee, landeliike televisie!" - wil ze wel meewerken. Goed, 
dear ga ik weer, met achter mij aan append het team van Hier & Nu. 1k word 
gefilnd. Binnengekomen geef ik de Molnkse vrouw een pear affiches en vraag 
of zij die onder hear achterban wil verspreiden. Ze reageert goed, vow de 
camera. Het is kort. 1k bedank hear en we lopen weer near buiten. De 
volgende stop wordt het Turks Trefcentrum. Dear gebeurt precies hetzelfde. 
Er zijn, zoals altijd, veel Turken in het centrum aanwezig. Edip zie ik aan 
een tafeltje zitten. We krijgen koffie van hem aangeboden. Ondertussen is 
het anderhalf uur bijna voorbij. Jeanne meet zo wag. We hebben veel te 
weinig kunnen dean. Tech wel een nadeel, zo'n cameraploeg achter je aan. 
Het vergt allenaal wat meer tijd dan normaal. Edip wordt op dit moment 
geYnterviewd veer de camera. Hij vertelt de verslaggever van Hier & Nu dat 
er morgenavond een grate vergadering in het Trefcentrum zal plaatsvinden 
waaraan diverse allochtonen- en andere organisaties, zowel uit Zwolle als 
uit de provincie en uit het land, zullen deelnenen. De verslaggever vraagt 
of hij dan net zijn ploeg aanwezig zen mogen zijn veer het maken van enkele 
opnamen. Edip heeft bier opzich geen bezwaren tegen. Morgenavond zal 

'blijken of er mensen aanwezig zijn die eventueel wel bezwaren hebben tegen 
de aanwezigheid van een filmploeg van een landelijk televisie actoalitei-
tenprogramna. Hier & Nu steekt veal tijd in het waken van een uitzending. 
Vele minuten warden gefilmd, om uiteindelijk waarschijnlijk near ongeveer 
Lien minuten uit te zenden. Dat is televisie. Knippen, plakken en dan near 
hopen dat ze net datgene uitzenden wet je zelf ale goed en van belang 
beoordeelt. 
Jeanne is near hear werk gegaan. Ik step bij de NCRV in de auto. 1k vertel 
de mannen van Hier & Nn dat ik nog enkele affiches wil afgeven aan iemand 
van het COC. We rijden inmiddels in de bnurt van het gemeentehuis. Plotse-
ling kola ik op het idee 6m1 enkele affiches in het gemeentehuis op te 
hangen. Benieuwd hoe men reageert. Met een camerateam erbij zet je de 
aanwezige balienedewerkster in de hal van het gemeentehuis wel vow het 
blok. Leuk, confronterend, spannend, nisschien een beetje gemeen. 1k loop 
de hal binnen, gevolgd door de complete filmploeg. Bij de belie aangekonen, 
vraag ik de baliemedewerkster toestenning em wat affiches in de hal op te 
=gen hangen. Dear staat een prikbord (nededelingenbord) wear cultnuraffi-
ches zoals aankondigingen van tentoonstellingen, exposities en dergelijke 
op hangen. In aerate instantie reageert de vrouw instemmend. Dan vraagt ze, 
argwanend geworden, of ze een affiche mag zien. Ze leest de korte tekst 
aandachtig en zest "Ik weet niet of ik dit wel nag ophangen. Dat meet ik 



net haven overleggen." De camera loopt - later blijkt dat dit moment in het 
geneentehuis helaas niet door Hier & Nu wordt uitgezonden in bet progranna 
op 26 februari. Waaron zou het niet mogen? Het is een openbare ruinte, de 
hal van het geneentehuis, en de demonstratie, waarvoor op het affiche wordt 
opgeroepen on deal te nenen, is door de geneente toegestean. De affiches 
nogen op dit moment niet warden opgehangen. Ik deal de vrouw made, dat ik 
morgen langs kom om te kijken of de affiches zijn opgehangen. We verlaten 
het geneentehtis en gaan nog even snel wet affiches afgeven bij een 
vertegenwoordigster van het COC. Het loopt tegen het einde van de middag. 
Ik word near hula gebracht door het team van Hier & Nu, waarna we afscheid 
nemen. Morgenavond zien we elkaar weer in bet Turks Trefcentrum, 

Het is een lenge middag geweest. ❑eel gepraat. Ik heb geen zin om zelf 
eten klaar te waken. Ik bel de Chinees vow de verandering. 
Zoals iedere avond deze week staat de telefoon roodgloeiend. On tien uur 
neem ik een wel heel drastische naatregel: ik leg de boom naast het 
toestel. Vanavond geen telefoontjes neer! Ik ben het zat. 

Woensdag 22 februari. 's 1orgens ontvang ik van de burgeneester een 
formele brief. In deze brief schrijft Franssen onder andere: " (...) Op 
grand van artikel 5, lid 1 van de Wet Openbare Manifestaties verbind ik aan 
deze demonstratie de volgende voorschriften. (...)" Het blijken over het 
algemeen standaardvoorschriften te zijn. Zo warden de route en de tijdsduur 
van de demonstratie verneld. Oak wordt medegedeeld dat "de laden van de 
ordedienst" herkenbaar moeten zijn. Ben overbodig voorschrift. Tijdens het 
overleg net de politie hebben Cees en ik medegedeeld dat, gelet op het 
vreedzane karakter van de denonstratie en de onstandigheden er onheen, AFA-
Zwolle an -Twente een ordedienst niet noodzakelijk en sells niet gewenst 
acbten. Het aanwezig zijn van een eigen ordedienst tijdens een demonstratie 
kan duiden op nogelijke problenen en leiden tot angstgevoelens onder de 
deelneners. We voorzien daarentegen geen problenen: extreem-rechts is de 
stad tit als het tegen-protest start. Dat is ons toegezegd. Nochten er toch 
fascisten langs de route van de tegen-demonstratie opduiken, den is bet de 
teak van de politie om op te treden en niet van een zogenaande ordedienst. 
Vat ik verder vreend vind in het vaorsohriftenoverzioht, zijn de opmer-
kingen dat geen gebruik nag warden genaakt van geluidsversterkers en van 
voertuigen. Daze week heb 1k duidelijk - telefonisch - overleg gevoerd met 
lemand van de politie over het neerijden van de "Tejaterstraat"-vrachtwagen 
in de demonstratie. Dat is toegestaan, evenals het gebruik van geltidsver-
sterkende apparatuur. De brief van de burgemeester lezende en gelet op de 
korte tijdsduur tussen nu en de dag van de demonstratie, heb ik geen 
behoefte on contact met de geneente op te nenen over bet gebruik van 
geluidsversterkers en voertuigen. Ik beoordeel de inhoud van de brief als 
standaardfarnuleringen, die net een druk op een toets van een computer zijn 
titgeprint. De afspraken die ik onlangs zelf net de politie heb genaakt, 
zijn voor mij essentieel en niet bet formele, standaard, uitvoerend 
handelen van een ambtenaar binnen het Zwolse geneentehuis die slechts zijn 
opgedragen werkzaanheden geprogranneerd netjes beeft verricht. 

Behalve de formele brief van Jan Franssem ontvang ik een brief van de 
politieke partij De Groenen. De brief is ondertekend door de fractievoor-
zitter in Zwolle, Peter Pot, en een partijbestuurslid. De Groenen, een 
vreemde politieke kleurloze 'eend in de politieke vijver. Het is een 
belerende brief met de denigrerende toon van een opgeheven vingertje. 
Typisoh De Groenen. Beide Groenen stellen bezorgd te zijn over "een 
mogelijke confrontatie tussen extreenrrechts en linkse tegen-denonstranten" 
en verzoeken mij, persoonlijk, met klem "er alias eau te doen on deze 
demonstratie volgens de voorwaarden vreedzaan te laten verlopen en een 



confrontatie met de denonstratie van de CD (gesteund door NVP/CP'86) te 
verhinderen." Ik word kwaad bij het lezen van de uit veel vooroordelen en 
ongenuanceerde opmerkingen bestaande inhoud van het epistel. In een eerder 
stadium heeft de fractievoorzitter van De Groenen de Anti-Fascistische 
Aktie in een negatief daglicht gesteld. AFA zou gewelddadig De 
Groenen stignatiserem en criminaliseren AFA op een zelfde verwerpelijke 
wijze als extreem-rechts doet. De groene pa .rtij bedriJft ondoordachte 
politiek en doet er van alles aan om bijna dagelijks in het lokale Zwolse 
nieuws to komen. Bij ieder agendapunt van een geneenteraadsvergadering 
weten De Groenen wel ben of ander milieulichtpuntje te vinden. De Zwolse 
fractie schroont zelfs niet om peraberichten to verzenden aan de lokale 
media near aanleiding van landelijke gebeurtenissen die absoluut nieta te 
waken hebben met de lokale situatie en politiek. Volgens mij zijn De 
Groenen zelfs in staat pm in het donker de nooit gevonden naald in de 
hooiberg to vinden - ik ben zelfs geneigd pm een opmerking te maken els "de 
hasj-honden op Schiphol hebben er een geduchte concurrent bij gekregen". 
In de brief melden de twee Groenen verder zelf niet nee to zullen lopen in 
de tegen-demonstratie, omdat die - aldus hen - "koren op de molen van de 
publiciteitshongerige CD zal zijn"; ze zijn overigens seen voorstander van 
een verbod van de denonstratie van extreem-rechts, integendeel! Ook doen ze 
eon mij de suggestie om niet alleen '!tegen" te denonstreren, near oak 
"glashelder - symbolisch en/of ludiek duidelijk te maken wat de rijkdom 
van onze multiculturele samenleving is." Het is duidelijk een brief 
geschreven door twee mensen die absoluut niet weten wat en waarover ze 
schrijven en kennelijk met twee beleidsnatige agenda's werken. Het zijn 
leken op het gebied van anti-fascisne en -racisme en extreem-rechts. De 
Groenen, dubious in hun politiek ale het gaat over het Nederlandse asiel-
zoekers"probleee. 
Begin 1994, vlak voor de geneenteraadsverkiezingen, verschijnen in een 
aantal regionale kranten fonder andere in de Drentse Courant op 19 januari 
1994, "De Groenen: Nederland ecologiscb gezien vol" en in het Utrecbts 
Nieuwsblad op 21 januari 1994, "Groenen komen met eco-fascisme dichtbij CD 
uit") artikelen over De Groenen waarin de term "eco- fascisten" met 
regelmaat voorkomt. Tijdens de presentatie van bet verkiezingsprogramma in 
januari 1994 blijkt dat de groene splinterpartij op een verwerpelijke wijze 
wil voorkomen dat Nederland to vol wordt en de druk op het milieu nog neer 
toeneemt. Zo noet volgens De Groenen, het toelatingsbeleid voor asielzoe-
kers wegens ecologische redenen striugenter warden. Ook moeten emigratie en 
terugkeer van bnitenlanders near het land van herkonst warden bevorderd. 
Peter Pot ontkent dit hardnekkig. Het is een ondoordachte politiek, met 
kwalijke signalen, die wel degelijk overeenkomsten vertoont met de politiek 
gevoerd door extreem-rechtse politieke partijen. Nu zal ik de laatste zijn 
die expliciet zal beweren dat de Zwolse Groenen synpathiseren met extreenr-
rechts, maar de naYeve politiek die door De Groenen wordt bedreven neigt 
bier wel near. In een interview met een verslaggever van do Zwolse Courant, 
7 augustus 1996, zegt Pot letterlij .k "De Groenen zijn colt .wel eens rechts. 
Zo hebben we altijd gezegd dat allochtonen verplicht moeten integreren. Dat 
ze Nederlands en onze waarden en normen moeten leken."! 
De opstelling van De Groenen maakt voor mij duidelijk waaron doze partij in 
Zwolle er geen problemen nee heeft dat op 24 februari fascisten nogen 
marcheren. Vrijdagmiddag zal ik Peter Pot met doze kwestie confronteren. 
Dan zal ik deelnemen aan eon rechtstreeks discussieprogranna op de lokale 
radio, waaraan oak Peter Pot, namens De Groenen, en een vertegenwoordiger 
van een Turkse organisatie deelnemen. Laatstgenoende en ik zijn benaderd on 
aan de discussie deal te nemen els tesenstanders van een extreem-recbtse 

demonstratie en Peter Pot, uiteraard, els voorstander. Gelet op het feit 
dat het programme rechtstreeks wordt uitgezondet, zal ik daarvan gebruik 



waken en De Groenen voor het blok zetten. De fractievoorzitter zal dear 
niet blij nee ziJ11. Ik kijk er net grate interesse near uit. Laat het 
Zwolse raadslid van De Groenen near eens aan de luisteraars duidellik waken 
waarom 	partii van oordeel is dat fascisten de ruinte moeten krijgen om 
legaal to demonstreren. Laat de groene aap naar uit de ecologische ouw 
komen. 
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Na het lezen van beide interessante brieven stap ik op . de fiats en ga near 
hat Zwolse Meldpunt Discriminatie dat gevestigd is in'het gemeentehuis. Als 
hat goad is heeft de Amsterdamee stichting Magenta ruim honderd kleurrijke 
buttons near het Meldpunt gestuurd, Deze gratis ter beschikking gestelde 
buttons kunnen AFA-Zwolle en -Twente zaterdag aanstaande uitdelen can 
demonstranten. Het zijn buttons in de kleuren rood, wit en blauw met in het 
witte gedeelte de tekst "Veelkleurig Nederland" in het green. Uiteraard 
waren er kritikasters die moeite hebben met de duidelijk aanwezige Neder-
landse driekleur op de button; "nationalistisch". Salt. Ik vind het een 
synpathiek en ondersteunend gebaar van de stichting uit Amsterdam. Magenta 
is een kleine stichting die zich bezighoudt net de bestrijding van fascis-
me, racisne en andere vormen van discriminatie. Zij organiseert cruder 
andere culturele activiteiten, voorlichtingscampagnes, debatten en acties. 
In 1994, rand de Tweede Kamerverkiezingen, reed Magenta door het land met 
de "Geef racisme geen stem-trein". In nei en Juni van 1996 voer Magenta net 
de coaster "Zeester" over de Nederlandse wateren in het kader van een 
landelijk voorlichtingsproject - voor jongeren venal twaalf jeer - over 
racisme, discriminatie en intolerantie ender het motto "Door elkaar 
voor elkaar!". 
Ik heb een goed contact weten op te bouwen met het Xeldpunt Discriminatie. 
Zo of en toe ga ik er 'angs t  drink gezellig een kopje koffie en praat wat 
bij met de nedewerkers. Zo oak nu. Koffie, gezellig, bijpraten. De buttons 
zijn aanwezig. Bij het verlaten van het gemeentehuis laat ik natuurlijk in 
de hal thin blik door de ruimte dwalen. De oproepaffiches voor de demon-
stratie zijn niet opgehangen. Ik had eigenlijk niet enders verwacht. Op dit 
moment heb ik geen zin en tijd om hierover de nodige herrie te gaan 
schoppen net de aanwezige balienedewerksters. Ik hou me in en laat het near 
aan re voarbij gaan. Er is al zoveel publiciteit geweest over de demonstra-
tie van AFA, dat ik ervan uitga dat zeer veal mensen weten wat er aanstaan-
de zaterdag in de binnenstad te gebeuren staat. 

Thuisgekomen neem ik direct telefonisch contact op net Magenta om te 
bevestigen dat ik de buttons heb ontvangen. Een nedewerkster van de 
stichting vertelt mij opgewekt dat zij vandaag een grate fax-actie zal 
starten. Zoveel mogelijk nensen en organisaties warden door Magenta 
benaderd met de vraag of zij• de Zwolse burgemeester per fax willen verzoe-
ken om de demonstratie van de. CD en MVP/CP -86 te verbieden. Het noet een 
ontregel-actie warden. Het gemeentehuis meet overladen warden met faxen en 
daardoor onbereikbaar warden. 
Ik krijg de indruk dat men steeds meet begint in te zien wet er in None 
gaat gebeuren: dat voor het eerst rechts-extremisten legaal molten demon-
streren. Men begint dat meet en weer te geloven. Ongeloof begint zo 
langzanerhand pleats te waken voor realiteitszin. Met de dag komen er meet 
en meet personen en organisaties in verzet en werken nee aan een grootse 
mobilisatie. Dat de tegen-demonstratie nag doorgaan, wordt over het 
algeneen logisch gevonden. Het feit dat extreen-rechts nag demonstreren 
zorgt daarentegen voor veal ongeloof, onbegrip en woede. 



Len van mijn belhamels springt op mijn schoot. De Pers, Tito. Het is 
geen excuus, near deze vreselijke naam heeft de kat gekregen van de 
medewerkers van het Zwolse dierenasiel. Dns, bet is Tito gebleven. De naam 
staat overigens haaks op het karakter van het dier. Mijn Tito is een harige 
goedzak. Hij heeft aandacht nodig. Ik trek er even een kwartiertje voor 
uit. Aaien en kammen. Ben enkele klit eruit halen. Hij heeft dear een hekel 
aan. Een pear harem zie ik in de richting van mijn koffiekapje dwarrelen. 
Haren, dear raak je aan gewend met can Perzische kat in Janis. Ik heb er 
veel werk aan. Dagelijks kammen, maar ook stofznigen oak tijdens daze 
drukke, lunge en hectische dagen. Miju huisdieren en bet buishouden mogen 
niet lijden ander mijn werkzaanheden. Ook mijn sociale leven niet. Ik 
probeer dan oak nag steeds er 's avonds een uurtje of twee tussenuit te 
gaan. Naar een goede vriend of vriendin, of near mijn stancafe. Het lukt 
allemaal nog. 

Het is half elf geworden. De ochtend verstrijkt treag. Er zijn nog zo 
veel uren te gaan. Er konen steeds weer telefoontjes binnen. Eigenlijk ben 
ik continue telefonisch in gesprek. Ik besluit om binnenkort een tweede 
telefoon aan te schaffen. Een draagbare, voor in mijn waning. Een apparaat 
dat lit op mijn bureau ken neerzetten, op het aanrecbt in de keuken en naast 
mijn bed. Liikt me handig. Efficignt. Ik ben me ervan bewust dat ik niet 
elle gesprekken net de draagbare telefoon ken voeren. Dit type telefoon is 
namelijk makkelijk of te luisteren, omdat hij werkt via radiogolven. Is een 
telefoongesprek niet "geschikt" voor andermans oren, dan schakel lk over 
near de normale telefoon in de woonkamer om het gesprek te vervolgen. Ik 
moat helaas met dit snort zaken rekening houden. 
Ik word gebeld door iemand van AFA-Twente. Met hear neem ik kart enkele 
gegevens door die vermeld moeten warden op het deelnemers- en amstanders-
pamilet die zij gnat maken. Ze ban nu aan het werk. Er is nag slechts 
anderhalve dag te gaan. Direct na dit telefoontje heb ik Map van Donselaar 
aan de lijn. Hij is een landelijk bekend onderzoeker near extreem-rechts. 
Van Donselaar is werkzaam bij de Anne Frank Stichting en is onderzoeker aan 
de Leidse umiversiteit. De afgelopen jaren heeft hij het nodige gepubli-
ceerd over extreem-rechts en wordt gezien ale een autoriteit op dit gabled. 
In het lunge telefoongesprek toont hij zich verontrust over komende 
zaterdag en voorziet zelfs "Duitse toestanden". Het is een boeiend gesprek. 
Praten met een "deskundige". Vanwege het felt dat ik al ruin twee Jaren 
dagelijks intensief net het onderwerp "extreem-rechts" bezig ben, heb ib 
het gevoel gekregen zeif een deskundige te zijn geworden. Maar, ik ben seen 
onderzoeker, geen deskundige. lk ben een gewoon baanloos antifa. 
Toch bekruipt me wel eons het gevoel, bijvcsorbeeld tijdens het lezen van 
opinie-artikelen in kranten geschreven door zogenaamde deskundigen near 
aanleiding van een fascistische demonstratie, dat zij minder kennis van 
zaken hebben dam ienand zoals ik. Ik ga oak de straat op on daadwerkelijk 
strijd te leveren tegen extreem-rechts en heb mogen ondervonden walk een 
dreiging er nit kan gaan van een fascistische demonstratie en de wijze 
waarop deelnemers eraan zich uiten jegens omstanders. Kranten beoordelen 
volgens mij gevestigde "deskundigen" els onbevooroordeeld en kundig. 
Artikelen door hen geschreven warden dan ook prominent geplaatst. Een 
aantal artikelen van mijn hand warden niet geplaatst - ik ben slechts een 
linkse bevooroordeelde anti-fascist die in de ogen van de pars alleen near 
op straat te vinden is. De kennis die ik heb, karat made nit de realiteit 
voort en niet nit een stoffig nniversiteitskamertje op driehoog achter 
vanachter een mooi metalen of mahoniehouten bureau. Na zaterdag zal Van 
Donselaar door menig Journalist benaderd warden als extreen-rechts deskun-
dige voor een reactie. Ik neem me voor om in de nabije toekomst er voor te 
zorgen dat vanuit AFA steeds vaker de pets zal warden benaderd net gedegen 



opinie-artikelen, waaruit zal blijken dat AFA wel degelijk inhoudelijke 
kennis en deskundigheid over onder andere extreem-rechts in huis heeft. 

Theo van het landelijk secretariaat van AFA is de volgende die me belt. 
We geven elkaar de laatste nieuwtjes door. Theo heeft een muziekgroep 
geregeld voor een optreden zaterdag. Hij zal zelf een van de sprekers zijn. 
Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat veel organisaties betrokken zijn 
bij de mobilisatie veer de tegen-demonstratie, waaronder organisaties als 
Nederland Bekent near an het Kederlands Centrum Buitenlanders. Oak de 
kleine stichting Magenta verricht op de achtergrond veel werk. Er wordt 
goed geco8rdineerd samengewerkt tussen elle organisaties. Ik beschouw dat 
ale een fantastische ontwikkeling. Het zijn alum bekende en gewaardeerde 
organisaties met een goede man. Dat ken bijdragen tot een zeer breed 
ondersteund tegen-protest in Zwolle. 

Vandaag gaan een persbericht en een oproep tot deelname aan de tegen-
demonstratie de deur uit. Belden zijn ondertekend door een dertigtal 
organisaties uit heel Nederland, waaronder naast eerder genoemde organisa-
ties, look het Amsterdams 4/5 Mei Comit6, de Xarokkaanse Vrouwen Vereniging 
Nederland, de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag, het Steunpunt Minderheden 
Overijssel en het Centrum Buitenlanders Oost-Brabant. En dat in twee dagen 
tijd! Een paar Amsterdamse groepen regelen zelfs bussen veer gezamenlijk 
vervoer vanuit Amsterdam naar Zwolle. Bussen! Hoeveel nenset zullen er 
zaterdag deelnemen aan de demonstratie Ik ben al tevreden met zo'n 
vijfhonderd. Maar, de geluiden die ik mu ontvang duiden op een grater 
aantal. Duizend, vijftienhonderd 9  Binnen twee dagen zal het bekend 
zijn. 

's Middags heb ik onder andere telefonisch contact met •een journaliste 
van dagblad Trouw en een verelaggever van Elsevier. Belden willen het een 
en ander weten over "zwarte zaterdag". 

Ondertussen ben ik een vijfde pot koffie aan het zetten. Het zoveelste 
bruine, meat vier, filterzakje doet zijn werk. Het is naar goed dat je niet 
dronken kunt warden van het drinken van koffie. Het koffiepromillagegehalte 
zal bij mij vandaag schrikbarend hoog zijn. Ik schenk een nck vol, sneer 
een broodje kaas en plof op de bank. Even languit. Helaas niet lang. Het 
geluid van de telefoon doet me weer overeind veren. Ik word benaderd door 
iemand van het Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO). Dit Steunpunt is 
intensief aan het werk em ruchtbaarheid te geven aan de demonstratie in 
'Zwolle. Het SMO zal vanavond in Twente een groat overleg hebben. Een 
vertegenwoordiger van het SMO zal tevens vanavond aanwezig zijn in Zwolle, 

het brede overleg in het Turks Trefcentrum. Ik ben benieuwd hoe de 
vergadering vanavond zal verlopen en wie aanwezig zullen zijn. 

Om vijf uur schakel ik het antwoordapparaat aan. Even geen telefoontjes. 
Ik bestel wat eten bij een pizzeria. Geen fut om zelf lets klaar te waken. 
Straka meet ik alweer rend zeven uur de deur uit, voor de vergadering in 
het Turks Trefcentrum. Binnen een half uur wordt het eten bezorgd. Heerlijk 
Italiaans. Lasagna. Ik kijk naar 2-Vandaag op Nederland 2, eet en drink een 
glee melk. Idles tegelijk. \Tegen zevenen heal ik het scheerapparaat over 
mijn gezicht en een washandje, pak wet spullen bij elkaar, trek mijn 
schoenen en jas aan en ga near het Trefcentrum. Ik heb er zin in, na een 
vermoeidheidsdipje achter in de middag. Het eten en de melk hebben me goed 
gedaan. De melk en de lasagnaresten zullen nu ergens in main lichaan met 
elkaar overhoop liggen. Ze dean maar, ik merk er niets van. 
In het Trefcentrum aangekomen zie ik dat er al een aantal mensen aanwezig 
is. Ook de filmploeg van HCRV's Hier & Nu. De mermen zitten aan een tafel. 
Mooi op tijd. Ik klets even wet net ze bij. Ze zijn op een positieve manier 
zeer geYnteresseerd. Langzaamaan begint de zeal vol te stromen. Het zijn 
voornamelijk Turken. Ik raak in gesprek met Edip. De vergadering wordt 



voorgezeten door iemand van de Samenwerkende Turkse Organisaties Overijssel 
(STO). Er volgt een zogenaamd voorstelrondje. Er blijken vertegenwoordigers 
te zijn van onder andere het SRO, DIDF (Federatie van Democratische 
Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland), het Landelijk 
Inspraakorgaan Zuld-Europeanen en van de Antilliaans/Arubaanse vereniging 
Ban Bini/Uni Forsa uit Zwolle. Oak zijn aanwezig de fractievoorzitter van 
GroenLinks in de Zwolse gemeenteraad en een Turks PvdA-raadslid. Zo'n 
veertig mensen zitten rand de aaneengeschoven tafels. Gadegeslagen door het 
cameraoog van Hier & Nu. Geen van de aanwezigen vindt het bezwaarlijk dat 
Hier & Nu opnamen maakt. De vergadering verloopt goed. Ik meek duidelijk 
dat de demonstratie van AFA-Zwolle en -Twente is toegestaan, na een gesprek 
met Franssen en de korpschef van politie over het hoe en waarom van beide 
demonstraties en over de daaraan verbonden voorwaarden. Oak benadruk ik met 
klem dat men niet hoeft te vrezen voor een confrontatie met fascisten die 
eerder in de binnenstad demonstreren en op het moment dat de tegen-demon-
stratie start de stad moeten hebben verlaten. De voorzitter van de vergade-
ring staat erop dat zaterdag geen Turkse vlaggen warden meegedragen tijdens 
de demonstratie. Binnen de Turkse samenleving zijn uiteraard oak diverse 
maatschappelijke en politieke stromingen aanwezig, oak fascistische, die 
zich mogelijk zaterdag willen profileren. Om eventuele onderlinge Turkse 
wanardelijkheden te voorkomen, zal er dus een sport eigen verbod gelden op 
het dragen van vlaggen. Tijdens de vergadering wordt oak gesproken over het 
aanbod van burgemeester Preussen am na afloop van beide demonstraties het 
woord te molten richten tot de tegen-demonstranten. De aanwezige organisa-
ties besluiten unamiem het aanbod van Franssen of te wijzen. Ik zeg toe dat 
ik morgenochtend meteen een brief aan de burgemeester fax - in afschrift 
aan de pars waarin ik namens de vanavond aanwezige organisaties meedeel, 
dat zijn aanwezigheid niet op prijs wordt gesteld. Algemene reactie tijdens 
de vergadering is hoe je als burgemeester het lef kunt hebben om na de 
demonstraties publiekelijk je afkeur over extreem-rechts te ulten terwiJ1 
je de demonstratie van rechts-extremisten van de CD en MVP/CP - 86 diezelfde 
morgen T.41 hebt toegestaan! Dat was Franssen van plan on mede te delen. Men 
begrijpt dat niet. Zon je zijn toespraak wel toestaan, dan is niet uitge-
sloten dat hij zal warden bekogeld met de nodige onvriendelijke zachte 
voorwerpen en harde woorden. Eigenlijk nemen de deelneners aan de vergade-
ring Franssen in bescherming tegen zichzelf. Naar aanleiding van de 
bijeenkomst vanavond gaat er morgen oak een persbericht de deur uit namens 
elle aanwezige minderhedenorganisatles. In dit bericht zal onder andere 
warden opgenomen dat partijen die het non-discriminatiebeginsel niet 
ondersohrijven, Been recht hebben op een openbare demanstratie. Oak zal 
gewezen warden op de gevoelens van onrust, onzekerheid en angst onder de 
achterban van minderhedenorganisaties. 

Het is elf uur geworden. De vergadering is be8indigd. Ik heb geen zin om 
meteen near hull te fietsen. Ik besluit pm met drie Turkse vrienden nog 
ergens in de binnenstad een biertje te gaan drinken. Het wordt gezellig. 
E6n van daze Turken, Metin, ken ik al jaren en is een goede vriend van me. 
De andere twee komen ergens uit het westen van het land en zijn actief 
binnen DIDF. Het zijn bewogen, enthausiaste mannen. Ik heb respect voor ze. 
On twaalf uur nemen we afscheid van elkaar en scheiden onze wegen. 

Enkele dagen later krijg ik tot main schrik te horen dat tijdens de 
vergadering in het Trefcentrum oak een paar extreem-rechtse Turken aanwezig 
waren van de MHP (Xilliyetyi Hareket Partial; Eationalistische Actie 
Partij). Had ik dat op het moment van de bijeenkomst geweten, dan had ik 
daze Turken verzocht de zaal te verlaten. Het is onbegrijpelijk dat degenen 
die op de hoogte waren van hun aanwezigheid op dat moment niets hebben 
laten blijken! 
De MHF kwam in 1969 voort uit de CKMP (Cumhuriyetcl 	Millet Partisi; 



Republikeinse Boeren Natie Partij). Sinds augustus 1965 was Alpaslan 
Tlirkes partiJvaorzitter van de CKMP. Na het overgaan in de MHP bleeg TUrkes 
leider, De MHP heeft een jeugdorganisatie waarvan de leden zichzelf Grijze 
Volven (Hozkurtlar = tevens hun embleem, logo) noemen. Als teken van deze 
fascistische partij warden de ring- en middelvinger tegen de duim gehouden 
en de pink en wijsvinger onhoog, de kop van een wolf verbeeldend. De MHP 
wil 66n groat Turkije en erkent geen valkeren als Kurden, Arneni4rs, 
Arabieren, enzovoorts. De Grijze Wolven dreigen de Turkse naatschappij te 
"zuiveren van niet-Turkse elenenten". Een door de MHP veel gebruikte lens 
luidt: "Of jullie warden Turken en warden trots een Turk te zijn of jullie 
nneten rekening hoyden met jullie uitraeling." In Nederland is de MHP oak 
actief. In Zwolle zit een kleine groep aanhaugers van de fascistische MHP. 
Veelal warden "culturele" verenigingen als dekmantels gebruikt voor de MEP! 

Thuisgekomen luister ik, zoals gewoonlijk, eerst het antwoordapparaat 
af. Ik kijk nag even near CNN. Na een uurtje begeef ik me near de slaapka-
mer. Tevreden. In bed liggend spookt er van alles door mijn hoof d. Ik kan 
de sleep niet vatten. Morgen, vrijdag, noeten de laatete puntjes op de i 
warden genet. Kleine dingetjes moeten nog geregeld warden. Enkele mensen 
bellen. De spanning zal verhoogd gaan warden. De etreesthernaneter zal tot 
gevaarlijke hoogten gaan reiken. Ik heb een goad gevoel. De tegen-demon-
stratie zal een sncces warden. Dear ben ik van overtuigd. 

In mijn achterhoofd spookt echter nog steeds het "traangas-incidentje" 
op 12 april 1994 tijdens de installatie van Hank Ruitenberg in de Zwolse 
geneenteraad, met alle voor mij persoonlijke consequenties. AFA-Zwolle 
organieeerde tijdens de installatie van nieuwe raadsleden een blokkade-
actie bij het gemeentehuis. Deze actie had tot duel Ruitenberg zo lang 
mogelijk te beletten het gemeentehuis binnen te gaan voor zijn installatie. 
De blokkade bij de toegangsdeur van het gemeentehuis verliep goad, zonder 
problenen. Vreedzaam, hooguit een beetje getrek en geduw bij de ingang. 
Enige tijd later, na de feitelijke actie, bleek een antifa achter het 
gemeentehuis in een klein straatje traangas te hebben gespoten in de 
richting van fanilieleden van Ruitenberg. Dit incidentje had tot gevolg dat 
can drietal linkse jongeren ward gearresteerd. 213 bevonden zich met 
average actievoerders in de toennalige gekraakte Rnnaschool aan de Rune-

' street. Ik had de Rnmaschool gekozen els ontmaetingsplek voor de demon-
stranten (afkonstig uit under andere Leeuwarden en Groningen) on vaoraf-
gaande en na afloop van de actie aldaar gezellig semen te zijn under het 
genot van een kopje koffie. Voordat de actie bij het gemeentehuis startte, 
hebben we dan oak gezellig wat kunnen drinken in de school. Was er niet net 
een beetje traangas gespoten, dan had men oak ma de actie ten tweede male 
gezellig wet kunnen drinken en napraten. Het liep echter sets enders. Net  
veel nachtsvertoon arresteerde de politie in het gebouw de actievoerders 
die betrokken waren geweest bij het incidentje achter het gemeentehuis. De 
overage actievoerders verlieten woedend de Ennaschool. Zij waren ervan 
overtuigd dat hun kaneraden'door krakers van de Ennaschool aan de politie 
waren uitgeleverd. Krakers leveren elkaar niet uit aan de politie, dat 
behoeft geen nadere uitleg, denk ik! Ik was en ben het met die overtuiging 
eets. De actievoerders werden door de krakers in het schoolgebouw opgeslo-
ten. Ze konden geen kant op. Hen achterdeur, die uitzicht hood op "antsnap-
ping" Meek op slot te zitten en niemand bleak bereid te zijn die deur te 
openen. 

Op 12 april 1994 raakten in de Emmaschool twee kraak"culturen" elkaar. 
Zwolse krakers zien zichzelf niet als krakers. Bewnst spreken ze over 
zichzelf als "gebruikers". Het zijn conservatieve, kunstzinnige, blowende 
quasi rail "gebruikers". Men wil niet geassocieerd warden met "de kraakbe- 



waging". In de ogen van de Emnaschoorgebruikers" behnorden de actievoer-
ders tot een slag mensen die zij liever niet in hue pared hadden. Emoties 
liepen bijzonder hoog op. "Gebruikers" van de Emmaschool waren wnest op 
mij. 1k was voorzitter van de stichting Ateliers Emma, de beheersstichting 
die ateliers in de school verhuurde aan kunstenaars. De stichting was al 
Jaren in een bestuurlijk en juridisch gevecht verwikkeld met de gemeente em 
de school veer de tnekomst te behouden door zelf eigenaar van het nude 
gebouw te worden. Vanwege mijn betrokkenheid bij het tumult in en rand de 
school op de dag van de installatie van CP'er Ruitenberg in de geneente-
read, werd ik gedwongen om =tin functie als voorzitter neer te leggen. Ik 
had de Emmaschool in diskrediet gebracht, vend men. Het aftreden als 
voorzitter gebeurde overigens na een goed gesprek met de overige twee 
bestuursleden. Ik bleef overigens wel bestuurslid, ondat ik wilde blijven 
vechten veer het behoud van de Emma-school. Dit schitterende gemeentelijke 
monument nncht van mij en van mijn mede-bestuursleden niet uit het straat-
beeld verdwijnen. Dat streven ging bij mij v63r het egocentrische en a-
politeke optreden an handelen van het merendeel van de "gebruikers" van de 
school. Kortom, ik werd op 12 april min of neer been en weer geslingerd 
tussen twee groepen. Politiek en idealistisch inhoudelijk gezien lag en 
ligt mijn hart bij de groep actievoerders en niet bij "krakers" in Zwolle 
die alleen near met zichzelf bezig zijn en zich niet bezighouden met zaken 
elders om hen keen. Ik betreur nag steeds niet het feit dat ik de Emma-
school destijds als ontmoetingsplek koos, integendeel. Het lag wat mij 
betreft voor de hand, de keuze veer de gekraakte Emmaschool - vlakbij het 
NS-station, makkelijk bereikbaar en eigenlijk de enige pleats in Zwolle 
wear linkse actievoerders, volgens mij, welkom zouden zijn. Dat laatste 
bleek helaas niet het geval. In juni 1994 heeft de stichting de Emmaschool 
gedwongen moeten verlaten. In november begonnen elopers bet code gebouw met 
de grond gelijk te waken em pleats te gaan =ken veer een modern kantoor. 
Nog steeds heb ik een bijzonder goad contact met een made oud-bestuurslid 
van de stichting Ateliers Enna Zij is een goede vriendin van me geworden. 

De plaatselijke pers maakte de volgende dag van het incidentje een 
"terroristische" actie. Een molshoopje werd gevormd tot een gigantische 
Alpenberg. AFA-Zwolle werd in de lokale media neergezet als een gewelddadi-
ge groep. 

1M nag het absoluut niet lout gaan. Er is mij veel aan gelegen dat de 
Anti-Fascistische Aktie op een positieve mauler near buiten treedt. Het 
stigma van radicale, extreem-linkse actiegroep moet verdwijnen. Dat 
onterechte stigma is grotendeels ontstaan door de media. Journalisten en 
fotografen zijn veelal uit op sensatieberichtgeving. Linkse, autonome, 
antifa's zorgen altijd veer een "leuker" plaatje, dan een foto van een 
"normale" tegenstander van en actievoerder tegen extreem-rechts. Zo werkt 
het helaas. Ik ben me dat terdege bewust. Vanuit de anti-fascistische 
beweging zal dan ook na Zwolle verder moeten warden gewerkt aan de verbre-
ding en intensivering van contacten met andere landelijke en lokale 
organisaties, 

Ik mijmar nog een paar udnuutjes zo door en val uiteindelijk tech in 
slaap. Het zal rend vier uur 's nachts zijn geweest. 



HOOFDSTUK 10 

DE L. AATSTE PUNTJ ES OP DE " i" 

De laatste en mogelijk de langste dag vobr de moeilijkste. Het is vrijdag. 
De dag voor de beide demanstraties. Zoals gewoonlijk ben ik vroeg uit bed. 
Het is zeven uur. Ik loop near de brievenbus veer een pear ochtendkranten. 

Het ochtendnienws wear ik niet zonder kan. lk kan liberhaupt niet zonder 
kranten levee. Behalve de kranten die ik thuis ontvang, keep ik regelmatig 
andere Nederlandse landelijke en regionale kranten. Zelfs zijn regelmatig 
bij mij thuis Engelse, Amerikaanse en Turkse kranten te vinden. MiJn 
interesse in dagbladjeurnalistiek is te verklaren door het felt dat mijn 
vader tot zijn overlijden in 1982 journalist en redacteur is geweest bij de 
Zwolse Courant. Interesse veer nieuws is mij dus met de paplepel ingegoten. 
Een blauwe maandag, eind jaren '70, ben ik regelmatig als verslaggever op 
pas geweest veer de Zwolse Courant. Ook schreef ik af en toe stukjes voor 
de communistische krant De Waarheid. Min vader heeft mij de kneepjes van 
het vak geleerd. Een baan als journalist is echter nooit veer mij weggelegd 
geweest. Opleidingseisen on ergens els leerling-journalist aan de slag te 
geraken zijn de afgelopen jaren de pan uitgerezeu. In de jaren dat ik zo nu 
en clan wet schreef veer een kraut, warden op de stadsredacties nog Jongens 
en maiden aangenomen die gewoon konden aantonen - aan de hand van zelf 
geschreven artikelen in schoolkranten of zogenaamde plaatselijke "sufferd-
jes" - dat ze leuk konden schriiven. Journalistiek, zei mijn vader altijd, 
kun je niet leren in de schoolbank. Je meet er feeling veer hebben, lekker 
kunnen schrijven en een neus hebben velar wear nieuws te vinden is, aldus 
mijn vader. Maar, tegenwoerdig is een vereiste om ale leerling bij een 
krant te komen, een afgeronde HBO-opleiding Journalistiek. Door mijn 
activiteiten heb ik veal contact met leerlingen aan de Zwolse Faculteit 
veer Journalistiek en Communicatie, de vroegere School veer Journalistiek. 
Z1j werken ender andere tijdens hun studie bij de Lokale Omroep Zwolle. Met 
grate regelmaat verbaas ik me over de geringe kennis van maatschappelijke 
en politieke enderwerpen. Dan heb ik bet nog niet eens over het gebrekkig 
gesproken en geschreven Nederlands van een groat aantal van daze aanstor-
mende "Veronica"-journalisten! Het aantal echt goeie jeurnalisten neemt 
volgens mij af, omdat kranten het niet aandurven om jenge mensen ale 
leerling-journalisten aan te nemen die geen diploma hebben van de Faculteit 
veer Journalistiek en Communicatie, maar die daarentegen wel beschikken 
over een aanteonbaar aangeboren schrijf- en nieuws-jagers-talent. Spit. 

Het is een algemene tendens in Nederland dat, veer wet veer bean dan oak, 
de opleidingseisen extreem - onevenredig hoog zijn geworden. Ervaring 
komt veelal op de tweede of derde pleats. Dat is triest. Vele laaggeschool- 
de werk- en baanlozen zouden een uitstekende bean kunnen verkrijgen, iudien 
ervaring zou warden gewaardeerd boven de genoten opleiding. Zij zeuden 
zelfs beter kunnen functioneren dan degenen die wel beschikken over legio 
papiertjes en diploma's, near die in de praktijk weinig werk uit hun 
vingers laten rollen en hierdoor disfunctioneren. Diploma's zeggen weinig 
over werkInst en over een positieve enthousiaste werkhouding en -ervaring. 

lk pak een kopje vers gazette koffie en loop met de stapel kranten under 
mijn arm near de woonkamer. In de Volkskrant staat "Extreem-rechts meg in 
Zwolle demenstreren". In dit artikel staat ender andere dat Franssen geen 



nogelijkbeid ziet om de extreem-rechtse demonstratie te verbieden, ondat de 
vriJheid van demonstratie in de grondwet is verankerd. Ik word in het 
artikel geciteerd als "AFA-voorsitter". Zowel de diverse plaatselijk 
groepen als het landelijk bureau van AFA hebben geen voorzitter. AFA is een 
actiegroep, een zelforganisatie, sander bestuur. Ik ben slechts perswoord-
voerder en regal tiJdens Zwolse en landelijke acties de contacten met 
vertegenwoordigers van de pers, 
"Aan de vrijheid van demonstratie gaat lets vooraf, naneliJk het verbod op 
discriminatie dat is in Zwolle aan de orde", aldus de vermeende AFA-
voorzitter in de Volkskrant. De Volkskrant citeert me goed en slant de 
spijker op de kap. De essentie, het kernpunt, de verbodsdiscussie. 

Het is kwart voor acht geworden. Ik fax Preussen de brief waarin ik hem 
namens diverse organisaties mededeel geen priis te stellen op zijn aanwe-
zigheid em toespraak ma de demonstraties. Tevens fax ik die brief naar de 
media. 
Tegen tien uur neem ik contact op met Twentse Cees. Enkele zaken moeten 
warden kortgesloten. HiJ reageert enthousiast en verbaasd als ik hem vertel 
welke organisaties de demonstratie tot dit moment ondersteunen. Ongeloof-
lijk zaveel in sa'n kort tijdsbestek. De sprekers zijn andertussen oak 
bekend. Behalve Theo van AFA, sullen oak spreken Murat namena de Samenwer-
kende Turkse Organisaties Overijssel en iemand namens DIDF. De algehele 
organisatie loopt op rolletjes, als een train vrij van kabelbreukJes, 
seinstorinkjes, ongelukJes of selfmoardies. Net  Cees maak ik verder nog een 
pear practische afspraken over morgenpchtend. Zo wordt definitief afgespro-
ken dat ik de contacten met de politie en met de pars voor mijn rekening 
sal nemen. Ienand uit Twente sal voor aanvang van de tegen-demonstratie de 
deelnemers toespreken om hen in te lichten over onder andere de voorwaarden 
die aan de demonstratie siJn verbonden. Het gesprek met Cees is kort. Het 
meeste is al geregeld. 
Na het telefoontje met Cees word ik gebeld door iemand uit Rotterdam. Deze 
antifa dealt me made dat het Rotterdamse NVP/CP -86-raadslid Freling een 
ordedienst gaat organiseren voor de demonstratie van extreem-rechts. Dat 
was te verwachten, gelet op de aanwezigheid van met name Rotterdamse 
fascisten onlangs tlidens een gesamenlijke CD- en NVP/CP -86-actie in 
Dedemsvaart. Rechts-extremisten in de ouseving van Freling zijn niet 
bepaald de meest sachtsinnige personen. Het gaat Kier om een zeer radicale 
groep neo-nazi's die geweld niet schuwt. 
In de loop van de ochtend verneem ik dat de stichting Magenta en Nederland 
Bekent Nleur zaterdag een paar bussen vol demonstranten richting Zwolle 
laten riJden. Ik wiJs beide organisaties op de mogeliJkheid de bussen te 
parkeren aan de zuidzijde van het NS-station. Ik moat echt aan alias 
denken, dus oak aan dit sport practische "futiliteiten". Alle telefoonties 
die vanochtend binnenkomen duiden op een te verwachten grate opkomst 
morgen. 

De ochtend vordert smel door elle telefoongesprekken. Ik blijf besig. On 
twaalf uur ken ik er gelukkig even tussenuit. Ik heb een rechtstreeks 
interview op de lokale radio tussen half een en e6n uur. Een live discussie 
tussen miJ, iemand van een Turkse organisatie en het Zwolse gemeentereads-
lid Peter Pot van De Groenen. Onderwerp van de discussie sal zijn het 
toestaan van een demonstratie van rechts-extremisten. Ik ben benieuwd hoe 
die discussie sal gaan verlopen. Zal Peter Pot in elle eerlijkheld vertel-
len waarom zijn partij vindt dat de CD en !UP/CP -86 mogen demonstreren? 
Ik step op de fiats en ga naar de Hogeschool Windesheim, wear de lokale 
radio een studiootje heeft bij de Faculteit voor Journalistiek en Communi-
catie. Ik moat flink trappen, Er waait een straffe, koude wind. Ruim op 
tijd arriveer ik bij het immense Windesheim-complex. !hi de ingang van de 
faculteit ontmoet ik een pude bekende van me. Het is een leuke, moos jonge 



vrouw. Marian vraagt belangstellend hoe het met me gaat. Waarschijnlijk 
heeft ze bet nodige over me gelezen, gehoord of gezien via de media. Ze 
maakt zich bezorgd en vindt dat ik er heel moe uitzie. "Paul, je meet goed 
aan jezelf denken", zegt ze. Aardig die geneende belangstelling en interes-
se. Er zijn te weinig mensen in mijn directe omgeving die zich echt 
interesseren en verdiepen in wat ik doe. Ik heb bier regelmatig grate 
moeite nee. Haar warme en geneende belangstelling dean me dan ook extra 
veel. Er blijken tech nag, naast twee goede vriendinnen en een goede vrieud 
van me, bekenden te zijn in Zwolle die menselijke en emotionele, warme, 
trekies vertonen. 

Het is half een. Er velgt een interessante discussie in de studio. Het 
rode lampje "On the air" haven de deur brandt. Hat raadslid van De Groenen 
praat steeds over bestuurlijke aspecten om extreem-rechts toe te staan te 
demonstreren. Hij stelt zich formeel en zakelijk op. Tech heb ik gevoel dat 
hij de essentie van de discussie ontwijkt. Ik begrijp Peter Pot niet. Er 
karat geen duidelijke uitspraak of nitleg over waarom zijn partij van 
eardeel is dat extreem-rechts in Zwolle nag demonstreren. Ik wacht niet 
langer, waag het erop en poi de knuppel van het eco-fascisme in het warme 
knnsse hoenderhok. Ik vertel dat De Groenen zo hut eigen ideeen bebben over 
extreem-rechts en dat de partij bijvoorbeeld een direct verband legt tussen 
ecologische- en milieu-antwikkelingen en de toestroom van asielzoekers en 
migranten. Miin opmerkingen schieten duidelijk in het verkeerde keelgat bij 
een verbaasde en onthutste Peter Pot. Uit enkele van zijn voorhoofdpori4n 
beginners zichtbaar glinsterende zweetdruppeltjes hun weg near beneden al 
sijpelend te vinden. Kent dat door mijn opmerkingen of door de warmte in 
het studiohok? Peter Pot begint spontaan, als een Uslandse geiser, te 
sputteren. Hoe ik erbij ken  1 '7  Kennellik heb ik bier -Loch een gevoelige 
sneer geraakt. Helaas breekt de discussieleider deze discussie af. Dat .doet 
nu niet terzake (het dubieuze gedachtengoed van De Groenen), aldus de 
interviewer. Jammer, near ik leg me erbij neer. ik ben blij dat ik het voor 
De Groenen hekele item heb kunnen droppers tijdens de live radiouitzending. 
Het moest eens gezegd warden. Laat de mensen, de luisteraars, near eens 
gaan nadenken over de ware politieke lijn van De Groenen. Veer deze 
politieke partij is green niet green geneeg en dragen andere kleuren bij 
aan de versebraling van dat green. Die andere kleuren dienen dan oak in de 
hand te moeten warden gehouden, aldus De Groenen. 
Na de discussie druipt het raadslid meteen af met een onzichtbare staart 
tussen beide benen. Ik ga nog even met de Turk near de kantine veer het 
nuttigen van een overheerliike kop seep. We kletsen wet na. Oak hij is 
verrast over mijn uitlatingen over De Groenen tijdens de discussie. Ik laat 
hem hierop enkele kranteknipsels zien, waarin De Groenen warden neergezet 
als "eco-fascisten". Hij vraagt copie4n hiervan. 

Het is half drie. Weer thuis, opgelucht. ik word gebeld door Edwin van 
het landelijk secretariaat van AFA. Hij biedt zich aan els tweede pens-
woordvoerder veer margen, FiJn, dat zal nodig zijn. De belangstelling van 
de pars is bijzonder grout. Tie, wat wil je colt, Zwalle is de aerate 
gemeente wear fascisten legaal de street op nogen om te marcherem en er is 
een tegen-demoustratie. Later in de middag bellen under andere nog journa-
listen van IKON-radio, NOVA en van het ANP. 
De avond nadert. Hen stuk gezonde spanning stiigt in mijn lichaam. Ik laat 
weer eens wet eten bezargen. Chinees. lk  ben te more on zeIf in de keuken 
achter het gasfornuis te gaan staan. Oak gun ik nezelf de tijd niet. Na het 
eten keep ik een Zwalse Courant. Daarin staat een paginagroot interview met 
mij, Het gaat met name over de strijd die ik veer tegen extreem-rechts en 
de bedreigingen en intimidaties vanuit met name de radicale partij van 
Ruitenberg, waaraau ik in die strijd bloat sta. Het is een sped, objectief, 



artikel geworden over dit onderwerp. Tussen elle drukte van de afgelopen 
dagen door, heb ik een pear dagen geleden een uitgebreid gesprek gehad met 
een journalist van de krant. Na het artikel te hebben gelezen, bel ik de 
betreffende journalist op on mijn complimenten uit te spreken over zijn 
artikel. Hij vertelt ne dat de Kringvoorzitter van de Centrum Democraten in 
Overijssel, De Jong, hem zojuist heeft gebeld. De Jong was kwaad. Hij vroeg 
aan de journalist hoe hij in vredesnaam zo'n artikel de dag year zijn 
demonstratie heeft kunnen plaatsen, Hij het horen hiervan kan ik een voor 
de journalist onzichtbare glinlach niet onderdrukken. Het is duidelijk dat 
naast de MVP/CP -86 ook de CD niet blij is met een bepaalde berichtgeving. 
De waarheid wordt els hard en negatief ervaren door De Jong. Maar, niet 
alleen door deze CD'er. Aan het begin van de avond ontvang ik diverse 
vervelende telefoontjes. Gefrustreerde anoniene fascisten die niet verder 
komen don laze bedreigingen van een zeer laag intelligentiequatAnt. Het 
interview, artikel, blijkt het nodige effect te hebben gehad. 

Avond. Morgenochtend is het zover. Eindelijk. Mede gelet op de diverse 
telefoontjes zijn bepaalde acties vannit extreem-rechts vanavond, vannacht 
of norgenochtend aan mijn adres niet uitgesloten. Ik hou er in leder geval 
serieus rekening nee, Ik ben gezond voorzichtig. Rand negen uur ga ik de 
deur tit on een borreltje te drinken in mijn stancafe. Alles een poosje van 
me afzetten. Ontspanning zoeken en krijgen. Ik besluit om niet op de fiets 
te gaan. Je west het maar nooit. ik bel een taxi. Het is gezellig in het 
café. Ben pear goede bekenden van me zijn aanwezig. Ik praat niet over 
morgen. Nu even niet, ik ben vrij. Ik drink twee barrels. Viet weer. Xorgen 
most ik helder zijn. Ik heb geen behoefte aan een kater. Plotseling zie ik 
twee opvallende types het café binnen komen. Ben is fors gebouwd en heeft 
zijn hear genillineterd. Ik heb hen nog nooit eerder gezien. Onbewust vraag 
ik me af of ze wellicht "verkeerd" zijn. Nee, ik ben niet paranoYde. Gewoon 
voorzichtig, vooral nu, op dit moment. Ik hou ze w&l in de gaten. Gelukkig, 
ze gears weer weg, On half twaalf ga ik huiswaarts. 
Thuis luister ik meteen bet antwoordapparaat af. Rem antifa van een AFA-
groep uit het westen van het land heeft under andere ingesproken. Jim 
blijkt tot mijn verrassing in Zwolle te zijn. Hij logeert een pear dagen 
bij vrienden in de stad. Ik bel hem. We spreken af elkaar zoneteen nag even 
te ontmoeten in mijn stancafg. Leuk, tenminste ienand met wie ik wel frank 
en vrij en ontspannen kan praten over de beide demonstraties morgen. De 
genaakte afspraak betekent wel dat ik year de derde keer deze avond een 
taxi meet bestellen. Het least me behoorlijk wat geld, wear dat heb ik er 
voor deze sue avond wel voor over. Veiligheid gedaceerd inbouwen, geen 
risico's nenen, is met name op dit soort monenten van belang. Terug in het 
café krijg ik meteen oogcontact met Gerrit, de verbeasde barkeeper. Ja, ik 
ben er weer. Het is kwart over twaalf 's nachts. Gerrit weet wear ik me 
deze dagen nee bezig hou. Hij begrijpt ook waarom ik met een taxi ken en 
niet, zoals te doen gebruikelijk, op de fiets. Hen kwartiertje later karat 
Jim binnen gewandeld. Een opvallende verschijning, veer Zwolse begrippen 
althans. Hij ziet er, zoals dat in de volksmond hest, autonoon uit. In 
conservatief Zwolle zijn autonoom uitziende jongeren op 6671 hand te tellen. 
We drinken een biertje. Tegen 66n uur lopen we samen de binnenstad in. Ik 
wil sanen met Jim de demonstratieroute lopen, zowel van AFA als van 
extreem-rechts. Het is koud. Vochtig. Eij het geneentehuis aangekonen zien 
we dat in het gebouw nog koortsachtig wordt gewerkt. Zo bier en dear zien 
we licht branden. Veer het geneentehuis staan diverse auto's geparkeerd, 
waaronder een "onopvallende" blauwe Golf van de pantie. Kennelijk wordt op 
dit moment druk overleg gevoerd over morgen. Leuk on te zien, die nachte-
'like activiteit in het geneentehuis. Ik voel me niet schuldig, integen-
deal, geniet een beetje. Behalve het feit dat er in het gemeentehuis wordt 



gewerkt, .vallen ons oak de vele Loesie ,-affiches op die in de bitnenstad 
zijn geplakt. Ze hebben alien, uiteraard in: negatieve zin, betrekking op de 
demonstratie van extreem-rechts. Ondersteuning vanuit een hoek die ik niet 
had verwacht. Sympathiek en een hart onder de riem. 
Het is twee uur geworden. Ik ben eindelijk thuis. Er is we 4r gebeld. lemand 
uit Twente, die morgen de demonstranten voor vertrek gaat toespreken, 
blijkt nog het een en ander te willen •weten. ik bel hem direct tertg. Het 
is kwart over twee in de nacht. Natuurlijk hoor ik aan de andere kant van 
de liin een Twents geluid op een antwoordapparaat. Ik spreek in dat in 
ieder gavel in de toespraak aan de orde met komen dat de demonstranten 
geen bivakmutsen en siawls voor de gezichten mogen dragen. Gebeurt dat 
namelijk wel, benadruk ik, dan kan de politie de personen die zich hieraan 
niet houden arresteren en de demonstratie ontbinden. 

Morgenochtend is het vroeg dag. Vroeger clan normaal. Een pear uurtJes 
slaap heb ik dus voor de boeg. Ik zal warden opgehaald door Metin. Samen 
met hem zal ik met de auto de stad in gaan. Op het moment dat extreem-
rechts pat demonstreren zijn we al in de stad. Ik wil dat niet •missen, 
near ik moat wel denken aan mijn eigen veiligheid. Ik ben blij dat Netin me 
zal vergezellen. 
Terwiil er van alias door mijn gedachten schiet, probeer ik in slaap te 
vallen. Ik hoop op een vlekkeloos, grouts, kleurrijk tegen-protest :Er 
hangt veal van af. Ik zit niet te wachten op rellen. AFA ook niet. 
Zwolle, de stad wear morgen waarschiinliJk een doorbraak met twee gezichten 
zal plaatsvinden. Eau negatief gezicht in de vorm van een legale mars van 
rechts-extremisten, en een positief gezicht neergezet door een geslaagd 
breed maatschappelijk tegen-geluid. Met die gedachte val ik in slaap. 



HOOFDSTUK 11 

ZWARTE ECHADUW OVER ZWOLLE 

Om half :seven loopt de wekker al weer af. Een kwartiertje veer dit tijdstip 
was ik nit een dromerige sleep ontwaakt. De wekker schakel ik slechts in 
nit angst on me -Loch eons een keen te verslapen. Zelden echter heb ik dit 
moderne vernuft nodig ads hulpmiddel on wakker te warden. Ik heb een eigen 
ingebouwd weksysteen opgebovwd gedurende de jaren dat ik een betaalde bean 
had en iedere morgen vroegl near kantoor moest. Enkele draadjes in mijn 
hersens waken nag steeds rend kwart over zes 's morgens contact, waardoor 
ik wakker word. 
Vandaag stoat het te gebeuren. Vele dagen heb ik bier naartoe geleefd en 
gewerkt. Mijn gewone ochtendbezigheden zijn niet gewijzigd. Natnnrlijk voel 
ik me wet enders dan op andere zaterdagochtenden. Ben gezonde dosis 
spanning vloeit door mijn lichaan. Ik ga mijn huisdieren van eten voorzien. 
Na een verfrissende douche en mijn gezicht bewerkt te hebben met een 
scheerapparaat, zet ik een pot koffie an loop near de brievenbus veer de 
kranten. Vervolgens schenk ik een wok vol met koffie, sneer een pear 
kadetjes, plof op de bank en begin aan de kranten. Ondertussen luister ik 
aandachtig near Radio Oost. Aileen in het Algemeen Dagblad staat nog een 
klein artikel met betrekking tot beide demonstraties met els kop "Links en 
reads demonstreren in Zwolle". Het artikel vermeldt under andere dat AFA 
niet wil dat haar denonstratie wordt afgesloten met een toespraak van 
burgeneester Framssen. Na de kranten te hebben gelezen loop ik als een kip 
zonder kop al ijsberend van de ene hoek van de kamer near de andere hoek. 
Ik heb geen rust. Het is nog vroeg, amper acht uur. Rand tien uur komt 
Metin me oppikken met zijn auto. DAn begint mijn dag pas echt. Tot die tijd 
meet ik :tae trachten rustig te houden. Ik besluit near een stukje te gaan 
wandelen. Heerlijk. Oak tijdens de wandeling kan ik echter geen rust 
vinden. Er naalt van alles door mijn hoofd. Veal vragen. Na een wandelinge-
tie van een half uur be ik weer thuis. Ik zet een cd op met voter mij 
ontspannende nnziek, Sapho, een boeiende Marokkaanse zangeres. Haar kianken 
helpen. Ik zet de hele wereldse ellende even aan de kant en wordt 6621 met 
de nystieke kianken van Saph❑ dankzij een koptelefoon. De tijd verstrijkt 
tergend langzaam, „inlet nu ik "beast" heb. 

Stipt op tijd, tien uur, arriveert mijn Turkse vriend. We rijden de stad 
in, richting het NS-station. Ik verwacht dat dear nu al enkele aanhangers 
van de CD en NVP/CP'86 staan. Met gemengde gevoelens zit ik voorin de auto, 
naast Metin. Ik heb een onstuitbare drang on de demonstratie van extreem-
rechts te aanschouwen. Eventuele daaraan verbanden persoonlijke risico's 
neen ik op de koop toe. Het station nadert en met het naderen stijgt de 
spanning in de auto. Metin vermindert de snelheid. We sluipen voor het 
bekende Zwalse hotel "Wientjes" langs on via een kleine rotonde, gadegesla-
gen door Thorbecke die ens versteend vanaf een sokkel bemoedigend toekijkt, 
het stationsgebouw voorbij te rijden. Voor dit gebouw, in een beak, zie ik 
inderdaad enkele fascisten staan. 2e vormen een klein groepje. Voor het 
nerendeel zijn het skinheads. Veer iedereen herkenbare rechts-extremisten. 
Ik zie Johan van Enk, de Kringsecretaris van de NVF/CF'86 in Overijssel, 
duidelijk zichtbaar staan. Hij "kept" mij. Dat bleak under andere op 27 
naart 1995. 



Op die dag maakte AFA-Zwolle 's avonds in de Gemeenteraad gebruik van 
het eogenaande vragenhalfuurtJe voor burgers. lenand van AFA-Zwolle sprak 
het College van Bnrgeneester en Wethouders, de Gemeenteraad en de aanwezi-
gen op de publieke tribune, waaronder Van Enk, toe en ging in op de 
eenjarige "aan"-wezigheid van .de rechte-extremist.Henk Ruitenberg in de 
Gemeenteraad. Na afloop van deze toespraak verliet ik met vier overige AFA-
Zwolle sympathisanten de raadszaal on in een nabij het gemeentehuis gelegen 
café nog wat met elkaar te drinken. Het plein overlopend veer het gemeente-
huis, zag ik Van Enk net een groat fototoestel om zijn nek achter de ranee 
zitten van een grandcafe. HiJ had kennelijk vlak wear erns het gemeentehuis 
verlaten. Hij man foto's van one. Wij zagen dat, ik zwaaide near Van Enk en 
we liepen door. Een aantal naanden later zag ik het resultaat van. Van Enk's 
fetografeeractie terug in "IJsselpost", het Overijsselse ledenblaadje van 
de.NVP/CP -86. Op een van de geplaatste foto's is duidelijk te zien dat ik 
zwaai near Van Enk. In het bijschriefft stoat te lezen "een vriendeliA 
zwaaiende Paultje Kraaijer". Gelukkig heeft deze fascist nooit de Damen 
kunnen achterhalen van de overige personen die actief zijn binnen de Zwolse 
AFA-groep. Oak niet van degenen die teen aanwezig waren in bet geneente-
hnis. 

Zittend naast Metin voel ik ne enigszins vellig. We vinden het een 
zielig boopje, dear voor het station. Er is veal politie duidelijk zicht-
bear aanwezig. We rijden door on vervolgens terug te:keren om een tweede 
moral de groep skinheads in ogenschouw te nenen. Deanna rijden we door near 
een park, grenzend aan een mooie langesingel lenge de Zwolse stadsgracht. 
Bijna inalle straten die we passeren staan blauwe ME-busies. In het park 
parkeren we tijdelijk de auto. Venal' het punt wear we nu steam kunnen we 
good de singel aan de overzijde van de stadsgracht overzien. Over deze 
singel zullen de rechts-extrenisten binnen afzienbare tijd al denonstrerend 
de binnenstad in trekken. Metin en ik blijken niet de enigen te zijn die 
geYnteresseerd zijn in de denonstratie van de CD en MVP/CP -86. Een pear 
auto's bij one vandaan zie ik een klein groepje voor mij. bekende antila's 
staan, gewapend met fototoestellen. Ze zijn voor bet eerst in Zwolle en 
willen wat toeristische plaatjes schieten. Ze konen van ver. Net  is een 
leek weerzien. We praten wet, near daarta moeten onze wegen enel scheiden. 
We willen niet semen gezien worden. Ik ben inners bekend binnen extreene 
rechtse kringen. Zij niet en dat moat zo blijken. In de egen van vele 
fascisten is iedereen die zij in gezelschap van mij zien, neteen ook een 
actieve tegenstander en dus vijand van hen. Een kortzichtige gedachte, near 
het is helaas een felt gebleken. Ik meet bier rekening mee houden. Een 
goede vriendin van me, die een keer met mij door de stad fietete zei op bet 
moment dat onze wegen moesten scheiden: "1k ben blij dat ik hier of meet 
clean, want dan ziet men mij niet langer semen met jou fietsenl" Die 
opmerking deed mij pijn, ondanks het felt dat het wellioht gekscherend ward 
bedoeld. Net  ward gezegd en dat door een jonge vrouw die absoluut niet 
links is, laat staan politiek actief. Gelukkig is het niet zo dat goede 
vrienden en vrlendinnen amper neer met mij durven am te gaan. Integendeel. 
Ik heb veal kennissen bij wie ik over de vloer ken en andersom. Eij een 
enkele vriendin kan ik oak terecht wanneer ik tech onverhoopt problenee heb 
ten gevolge van mijn werkzaanbeden of gewoon verlegen zit om een praatje. 
Ik waardeer dat bijzonder, gelet op... 
Hen van de antifa's die Metin en ik in het park tegen zijn gekonen, Jack, 
sluit zich tech bij one aan. Bij is een sympathieke jonge vent. Altijd 
goedlachs, positief en opgewekt en net als ik, niet els anti-fascist 
herkenbaar. Net  is koud. We staan hier al vele minuten en smachten zo 
langzanerhand near een warme kop koffie. Plotseling zien we wat verhoogde 
activiteit op de singel. Meer en neer politleauto's en -busjes.rijden rend. 
De demonstratie is in aantocht. Inderdaad blijken we een schitterend 



uitzicht te hebben vanaf de pleats wear we staan. Diverse bonen verhullen 
op een :natuurlijke wijze onze aanwezigheid. We zien een kleine groep 
rechts-extremisten marcheren, verscholen achter een groat CD-spandoek. Er 
lopen ongeveer zeventig demonstranten. Weinig, near te verwachten. Bij 
eerdere, verboden, rechts-extremistische denonstraties kwamen er nooit weer 
fascisten dan dit aantal opdagen. Waarschijnlijk weten de leiding van de CD 
en MVP/CP- 86 er niet weer op de been te krijgen. Het is een vaste kern 
actieve rechts-extremisten. On de demonstratie nog lets te laten lijken, 
lopen de denonstranten ver nit elkaar. Grote gaten zijn zichtbaar in de 
demonstratieve optocht. De fascisten lopen in de richting van het gemeente-
huis. Metin, Jack en ik verlaten onze stele en lopen eveneens, zij het via 
een andere - tegenovergestelde - route, richting het gemeentehnis. Op het 
bordes van het gemeentehuis zullen ander andere Janmaat en Ruitenberg 
toespraken gaan houden. Lopend in de richting van het gemeentehuis veal ik 
me niet zo op mijn gemak. De aanwezigheid van en Metin en Jack stelt me 
toch vat garnet. We komen aan bij het plein voor het gemeentehuis, het 
Grote 1(erkplein. Er staan al enkele mensen op en rand dit plein. Het zijn 
synpathisanten van extreem-rechts en "gewoon" nieuwsgierigen en "ramptoe-
risten". Oak is er veal pers aanwezig. Ik wil me zo onopvallend mogelijk 
gedragen. Contact met de pars op dit moment wil ik dan oak niet. Enkele 
journalisten kennen me. Nu wil ik ze even niet zien. Met Jack en Metin loop 
ik een nieuw trendy café binnen aan de rand van het plein. We nenen pleats 
aan een tafeltje achter een groot ream. Vanaf daze pleats hebben we een 
redeiijk goad uitzicht op het plein en het gemeentehuis. Ik kan me gelukkig 
net verschnilen achter een blinde munr, Beast het ream. Daar meek ik 
dankbaar gebruik van. Op nog geen drie meter van het café staat een 
politieauto. We bestellen de door one zo verlamgde koffie. Metin en Jack 
lopen op een gegeven moment weer near buiten, nieuwsgierig geworden near 
wie er zoal in de demonstratie van extreem-rechts meelopen. Het lijkt me 
beter om binnen te blijven. Jannaat et Ruitenberg houden hun toespraken. Ze 
mogen hiervoor pen gebruik Waken van geluidversterkende apperatuur. Dat 
was een van de voorwaarden verbonden aan hun demonstratie. Van de toespra-
ken was weinig te verstaan, aldus Metin en Jack. Ze schuiven weer bij mij 
aan het tafeltje. Hen opmerking van Janmaat was wel duidelijk hoorbaar 
geweest. Hij schijnt gezegd te hebben dat de nulticylturele sanenleving 
afgeschaft moat warden. Ale dat inderdaad door Janmaat is gezegd, dan is 
dat eardig voter your Jnstitie on eventneel strafvervolging tegen hem in te 
stellen wegens discriminatie. 
Er lopen enkele fascisten vlak fangs het ream. 1k kan ze bijna ruiken, zo 
dicht lopen ze aan de andere zijde van het ream langs me keen. Ik harken de 
CD'er Schuurman nit Dalfsen en Van Doom, een CP -er nit Zeist. Daze CP - er 
is een bekende verschijning bij allerlei extreenrechtse acties in het 
land. Hij is kort, gedrongen, heeft een glinnende kale kop, draagt veelal 
een donkere zonnebril en is altijd geheel in het zwart gekleed inclusief 
huge schoenen. Daze fascist hondt zich intensief bezig met het in kaart 
brengen van links Nederland. Zo fotografeert hij tegenstanders van extreem-
rechts, waarvan naam en adres bekend zijn, in de deuropening van hun 
woningen - oak in Zwolle. Het is een confronterende wijze van intimidatie. 
In nei 1995 heeft deze Van Doom (het "Michelin-nannetje") op een ochtend, 
tesamen net een ander, getracht mij op die wijze te fotograferen. Naar elle 
waarschijnlijkheid is dat mislukt, omdat ik de deur na opening weer heel 
snel dichtsmeet toen ik zag wie er stand. 1k was gewaarschuwd. Vlak voordat 
bij mij aan de voordeur ward gebeld, kreeg ik een telefoontje van een 
vriendin van mij bij wie ze oak waren geweest. Zij, destijds actief binnen 
APA in Zwolle, is wel gefotografeerd in hear deuropening. Van Doorn "kept" 
mij due. 1k heb hem destijds zelf helaas niet herkend, waardoor ik geen 
aangifte tegen hem heb knnnen doen. Hij is toen wel duidelijk gezien door 



een kennis van me die op weg was maar mij en hem bij 'Ain Waning voorbij 
liep. In een later stadium heeft mijn kennis de rechts-extremist aangewezen 
op foto's ale degene die hij in nei bij mijn waning tegen kwam. Hij merkte 
op dat Je ienand net het u•terlijk van Van Doorn niet suel vergeet. De 
betreffende foto's waren genaakt in november 1995 in Zutphen. Van Doorn was 
toen met een groep fascisten aanwezig bij de Hanzehof wear een congres van 
GroenLinks plaatsvond. Wegens verstoring van het congres werd hij net een 
aantal andere rechts-extremisten gearresteerd. 
Nu passeert hij mij op nog g.een twee meter afstand. Alleen dat ream scheidt 
ons. Ik word niet opgemerkt. Hen tweede kop koffie wordt door mij near 
binnen gewerkt. Dat had ik nodig. De demonstratie van de CD en NVP/CP'86 
loopt langs het café. Ale ik dat vantevoren had geweten, was ik er wear-
schijnlijk niet gaan zitten. Er gebeurt gelukkig verder niets. De demon-
stranten hebben weinig oog voor onstanders. Ze zijn druk doende am hun 
demonstratie nog lets te laten lijken. Grote leenten in de donkere stoet 
zijn zichtbaar. Ik zie enkele nazi-symbolen op jasjes. De politie treedt 
niet op, =clanks eerder gedane toezeggingen dat dat sport symbolen niet 
getolereerd zou worden. 
Kijkend near het groepje denonstranten ken ik een gevoel van woede niet 
onderdrukken. Voede, omdat fascisten legaal demonstrerem an woede, ondat de 
politie niet overgaat tot arrestaties. Ik vind dat kwalijk, stuitend, 
kwetsend en onbegrijpelijk. OnderwiJ1 gaat de stoat langzaan aan me 
voorbij. 
Voorzover ik nu kan overzien hebben er zich seen ongeregeldheden voorge-
dean. Wear ik vantevoren bang voor was is waarschijnlijk wel gebeurd. 
Extreem-rechts heeft zich "netjes" gedragen en daarmee een zekere mate van 
garantstelling verworven voor toekonstige demonstraties. 

Metin, Jack en ik besluiten om near het Turks Trefcentrum te gaan. 
Daarvandaan zullen straks vele Turken gezamenlijk near het NS-station 
lopen, wear om twee uur de tegen-demonstratie van start gaat. In de auto, 
op weg near het Trefcentrum, praten we natuurlijk over de demonstratie van 
extreem-rechts. Miin gedachten zijn daarentegen alweer bij "mijn eigen" 
demonstratie, zometeen. 
In het Turks ontmoetingscentrum is het, zoals altijd, een gezellige drukte. 
Ik ga met Jack aan een tafeltje zitten. Ve krijgen meteen koffie aangebo-
den. Metin gaat weer weg. Hij moat nog het een en ander regelen, met 
betrekking tot protestborden, spandoeken en dergelijke. Practische zaken. 
Jack en ik blijven een half uurtje. Tegen een uur loop ik met hem richting 
het station. Ale een van de organisatoren van de tegen-demonstratie moet ik 
natuurlijk op tijd aanwezig zijn bij het vertrekpunt van de demonstratie. 
Hat wordt een wandeling van ongeveer twintig minuten. Het nimner tanende 
optimisme van Jack doet me goed. Ik voel de adrenaline in MUD aderen 
stijgen. Door het lopen krijg ik het warn. We hebben een stevige tred. Eij 
het station aangekomen zie ik een aantal anti fa-bekenden van me, elders uit 
het land, staan. Oak zie ik Theo van het landelijk secretariaat van AFA. 
Hij is mooi op tijd. Ik loop met Jack op hem af. We doen verslag van de 
demonstratie van de CD en NVP/CP'86. Ondertussen komen er iedere minuut 
neer demonstranten aan op het Stationsplein. Het aantal groeit gestaag. De 
zwarte antifa-nassa blijft onzichtbaar. Om half twee heb ik afgesproken met 
ienand van de politie om nag het een en ander kort te sluiten. Hij is er 
niet. Het is half twee. lk baal en loop op een paar agenten af om hen te 
vragen wear de politiefunctionaris blijft die het contact moet onderhouden 
net mij els een van de verantwoordelijken voor de AFA-demonstratie. )en 
tracht de functionaris te localiseren. Tevergeefs. Zijn aanwezigheid is op 
dit ogenblik dringeud gewenst. Het dreigt om me been een bee-tie uit de hand 
te lopen op het plain. Er staat een grate groep denanstranten voor bet 
station. Het busverkeer near en van het station gaat uiteraard gewo.on door. 



Enkele chauffeurs van stadS- en streekbussen raken, terecht, behoorlijk 
geYrriteerd. Ze lopen kennelijk wet vertraging op. De bussen rijden 
stapvoets pm niet, letterlijk, in aanraking te lumen net demonstranten. De 
nude DAF-vrachtwagen van het Austerdanse "Straattejater" is inmiddels 
gearriveerd. De chauffeur zoekt een goede pleats on de oldtimer even to 
parkeren. De aanwezigheid van deze schitterende vrachtwagen is een doom in 
het mg year nenig buschauffeur, omdat deze tank in de weg staat. Mij wordt 
zo langzanerhand duidelijk dat de politie geen rekening heeft gehouden met 
een zo grate groep demonstranten 6n net de stads- en streekbussen die 
gewoon hun diensten noeten rijden. 
Eindelijk. Het is kwart veer .  twee. De politiefunctionaris is eindelijk op 
het kleurrijke denonstratietoneel versohenen. Ik reageer boos in zijn 
richting. Hij heeft zich niet aan. een afspraak gehouden. De organisatie 
binnen de politie laat to wensen over Chaotisch is het juiste woord 
ervoor. Er ontstaat plotseling een vervelend, vijandig, gesprek tussen mij 
en de politie. Ik krijg te heron dat de vrachtwagen niet in de demonstratie 
nee nag rijden! Ook Theo heart dit. We zijn kwaad. Er was nondeling, 
telefonisch, door de politiefunctionaris aan mij teegezegd dat "Tejater-
street" nee nag rijden in de demanstratie. Nu, op het laatste moment, 
blijkt dat niet zo to zijn. De organisatie van de tegen-demonstratie heeft 
zich keurig aan de vele regeltjes en voorwaarden gehouden en afspraken zijn 
nagekonen, near de overheici haat het weer eons afweten. Oak nag, ondanks 
eerder verkregen toestemming van de politie, geen geluidversterkende 
apparatuur gebruikt warden. korton, de politie komt heel gemakkelijk terug 
op eerder gedane mondelinge toezeggingen. Schandelijk. Natuurlijk gaan Theo 
en ik hiermee niet accoord. Na een hevige discussie tussen mij, Theo en de 
politie wordt besloten dot de Dude vrachtwagen meteen door ken rijden near 
het geneentehuis. Het optuigen van de wagon duurt ongeveer een half uur. 
Dear is nu, veer aanvang van de demonstratie, geen tijd neer veer dankzij 
het "gedonder" met de pantie. Met betrekking tot het wel of niet mogen 
gebruiken van geluidversterkende apparatuur wordt door de politiefunctiona-
ris druk telefonisch overleg gevoerd met superieuren. Er heerst op dit 
moment een hectische, gespannen, sfeer. Uiteindelijk wordt oak het gebruik 
van geluidversterkende apparatuur toegestaan. Het contact met de politie-
functionaris verloopt verder soepel en de sfeer wordt, ondanks de eerste 
hectische minuten, beter en beter. 

Tijdens de discussies met de politie, is het plein viper het station 
ongemerkt behoorlijk vol gelopen. Ik zie veel bekenden van buiten Zwolle. 
Een grate groep Turken afkomstig van het Zwolse Turks Trefcentrun komt 
under politiebegeleiding aangelopen. Het is een indrukwekkend gezicht. Ze 
zijn strijdbaar, enationee4 passioneel. Er zijn oak Turken aanwezig uit de 
regio's Amsterdam en Twente. Er is veel, heel veel, pers op de been. Veel 
journalisten schieten me aan viper een gesprek. Ik ben blij met de aanwezig-
heid van Edwin, de tweede perswoordvoerder namens AFA. Van elle kanten 
wordt nu aan me getrokken. Anti-fascisten, gewone demonstranten, bekenden, 
journalisten en politieagenten. Ik zie helaas zear weinig bekenden uit 
Zwolle. Het merendeel van de aenwezige demonstranten komt van buiten 
Zwolle. Ik had eigenlijk miet enders verwacht. Aileen wanneer er in 
Duitsland woningen van Turken in brand warden gestoken door neo-nazi's 
(Solingen) waarbij doden te betreuren zijn, waardoor grate Internationale 
woede en verontwaardiging ontstaat, wil men in Zwolle nog wel eons in de 
benen konen. alit de confortabele lute steel, on anoniem in het danker deel 
to neuron am] een afgezaagde, clich6 geworden, fakkeloptocht (december 
1992). Asa zo'n demonstratie ken men de vingers niet branden, of men meet 
wat onvoorzichtig onspringen met de viper een rijksdaalder per stuk aange-
schafte fakkels. Het demonStreren van fascisten in de Zwolse binnenstad 
ervaart de doorsnee Zwolletaar kennelijk niet als bedreigend of ertstig. 



Nee, pas wanneer in Zwolle lets verschrikkelijks zebeurd met tOvoorbeeld 
asielzoekers, allochtonen of met het opvangcentrum vow asielzmekers 
veroorzaakt door fascisten 	komt men wellicht weer uit die luie steel on 
ter eigen glorie een fakkeloptocht te organiseren. Het ziJ zo. Permanent 
actief zijn tegen fascisme en racisne, zoals een actiegroep als AFA is 
past waarschijnlijk niet in de overvolle agenda's van het merendeel van de 
Zwolse inwoners. 

Tot mijn verbazing zijn er nog seen mensen van AFA-Twente aanwezig. Dat 
is heel vervelend. lemand van Twente moet inners de demonstranten voor 
vertrek toespreken en hen enkele aan de demonstratie verbonden voorwaarden 
uiteenzetten. Eindelijk zie ik "Twente" lopen. Met behulp van een megafOon 
gaat Twentse Anton de demonstranten toespreken Alvorens 1114 dat doet.kiamp 
ik hem nog even aan om voor de zoveelste meal te benadrukken dat hij noet 
mededelen dat het dragen van bivakmutsen en sjawls vow de gezichten niet 
wordt toegestaan. Anton weigert dat halstarrig en dat terwiT1 er enkele 
sjawls en bivakmutsen te zien zijn. Ik kan hem niet aan zijn verstand 
brengen dat dat een van de voorwaarden is welke tot stand is gekomen na 
overleg tussen AFA-Zwolle en -Twente en de pantie. Anton zal zich daarbij 
neer moeten leggen. Algemeen belang gaat nu veer persoonlijk belang en een 
persoonlijke marling. Ook Theo komt in aanvaring met Anton. Theo is kwaad. 
Kortom, er is wet onnodige onenigheid. Ik wijd het aan de jeugdige onbezon-
nenheid en naiviteit van een tech wel wat eigenwijze Anton, wear Theo en ik 
even een rem op hebben moeten zetten. Na enkele minuten besluit Anton tech 
near om aan het van hem verlangde te voldoen. 

Na een pear startproblemen gaat de demonstratie lets over twee uur van 
start. 11 loop nee longs de zijlijt, over de stoep. Ik geef het ene na het 
andere interview. Het team van Hier & Nn leapt ook rend. hid om te kijken 
wie er allenaal in de demonstratie neelopen heb ik nu niet. Journalisten 
vergen veal van mijn tijd en aandacbt. De cameraman van Hier & Nu wil me 
even filmen als demonstrant - om het programmeonderdeel moor de uitzen-
ding van aanstaande maandag compleet te maken. De cameraman loopt een 
poosje achterstevoren veer me nit. Hij fillet me. Het is moeilijk om net te 
doen of hij er niet is. Je meet zo natuurlijk mogelijk overkoneni alsof de 
cameraman niet veer je loopt. Ik doe mijn best on hem niet te zien en hij 
doet op zijn beurt zijn best om niet te struikelen. 
De demonstratie verloopt vlekkeloos. De sfeer is optinaal. Vrolijki doch 
oak voel- en hoorbaar strijdbaar. Bij het gemeentehuis gearriveerd zie ik 
dat de vrachtwagen . van "Tejaterstraat" netjes staat opgesteld vow het 
hordes. Vane! het podium in de laadbak van de oude DAF warden nog enkele 
toespraken gehouden en speelt de groep Repperdepep uit Leiden. Ik moat dat 
allenaal nissen. Nijn functie als perswoordvoerder sleept me overal near 
toe. Zo heb ik onder andere een gesprek met TV Oost, staand tussen "Teja-
terstraat" en het gemeentehuis. Ben ik met de ene journalist net in 
gesprek, dan trekt een ander al weer aan mijn jas. Wanneer ik eindelijk 
klaar ben met de journalisten, loop ik near het plain. Er blijkt bijna geen 
demonstrant neer aanwezig te zijn. De Leidse band speelt nag een pear harde 
noten. Schreeuwerige muziek. Geen muziek voor een breed publiek. Ik ben 
bang dat na de toespraken en na het horen van de eerste muzikale touen van 
de band, vele demonstranten zijn weggegaan. 

Het is bijna half vier. Ik sta met enkele bekenden van me uit het 
noorden en midden van het land nog wet na te praten over de dag. Zij moeten 
weer een eind reizen veer ze thuis zijn. We praten onder andere over 
aantallen demonstranten. We gaan ervan nit dat er tussen de duizend en 
vijftienhonderd mensen hebben meegelopen in de tegen-demonstratie. Opval-
lend wordt gevonden het grate aantal allochtonen, ouderen en kinderen dat 
heeft deelgenonen. Ik vind dat positief. De strijd tegen fascisme en 
racisne meet niet slechts gevoerd worden door zogenaamde linkse autanomen. 



Men is tevreden over bet verloop van de denanstratie. Uiteraard kan ik oak 
terugzien op een geslaagd protest, gevrijwaard van watordelijkheden. 
Gevoelsnatig ben ik blij dat het achter de rug is. Er is het nodige van me 
afgevallen. Ik ben tevreden en bijzonder me; op, leeg. Mijn ogen prikken 
van vermoeidheid. Van de nog aanwezige demonstranten hoar ik dat er 
vanochtend een incidentje schijnt te zijn geweest in Hardenberg bij de 
wooing van De Jong, Kringvoorzitter van de Centrum Democraten in Overijs-
sel. Er is kennelijk den groep van ongeveer twintig anti-fascisten uit 
Amsterdam gearresteerd. Mogelijk bebben ze lets uitgevreten in Hardenberg. 
Vanuit Rardenberg zijn ze met den pude bus op weg gegaan naar Zwolle om 
deel te gaan nenen aan de AFA-demonstratie. Op weg naar Zwolle bebben ze 
van de politic een schriftelijk bevel ontvangen am tot morgen, zondag, 
zeven uur 's ochtends buiten Zwolle te blijven. Een stadsverbod! Dat bevel 
hebben ze waarschijnlijk genegeerd waarna de groep met hum bus van de weg 
is gehaald door de politic. De inzittenden schijnen gearresteerd te zijn en 
de oldtimer-bus inbeslaggenonen. Op bet moment dat ik dit verhaal boor, is 
er nag veel onduidelijk. Er zijn vele vraagtekens. Wear zitten de nensen 
uit Amsterdam opgesloten? Vie zijn er gearresteerd? Hebben ze een advocaat? 
Aan mij wordt gevraagd on vandaag nag bet een en ander uit te zoeken. Ik 
heb dear eigenlijk geen oren naar. Ik heb niets van doen met de "Harden-
berg-actie" en de gevolgen dearvan. Als het inderdaad allenaal is gebeurd, 
zoals on de geruchten luiden, ken ik de actie opzich niet afkeuren. Ik heb 
er echter niets nee te naken, het staat los van de denonstratie en ik wist 
er oak niets van. Het betekent nu een onvoorziene extra hoeveelheid werk 
waar ik op dit ogenblik niet op zit te wachten. Ik besluit daarentegen toch 
on te gaan informeren bij de politie. Solidariteit. Zodra ik straks thuis 
ben zal ik de Noise politic bellen on nadere infornatie te verkrijgen. Na 
deze toezegging van mij, gaan het handjevol anti-fascisten dat nog steeds 
aanwezig is op het Grote Kerkplein near huis, oak ik. Ik ga lopend, alleen, 
near huis via het Turks Trefcentrun. Ik hoop dat Metin daar is. Eli het 
Trefcentrum gekomen mark ik tot mijn verbazing dat het gesloten is. Er is 
nienand. Na afloop van de demonstratie ging ik ervan nit dat de Turkse 
demonstranten near bun centrum zouden gaan. 

Rand vier uur kom ik thuis. Moe. Toch noet ik nog het een en ander doen. 
Maar eerst wacht me nog een vervelende verrassing. In de woonkaner zie ik 
op de vloerbedekking tientallen kleine groene en blauwe veertjes liggen. Ik 
schrik en vrees het ergste. In de werkkaner ligt de vogelkooi onderstebo-
ven. Het schelpenzand, water en voer liggen over de vloerbedekking ver-
spreid. Nog seen seconde later zie ik tussen alle veertjes Tito parmantig 
lopen met in zijn bek een levensloze Jan, mijn dwergpapegaaitje. Daar kan 
ik niet tegen. Met vochtige ogen heal ik Jan uit de bek van de Pers. Het 
kleine vogeltje is dood. Waarschijnlijk tengevolge van een gebroken nekje. 
Vat zal Jan bang zijn geweest. Hoelang zal bij zich uit de klauwen van de 
katten weten te bebben redden tot dat ete fatale moment? Ik noet bier niet 
te veel over nadenken. Ik wil zijn doodsstrijd niet reconstrueren. 
Kwaad warden op de kat kan ik niet. Ik meet kwaad zijn op nezeif. Veer-
schijnlijk ben ik vannorgen toch lets te snel de deur nit gegaan en heb 
vergeten een deur in de flat dicht te doen. Hierdoor konden de katten in de 
werkkaner komen, waar Jan dacht veilig in zijn kooi te kunnen women. Mijn 
lieve katten maakten vandaag, een wreed einde aan het veilig-wonen-project 
An aan het lever! van Jan. 
De stofzuiger doet zijn werk. Een kwartiertje later is niets neer te zien 
van de kleine ramp die zich heeft voltrokken in mijn waning. Vat rest zijn 
cep lege vogelkooi, een vol pak vogelzaad en een zak schelpenzand in de 
keukenkast an een blauwe Pars die waarschijnlijk vandaag de neeste 1°1 
heeft gehad. 



Over de eerste schrik en ematies been, moat ik mijn helofte nakoinen en de 
politie bellen. Voordat ik echter de mogelijkheid krijg cm te bellen, word 
ik gebeld door enkele mensen uit Amsterdam met vragen over wat er Vandaag 
is .gebenrd met de "bus Ansterdanners". Na deze telefoontjes, die veer mij 
de hele zaak nog onduideliJker naken, meet ik contact op met de 'politie. 
Degene die ik aan de telefoon krijg wil mij niets vertellen. Er heerst 
stilzwijgen. Men weigert te vertellen wie en wear de gearresteerden vast 
zitten. De agent adviseert mil am later in de middag te luisteren naar een 
persconferentie van burgemeester Franssen. Deze persconferentie zal 
rechtstreeks worden uitgezonden op de lokale radio. Na dit telefdottje bel 
ik met de eigen arrestantengroep van AITA-Zwolle en -Twente. De colirditatri-
ce van deze groep heeft inmiddels ook telefonisch contact gehad met de 
Zwolse politie. Aan haar is wel het een en ender verteld. Bekend is in 
leder geval dat er wel een aantal nensen is gearresteerd en dat zij 
mogelijk in een politiecel zitten in Zwolle. Your mij blijven er tech hog 
vragen onbeantwoord. Vat is er feitelijk gebeurd in Hardenberg vanochtend? 
Waarom zijn er nensen gearresteerd? Hoet die arrestatie gezien worden als 
een vorm van preventief optreden van de politie? Ben gedachte spookt 
plotseling door mijn hoofd. Ik hoop niet dat bet magelijke incident in 
Hardenberg de berichtgeving over de tegen-demonstratie in de naandagkranten 
zal overschaduwen. Dat zou ik ten zeerste betreuren, maar met de pert weet 
je het nooit. 

Later in de middag luister ik near de persconferentie van de burgenees-
ter. Tot mijn verbazing wordt met geen weord gerept over de "Hardenberg-
actie" en de arrestaties. Fransten gaat ondermeer in op het demonstratie-
recht en op zijn beweegredenen om de demonstratie van extreem-rechtS toe te 
steam. Zo zest hij cinder andere "Ik hoop vurig dat regering en parlament 
snel bun verantwoardelijkheid nemen on extreem-rechts in de kiem te 
snoren," en "Ik ken alt burgemeester geen rekening houden net de inhoud van 
een demonstratie of de openbare gevoelens. Hoe afschuwelijk ik het oak 
wind." Na geluisterd te hebben near de persconferentie heb ik geen contact 
meer met nensen in Amsterdam. Het wordt stil. 

Vijf uur. Ik veal me snerig. Ben koude douche ken wonderen verrichten. 
Hopelijk willen die wonderen me nu .niet in de steak laten. Ik kleed me uit 
en loop de koude doucheruinte in. De stralen uit de douchekop worden anal 
warm. Ik laat het water over me been stromen. Tijdens het wassen van mijn 
hear krijg ik het gevoel dat ik weer enkele harem mis. De ken gaat de 
laatste naanden wel heel makkelijk door de haar"dos". Ik prijs me gelukkig 
met de stalling dat op de plaatsen wear op een hoofd geen hear graeit, zich 
hersens bevinden. En ik dream verder, ander de douche... In de deuropening 
zit een verdachte van een misdrijf, moord met voorbedachten rade, me met 
zijn schitterend stralende gouden ogen meewarig aan te staren. Tito vindt 
een douche lets vreemds. Altijd zit hij te kijken als ik ender de douche 
sta, Ala ik wat water in zijn richting spat, rent hij hard weg. Bang veer 
water. De douche duet me goad. Ik voel me weer lekker Iris en ruik weer 
frit. Ik loop near de slaapkamer on schone kleren aan te trekken. In de 
slaapkamer realiseer ik me, dat ik nog meet eten! Het wordt weer eens 
bezorg-Chinees. Ik pleats een telefonische bestelling. De vrouw die de 
bestelling apneemt, klinkt - zeals altijd - bijzonder vriendelijk en 
exotisch. Ik betrap me erap dat ik me afvraag hoe deze vrouw eruit zou 
zien. Net  zoals ze klinkt wellicht? Ik vermeld duidelijk, als antwoord op 
haar vraag, mijn adres en telefoonnummer. Binnen een half uur boor ik het 
bekende geluid van een Chinees "pizza"-bromnertje. Mijn eten. Ben jonge 
jongen stoat veer de deur en geeft me een zwaar plastic draagtasje waarin 
mijn bestelling zit. Ik reken of en geef de bezorger nog een fool. Dat is 
geweonte geworden. Hisschien doe ik dat vanwege de vriendelijke vrouwelijke 



telefoonstem. Het eten smaakt me goed. Ik had trek gekregen. Geen hanger. 
Dat zeg ik nooit. Van huis uit heb ik neegekregen dat je nooit "Ik heb 
hanger" meg zeggen. "Hanger had men in de oorlog", kreeg ik els reactie van 
mijn vader en moeder. Ze hadden gelijk. Tegenwoordig zou ik er nog aan 
toevoegen "en heeft men in vele Derde Vereldlanden". Tijdens bet eten drink 
ik bijna een liter koude melk. Ik voel me tevreden, terugblikkend op de 
demonstratie. Mijn goede gevoel neemt vlak na het eten lets af, omdat ik 
weer eons wat vervelende telefoontjes krijg. Het is gebruikelijk geworden 
dat ik, your en na een AFA-activiteit of anderszins wanneer ik in de 
publiciteit kom vanwege activiteiten gericht tegen extreen-rechts, te maken 
krijg met fascistisch telefoonterreur. Nu vind ik het vervelend. ledere 
keer ale de telefoon gaat, ken het een rechts-extremist zijn met intimide-
rondo en lafhartige kreten. Ik neem me vow. am deze week een geheim 
telefoonnunner to nenen. Net  uit angst, near ik wil veriest zijn van 
vervelende, intimiderende en bedreigende telefoontjes. Ik heb me bier lang 
tegen verzet. 

Tegen negen uur besluit ik am de stad in te pan. Ik heb zin in een 
borrel in mijn stancafe. Op de fiets ga ik de stad in. Eli het café zet ik 
de fiets tegen een groene afvalcontainer en zet hem op slot. Het is rustig 
in het cafe. Ik neem bezit van "main eigen" hauteu barkruk en bestel een 
koffie en een glas Jagerneister ("alleen als-ie I sis- en iJskoud is") met 
ijs. Een pear minuutjes genieten van beide drankjes. Ik kijk near buiten. 
Na twee slokken JXgerneister zie ik plotseling de uncle bus uit Amsterdam 
over de street rijden in de richting van het politieburean. In eerste 
instantie twijfel ik. Nisschien spelen de vermoeidheid en de twee slokken 
van het ijskoude drankje me parten. Naar, nee, ik zie wel degelijk de rode 
oldtiner rijden die vanochteUd betrokken is geweest bij een of andere actie 
in Hardenberg. ik bedenk ne geen moment, drink de koffie snel op, sla de 
J4erneister achterover, pak. de fiats en ga richting het politieburean. 

Bij het bureau zie ik aan de ,zijkant langs de weg de bus staan. Er brandt 
licht in. Ik zet mijn fiets tegen een lantaarnpaal naast de bus en klop op 
de deur. Doze gaat open, ik kijk neteem in de oliJke ogen van de mij beken-
de chauffeur, Paylien, en zie verder nog enkele andere bekende gezichten. 
Het is een leuk weerzien. Er .heerst een gemoedelijke, gezellige, afeer in 
de ❑ude Oostblok bus. Ik ruik soep. Het is een ware campeerbus. De ramen 
zijn beslagen. Ik raak in gesprek met Paulien. Ze vindt het tof dat ik 
lenge kom. lijn bezoekje wordt geweardeerd. Solidariteitt We strijden 
allemaal tegen fascisme en racisne, op diverse uiteenlopende manieren die 
your mij allemaal toelaatbaar zijn. Ik voel me thuis in doze groep, over 
het algemeen, jonge enthousiaste mensen. Vrij snel wordt me duidelijk 
gemaakt dat er nog enkele mensen vast zitten in het politiebureau. Drup-
pelsgewijs komen de gearresteerden de bus in. Ze liJken nog kinderen. 
Buiten is het danker. Het regent. somber weer. Tijdens een gesprek met de 
antifa's Aizo en Rena hoar ik eindelijk wet er zich 's morgens in Harden-
berg heeft afgespeeld. De Ansterdanners waren van plan on een sport 
blokkadeactie te houden bij de waning van CD-Kring Overijssel voorzitter De 
Jong. Men wilde hiermee zo lang mogelijk beletten doze CD'er near Zwolle 
kon vertrekkeu em aan zijn demonstratie deel to nemen. Die opzet is helaas 
mislukt. Door onstamdigheden kwam de bus te laat in Hardenberg. De CD'er 
was al op weg near Zwolle. De Amsterdamners hebben vervolgens pamfletjes 
verspreid in de wijk wear De Jong woont. In het pamfletje wordt een on 
ander geschreven en uitgelegd over De Jong. Hen gebruikelijk actiemiddel 
binnen antifa-kringen: buurtbewoners van een actieve rechts-extremist 
middels een pamflet laten weten wie er in hun buurt woont en wear doze 
persoon zich zoal nee bezighoudt. Uit het gesprek wordt mij tevens duide-
lijk dat doze groep jonge anti-fascisten niet verantwoordelijk is your het 



bekladden van de waning van De Jong, wat kennelift oak ts ,gebeurd. 
Paulien laat me nag het door burgemeester Franssen ondertekende schrifte-
Hike bevel zien dat ze vanmorgen vroeg heeft ontvangen van de politie. Ik 
maak mijn vochtig geworden brilleglazen schoon en lees de volgende drie 
bevelen - letterlijk geciteerd 	"Zij die in groepsverband met een bus 
vanuit de richting Hardenberg, via de N 34 of andere taegangsweg komen en 
voornemens zijn op een of andere wijze de openbare orde te verstoren of 
dreigen te verstoren dienen op de eerste aanzegging van de politie buiten 
de geneentegrenzen van Zwolle te blijven dam wel zich te begeven in de door 
de politie aan te geven richting.", "Zij dienen tot zondag 25 februari te 
07.00 uur buiten de geneentegrenzen van Zwolle te bliiven." en "De uitvoe-
ring van het bevel sub 1 en sub 2 vindt desnoods pleats met gebruik van 
fysieke kracht." Be handelwijze van de burgeneester vindt ik zeer twiJfel-
achtig en zeker niet gegrond. Er was geen sprake van dat de Ansterdanmers 
de orde zouden gaan verstoren in Zwolle. Ze waren op de hoogte van de 
manier waarop de tegen-demonstratie was georganiseerd en zouden het niet in 
hun hoofden halen om rellen te gaan schoppen, waardoor mogelijk schade zou 
warden berokkend aan de beeldvorning van de anti-fascisten die deelnanen 
aan de demonstratie georganiseerd door de groepen van de Anti-Fascistische 
Aktie in Zwolle en Twente dear ben ik van overtuigd. Helaas blijken Jan 
Franssen en de politie, on welke redenen dan oak, dat niet te zijn geweest. 

De Ansterdanmers zeggen me tot slot het jammer te zullen vinden indien 
ik door hun actie eventueel in de problenen zou komen. Ik zie op dit moment 
niet in waarom ik problenen zou krijgen door een actie wear ik niet van op 
de hoogte was. De volgende dag zal blijken dat ik toch nog enigszins in de 
"problenen" kon door de Hardenberg-actie. 
Tegen half elf verlaat ik de bus. Alle gearreeteerden zijn inniddels 
vrijgelaten en genieten in de bus van een warme kom soep. Ik fiets in een 
stronende regen near hula. Ik ben blij dat ik de groep Ansterdanmers heb 
kunnen spreken. Er is raj veel duidelijk geworden. Het is een fantastische 
groep. Eigenlijk zou in iedere grate stad zo'n groep noeten zijn... Over 
een pear uur zullen de Ansterdanmers weer thuis zijn. De dude bus rijdt 
niet harder dan tachtig kilometer per uur. Het is beast een stuk antiek, 
een opvallend voertuig, 56k year de politie zoals is gebleken. 

Thuisgekonen bel ik nog ienand op van de Samenwerkende Turkse Organise-
ties in Overijssel. Murat zal maandag een conceptbrief opstellen gericht 
aan de burgeneesters van &lie Nederlandse geneenten, Daze brief meet 
ondertekend worden door elle deelnemende organisaties aan de tegen-denon-
stratie in Zwolle. Het is een oproep waarin dringend verzocht wordt om 
demonstraties van racistische groeperingen in .de toekomst te verbieden. 
De laatste twee telefoontjes van de dag veer ik met Theo van het landelijk 
secretariaat van AFA en met Cees. Ve praten natuurliJk over de demonstra-
ties. Morgen zal ik namens AFA een persverklaring de deur uit doen. In die 
verklaring zal onder andere vermeld warden dat AFA het als positief ervaart 
dat door het toestaan van de demonstratie van de CD en NVP/CP'86 in Zwolle, 
de discussie over rechts-extrenisne et demonstratierecht in onze sanenle-
ving nieuw leven wardt ingeblazen. Negatief is uiteraard dat Zwolle 
vanmorgen overschaduwd werd door verraderlijk insluipend, doch van over-
heidswege toegestaan, fascisne. 

Het is half 46D 's nachts. Nog steeds doden enkele, zich vervelende, 
fascisten hun tijd door mij te proberen telefonisch te intimideren en te 
bedreigen. Zielig. De vocabulaire beperkt zich tot het slaken van kreten 
als "White Power!" en "Voile linkse rat". Eitnenkort zal ik van deze 
telefoonterreur verlost zijn. Ik zet het antwoordapparaat aan an duik ander 
het dekbed. Bekaf. Leuke bezigheid, anti-fascist zijn. Hoelang zal ik dat 
nog volhouden? 



HOOFDSTUK 12 

DEMONSTRATIERECHT ONDER DE LOEP 

Zondag, 25 februari, "the day after". De rust is tijdelijk wedergekeerd. lk 
neem me voor am vandaag helemaal niets te doen. Het meet een gewone, 
rustige zondag warden. Kranten lezen, televisie kijken, koffie drinken en 
near muziek lnisteren. Net  een lekker gevoel rol ik mijn bed uit. Het is 
net acht uur geweest. Oak al zou ik willen, het lukt me nooit on nit te 
slapen. Die ene zeldzame keer dat ik wel behoefte heb om wet langer dan 
normaal te biijven liggen, wordt mij dat onmogelijk gemaakt door Tito. Tito 
heeft de vreemde gewoonte om rand half zeven 's morgens zeurderig te gaan 
miauwen. Dat doet hij zo ongelooflijk irritant, met lenge zielige nithalen, 
dat ik gedwongen word cm maatregelen te treffen am de klaagzang te be4indi-
gen. Ik meet dus het bed nit, Tito liefdevol aanhalen en wat te eten geven. 
Door dat allemaal te doen, ben ik wel klaarwakker geworden en heeft het 
geen zin om te proberen de sleep weer te hervatten. Ik ben er overigens van 
overtuigd dat die karaktereigenschap van Tito de reden is dat de vorige 
eigenaar dit schitterende dier op street heeft geschopt. Op bet moment dat 
ik hem nit het asiel haalde, was het een triest hoopje, vol met dikke grate 
klitten in zijn prachtige blauwe yacht. Ben keer in de zoveel tiJd was ik 
Tito. Dear beeft hij een hekel aan. Het wassen vergt altijd veel van mijn 
energie. Een strijd op de vierkante meter, in de douche. Ik was de kat met 
behulp van de douchekop. Staand in slechts mijn onderbroek, richt ik een 
lauwe waterstraal van de donche op Tito. Net  mijn andere hand meet ik de 
kat stevig vasthouden, enders rent hij meteen drijfnat de kamer in. Kortom, 
het wassen van een Perzische kat zonder hulp van anderen, brengt de nodige 
acrobatiek en fysieke en geestelijke kracht met zich nee. Het water zorgt 
ervoor dat van die grate Tito, een klein Titootje overblijft. Zijn lenge 
blauwgrijze haren warden door het yacht tegen zijn lichaam geplakt: wat is 
hij eigenlijk klein... 

's Niddags wordt mijn vrije rustdag plotseling wreed verstoord door de 
telefoon. Het is Andries, een van mijn media-informanten. Hij heeft 
informatie over de vermeende actie van anti-fascisten bij de waning van De 
Jong in Hardenberg gistermorgen. Hetgeen hij vertelt is mij al bekend. 
Nieuws is w61 de nededeling van Andries, dat de CD'er bij de politie in 
zijn woonplaats een aanklacht tegen mij zou hebben ingediend. Hij heeft dat 
waarschijnliJk gedaan, aldus Andries, meat hij mij ziet els de aanstichter 
van wat er bij zijn waning is gebeurd. Van daze informatie word ik koud 
nosh warm. Als De Jong inderdaad aangifte heeft gedaan bij de politie tegen 
mijn persoon, den getuigt dat wederom van frustratie. Waarom zou hij mij 
zien els aanstichter? Bij hetgeen er in Hardenberg is gebeurd waren AFA-
Zwolle en -Twente niet betrokken. Ik was niet eens in Hardenberg en ben er 
bberhaupt nog nooit geweeet. Wat heb ik dear te zoeken? Ik had wel wat 
enders onhanden in Zwalle. Kaftan, de mogelijke aangifte van De Jong zet 
geen zoden aan de dijk en zeker niet in Hardenberg. 
Aan het einde van het gesprek waarschuwt Andries me. Volgens hem zijn 
enkele rechts-extremisten in het zuidwesten van het land bezig net het 
voarbereiden van gerichte acties near mijn persoon en waning. Veelal blijkt 
zijn informatie joist te zijn. Toch lig ik niet wakker van zijn 



waarschuwing, Ik zeg hem dat het niet zo'n vaart zal lopen. Ik voel me in 
Zwolle gelukkig nag redelijk veilig. Uiteraard ben ik voorzichtiger 
geworden, near niet weer dan dat. Vanneer ik echter in een stad ale 
Rotterdam of Utrecht zou wonen, dan zou ik waarschijnlijk w41 totaal enders 
gaan leven. In die steden zou ik het risica lopen am bijvoorbeeld op street 
geconfronteerd te warden met fascisten die hun handen alleen near kunnen 
gebruiken on nee te slaan. Dear wonen zeer militante rechts-extrenisten. In 
Zwolle is dat risico op een lijfelijke confrontatie minim, near het kan 
natuurlijk altijd anverwachts gebeuren en met die onwaarschijnlijkheid ban 

ik wel rekening ondanks het felt dat er in Zwolle slechts een handjevol 
fanatieke rechts-extremisten woont - die zijn mij bekend, dat is een groat 
voordeel. 
De zojuist van Andries verkregen informatie doet mij wel besluiten am mijn 
deelname aan de Internationale waarnemersdelegatie, die media maart 
aanwezig zal zijn in Turkije en . Kurdistan tijdens de viering van het 
Kurdisch nieuwjaar, af te zeggen: Ik vind dat vervelend. Het lijkt me 
echter niet juist on gedurende een week ergens in Turkije of Kurdistan 
onder gespannen omstandigheden te noeten functioneren els waarnemer, 
terwijl ik waarschijnlijk oak met mijn gedachten regelnatig in :Zwolle zal 
zijn. Ik ga ervan uit dat ik dear toch steeds zal detken eau de velligheid 
van mijn waning en .huisdieren. Vanneer dk een volgende maal benaderd wordt 
an deel te nemen aan een waarnemersdelegatie zal ik dear zeker weer op 
ingaan. pit jaar is het heleas een sanenloop van onstandigheden 4  waardoor 
ik me gedwongen zie on niet af te reizen near Turkije. 

Ik bedank Andries voor zijn verhaal en hang de hoorn op de haak. 
Nag geen half uurtje later begint de fax papier near buiten te persen. Ik 
vraag me af wie mij MI, op een zondagnamiddag, lets wil faxen. AandaChtig 
volg ik het gladde, glinnende papier. Dear komt de aanhef van een brief. 
Tot mijn verrassing ontvang ik can brief van de Kringvoorzitter Overijssel 
van de CD, De Jong. "Geachte Neer P. Kraaijer" staat boven de brief. De 
brief pat verder met "Zaterdag 24 februari heeft en een aanval pleats 
gevonden op mijn waning, door (A.).F.A. dit heeft angeveer een uur geduurd. 
Mijns inziens bent u mu een step te ver gegaan, deze gewelddadige actie op 
mijn vrouw en kinderen vind ik het bewijs dat u leiding geeft aan een 
gewelddadige crininele terreur organisatie." (....) "Het is volgens mij 
overbodig on u mede te delen dat ik u persoonlijk aansprakelijk zal stellen 
ale er lets net mijn vrouw, kinderen of dieren zal gebeuren." Dear blijft 
het niet bij. Na zijn brief volgen nag de aangifte van De Jong en een 
aangifte van zijn vrouw tegen mij. Ik vind het lachwekkend. De inhoud van 
zijn brief sleet nergens op. Hij sleet fimaal de plank mis. Het voorval van 
gistermargen zit hen kennelijk behoorlijk dwars, enders zou hij niet de 
moeite hebben genonen on mij persoonlijk, rechtstreeks, op deze wijze te 
benaderen en in te lichten. Hij naakter echter een tragedie van, een ramp. 
Maar, wet is er nu feitelijk gebeurd in Hardenberg? Hiets. Ja, .een.: folder-
actie in zijn wijk door een groepje andersdenkenden uit Amsterdam. Mogelijk 
zijn er oak nag enkele anti-fascisne kretem geslaakt voor zijn warning. De 
reactie van De Jong vind ik hypocriet en dan druk ik me nog zacht uit. Hij 
heeft de realiteit uit het oog verloren. Ik overweeg even om een klacht 
tegen hem in te dienen wegens smaad of laster. Hij noext mij inners de 
leider van een "criminele terreur organisatie". De Jong richt zich speci-
fiek op mijn persoon, omdat ik waarschijnlijk de enige antifa ben waarvan 
hij beschikt over de naam en het adres. Mogelijk baseert hij zich tevens op 
diverse perspublicaties waarin ik, geheel ten onrechte, als "AFA-voorzit-
ter" wordt bestempeld. Later deze middag besluit ik am tech near geen 
klacht tegen De Jong in te dienen bij de politie. Ik kan wel aan de gang 
blijven met deze gefrustreerde Hardeaberger. En, reageren op ultlatingen 
van iemand net bet verstandeliJke vermogen van een kind van nog geen vijf 



jeer, vied ik zonde van mijn tijd. Norton, ik kan hem absoluut niet serieus 
nemen. Ik ga ervan uit dat politie en Justitie dat oak niet doen....en dat 
ik niet voor een tweede maal near de politie in Hardenberg moat om een 
verklaring of te leggen. 
1k leg de fax terzijde, het leven gaat gewoon weer verder. 

De demonstratie van de CD en NVP/CP'86 blijkt heel wat teweeg te hebben 
gebracht. De kranten in de, dagen na de 24e februari besteden er veal 
aandacht aan. De discussie over het wel of niet vantevoren verbieden van 
extreenrechtse demonstratie wordt openlijk in de pars gevoerd. Zowel 
voor- els tegenstanders krijgen in diverse artikelen uitgebreid het woord. 
Pas na het lezen van een aantal artikelen over de demonstratie van zater-
dag, wordt mij duidelijk dat laden en sympathisanten van de CD en NVP/CP'86 
discriminerende leuzen hebben gescandeerd. Kreten els "vol is vol" en 
"eigen yolk eerst" blijkeniduidelijk hoorbaar te zijn geweest. Oak de 
Hitlergroet kon ongestraft!gebracht warden. De politie trad niet op, 
andanks eerder gedane toezegging dat wel te zullen doen op monenten dat 
discriminerende leuzen te Laren en of nazi-synbolen te zien zouden zijn 
tijdens de demonstratie. Achteraf blijkt dat de politie niet heeft ingegre-
pen uit angst voor een escalatie! Dat is onbegrijpelijk, ondat er inners 
een grate politienacht op de been was. Achter iedere rechts-extremistische 
demonstrant konden minimaal: twee agenten warden gezet. Je gaat je near 
aanleiding van Zwolle oprecht afvragen hoe het in Nederland is gesteld met 
de rechtsstaat. 

Publicist Frits Hirschland schrijft over het niet-optreden van de Zwolse 
politie op 27 februari in het Algemeen Dagblad "Het gezag had op dat moment 
adequaat moeten reageren en de misdadigers respectievelijk ordeverstoorders 
moeten arresteren. Dit is een ernatige omissie. In het licht van dit gebrek 
aan daadkrachtig ingrijpen tegen misdadigers en het nalaten van de burge-
neester om de openbare orde , te handhaven toen hij bewijsbaar werd ver-
stoord, warden de achterliggende gedachten van de beslissing van de 
burgeneester om de demonstratie toe te staan, zeer twijfelachtig." (...) 
"De argumenten van de Zwolse burgeneester dat de wet hem niet enders 
toestond dan de denonstratie toe te staan, blijken dus niet geheel zuiver 
te zijn." Dit lijkt een hard oordeel van de publicist, maar soms kan de 
waarheid hard zijn. Ik kan de opmerkingen van Frits Hirschland volledig en 
net kracht onderschrijven. :Oak wordt op dezelfde dag in het Parool een 
harde noot gekraakt over het achterwege blijven van politieoptreden in 
Zwolle. Het redactioneel connentaar in het Paraol vermeldt ander andere "En 
tegen wetsovertredingen in woord of gebaar moet gewoon onmiddellijk langs 
de strafrechtelijke weg warden opgetreden. Vat dat betreft bood Zwolle niet 
een beeld van snel en adequaat handelen." 1k hoop en verwacht dat de 
algemene kritiek op de plaatselijke autoriteiten intake het niet optreden 
op monenten dat strafbare feiten warden gepleegd door rechts-extremisten, 
helder zal doorklinken in de burelen van de gemeente en van het Openbear 
Kinisterie. 
Maandag wordt bekend dat JUstitie in Zwolle alsmog gaat onderzoeken of 
aanhangers en laden van de CD en NVPICP'86 strafrechtelijk vervolgd kunnen 
warden vat= het roepen van racistische leuzen. Men gaat daarbij waarschijn-
lijk gebruik waken van eigen (politie) video-opnamen en van diverse 
televisiebealden van de demonstratie. Het ligt volgens mij voor de hand dat 
Justitie zich zal richten bp de hear bekende extreenr-rechtse kopstukken 
zoals Janmaat, Ruitenberg, Freling en Nudde, terwijl het waarschijnlijk de 
neer - althans voor pantie' en Justitie onbekende CD -ers en CP'ers zijn 
geweest die in Zwolle practisch aan de lopende band strafbare Lebben 
gepleegd tijdens de demonstratie. Volgens de Zwolse Persofficier van 



Justitie, Speijers, wil Justitie eeD uitspraak over de principiC.e vraag of 
de gescandeerde teksten al dan niet strafbaar zijn. Racistische leuzen zijn 
nog niet door de rechter getoetst en strafzaken tegen personen die de 
Hitlergroet hebben gebracht, hebben steeds tot vrijspraak geleid. De leuzen 
en de Hitlergroet kunnen, aldus Speijers, niet apart worden aangemerkt als 
discriminatoir. In een specifiek geval geldt dat volgens de Hoge Read 
echter wel. "Ale je ze bijvoorbeeld op de hoek van de street duet met de 
intentie het nationaal -socialistisch gedachtengoed uit te dragen en anderen 
kunnen zich daaraen storen, dan zijn ze wel strafbaar", aldus een reactie 
van Speijers in het NRC Handelsblad van 2? februari 1996. Dat is een 
curieuze opnerking. Volgens nij zijn racistische leuzen van rechts-extre-
nisten altijd bedoeld on en groepen in ooze sanenleving bewust te kwetsen 
en hebben zij wel degelijk de intentie on het nationaal-socialistisch 
gedachtengoed uit te dragen. Speijers geeft daarentegen in hetzelfde 
artikel een voorbeeld van een nitlating welke wel had kunnen leiden tot 
ingrijpen van de politie. Indien een rechts-extremist had geroepen dat elle 
joden near de gaskamer moeten, dan was hij of zij gearresteerd.... Maar, 
vraag ik me af, wear list de grens van bet toelaatbare? Is een kreet als 
"Nederlander voor de Nederlanders" of de opmerking van Jannaat in Zwolle op 
24 .februari dat gestreefd meet worden near afschaffing van de multi-
culturele samenleving niet net zo erg ale het door Speijers genoende 
voorbeeld? Ik trek in twijfel of het Zwolse Openbaar Ministerie, met 
slechts videobeelden ale bewijsnateriaal, uiteindelijk zal konen tot 
vervoiging en veroordeling van rechts-extremisten. Het begint tiJd te 
worden dat Justitie de opgelopen kennisachterstand over extreem-rechts snel 
gaat inlopen. 

De naandagkranten trachten ellaar te overtreffen met de koppen boven de 
artikelen over de demonstratie van de CD en NVP/CP -86. "Het doet pijn deze 
mensen bier te zien rondlopen", kopt Trouw. "Extreem-rechts toont hoe 
"netjes" het kan" is de kop boven een artikel in de Volkskrant. Het NRC 
Handelsblad schittert met "In Zwolle begon de victorie" en de Zwolse 
Courant kept met veer haar gebruikelijke schreeuwerige "Telegraaf"-teksten 
els "Extreenrechts demonstreert in trionS" en "Anti-fascisten jagen 
echtgenote De Jong stuipen op lijf". De laatste kop staat boven een smeuiig 
artikel over de mislukte "Hardenberg-actie" van de groep Amsterdanse anti-
fascisten. Geen enkele krant gaat bier verder uitvoerig op in, slechts in 
de merge wordt de actie bij de wonlng van De Jong aangestipt. 
De Zwolse Courant plaatst zelfs op 28 februari een ingezonden brief van de 
Kringsecretaris van de NVP/CP -86 in Overijssel, Johan van Enk. Het is een 
van de vele ingezonden brieven die ingaat op de denonstraties. Van Enk is 
de enige, uiteraard, die positief is over het verloop van de extreem-
rechtse demonstratie. Zijn ingezonden, door de redactie bekortte, brief in 
de krant was slechts ondertekend net zijn naan en woonplaats. Vele lezers 
zullen niet weten dat hij actief lid is van de MVP/CP -86. ltogelijk weten 
enkele verslaggevers van de Zwolse Courant dat ook (nog steeds) niet. Tot 
mijn verrassing ontvang ik een pear dagen later een brief van Van Enk, 
vergezeld van de volledige tekst van zijn ingezonden brief aan de Zwolse 
Courant. Hieruit blijkt dat de Zwolse Courant elle criminaliserende 
gedeelten en ongenuanceerde uitlatingen in zijn brief over AFA uit de teket 
heeft gelaten. Het is, voorzover nij bekend, de eerste meal dat de redactie 
van de krant op die wijze een brief van een extreen-rechts kaderlid heeft 
gecensureerd. lk juich dat toe. De brief van 4 naart die ik van Van Enk heb 
ontvangen begint alsvolgt: "Eli deze zouden wij je willen feliciteren met 
het felt dat je, d.m.v. valse aantijgingen en pure chantage, diepe indruk 
hebt gemaakt op de redactie van de Zwolse Courant. Dit blijkt niddels de 
buidige starre bonding waarvan de krant blijk geeft veer wat betreft bet 



plaatsen van ingezonden brieven nit de nationalistische hoek. Op 28 
februari J.1. plaatste deze krant een brief van ondergetekende die door 
ongekende censnYr zwaar was verminkt." Ik neem de inhoud van de brief 
slechts ter kennisgeving aan en zie het els een compliment aan mijn adres. 
Tegelijkertijd word ik overvallen door een beerlijk gevoel van leedvermaak. 

Over het algemeen schrijven de journalisten verrassend positief over het 
besluit van Franssen en kunnen zij dear begrip voor opbrengen. "Hij kon 
niet enders, gelet op de voorhanden zijnde Juridische middelen, die 
overigens wel tekortschietem", is de algemene teneur van de artikelen. 

Toch klinkt in de vele artikelen oak hier en dear enige twijfel door als 
het gaat on de zichtbaar geworden frictie tussen artikel 1 van de Grondwet, 
het anti-disariminatieartikel, en artikel 9 van diezelfde wet, waarin het 
recht op demonstratie is verwoord. De Leidse socioloog en onderzoeker van 
extreem-rechts, Jaap van Donselaar, reageert in een van de dagbladen door 
te stellen dat burgemeesters die in het verleden extreem-rechtse demonstra- 
ties hebben verboden, dat hebben gedaan op basis van te verwachten versta- 
ring van de openbare orde. Burgemeesters kunnen niet overgaan tot een 
verbod op grand van een nit te dragen boodschap, aldus Van Donselaar, "dat 
heeft geen wettelijke grand. Als je op basis van inhoud wilt verbieden, 
betekent dat een wijziging van de Grondwet. En dat is een hele lenge weg." 

Uiteraard heeft Van Donselaar gelijk. Het zon dan cook aan te bevelen 
zijn voor de Haagse politiek am te streven near een dusdanige aanpassing 
van artikel 9 van de Grondwet, waardoor demonstraties op grand van hun te 
verwachten fascistische en racistische inhoud in de toekonst vooraf zouden 
kunnen warden verboden, preventief. Tevens kan near mijn mening gesteld 
warden dat demonstraties van extreem-rechtse politieke partijen en groepe-
ringen diverse vormen van strafbare feiten nitlokkent Er is nog niet een 
extreem-rechtse demonstratie geweest in Nederland die verschoond is gable-
ven van st:rafbare feiten gepleegd door demanstranten. Met deze wetenschap 
voarhanden zon het nagelijk moeten zijn on in de toekonst dit snort 
verfoeilijke demonstraties vooraf te verbieden. 

Een burgemeester kan nu een aanvraag voor een demonstratie slechts 
beoordelen op basis van zijn bestuurlijke bevoegdheid zoals vastgelegd in 
de Gemeentewet (artikel 172): "1. De burgemeester is belast met de handha-
ving van de openbare orde. 2. De burgemeester is bevoegd overtredingen van 
wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde te 
beletten of te be&indigen. Hij bedient zich daarbij van de ander zijn gezag 
staande politie. 3. De burgeneester is bevoegd bij verstoring van de 
openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen 
te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare 
orde." Dit artikel 172 van de Gemeentewet laat niet toe am op voorhand 
inhoudelijke boodschappen van een demonstratie te beoordelen. Tevens 
baseert een burgemeester zich in zijn besluitvorming op de Wet Openbare 
Manifestaties (VOM). De WON geeft, evenals artikel 9, lid 2, van de 
Grondwet een limitatieve opsomming van gronden waarop een demonstratie ken 
warden verboden danwel ken warden beperkt. Het gaat hierbij cm de volgende 
drie gronden: ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het 
verkeer en ter bescherming of voorkoming van wanordelijkheden. De nitoefe-
ning van het recht op demonstratie ken alleen op die drie gronden warden 
beperkt en niet op grand van de inhond van de uitlatingen. De inhoud van 
een betoging kan dus niet aan voorafgaande toestemming warden onderworpen. 
Hen burgemeester ken dus helaas geen preventieve censuur toepassen. 

De ZwoIse burgemeester Jan Franssen wil dat de Minister van Binnenlandse 
taken, VVD'er Hans Dijkstal, en de Tweede Kamer met beleid op nationaal 
niveau komen en de kwestie van extreem-rechtse demonstraties niet overlaten 
aan burgemeesters die met hun rug tegen de muur staan. Daze wens van 



Franssen wordt feitelijk ondersteund door het Landelijk Bureau ter Bestrij-
ding van Rassendiscriminatie (LBR). Het LER is van oordeel, dat de Regering 
met een integrale strategie meet konen veer het cregren van wettelijke 
instrumenten waarmee het constante misbruik van het recht van vrije 
meningsuiting en andere rechten door extreem-rechts een halt Ian warden 
toegeroepen. Tevens dienen, aldus het LER, politie en Justitie met weer 
inzet van middelen te komen tot een dossier van veroordelingen em uiteinde-
lijk de rechter een verbod te vragen van extreem-rechtse partijen, volgens 
de procedure van het Burgerlijk Vetboek. De directeur van het LER, Marcel 
Zwamborn, pleit hiervoor in een opinie-artikel in het NRC Handelsblad van 2 
maart 1996. De opmerkingen van Zwamborn met betrekking tot een verbod, 
leiden tot een reactie van Ger Groot, docent filosofie aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. Hij schrijft in dezelfde krant op 9 neart ander 
andere "In pleats van hear aard to verloochenen door een overhaast verbod 
duet de democratie er beter aan extreem-rechts net hoar eigen .:middelen 
tegemoet to treden. Dat is to straffen wanneer de wet flagrant wordt 
overtreden, en doze bewegingen verder de pleats te gunnen die hen binnen 
het democratisch bestel toekomt." 
Felt is echter, dat de politie zelden optreedt tijdens demonstraties van 
extreem-rechts wanneer strafbare feiten warden gepleegd door extreem-
rechtse demonstranten. Mij is gebleken dat doze "aanpak" van de politie 
niet spoort net de anti-discriminatierichtlijnen van de Procureurs-Gene-
real, waarin van bet Openbaar Ministerie een actief vervolgingsbeleid wordt 
verlangd. "Dit (lees: actief vervolgingsbeleid) komt de geloofwaardigheid 
van het beleid ten goede en versterkt het vertrouwen van burgers daarin", 
aldus de richtlijnen (Staatscourant 171, 8 september 1993). 

De eerste dagen van maart blijven in het token •staan van de Zwolse 
demonstraties op 24 februari. 
Het besluit van Franssen leidt niet neteen, zoals ik had verwacht, tot 
gewillige navolging door collega's die geconfronteerd warden met een 
extreem-rechtse demonstratie of vergadering. 

Twee dagen na de Zwolse detanstraties verbiedt burgemeester Jacobs van 
het Limburgse Brunssum een vergadering van de Centrum Democraten in zijn 
gemeente. Hij deelt de CD-Limburg in een brief cinder andere het volgende 
nede: "Na overleg met de politie is mij gebleken dat ik de openbare orde 
niet ken handhaven, nu er (....) tegenacties zijn aangekondigd tegen de 
door u in de pers aangekondigde vergadering. (....) Bovendien geeft uzelf 
reeds aan dat u verstoring van de orde verwacht, nu u aanbiedt uw eigen 
ordedienst in to schakelen." Voor Jan Franssen waren de tegen-demonstratie 
en de aankondiging van een eigen ordedienst door de CD, gC4n aanleiding om 
over to pan tot een verbod. 

Burgeneester Burgers van het Zeeuwse Middelburg verbiedt een extreem-
rechtse demonstratie op 30 maart in zijn gemeente. Die demonstratie is 
aangevraagd door de rechts-extremist John Janszen uit Muth, oud CD-raadslid 
in de gemeenteraad van Heerlen, namens het zogenaamde Anti-Kapitalistisch 
Komitee (AKK) en gericht "tegen werkloosheid, uitbuiting der arbeiderskias-
se en het kapitalistisch systeen". Aan de demonstratie zou warden deelgeno-
men door laden van onder andere de Fundanentalistische Arbeiderspartij 
(PAP), de NVP/CP - 66, de CD, Voorpost-Nederland en -Belgig, de Nederlandse 
Volks Unie (NVU), het Vlaans Blok, de Nationaaldemokratische Partei 
Deutschlands (NPD) en de Duitse Junge Nationaldemokraten (JN). In een brief 
aan het Komitee, waarin aan Janszen wordt medegedeeld dot de aanvraag veer 
de demonstratie wordt afgewezen, schriift de burgemeester onder andere het 
volgende: "Gelet op eerder vernelde achtergronden van de aangekondigde 
deelnemers aan de demonstratie, acht ik een reCel gevaar aanwezi.g, dat de 



door u te organiseren demonstratie in ruin nate zal worden bezocht door 
denonstranten, die strafbare feiten als bedoeld in artikel 137-c en 
volgende van het Wetboek van Strafrecht zullen gaan plegen, welke onstan-
ders en passanten ongetwijfeid zullen provoceren en dus tot wanordelijkhe-
den zullen leiden." Deze burgemeester gaat dus wel degelijk in op de 
waarschijnlijkheid dat strafbare feiten gepleegd zullen gaan worden en dat 
gegeven nede heeft betrokken in zijn besluitvorming. Burgers' stellingnane 
in deze kwestie wordt door hen benadrukt in een artikel in de Provinciaal 
Zeeuwse Courant van 12 naart. Daarin verklaart hij onderneert "De inhoud 
van een denonstratie zal ik nooit beoordelen, wel de manier waarop die 
wordt gebracht."! De besluitvorning van de Xiddelburgse burgeneester 
verdient wat nij betreft alle waardering en weer begrip dan het besluit van 
zijn Zwolse college. Burgers legt het besluit van Franssen naast zich neer 
en baseert zijn beslissing op te verwachten wanordelijkheden veroorzaakt 
door extreem-rechts en op de te verwachten wijze waarop (!) rechts-extre-
misten bun boodschap zullen brengen. "De manier waarop", een nieuw aange-
dragen invalshoek voor burgeneesters on over te gaan tot een verbod van een 
extreem-rechtse demonstratie. lk ga er vanuit dat burgeneesters in het land 
zo langzanerhand Loch beginnen in te zien hbe extreem-rechts bier demon-
streert. Die wetenschap meet aanleiding genoeg zijn om in de toekonst elle 
denonstraties van extreem-rechts op voorhand te verbieden. De wijze van 
handelen van de Zeeuwae burgeneester verdient wet mij betreft zeker 
navolging.... 

Ben aantal dagen later wordt bekend dat het AKK op 30 naart in Terneuzen 
wil gaan denonstreren. Burgeneester Barb& van deze gemeente besluit 
eveneens de demonstratie te verbieden uit vrees veer wanordelijkheden, near 
tevens geeft hij te kennen "weinig zin" te hebben in een openlijke uiting 
van extreenr-rechtse sympathieen in zijn stad. In Trouw van 26 maart 
verklaart John Janszen van het AKK dat hij en anderen tech zullen konen, 
net of zonder toestenming. "Otze verkenners gaan eerst eens kijken hoeveel 
"blauw" er is. Xisschien wijken we dan wel uit near Vlissingen, Goes of 
Bergen op Zoom. Naar komen doen we zeker.", aldus Janszen. Op 30 mart zal 
blijken dat John Janszen en zijn fascistische aanhang Zeeland links hebben 
laten liggen en elders in het land opdoken. 

Helaas wordt het positieve besluit van de burgemeester van Brunssum, 
Middelburg en die van Terneuzen snel gevolgd door een negatief besluit van 
college Van Veelen van Leerdan. Een tweede onheilspellende, zwarte zaterdag 
nadert snel. De ansichtkaart uit "KedichenP doent op en gaat net een 
donkere schaduw er onder boven de laatste dagen van maart haugen. 



HOOFDSTUK 13 

HET " KED I CHEN" —SYNDROON 
EN DR GRVOLGEN 

Onder het motto "Trot?' aan rood, wit, : blaue willen de CD en MVP/CP -86 op 
30 naart 1996 in Leerdam demonstreren on daarmee op to konen voor de 
belangen van autochtone Nederlanders. Tevens wil extreen7rechtsHherdenken 
dat tien jaar geleden in het nabij Leerdam gelegen Kedichem een congres van 
beide partijen wreed word verstoord door tegenstanders. Het hotel waarin 
het congres word gehouden, brandde destijds of en de huidige echtgenote van 
Janmaat, Vii Schuurnan, verloor bij die brand een van hear benen. 
Burgeneester Van Veelen van Leerdam ziet geen reden on de aangevraagde 
demonstratie te verbieden..Als:argunent-voert hij aan, dat hij deropenbare 
orde wel kan hamdhaven. Tegenover eon Journalist van Trouw verklaart hij: 
"We kunnen en nosh willen CD en CI: ..66 het recht om te demonstreren of het 
recht op vrije neningsuiting ontzeggen. We willen oak, ondat doze rechten 
botsen net het recht gevrijwaard to zijn van discriminatie, een discnssie 
over die botsenda rechten losmaken." Vat hij vergeet is, dat die discussie 
al is losgemaakt, mode dankzij zijn Zwolse college, en in elle hevigheid. 
Wel verbood Van Veelen een eerder door de CD en NVP/CP'86 aangekondigde 
herdenkingsbijeenkonst op de plek van hotel Cosmopolitie in Kedichem. 
Met organisatoren en de politie zijn strenge afspraken gemaakt, aldus Van 
Veelen. Zijn •esluit leidt, evenals in ZwoIle het geval was, tot felle 
reacties. Het actiekomitee "Leerdam Bekent Kleur" kondigt een tegeu-protest 
aan op dezelfde dag als de aangekondigde CD- en NVP/CP'86-denonstratie, 
s Middags gaat dit komitee een manifestatie op het stadhuieplein organise-

ren net muziek en diverse sprekers. Er zal geen sprake zijn van een . tegen-
demonstratie. 

Achter de schernen wordt door een aantal landelijke organisaties, 
waaronder de Anti-Fascistische Aktie, Nederland Bekent Kleur en Magenta, 
koortsachtig gewerkt aan een standaardaproep voor eon tegen-demonstratie. 
Doze oproep dient in de toekomst telkennale gebruikt te warden op monenten 
dat bekend wordt dat extreem-rechts ergens wil gaan denonstreren, en is 
ondertekend door een honderdtaI anti-fascisne en -racisne organisaties en 
groepen in heel Nederland. 
Ondertussen is de spanning in en rand Kedichem te snijden, mode als gevolg 
van diverse sensatieartikelen in de pers over wat zich tien jaar geleden in 
dit dorp heeft afgespeeld. Vele kranten besteden uitgebreid aandacht aan de 
door hen voor doze gelegenheid verzonnen "Slag bij Kedichem". Hierdoor 
wordt, volgens mij bewust, een grinnige sfeer opgeroepen. Mensen kunnen het 
gevoel krijgen dat de demonstratie nt een herhaling wordt van then. 
Wanordelijkheden, rellen, brand. Kranten publiceren artikelen met koppen 
als "Noodverordening tegen slagveld bij hotel Kedichem", "Mobiele Eenheid 
is nassaal op de been in nervous Leerdam", "Terug near Kedichem", ""Kedi-
chem" keerpunt voor extreem-rechts et -links" en "Leerdanners vrezen met 
komst extreen-rechts voor rellen". 
De pers speelt voor de zoveelste keer op een bedenkelijke wijze in op het 
aspect geweld. Men gaat totaal voorbij aan het felt dat de anti-fascisten 
van Coen niet de "anti-fascisten" van nu zijn. We zijn tien jaar later! 
Mensen veranderen, maar oak actiemiddelen. Het door de media opgeklopte 
angst-voor-geweld-gevoel, wear zelfs gerenomeerde actualiteitenprogranna's 



op de televisie hum steentjes enthousiast aan bijdragen 	bijna dagelijks 
is een paniekerige Janmaat op televisie te zien die tien jeer geleden 
totaal verdwaasd en aangeslagen, in rokerige kleding, al frienelend aan 
zijn scheef zittende stropdas, over de dijk fangs het hotel drentelt -, is 
volgens mij uiteindelijk de aanleiding veer burgemeester Van Veelen on 
zelfs een noodverordening vast te ateliers. Door deze noodverordening wordt 
het dorpje Kedichen ruin een dag vow de buitenwereld afgesloten door de 
Mobiele Eenheid, En dat alley ten/1j]. het op 30 maart feitelijk gaat om een 
aan strenge voorwaarden verbonden demonstratie van de CD en NVP/CP'86 in 
Leerdam en niet in Kedichem. Beide partijen mogen op die dag alleen 
denonstreren op het slechts vijfduizend vierkante meter grote stadhuis-
plein, dr. Reilinghplein, tussen een en twee uur 's middags. Straten en 
stegen die near dit plein voeren zullen door de pantie warden afgezet. 
Extreem-rechts zal dus in principe slechts zichtbaar en hoorbaar vizor 
zichzelf mogen demonstreren, daarbij ongeven door een - te verwachten -
groat cordon politie en Mobiele Eenheid. De Leerdause vereniging van 
middenstanders adviseert haar laden on zaterdag 30 maart de winkels te 
sluiten tijdens de demonstratie. In Zwolle wilde de middenstand hiertoe op 
24 februari niet overgaan. Bij eventuele schade, direct als gevolg van de 
demonstratie van de CD en NVP/CP -86, waren Zwolse winkeliers van plan om 
die schade te verhalen op de geneente. De Zwolse wimkels bleven geopend. 

Daze laatste dagen van maart zijn vow mij "rustig". Ik ben persoonlijk 
niet rechtstreeks betrokken bij de organisatie van de tegen-demonstratie in 
Leerdam. Uiteraard heb ik wel veel contact net personen en organisaties die 
dat wel zijn. Ik volg het nieuws an heb dagelijks telefonisch contact met 
betrokken personen. Sinds eind februari beschik ik over een geheim tele-
foonnunmer en een buzzer. Na de vervelende telefoontjes die ik kreeg na de 
Zwolse extreen-rechts demonstratie nan ik hiertoe het besluit. Sindsdien 
ben ik veriest van fascistische telefoonterreur. Vanneer ik nu gebeld word 
weet ik wie het zou kunnen zijn. De buzzer heb ik in eerste instantie 
aangeschaft vanwege mijn landelijke perscontacten. Met daze buzzer blijf ik 
eenvoudig en snel vow de pers en voor anderen te bereiken, zonder dat mijn 
gewone telefoonnunmer bekend is. 
Tijdens de dagen veer 30 maart begin ik mijn hersens te pijnigen. Zal ik 
wel of niet zelf near Leerdam gaan? Reden on te gaan zen zijn het verkrij-
gen van zekerheid ontrent de mogelijke deelnane van Zwolse rechts-extremis-
ten aan de demonstratie van de CD en YVP/CP'86. Zou ik mensen herkennen? 
Persoonlijke veiligheid is daarentegen een reden om niet te gaan. Ik ben 
bekend binnen extreem-rechts. Door alleen met het openbaar vervoer, de 
train due, near Leerdam en terug te reizen loop ik natuurlijk het risico on 
herkend en eventueel "lastig gevallen" te warden. Pas vrijdagavond, 29 
naart, hak ik deze knoop door. Ik besluit cm wel te gaan. Ik zal op een 
dusdanig tijdstip uit Zwolle vertrekken, waardoor ik in Leerdam arriveer op 
hat moment dat de extreem-rechtse demonstratie van start is gegaan. Koste 
wat het kost wil ik voorkonen on in Leerdam op het NS-station te arriveren 
gelijktijdig net fascisten! 

Op 30 maart ben ik al rend negen uur 's norgens op het NS-station in 
Zwolle. Mijn fiets zet ik in de stationsstalling. Ik loop in de richting 
van de stationshal. Plotseling zie ik op het Stationsplein een jongen lopen 
die ik mean te herkennen als een mogelijk rechts-extremist. Hierbij ga ik, 
nogelijk tech lets te bevooroordeeld, of op zijn uiterlijke kennerken zoals 
de kleding. Enige naanden later warden mijn gedachten over daze persoon 
bevestigd. Hij was deelnener aan de demonstratie van extreem-rechts een 

week eerder in Zwolle. In Zwolle blijkt hij prominent vooraan in de demon-
stratie, achter het grate kopspandoek van de Centrum Denocraten, te hebben 



gelopen. Televisiebeelden staven dat. 1k blijk hem te "kennen". 	is gen 
van een tweeling die ik regelnatig tegenkwam in de Jaren dat ik werkzaam 
was op de strafgriffie van de Zwolse rechtbank. 	heeft een aanzienlijk 
strafrechtelijk verleden en destijds kph van hem gezegd warden dat hij een 
recidivist was, evenals zijn broer. Hij is een opvallend figuur: een bleek 
uiterlijk en beide arnen van ander tot boven vol getatoueerd. 

Nu, op het Stationsplein, zie ik hen rondlopen gekleed in het zwart: 
zwarte hose schoenen, een zwarte gebreide muts op, een zwart zogenaand 
bomberjack en een donkere zwarte zonnebril dragend. Zijn aanwezigheid nu en 
zijn kleding wekken bij mij de indruk dat hij mogelijk op weg is near 
Leerdam. Gewoon een gevoel,... Dat gevoel wordt versterkt als ik voor het 
station de auto zie staan van de Zwolse CP'er Mars. Ook dit gevoel wordt 
naanden later bevestigd. Hij was inderdaad aanwezig in Leerdam, alwaar hij : 

is gesignaleerd in aanwezigheid van de Overijsselse Kringsecretaris van de 
NVP/CP'86, Kampenaar Johan van Enk. Van Enk was in Leerdam aanwezig om 
fato's te waken van mogelijk aanwezige tegenstanders van de demonstratie 
van de CD en NVP/CP'86. Hij is actief geworden in de zogenaamde "anti-
antifa", een klein groepje fascisten dat slab intensief bezighoudt met het 
in kaart brengen van potentiele tegenstanders. 
Ik veal me niet echt op mijn gemak door zijn aanwezigheid op het plein en 
besluit on wear even een blokje om te gaan lopen. Na ongeveer een minuut of 
vijftien ken ik terug bij het stationsgebouw. De rechts-extremist en de 
auto zijn wag. Zouden ze naar Leerdam zijn? Ik vraag het me af. Kisschien 
is het allemaal verbeelding en zie ik spoken. 
Ik loop de stationshal binnen en keep een retourtje Leerdam. Met een 
stoptrein ga ik near Amersfoort, wear ik de train verlaat. Ik wacht een 
half uur op het perron alvorens een stoptrein richting Utrecht te nenen. Ik 
neem het sekere veer het onzekere en rein wet omslachtig near Leerdam. De 
tijd meet ik echter wel goed in de gaten blijven houden. Ik meet er inners 
veer zorgen dat ik in Leerdam arriveer op het moment dat de extreem-rechtse 
demonstratie al is begonnen. In Utrecht step ik over in de train naar 
Geldernalsen, om vervolgens dear weer over te stappen voor bet laatste 
stukje richting Leerdam. De spanning begint te stijgen. Het is rustig in de 
trein van Geldernalsen naar Leerdam. Opvallend is de aanwezigheid van near 
liefat vier conducteurs in dit kleine stoptreintje. Ik neem aan dat dat te 
maken heeft met de demonstratie en de algehele situatie in en rend Leerdam 
en uiteraard net de mogelijkheid dat vervelende, agressieve fascisten net 
de train naar Leerdam reizen. 
Eindelijk, na een pear uur reizen, eta lir op het kleine perronnetje van het 
station Leerdam. Er stappen slechts twee personen uit de trein. Het perron 
is verder leeg. Verlaten. Angstig stil. Ik zie veel "blauw" in de nabijbeid 
van het station. Er is de nedige Mobiele Eenheid op de been. Er ri siden 
verschillende ME-busies rand. Ik loop in de richting van de straat voor bet 
station. Meteem komt een ME'er op me af lopen. Hij vraagt wet ik in Leerdam 
kom doen. Ik heb geen sin om een of andere snoes op te hangen, dat ik mijn 
zieke one kom bezoeken, en antwoord dat ik veer de niddag-nanifestatie 
tegen extreen-rechts kom. Hij verwijst me door near het uiteinde van het 
perron. Ill loop de aangewezen richting uit en kelp bij een spoorwegovergang. 
Oak dear staat veal P. Wederom word .1k benaderd door een ME'er. Ik vertel 
hem waarvoor ik ken en nag doorlopen, rechtsaf het stadje in. Ik ben 
lichtelijk verrast. Op ziJn minst had ik verwacht dat ik een identiteitsbe-
wijs moest laten zien en dat mijn persoonlijke gegevens genoteerd zouden 
warden. Het valt mee. Een beetje onwezenlijk loop ik het stadje in. Vat me 
meteen opvalt is bet felt dat seer veal wegen en straten met dranghekken, 
ME-busies en -personae' zijn afgesloten. Ik neem aan dat dit de toegangswe-
gen en -straten zijn naar het dr. Reilinghplein. Er hangt een gespannen 
sfeer in de straten. Hoven de stad vliegt constant een politiehelicopter 



rondjes. De neeste winkels zijn gesloten. Ik passeer veel groepen nensen. 
Aan het uiteinde van een van de binnenstadstraatjes zie ik voor dranghekken 
veel jonge Molukkers en Turken steam. 2ij staan aan de ene kant van de 
hekken en een grate politienacht staat aan de andere kant. Er wordt veel 
geschreeuwd door de jongeren. Het beangstigt mij. Ik zie woede in de ogen 
van de jongens en neisjes. Sommigen houden angstvallig hun jasjes dicht, 
alsof ze er lets under dragen wat niet gezien nag warden. Under een jasje 
zie ik bet uiteinde van lets wat op een houten stok lijkt... Hier, in de 
nabijheid van deze groep Jongeren, zie ik oak de eerste bekenden van ne. Ik 
loop neteen near ze toe. We kunnen het stadhuisplein met geen mogeliJkheid 
zien. Het plein is letterlijk van de buitenwereld afgesloten. Ik ken het 
einde van de demonstratie dan oak niet waarnenen. Helaas ken ik hierdoor 
due colt niet zien of er Zwollenaren aanwezig zijn. Opzich vind ik dat niet 
zo bezwaarlijk. Ik ben ervan overtuigd dat ik in de dagen en waken na 
vandaag te harem krijg of er "bekenden" van mij hebben deelgenomen aan de 
extreem-rechtse demonstratie en zo ja, wie dat zijn geweest. 
Er is op dit moment seen sprake van incidenten of ongeregeldheden. Ook in 
Kedichem schiint het uitermate rustig te zijn. De met name door de media 
ingeboezende angst onder de inwoners van Kedichem voor wanordelijkheden, 
rellen, blijkt zoals ik had verwacht - ongegrond te zijn. 
De ogenschijnlijke rust in Leerdan is te verklaren door de aanwezigheid van 
extreem veal ME'ers. Van overheidswege warden pier fascisten beschernd 
tegen zichzelf! De verhouding rechts-extrenistet en politiemensen is 
ongeveer een op vig. Buitenproportioneel. 

Tegen half twee wordt de afgrendeling van het plain opgeheven. Extreem-
rechts heeft de stad verlaten, althans dear gaat men vanuit. Er blijkt 
echter nog een klein groepje fascisten op het perron van het NS-station te 
staan. Een grate groep tegenstanders, waaronder Molukkers, krijgt dear 
lucht van en weet niet gehinderd door de politie het station te bereiken. 
Er onstaat een heuse klopjacht op de pear skinheads. Zij springers uit angst 
in de langs de spoorlijn gelegen vaart. Aan de overkant van de vaart 
klauteren ze tegen de kant op, wear ze al snel kennismaken met de niet 
zachtzinnige handen en voeten van enkele Molnkse jongeren. Er warden over 
en weer enkele klappen uitgedeeld. Vapens zijn niet te zien. Persfotografen 
schieten "mooie" plaatjes voor de naandagkranten. 1k zie het allemaal 
gebeuren. Het doet me niets. Op dit specifieke moment heb ik er seen moeite 
nee dat enkele fascisten een paar rake klappen en trappen krijgen uitge-
deeld. Ik kan mij de woedeuitbarsting van de Molukse jongeren voorstellen. 
Vat ik niet begrijp is dat de politie dit niet heeft weten te voorkomen, 
gelet op de grate hoeveelheid agenten en ME in de stad. 1k verlaat het 
" strijdtoneel" na enige minuten en loop in de richting van het dr. Rei-
linghplein. Ik zie veel bekenden, waaronder Journalisten en nensen die 
actief zijn in diverse anti-racisne en -fascisme organisaties. Al snel sta 
ik met een groepje bekenden te praten. Natuurlijk staat de vraag centraal 
wie er zoal hebben deelgenonen aan de demonstratie van de CD en NVP/CP'86. 
Vie zijn er herkend? Uit het gesprek blijkt dat er near ongeveer tachtig 
rechts-extrenisten hebben deelgenonen aan de demonstratie die, net als in 
Zwolle, gepaard ging met het scanderen van discriminerende leuzen. De 
politic trad oink bier niet op! De burgemeester had daarenteget 's norgens 
nog verklaard dat er direct zou warden opgetreden tegen racistische leuzen. 
"Dat doers we net opzet niet achteraf, zoals in Zwolle, want dat begrijpt 
het publiek niet.", aldus Van Veelen. In pleats van in te grijpen heeft de 
politic in Leerdam de meeste rechts-extremisten begeleid near hun auto's. 
De Rotterdamse CP'er Freling schijnt zelfs de politic bedankt te hebben 
voor "de prettige sanenwerking". 
Opvallend was de afwezigheid van de voorzitter van de MVP/CP - 86, het Noise 
gemeenteraadslid Henk Ruitenberg. Hij zou een van de sprekers zijn. 



Ruitenberg schijnt zich wegens persoonlijke onstandigheden afgeneld te 
hebben en werd vervangen door de toenmalige partijsecretaris Tin Mudde. 
Sinds het partijcongres van 18 nei 1996 is hij directeur van het bureau 
buitenland van de NVPICP"86. Tevens is hij hoofdredacteur van het partij-
bled. Ook aanwezig waren de CD'ers Janmaat, De Regt en de Hardenberger De 
Jong. Verder kwam een groepje Duitse neo-nazi's opdagen, waaronder de 
bekende Stefan Wiesel uit Munchen, goede vriend van het Rotterdamse 
NVP/CP'86-raadslid Freling, en een aantal aanhangers van het Saurlander 
Aktionsfront (SAF). De mean van Wiesel dook op els mogelijke verdachte van 
het plegen van aanslagen met bombrieven in Duitsland en OostenriJk. De in 
Leerdam aanwezige Duitsers zouden in eerste instantie deelnemen can een 
demonstratie van het Anti-Kapitalistisch Komitee (AKK) ergens in Zeeland. 
Die demonstratie was echter door de burgeneesters van Middelburg en 
Terneuzen verboden. De Duitsers waren uitgerust net "Deutschland fiber 
alles"-sjawls, runetekens op de mouwen en zelfs de verboden Duitse Rijks-
vlag, aldus een van mijn bekenden. 

Tijdens het geSprek is ondertussen de niddagnanifestatie gestart van 
"Leerdam Bekent Kleur". Melees wordt deze manifestatie verziekt door een 
kleine groep voornanelijk Molukse jongeren. Zij eisen de aanwezigheid van 
de burgemeester op het hordes van het geneentehuis. Er bliiken eerder 
vandaag een Molukse en een Turkse Jensen door de politie te zijn gearres-
teerd, waarschijnlijk wegens hun mogelijke betrokkenheid bij het incidentje 
met de skinheads hij de vaart langs de spoorlijn. De Molukkers eisem de 
vrijlating van de twee jongens. Door hun opstelling loopt het middagpro-
granna volledig in het water. De tijd verstrijkt. Veel mensen beginners het 
plein te verlaten en vertrekken huiswaarts. Mensen om miJ been boor ik 
terecht afkeurend reageren op het geschreeuw en gedreig van de jongeren. De 
organisatie reageert slecht op de ontstane situatie. Men heeft de zaak niet 
weer in de hand en laat met zich sollen en dollen. Een woordvoerder van 
Nederland Bekent Kleur uit Amsterdam komt op me of en zegt dat "Zwolle" het 
veel beter voor elkaar had op 24 februari. Een aardig compliment. Na lang 
been en weer geschreeuw kont uiteindelijk burgemeester Van Veelen op het 
bordes. Het spreken wordt hem echter neteen door dezelfde groep herrie-
schoppers onmogelijk genaakt. Er vliegen diverse eieren door de lucht in de 
richting van het hordes. Als ongeleide projectielen scheren ze over het 
bordes. Ben enkel ei treft Van Veelen. De hele gang van zaken vind ik 
kwalijk. Men wilde de burgemeester zo graag op het hordes zien, Beef hem 
dan oak de karts tom tekst en uitleg te seven over onder andere de arrestatie 
van de twee jongens. Ik begrijp het niet. Natuurlijk kunnen enaties hoog 
oplopen, near verlies niet de realiteit uit ogen. Van Veelen verdwijnt weer 
snel van het hordes. Na seer vele minuten warden uiteindelijk de beide 
jongens vrijgelaten. "Dat is gebeurd", aldus later de Officier van Justitie 
sal verklaren, "onder druk van de verhitte menigte". De twee jonge jongens 
warden els ware helden, martelaren, op een overdreven wijze ingehaald. 
Inmiddels is het plein echter bijna leeg gestroomd. Dan verschijnt een van 
de organisatoren op het hordes met de verrassende mededeling dat er nog 
enkele allochtone sprekers zijn. Deze mensen houden alsuog bun toespraken 
voor een kleine groep toehoorders. Triest en een grate onvoldoende voor de 
organisatie van de "nanifestatie". Tegen half vijf wandel ik near het 
station. Tot Utrecht rein ik samen net Ab Harrewijn, voorzitter van 
GroenLinks. Hij was ook aanwezig op het plein voor het gemeentehuis. Na 
Utrecht vervolg ik de rein verder alleen. Moe. Rand half acht ben ik thuis. 
Ik vraag me of hoe de kranten naandag sullen schriiven over "Leerdam". Ik 
ben bang dat veel kranten foto's sullen publiceren van het opstootje tussen 
enkele rechts-extremisten en Molukse jongeren. Dat en het in het honderd 
lopen van het tegen-protest kunnen het nieuws gaan overschaduwen. 



4aandag 1 april staan de kranten vol nieuws over Leerdam. De Volkskrant 
citeert in een kop boven een artikel de vice-voorzitter van de Gelderse 
afdeling van de NVP/CP - 86, Van Rooyen, die onder andere reageert net de 
opnerking "Naar kijk eens wat een aandacht we krijgen." Daar is het in de 
eerste pleats extreem-rechts on te doen wanneer ze demonstraties organise-
ren. Publicitaire aandacht. Dat de opkomst bij de denonstraties iedere keer 
tegenvalt wordt ninmer door kopstukken van extreem-rechts verklaard. 
Extreem-rechts weet nooit weer dan hooguit tachtig fascisten op de been te 
krijgen. Toch dient men hierdoor niet het idea te krijgen, dat extreem-
rechts in Nederland niets voorstelt. Het gaat niet om aantallen! Een kleine 
groep zeer actieve, gedreven neo-nazi's die voor hun fascistische gedach-
tangoed uitkonen, Hitler-Duitsland openlijk vereren en Internationale neo-
nazistische contacten onderhouden, is gevaarlijker dan een grate groep 
rechts-extremisten die "gewoon neeloopt". Ik vind de aandacht in de pars 
velar extreem-rechts niet bezwaarlijk, nits die aandacht kritisch is en 
tevens duidelijk maakt wear extreem-rechtse politieke partijen en groepe-
ringen feitelijk politiek inhoudelijk en partij-ideologisch velar staan. Het 
is dan oak absoluut niet zo, dat media-aandacht zorgt vow een zogenaamde 
"under-dog-politie" van extreen-rechts en dat ze daardoor in de kaart wordt 
gespeeld zoals door zo velen wordt beweerd. Integendeel: leg extreem-
rechtse partijen els de NVP/CP - 86 publiekelijk bloat en toon en het 
misdadige karakter en het ontbreken van enig politiek inzicht en potentieel 
van daze anti-denacratische politieke partijen. Het bekend waken van deze 
duistere kanten, kan in de toekomst ertoe leiden dat minder mensen op dat 
sport partijen tijdens verkiezingen hum stem zullen gaan ultbrengeni Wet 
heeft die stem inners voor nut? 

Andere koppen in de maandagkranten zijn "Leerdam zit met een kater" 
(Trouw), "Wat jammer dat niemand pus ziet" (uitspraak van een NVP/CP'86 
raadslid uit Rijswijk in het Parool) en "Extreem-rechts na retnie Leerdam 
sloot in gejaagd" (NRC Handelsblad). 
In het Algeneen Dagblad van 6 april gaat commentator Rednar Kooistra nog 
even terug in de tijd en belandt in zijn connentaar in het Zwolle van 
zaterdag 24 februari. Zo schrijft hij onderneert "Burgeneester Franssen van 
Zwolle tartte de heersende huichelachtigheid door een demonstratie van de 
rechtse horde in zijn gemeente toe te staan. De verdienste van zijn besluit 
was dat hij de moed had zich bloot te stellen aan kritiek ten behoeve van 
een duidelijker lijn veer de toekomst. Die is er nu, min of neer. Want er 
blijven nog altijd veal vragen onbeantwoord." Tevens gaat hij nog in op het 
politieoptreden. "Ale extreem-rechts zich aan strafbare feiten schuldig 
maakt, zullen autoriteiten geen moment mogen aarzelen op te treden." Helaas 
bleef in de media ne Leerdam grotemdeels onbelicht het feit dat de politie 
wederom (evenals in Zwolle) niet optrad tegen fascisten die discriminerende 
leuzen scandeerdem en tegen enkele Duitse denonstranten in Leerdam die het 
plain betraden met de vroegere Duitse Rijksvlag en een NSB-vlag met de 
zogenoende wolfsangel. Oak in Leerdam was toegezegd dat de politie zou 
optreden tegen dat sport overtredingen. 

Ik verwacht dat het niet optreden door de politie op den dour kan leiden 
tot een verharding in de strijd tegen extreem-rechts. Er kunnen mensen zijn 
die zelf gaan optreden, wanneer dat optreden door de overheid achterwege 
wordt gelaten. Daarbij kan eventueel gedacht warden aan linkse, radicale 
autonomen uit de Randstad, near oak mogelijk aan jonge, radicale, allochto-
nen. Zover zou het niet mogen komen. In de toekomst zal de politie dan oak 
direct, bij constatering van strafbare feiten in een extreem-rechtse 
denanstratie, moeten ingrijpen - ter voorkoning van een eventuele harde 
confrontatie tussen extreen-rechts en bepaalde tegenstanders op dat moment 
en in de nabije toekomst. De weegschaal van vreedzaamheid nag niet door-
clean near de kant van gewelddadigheid. De overheid kan dat doorslaan 



voorkomen door te zorgen voor een krachtdadig en resoluut, aan duidelijk-
held niets to wensen overlatend, politieoptreden op ieder moment dat 
rechts-extremisten strafbare feiten begaan tijdens demonstraties en op 
momenten dat zij illegaal de street op gaan om te demonstreren, folderen of 
anderszins. 

De meeste artikelen warden opgevrolijkt net een foto van een tegensten-
der van extreem-rechts die een fascist belaagt door doze to trappen en er 
bovenop te springen. Die foto cre4ert year vele mensen een negatief en' 
onterecht beeld van "gewelddadige extreem-linkse anti-lascisten" tegenover 
rechts-extremisten. Het betrof echter slechts een incident ten gevolge van 
begrijpelijk hoog opgelopen emoties onder een groep allochtone Leerdammers 
die geconfronteerd word met een groep rechts-extremistische demonstranten 
die joist htn groep discrimineert. Het door de bewuste foto opgeworpen 
stignateriserende beeld van anti-fascisten word op 2 april in Tronw nog 
eons versterkt door bedenkeliike uitspraken van professor doctor U. Rosen-
thal van het Crisis Onderzoeks Team (COT). Rosenthal is van oordeel, dat 
extreem-links gewelddadiger is dan extreem-rechts en dot anti-fascisten in 
Leerdam de democratie "per definitie" •geen dienst hebben bewezen—De 
hoogleraar bestuurakunde aan de Leidee Rijksuniversiteit schrijft de 
grotere "geweldspotentie" van extreem-links toe aan ideologische gedreven-
held, "Die brengt mensen in de extreem-linkse hook er oprecht toe am 
geweldsmiddelen ale stokken en stenen daadwerkelijk to gebruiken. Eli het 
zien van extreem-rechts verliest nen al gauw zijn zelfbeheersing"i aldus 
Rosenthal. In het Parool, twee dagen later, goat de nijvere professor 
verder. Een groat opinieartikel van zijn hand word in doze krant geplaatst. 
Daarin staat onder andere "Paradoxaal genoeg heeft extreem-links nu Juist 
w61 een aantal kennerken die velen abusievelijk aan extreem rechts toe-
schrijven. Dat geldt niet in de laatste pleats voor het gebruik van 
geweld." Rosenthal weet niet wear hij het over heeft. Het aantal malen dat 
vanuit, zoals hij het noent, "extreem-links" geweld is gebruikt richting 
rechts-extremisten is op ben hand te tellen en die pear meal word het 
geweld aangewend ter eigen wering, hetgeen in mijn visie verdedigbaar is. 
Het stoat in ceder geval in geen verhouding tot het bewust uitgeoefende 
geweld - in vele vormen - van rechts-extremistem. Er zijn voorbeelden te 
over van dat geweld gericht tegen zogenoemde anti-fascisten, zoals mishan-
deling, brandstichting, het verzenden van dreig- c.q. doodsbrieven en het 
plegen van dreigtelefoontjes. lk beschouw intimidatiepraktijken els 
geestelijk en psychologisch geweld, net zo ernstig en afkeurenswaardig als 
fysiek geweld. Veel rechts-extremisten zijn wegens het begaan van strafbare 
feiten in aanraking geweest met Justitie en veroordeeld voor bun daden, dat 
in tegenetelling tot hun vermeende tegenstanders. De hoogleraar bestuurs-
kunde is hiervan kennelijk niet op de hoogte of pat bier in zijn artikelen 
bewust aan voorbij. 
Wet Rosenthal eventueel zelf in Leerdam en Zwolle had kunnen waarnenen, was 
de zichtbaar grate angst en opwinding die ontstonden under mensen van 
allochtone afkomst, ondat extreenrechts in deze steden de ruinte kreeg om 
zich publiekelijk te manifesteren. In Zwolle waren veel Turkse jongeren op 
street en in Leerdam veel Marokkaanse en Molukse jongeren. Dat was een 
logisch gevolg van het toestaan van de extreem-rechtse demonstraties van de 
CD en NVP/CP - 86. Ale een burgeneester fascisten legaal loot narcheren door 
de straten van zijn of Naar gemeente, dan kan het gebeurem dot directe 
slachtaffers van extreem-rechts, zoals jonge allochtonen, zich met hand en 
tend zullen gaan verdedigen tegen mogelijk rechts-extremistisch geestelijk 
of fysiek geweld of diverse vornen van agressie. Dat was het Bevel op 30 
maart in Leerdam. Vooral jonge Molukkers waren het die het lijfeliJke 
verzet aandurfden tegen fascisten. Hoeveel zogenaande "anti-fascisten", 
links radicalen, waren feitelijk in zowel Zwolle ale Leerdam aanwezig? Je 



kon ze op e'en hand tellen. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken en daaron 
herhalen, dat het niet neer alleen linkse, radicale, autonone jongeren, 
krakers, zijn die vallen onder het begrip anti-fascisten. Het is helaas 
gebruik geworden on de anti-fascisne strijd toe te dichten aan deze groep 
jongeren. Dat is onterecht en •strookt niet met de realiteit van vandaag de 
dag. De pars beeft er echter een sport van gemaakt on tegenstanders van 
extreem-rechts - die in de volksnond anti-fascisten warden gencend - op een 
hoop te gooien met links radicaal Nederland en of links autonoom Nederland 
en hen daarenboven oak nog eens te associgren met het gebruik van geweld 
tegen extreem-rechts. Maar, ride in Nederland met voldoende herseninhoud en 
het hart op de juiste pleats is niet tegen lascisne en racisne? Hen "anti-
fascist" is dus niet bij voorbaat links, last steam extreem-links. Beeld-
worming heeft gezorgd voor een taboe op anti-fascisme! 

Sinds de demonstratie in Zwolle zijn jongeren van allochtone afkomst 
zich neer en neer gaan roeren in de actieve strijd tegen rechts-extremisme. 
flat is een toe te juichen ontwikkeling. Het verzet is breder geworden na 24 
februari. Meer en neer individuen, organisaties, instellingen en groeperin-
gen konen in actie op momenten dat dat noodzakelijk is. Er is na "None" 
een goed overleg tat stand gekomen tussen een aantal belangrijke landelijke 
anti-racisne en -fascisne organisaties die alien beschikken over eigen, 
specifieke, expertise over racisne en fascisme en actie-ervaring. De Anti-
Fascistische Aktie heeft hieraan veel bijgedragen. Men houdt elkaar goed op 
de hoogte van bepaalde ontwikkelingen in het veld. Wanneer extreem-rechtse 
partijen ergens willen gaan denonstreren of anderszins een actie plannen, 
dan zullen vele organisaties direct en goed gecolirdineerd en georganiseerd 
in actie konen voor het organiseren van een breed ondersteund tegen-
protest. 

De denonstraties van de CD en NVIVCP'86 hebben bet verzet tegen deze 
verderfelijke politieke partijen laten aanzwellen en hebben gezorgd voor 
een breed gestructureerd landelijk anti-fascisne overleg. Misschien ken dat 
als een positief effect gezien warden van het toestaan door burgeneester 
Franssen van Zwolle en zijn college Van Veelen van Leerdan van denonstra-
ties van extreem-rechts. 

Ulteindelijk zullen volgens mij de denonstraties van extreem-rechtse 
politieke partijen en de daarnee, door hen zo gewenste, gepaard gaande 
publiciteit en het ontstaan van spontane tegen-protesten dan o©k in 
belangrijke mate gaan bijdragen aan de eigen teloorgang van deze anti-
denocratische partijen. 
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Burgemeesters blijven worstelan met demonstraties van extreem-rechts en . net 
de vraag of en op welke gronden die verboden kunnen warden. Er blijft 
onduidelijkheid en dat zorgt voor de nodige verwarring en onrust op 
nomenten dat eep demonstratie wordt aangeneld bij een geneente, 

Begin april 1996 zendt een aantal anti-fascisne en -racisne organisaties 
en allochtonen groeperingen een brandbrief aan alle Colleges van Burgenees-
ter en Wethouders in Nederland. In die brief wordt een klennend beroep 
gedaan op de Colleges on in de toekomst demonstraties van racistische 
groeperingen te verbieden. Reden voor dit beroep is het felt dat extreem-
rechtse politieke partijen en groeperingen het non-discrininatiebeginsel in 
de Nederlandse Grondwet niet onderschriiven, hetgeen paw- het oordeel van 
de diverse organisaties zwaarder weegt dan het recht op demonstratie. Onder 
de andertekenende organisaties bevinden zich ender andere de Anti-Fascisti-
sche Aktie, de Samenwerkende Turkse Organisaties Overijssel, het Inspraak-
orgaan Turken in Nederland, het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland, 
het Nederlands Centrnm Buitenlanders, Nederland Bekent Kleur en het 
Landelijk Platform Woonwagenbewoners en Zigeuners. 

Dat het onderwerp demonstratierecht leeft in de vele geneentehuizen 
blijkt op 4 april. Op die datum komt het Genootschap van Burgeneesters in 
Utrecht bijeen voor een spoedoverleg over het recht op demonstratie. 
llitkonst van dit overleg is, dat burgemeesters in de toekomst demonstraties 
van extreem-rechts vaker zullen toestaan, near dan wel onder stringente 
voorwaarden. Tijdens het overleg verklaart de burgeneester van Utrecht, 
Opstelten, under andere: "Wel dient krachtig te warden opgetreden tegen 
discrininerende en/of beledigende teksten, bepaalde synbolen e.d. die 
warden meegevoerd of geroepen." Ik hoop dat wat dit betreft Zwolle en 
Leerdam uitzonderingen zijn geweest en dat in de toekomst de politie 
tijdens demonstraties van extreem-rechts inderdaad krachtig zal optreden. 
De opmerking van Opstelten wordt na het overleg onderschreven door de 
voorzitter van het Genootschap, Hans Ouwerkerk, burgeneester van de stad 
Groningen. Hij verklaart tegenover de pers na het overleg dat "het simpele 
verbieden" over is en dat tegelijkertijd onder Been beding beledigende, 
racistische teksten geduld zullen warden. Toch is de uitkomst van het 
overleg van burgemeesters een kiap in het gezicht van anti-racisme en 
-fascisme organisaties in Nederland. Nederland Bekent Kleur reageert 
terecht woedend. De huidige situatie creert een vrijbrief voor extreem-
rechts on de straat op te gaan net discriminerende leuzen. De praktijk in 
Zwolle en Leerdam heeft uitgewezen dat Justitie pas achteraf ingrijpt, 
aldus een woordvoerder van Nederland Bekent Kleur. "Risicowedstrijden 
warden torch oak vooraf verboden uit vrees voor ordeverstoringen? Provocatie 
door racistische leuzen is een verstoring van de openbare orde." Nederland 
Bekent Kleur zal, tesanen net vele tientallen andere organisaties, in de 
toekomst telkennale tegen-demonstraties eankondigen in steden wear partijen 
als de CD en NVP/CP'86 gaan narcheren. Gelet op het ontstane goede contact 
tussen de organisaties sullen binnen korte tijd zeer veel nensen op de been 
kunnen warden gebracht. Een telefonisch nobilisatienetwerk speelt hierbij 
een belangrijke rol. Het aankondigen van een tegen-demonstratie bij een 



gemeente zal op een dusdanige wijze gaan gebeuren, dat het lokale bestuur 
uit vrees voor een verstoring van de openbare orde zich gedwongen zal 
voelen on over te gaan tot een verbod van de aangevraagde demonstratie van 
extreenrrechts. Een tegen-demonstratie blijkt dus helaas - nog steeds de 
enige regele nogelijkheid te zijn on burgeneesters te bewegen, ja zelfs te 
dwingen, een rechts-extremistische demonstratie te verbieden. Een verbod 
ni6t op grand van de inhoud van een denonstratie, near op grand van de 
openbare orde, is en blijft te betreuren. Strikt forneel gezien is er geen 
andere juridische basis voor een burgeneester on een denonstratie van 
extreenrrechts te verbieden. Daarentegen blijft de visie van de burgenees-
ter van Hiddelburg overeind steer'. Hij is nanelijk van oordeel dat de wijze 
waarop de inhoud van een denonstratie wordt gebracht, reden Ian zijn om 
vantevoren een denonstratie van extreem-rechts te verbieden. 

Tijdens de opening op 24 nei 1996 van het nieuwe kantoor van het 
Nederlands Centrum Buitenlanders in Utrecht door de voorzitter, dr. J. van 
Kenenade, zei daze ondermeer: "De burgeneesters die denonstraties van 
extreenrrechts toelaten, vergissen zich els ze zich beroepen op het 
demonstratierecht. Extreenrechtse ideeen bedreigen de vrijheid van anderen. 
Daze partijen zijn de NSB in eigentijdse vermomming. Toen waren het joden, 
zigeuners en honoseksuelen; nu zijn het mensen van een andere huidskleur en 
andere ethnische herkonst." Dit is een duidelijke stellingnane. 

Een aantal dagen xis de bijeenkomst van het Genootschap van Burgemeestera 
wordt bekend dat de CD en NW/CP -86 op 27 april willen gaan dencnstreren in 
Rotterdam, in de wijk Vreewijk. De demonstratie-discussie blijft hierdoor 
actueel en karat niet tot rust. Het protest in Rotterdam is gericht tegen de 
inrichting van het Zuiderparkhotel in de havenstad als centrum voor 
vierhonderd asielzoekers. On twee uur 's middags willen de rechts-extremis-
ten de street op. Het Stedelijk Anti-Fascisme Overleg (SAFO) kondigt neteen 
een tegen-demonstratie aan op dezelfde dag en pleats, near twee uur eerder. 
Vele organisaties volgen de gang van zaken in Rotterdam nauwlettend. 
Uiteraard doe ik dat ook intensief. Vat zal burgemeester Peper van Rotter-
dam gaan beslissen? Hij geeft toestenming aan zowel extreenrrechts als aan 
het SAFO voor een demonstratie, near dan wel op de kale en verlaten 
Colosseunweg bij het Feijenoordstadion. De rechts-extrenisten om tien uur 
's norgens en tegenstanders om twee uur 's middags. Paper volgt hat beleid 
van zijn Zwolse en Leerdanse college's, die ook zowel extreenrrechts als 
tegenstanders toestenming verleenden voor het houden van een demonstratie 
op diverse tijdstippen. Er is echter een groot verschil waarneembaar en dat 
is de wijze waarop de Rotterdanse burgemeester de demonstratie-locatie 
heeft bepaald. Zijn besluit is voornanelijk tot stand gekomen uit vrees 
voor een confrontatie tussen, beide groepen. Paper durft zelfs te stellen 
dat het SAFO een confrontatie net extreem-rechts wil. De CD en NVP/CP - 86 
kondigen aan hun demonstratie gewoon in de wijk Vreewijk te zullen houden, 
ondanks het feit dat een denonstratie op die pick niet is toegestaan. 

Ik beoordeel de besluitvorndngsprocedure van Peper els nerkwaardig en 
als een grove uitholling van het denonstratierecht. Hij heeft geen voor-
overleg gevoerd met het SAFO on eventuele alternatieven te bespreken net 
betrekking tot de locatie en het tijdstip van vertrek van de tegen-demon-
stratie. Dat heeft weinig van doen met bestuurlijke vernienwing, het 
bevorderen van een goad contact tussen het lokale bestuur en inwoners. De 
locatie wear de demonstratie zal noeten plaatsvinden is een stuk niemands-
land. Ben denonstratie beoogt near nijn mening onstanders, de lokale 
bevolking, te bereiken met een inhoudelijke boodschap. Dat wordt onnagelijk 
gemaakt door denonstranten te laten lopen over can kale vlakte wear geen 
bebouwing aanwezig is. Dan heeft een demonstratie geen enkel nut. Indian 
Paper in overleg was getreden net het Stedelijk Anti-Fascisne Overleg, dan 
was hem duidelijk geworden dat het SAFO niet uit is op een confrontatie en 



dat er daardoor oak geen sprake is van een ordeverstoring door tegen-
demonstranten. Een demonstratie met een zogenaand hoog confrontatiegehalte 
voorkont inners de gewenste verbreding van het verzet tegen fascisme en 
racisme. Had Paper wel in overleg getreden met het SAFO dan waren hem de 
intenties van dit anti-fascisme overleg duidelijk geworden en had hij 
mogelijk de SAFO-demonstratie kunnen toestaan bij het Zuiderparkhotel op 
een ander tijdstip dan extreen-rechts. Uiteraard is het verstandlg om beide 
groepen (recbts-extremisten en tegenstanders) op verschillende tijdsti .ppen 
te laten denonstreren. Daarnee wordt in ceder geval bet risico van een 
confrontatie voorkonen. Tevens ken hierdoor een tegen-protest breder warden 
georganiseerd, waardoor neer nensen zullen deelnemen. De SAFO-demonstratie 
had echter wel moeten en kunnen plaatsvinden op de aangevraagde locatie bij 
bet Zuiderparkhotel. Het is de teak van het lokale bestuur on een vreedzaam 
protest van burgers die zich niet te buiten gaan aan het plegen van 
strafbare feiten en niet anti-denocratisch zijn, wear dan oak toe te steam. 
Het SAFO gaat, evenals de CD en MVP/CP -86, niet accoord met het besluit van 
Paper an de demonstratie te laten plaatsvinden op een stuk nienandsland en 
spent een Hort Geding aan tegen de geneeute. Tijdens de rechtszaak betoogde 
de advocate van het SAFO under andere, dat Peper de vrijheid van meningsui-
ting en het demonstratierecht, met zijn besluitvorming, beperkt. "le mening 
mogen uiten terwljl nienand je ken Koren, is geen vrijheid van meningsui-
tins", aldus de advocate. De president van de Rotterdamse rechtbank is 
echter van meni :ng dat het een wijs besluit is geweest van de burgeneester 
am beide demonstraties nit elkaar te trekken. Het SAFO verliest het Kart 
Geding en besluit on op 27 april seen demonstratie te houden. ZiJ legt zich 
neer bij de uitspraak en respecteert deze. Een verstandige beslissing. 

Op 27 april arresteert de politic in de buurt van het voornallge 
Zuiderparkbotel een aantal rechts-extremisten die dear alsnog protesteerden 
tegen de komst van het asielzoekerscentrum in het lege hotel. Onder de 
arrestanten beyond zich bet MVP/CP - 86 raadslid Martijn Freling. Een 
arrestant bracht de Hitlergroet. 
Na die dag verhuist de verhitte discussie over denonstratierecht zicb neer 
en neer in de richting van politick Den Haag. 

De kens dat de CD en MVP/CP -86 in de toekomst gezamenlijk denanstraties 
blip/en organiseren, blij.kt rinds mei stark te zijn afgenomen. Vanaf die 
maand is er een break ontstaan tussen beide partijen die geresulteerd heeft 
in het gooien van madder near elkaar. 
Op het partijcongres van de MVP/CP -786 op 18 mei bij Doetinchem warden de 
carte scheurtjes in de verstandhouding zichtbaar en blijkt dat de leden 
geen fusie willen mat de CD. Voorzitter Ruitenberg was een groat voorsten-
der van een fusie en spande zich hiervoor oak in. Janmeats CD zou zich ma 
de fusie voornamelijk bezig gaan houden pet bet bedrliven van politieken 
de MVP/CP - 86 zou zich gaan toeleggen op het folderen en op de ordehandha-
ving bij demonstraties. Tijdens het congres blijkt dat de avenge be-
stuursleden van de partij en de congresgangers niet gedregadeerd willen 
warden tot "foldervee". Ruitenberg hoopte oak door een fusie zijn in 
opspraak geraakte partij can netter aanzien te geven. Zijn streven heeft 
echter geleid tot zijn aftreden als voorzitter tijdens het congres. In het 
nieuw gekozen hoofdbestuur zitten, behalve de 65-jarige voorzitter Vim 
Beaux, de jongens Arnoud Blite (penningneester> en Marc de Boer die Tim 
Mudde opvolgt als secretaris. Dit bestnur staat garant voor een radicalise-
ring van de partij. Beaux wend begin 1986 gearresteerd wegens wapenbezit en 
geweldpleging. Op 14 september 1991 wend hij aan de Duits-Nederlandse grens 
aangehouden. Hij bleak in het bezit te zijn van bijna tweehonderd boekjes 
waarin de holocaust wordt ontkend en van zevenenzeventig duizend pamfletten 



voor de CP -86, welke waren gedrukt bij de drukkerij van de Duitse neo-
nazistische NPD. Marc de Boer ward in 1994 veroordeeld tot vier maanden 
cal, nadat hij een half jeer eerder in Arnhem semen met enkele kameraden 
een gekleurde voarbijganger in elkaar had getrapt onder het slaken van 
racistische leuzen. Beast zijn readslidneatschap in Rijswijk en zijn 
actieve betrokkenheid binnen de Nationalistische Veiligheidsdienst van de 
MVP/CP -86, is hij de "great terror" van de Ku Klux Klan-Nederland. Diverse 
laden van de NVP/ CP -86 onderhouden contacten met de Ku Klux Klan. Op 12 
februari 1992 heeft de toenmalige voorzitter van de partij, Win Wijngaar-
den, geprobeerd om zijn partij lid te laten warden van de Klan. De Ku Klux 
Klan stoat echter alleen individueel lidnaatschap toe. In de brief schrijft 
Wijngaarden onder andere: "Vanwege onze beperkte ervaring in het uitvechten 
van rassenrellen zouden we graag onderricht krijgen en zo mogelijk getraind 
warden on onszelf in stoat te stellen het hoofd te bieden aan rassenter-
reur." 

Na het congres begint het meer en neer te broeien en te borrelen in 
de relatie tussen de CD an NVP/CP -86. Het is vanzelfsprekend dat ik dit 
broeiproces net neer den grate belangstelling volg. Het lijkt ndj een prima 
ontwikkeling dat men net elkaar overhoop ligt en dat extreem-rechts aan het 
versplinteren is door interne ruzies, verdachtnakingen en ware persoonlijke 
vetes. 

Een pear dagen na het NVP/CP'86 congres blijkt uit diverse perspublica-
ties dat het dagelijks bestuur van de Centrum Denocraten twee raadsleden 
uit de partij heeft genet wegens hun contacten met de NVP/CP - 86. Het goat 
om het Rotterdanse geneenteraadslid J. Teijn en het deelgemeenteraadslid 
M. Spanjersberg (Rotterdam-I.Isselnonde). Volgens Janneat is de naatregel 
genomen, ondat beide Rotterdanners zich nauw hebben ingelaten met enkele 
NVP/CP'86-leden waaronder de extrene Martijn Freling. Beide raadsleden 
lijken niet uit veld te zijn geslagen, integendeel, ze stappen meteen over 
near de MVP/CP - 86. Tijdens een persconferettie op 24 mei verklaart Teijn 
dat politiek neer op de street thuis hoort, "De kiezers verwachten van ons 
een zeke:re portie burgerlijke ongehocrzaanheid. Bij CP - 86 denken ze er net 
zo over. Ideologisch ligt die partij ons beter." 

Op 6 juni zet de Rottardemse burgeneester de NVP/CP -86 uit het geneente-
huis, De fractie van deze partij nag tot de volgende verkiezingen Been 
gebruik neer naken van hear fractiekamer in het gemeentehuis, aldus Paper. 
Volgens het gemeentebestuur zijn de PvdA-wethouder Simons en zijn gezin in 
de eerste week van Juni vanuit de fractiekaner van NVP/CP - 86 diverse nalen 
telefonisch bedreigd. In verband net daze interessante kwestie heeft 
Janneat op 22 juli zijn fractiemedewerker De Regt op staande voet ontsla-
gen. Volgens de CD-leider is het Utrechtse geneenteraadslid De Regt 
betrokken geweest bij de telefonische bedreigingen aan het adres van de 
Rotterdanse wethouder Simons. Tegenover de Volkskrant verklaart Janmaat op 
24 juli: "De Regt zat erbij toen zijn vriendin, een Belgische, met een 
smoesje bij de fractie van de Partij van de Arbeid in Den Haag het geheime 
nunmer van Simons achterhaalde." De door Jannaat aangehaalde Belgische 
betreft de in het Zeeuwee Kloetinge woonachtige Machteld de Bruyn. In een 
brief aan Paper verklaart ze dat ze, toen ze op bezoek was in de fractieka-
ner van NVID/C12- 86 in Rotterdam, op verzoek van Freling achter het geheime 
telefoonnunner van Simons probeerde te komen wet hear uiteindelijk is 
gelukt. 
In augustus en september wordt mij bekend dat Machteld aan diverse organi-
saties en journalisten veal informatiemateriaal en documenten ter beschik-
king heeft gesteld vanuit extreem-rechts. Hieronder bevindt zich het riodige 
uit het priv6-archief van De Regt. Het nieuwe televisie actualiteitenpro-
granea Netwerk toont in hear , uitzending van 19 september enkele van 



Machteld ontvangen docunenten, waaronder een foto waarop te zien:zijn de 
rechts-extrenisten Ben Oreel (MVP/C13 .86, eigenaar van Viking ..Sounds, een 
verzendhuis van nazi-skinmuziek in Goes), Martijn Freldng, Stefan Viesel, 
Martin de Regt en CP'er Van Doom nit 2eist (chauffeur van Freling) die 
allenaal duidelijk zichtbaar de Hitlergroet brengen. De uitzending was near 
aanleiding van de heropening van de fractiekaner van de NVP/CP'.86 in het 
Rotterdanse geneentelnis. Het is onduidelijk waarom de "vriendin" van De 
Regt dit soort vertrouwel.ijke infornatie dunrspeelt en wat voor rol ze 
feitelijk speelt. Op 28 september 1996 publiceert Vrij Nederland een 
interview met haar, geschreven door de journalist Rinke van:denBrink met 
els pakkende kop "Het denascin4 vanMachteld de Bruyn" ,. Bij dit artikel is 
genoende foto geplaatst. De bewnste foto, met ander interessant nateriaal, 
is door Machteld oak gezonden aan bet landelijk secretariaat van de Anti-
Fascistische Aktie. Ze beweert Amt ze geYnfiltreerd is in extreem-rechts on 
duidelijk to makers hoe gevaarlijk onder andere Martijn Freling is en dat ze 
werkt aan een dik book hierover. lk heb zo mijn ernstige twijfels over de 
ware beweegredenen van Machteld on to handelen zoals ze doet en ik vertrauw 
haar dan oak niet. Mogelijk wordt de rol die zij speelt colt dnddelijk. 

Tijdens een Kort Geding bij de Rotterdanse rechtbank op1.5augnstus, 
waarin de fractie van de NVP/CP'86 in Rotterdam een rentree in let geneen-
tehnis wil afdwingen, geeft Freling toe dat hij de vriendin van De Regt 
heeft gevraagd het telefoonnummer van wethouder Simons te achterhalen. 
Op 12 september beslist de Rotterdanse rechtbankpresident nr. J. Newlin, 
dat de raadsleden Freling en: Teijn weer toegang moeten krijgen tot hun 
fractiekaner in het geneentehnis. De door Paper genonen maatregel, beoor-
deelt de president van de rechtbank ale "te fors" en het had, aldus 
Mendldk, neer voor de hand gelegen als Peper het gebruik van de telefoon in 
de fractiekaner aan banden had gelegd. De gemeente Rotterdan is in beroep 
gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank dat de twee extreen-rechtse 
raadsleden hun fractiekamer weer in =gen. 

Op 6 oktober wordt Freling door let partijbestuur van deNVP/CP"86 . met 
onmiddellijke ingang uit de partij gezet. Als hoofdreden noemt het bestuur 
de "door de beer Freling uitgesproken, openlijk getoonde sympathign voor 
het neonazisne." Het Rotterdanse raadslid heeft meteen aangekondigd het 
besluit to zullen aanvechten. Hij wil lid blijven van de partij. Natnurlijk 
is het besluit van het partijbestuur vreemd. Al gedurende enkele jaren is 
bekend welke contacten Martijn Freling heeft en hoe bijvoorbeeld zijn 
fractiekaner in het Rotterdanse geneentehnis is ingericht. Hot partijbe-
stuur was bier oak van de hoogte. Kennelijk wil de huidige partijvoorzit-
ter, Win Beaux, tot op zekere hoogte de bestuurlijke lijn van zijn voorgan-
ger, Henk Ruitenberg, volgent de NVP/CP'86 een neater aanzien geven. Maar, 
behalve Freling zijn er vele, vele andere Laden die het neonazisne uastre-
von en duidelijk uitdragen. Voor het tot stand brengen van een positiever 
beeld van de partij wordt Freling door het partijbestuur geslachtofferd, 
terwij1 feitelijk de partij een neo-nazistische inslag heeft die niet 
weggepoetst kan warden door 64n "prominent" raadslid, die geen bled voor 
zijn mond neemt, nit de partij to zetten. Tegenover het televisie actuali-
teitenprogranna Netwerk verklaart Freling, dat achter het besluit van het 
partijbestuur Marc de Boer zit. Volgens Freling wil De Boer, bestuurslid, 
persoonlijk hem uit de partij werken wegens wat onderlinge strubbelingen in 
het verleden tussen beide rechts-extremisten. Freling beschuldigt verder 
het gehele partijbestuur van neo-nazistische tendenzen. De kwestie zal 
waarschijnlijk tijdens het partijcongres op 2 november aan de orde konen. 

In de periode dat de CD en NVP/CP'86 practisch vechtend over street 
rollen, is de discussie over denonstratierecht daadwerkelijk terecht 



gekomen in politiek Den Haag en wel op het bureau van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, Hans Dijkstal. Op 6 Juni ontvangt de Vaste Kamer 
Commissie voor Binnenlandse Zaken een brief van Dijkstal. Doze brief is een 
reactie op een eerder door hen ontvangen brief van de Zwolse burgemeester 
Jan Franssen waarin deze de bewindsman weer duidelijkbeid vraagt amtrent 
demonstraties van extreem-rechts. Dijkstal schrijft dat hiJ nauweliJks 
mogelijkheden ziet om dat snort demonstraties te verbieden. De enige 
magelijkheid is en blijft een verbod op grand van te verwachten verstorin-
gen van de openbare orde, aldus de Minister. Hij kaatst de bal weer terug 
naar het plaatselijk bestuur en dat terwiJ1 Franssen juist duidelijke 
landelijke richtlijnen en regelgeving wenst. Dijkstal spreekt in de brief 
van een "spanningsveld in een demooratische samenleving" waarin zowel het 
grandrecht van vrijheid van meningsuiting als bet gelijkheidsbeginsel 
warden erkend. Hij benadrukt dat iedereen het recht op demonstratie heeft, 
near dat het deelnemen aan een demonstratie geen vrijbrief is voor het 
plegen van strafbare feiten, zoals het roepen van discriminerende leuzen en 
hat brengen van de Hitlergroet. "Als iemand in een betoging zich schuldig 
maakt aan strafbare feiten, kan hij daarvaor achteraf warden vervolgd en 
gestraft. Een voorafgaand verbod wegens de inhoud van een betoging past 
niet in een dergelijk stelsel.", aldus de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Het blijft opmerkelijk dat de politie kennelijk niet kan of wil optreden 
tijdens demonstraties van extreem-rechts - zoals in Zwolle en Leerdam -, op 
het moment dat een strafbaar felt wordt geconstateerd zoals het scanderen 
van racistische leuzen of het brengen van de Hitlergroet. 
E6n zin in de brief van Dijkstal trekt mijn bijzondere aandacht. "Indien 
betogingen van een bepaalde groepering meerdere keren gegscaleerd zijn, 
nadat plegers van strafbare feiten direct werden opgepakt, kan dit een 
indicatie zijn dat dergelijke betogingen tot een bestuurlijke overmachtssi-
tuatie leiden en kunnen dergelijke betogingen in het vervolg vooraf warden 
verboden." Doze zin interpreterende keer ik met mijn gedachten terug naar 
de demonstraties van de CD en MIR/CP -86 op 24 februari en 30 meart. Op die 
dagen trad de politie niet op, op de momenten dat duidelijk waarneembaar 
strafbare feiten werden gepleegd als het schreeuwen van discriminerende 
leuzen en het dragon van nazi-symbolen. Had de politie dat wel consequent 
gedaan, dan had dat tot gevoig kunnen hebben - denkende aan de tekst in de 
brief van de Minister - dat het voor burgemeesters in de toekomst formeel 
eenvoudiger zou warden om een demonstratie van extreem-rechts vooraf to 
verbieden vanwege eerdere escalaties na arrestaties. Je kunt er namelijk 
vanuit gaan dot een demonstratie van extreem-rechts escaleert op bet moment 
dat een of meerdere deelnemers warden gearresteerd. 

Na Zwolle, Leerdam en Rotterdam wordt Arnhem, begin augustus, geoonfron-
teerd met een melding dat extreem-rechts in deze stad wil gaan demonstre-
ren. De bekende Arnhemse rechts-extremist Constant Kusters, secretaris van 
de her-opgerichte Nederlandse Volks Unie van loop Glimmerveen, heeft namens 
de Fundanentalistische Arbeiders Partij (FAP) bij de gemeente toestenming 
gevraagd voor het houden van een demonstratie op 17 augustus. De FAP is 
eind mei 1995 door Kusters en de Groningse voornan van het Aktiefront 
Nationaal Socialisten (ANS), Eite Homan, opgericht. Het partijprogranna van 
de FAP is grotendeels gebaseerd op het programme van de NSDAP uit 1920. In 
het voorwoord van het progranna staat to lezen "Daze solidariteit is bij de 
werkende klasse, zij die hun kapitaal werkloos op de bank laten staan zijn 
onze eeuwige vijanden. Zij die anderen uitbuiten voor eigen gewin, zullen 
onze haners en zwaarden zien. De huidige democratie werpen wij °Byer." Als 
huidig voorbeeld voor de politiek van de FAP staat de door Kaddafi gevoerde 
politiek in Libie centraal. 



Net de demonstratie in Arnhem wil de PAP tesamen met Duitse neo-nazi's de 
sterfdag herdenken van de Duitse oorlogsmisdadiger Rudolf Hess. In Duits-
land is het beast onnogelijk geworden voor Duitse neo-nazi's om deze dag te 
herdenken. In 1995 week men dan ook nit near Denemarken (Roskilde), terwij1 
in het. Duitse plaatsje Schneverdingen plotseling zo'n tweehonderdvijftig 
ne6-nazi's ❑nverwacht opdoken, waaronder diverse Nederlandse rechts-
extremisten. Op een pamflet dat onder Duitse neo-nazi's was verspreid voor 
de demonstratie in Schneverdingen strand het postbusnummer vermeld van 
Freling. Hij was overigens zelf niet near Duitsland afgereisd. Zijn 
advocaat raadde hem dat af, ondat er een regele kens .  bestond dat Freling 
door de Duitse .politie gearresteerd zou warden zodra hij de grens zou 
passeren. 
Behalve de aangekondigde demonstratie in Arnhem is er sprake van een 
demonstratie in het Zweedse Trollhgttan. Anti-fascistisch Nederland volgt 
nitereard de Arnhemse ontwikkelingen nauwlettend. Er doen allerlei gernch-
ten de ronde. AI snel wordt bekend dat de burgemeester van Arnhem- de 
demonstratie zal verbieden. Het is nog niet forneel. De burgemeester 
scbijnt een paar dagen voor de 17e augustus met een goed juridisch dichtge-
timmerd verbod te komen. In reactie op mijn verzoek van 8 augustus aan de 
gemeente Arnhem, ontvang 1k op 14 augustus de brief van loco-burgemeester 
Van Doorne aan Constant Kusters. In die brief zet Van Doorne uiteen waarom 
zij seen toestemming verleent voor het houden van een Hess-herdenkingsmars. 
De inhoud van de brief stelt me teleur. Ik had een gedegen juridisch 
onderbouwde tekst verwacht waarin wordt viteengezet wear= de demonstratie 
wordt verboden. Voor de zoveelste meal echter gaat een burgemeester over 
tot een verbod op grand van te verwachten ordeverstoringen (artikel 5, lid 
1 en 2, juncto artikel 2 van de Wet Openbare Manifestaties). Er it in 
Arnhem daarentegen geen sprake van een tegen-demonstratie. Van Doorne 
baseert hear beslisting op eerdere Hess-herdenkingen en op ontvangen 
brieven en faxen van organisaties en individuen waaruit sou blijken dat op 
17 augustus de ordehandhaving in geding komt. Tevens gaat zij in de brief 
kart in op ernstige ongeregeldheden die slob hebben voorgedaan tijdens de 
installatie van het extreem-rechtse gemeenteraadslid H.G.T. Selhorst in 
april '94 en tijdens rechtszittingen van ,CP-aanhangers in bet Arnhemse 
Paleis van Justitie. Behalve deze aspecten, die natuurlijk niets van doen 
hebben met de problematiek random demonstratierecht voor extreem-rechtse 
politieke partijen, wijst Van Doorne wgl op het krenkende en kwetsende 
karakter van zo'n demonstratie. "Ik acht dat volstrekt onaanvaardbaar", 
aldus de loco-burgemeester. 

Ik trek nit een en ander de conclusie dat, ondanks elle discussies en 
politieke aandacht your het onderwerp demonstratierecht, burgemeesters zich 
spastisch blijven vastklampen aan het argument dreiging van de verstaring 
van de openbare orde els reden case quo ale gerechtigd excuus om op 
voorhand een aangekondigde extreem-rechtse demonstratie te verbleden, 

Op 17 augustus vindt er uiteindelijk in Arnhem geen Hess-herdenkingsmars 
pleats. Arnhem blijkt te fungeren als ontmoetingsplaats voor Nederlandse 
neo-nazi's om vanuit deze Rijn-stad near een pleats elders te vertrekken om 
wel te kunnen demonstreren. Dat wordt het plaatsje Worms in Znid-Duitsland. 
De Duitse politie arresteert dear ruin driehonderd rechts-extremisten die 
ondanks een demonstratieverbod de sterfdag van Hitlers plaatsvervanger 
Rudolf Hess wilden herdenken. De maeste rechts-extremisten warden al buiten 
Warns aangehouden. Under hen dertig Nederlanders die via Luxemburg en 
Frankrijk probeerden Duitsland binnen te komen. Zij werden echter door de 
Duitse grenspolitie weer bij Luxemburg over de grens gezet. Oak. in het 
Zweedse TroliMittan wilden neo-nazi's betogen. Dear kwam het tot angers-
geldheden toen honderden fascisten, tegen-demonstranten en politie met 
elkaar op de vnist gingen. 



Een maand later, op 21 september, probeert Kusters het opnieuw in Arnhem 
na een nieuwe aanleiding te hebben gevonden am de street op te kunnen. Eij 
wil in Arnhem met enkele kaneraden de sterfdag herdenken van WA-voortan 
Peter Ton, die zesenvijftig jeer geleden overleed. Het toeval wil dat op 
zaterdag 21 september in Arnhem vele geallieerde oud-strijders aanwezig 
zijn in verband met de herdenking van de Slag am Arnhem in september 1944. 
De actie van Kusters kan dus gezien warden als duidelijk provocatief en 
kwetsend. Hij heeft toestemming gekregen van de gemeente om folders te 
verspreiden op het Stationspleit. Natuurliik houdt hij zich Diet aan de 
opgelegde beperking en besluit am met zijn pear metgezellen de binnenstad 
in te lopen. Hierop is hij net de andere elf rechts-extremisten, waaronder 
Eite Ronan en loop Glimmerveen, gearresteerd. 

Na deze korte actie is het wachten op een volgende aankondiging van een 
extreem-rechtse demonstratie of actie en de reacties erop van het betrokken 
plaatselijk bestuur en anti-fascisme en -racisme organisaties. 
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I IT. GEOPREK MET E I NIVENL,A1STD8E ZAKEN 

Naar aanleiding van de ontstane discussie over demonstratierecht voor 
extreem-rechts en de reactie van Minister Dijkstal verwoord in zijn brief 
van 5 Juni 1996, hebben de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en Nederland 
Bekent Kleur (NBK) op 3 september een gesprek met ambtenaren op het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. De brief van Dijkstal biedt voldoende 
rnimte, aldus beide organisatles, vow een goad inhoudelijk gesprek. Met 
name AFA heeft de afgelopen twee jaren vele malen van zeer nabij te waken 
gehad net (verboden) demonstraties van met name de NVP/CP -86 en kondigde 
telkenmale tegen-protesten aan. AFA an NEK willen in een gesprek met het 
Ministerie hun visie en mening geven over demonstratierecht en over andere 
zaken die direct verband honden met extreem-rechts. Het gesprek vindt 
pleats op verzoek van AFA en NEK. Zij stellen een agenda op en zullen het 
gesprek leiden. 
Nanens AFA zullen Theo van het landelijk secretariaat en ik het gesprek 
bijwonen. Het MBK is door drie personen vertegenweerdigd. We hebben ons 
bijzonder goad voorbereid op het gesprek, hebben zeer veel van belang 
zijnde artikelen en wetten bestudeerd en we kunnen welhaast deskundigen 
genoend warden op het terrain van demonstratierecht. Namens het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken zijn drie top-ambtenaren aanwezig. Natuvrlijk zijn 
we naar Den Haag afgereisd met enkele concrete vragen, voorstellen en 
verzoeken. 
De ambtenaren luisteren aandachtig en geYnteresseerd. 

Ben van de eerste punten die door ons aan de orde wordt gesteld, is het 
gegeven dat de politie tijdens recente demonstraties van extreem-rechts 
niet is overgegaan tot arrestaties op momenten dat waarneembaar strafbare 
feiten warden gepleegd door rechts-extremisten. De demonstraties in Zwolle 
en Leerdam dienen ale voorbeeld. Vij verzoeken hieromtrent aanscherping van 
de Wet Openbare Manifestaties. Die aanscherping zou kunnen bestaan uit het 
toevoegen van een artikel waarin is vastgelegd dat bij constatering van 
overtreding van artikel 137c tot en net 137f van het Wetboek van Strafrecht 
(discrininatie) tijdens extreem-rechtse demonstraties, direct wordt overge-
gaan tot arrestaties en ontbinding van de demonstratie. Veer dit voorstel 
krijgen we helaas niet alle handers op elkaar. De ambtenaren erkennnen dat 
het niet-optreden door de politie ken leiden tot verontwaardiging ender de 
lokale bevolking. Zij zijn echter van oordeel dat het wel of niet optreden 
door de politie iedere keer weer meet warden gebaseerd op lokale onstandig-
heden an situaties. Het zijn de burgeneester, de korpschef van politie en 
de Officier van Justitie die ter plekke het baste kunnen beoordelen of 
ingrijpen door de politie wenselijk en of noodzakelijk is en niet leidt tot 
een escalatie, aldus de gesprekspartners. Onder escalatie wordt onder 
andere verstaan dat door ingrijpen van de politie het risico bestaat dat 
onstanders, winkelend publiek, hiervam het slachtoffer kunnen warden. De 
ambtenaren geven ook toe dat niet altijd meteen viper een agent duidelijk 
zal zijn of bijvoorbeeld een gescandeerde lens daadwerkelijk strafbaar is 
of niet. Oak nu blijkt eens te neer dat "Den Haag" de bal terugkaatst naar 
het lokale bestnur an niets voelt veer een wetswijziging of -aenpassing. 



Een tweede belangrijk gespreksonderwerp is het ontbreken van voldoende 
expertise binnen politiekorpsen inzake extreem-rechts. AFA en NBIC is 
gebleken dat vele agenten niet gored op de hoogte zijn van de diversiteit 
aan vormen van intimidaties en bedreigingen vanuit extreem-rechts en van 
neo-nazistische symboliek. Als voorbeeld veer ik aan het fotograferen van 
verneende tegenstanders van extreem-rechts in de deuropeningen van bun 
woningen. Wanner iemand lichtelijk in paniek een politiebureau binnenkomt 
om aangifte te doers van zo'n fotografeeractie, zal bij negen van de tien 
agenten niet neteen gedacht worden aan een actie van extreenrrechts, maar 
reageren in de trent van "foto's waken is tech niet strafbaar". 
We dringen aan op deskundigheidsbevordering bij de korpsen. Het tekort aan 
deskundigheid wordt meteen erkend door de Brie ambtenaren. Als een cliché 
wordt de oorzaak van dat tekort gelegd bij de grootse landelijke reorgani-
satie van de politie s  waardoor blijkbaar veal deskundigheid is verdwenen. 
Dat kan natuurlijk in twijfel warden getrokken. 

Tijdens het gesprek blijkt dat Binnenlandse Zaken achter de schernen 
intensief "bezig is" met extreem-rechts en werkt aan een aantal concrete 
aanpassingen en wijzigingen in de bestaande wet- en regelgeving. Daardoor 
moat extreem-rechts steeds neer beperkingen opgelegd krijgen. Goed veer-
beeld is dat er een wetsvoorstel in voorbereiding is on in de toekomst 
extreem-rechtse partijen die onherroepelijk zijn veroordeeld wegens 
discrininatoire uitingen financieel (intrekking subsidie) te straffen of 
zendtijd op televisie in te trekken. Een notitie over dit aspect wordt op 
23 oktober '96 in de vaste commissie van de Tweede Kamer veer Binnenlandse 
Zaken besproken. 
Verder wordt gewerkt aan aanpassing, verruiming s  van het beruchte NSB-
artikeltje, 435a Wetboek van Strafrecht. 

Zelf gobi ik nog even het Internationaal Verdrag inzake uitbanning van 
elle vormen van rassendisoriminatie op tafel. Met dit Verdrag in de hand 
kunnen volgens AFA in de toekomst demonstraties van extreem-rechts op 
voorhand worden verboden. Niet alleen AFA is die mening toegedaan. De beer 
A.E. Schilder, hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversi-
teit te Leiden en rechter-plaatsvervanger bij de Arnhense rechtbank, heeft 
hierover gepubliceerd op 30 juni 1995 in het Nederlandse Juristen Bled. In 
zijn publicatie schrijft hij onder anderet "Het lijkt mij dat er op grand 
van deze verdragsbepalingen goede redenen zijn om nanifestaties te verbie-
den of te ontbinden die evident een racistisch karakter (zullen) dragen, 
near om die naatregelen rechtens mogelijk te waken dient de wetgeving te 
warden aangepast. De Nederlandse wetgeving laat inners pen preventief 
varbod toe ter voorkoming van een delict els rassendiscriminatie." Artikel 
2 van dit Verdrag verneldt de verplichting voter de Staten die partij zijn 
bij het Verdrag, on "onverwijid en met elle daarvoor in eanmerking komende 
middelen eon beleid te zullen voeren dat erop is gericht elle vormen van 
rassendiscriminatie pit to bannen en een goede verstandhouding tussen alle 
rassen to bevorderen." Een van de aanwezige ambtenaren reageert net de 
nededeling dat dit Internationaal Verdrag betrokken wordt bij de op handen 
zijnde aanpassingen van wet- en regelgeving inzake extreem-rechts. 
In de notitie, welke op 23 oktober onderwerp van gesprek zal zijn in de 
Haagse politiek, wordt inderdaad het Internationaal Verdrag aangehaald als 
het Verdrag dat "ruimte biedt" on veer bepaalde tijd subsidie en zendtijd 
van een politieke partij stop te zetten no een onherroepelijke veroarde-
ling. "Een stopzetting van de subsidie en intrekking van de zendtijd veer 
een bepaalde tijd (....) geeft aan de partij en hear eventuele kiezers een 
duidelijk signaal dat de grens van het toelaatbare is overschreden. (....)" 
Indien een veroordeelde partij hear werkwijze desondanks niet bijstelt, 
"dan kan alsnog - in het uiterste geval - worden overgegaan tot ontbin- 



ding", aldus de notitie. 

Het gesprek duurt ruin twee en een half uur. Na afloop kunnen we conclu-
deren dat we gehoor hebben gekregen, dat enkele van onze kritiekpunten zijn 
erkend, naar dat Binnenlandse Zaken weinig zin heeft on echt over te gaan 
tot ingrijpende wetswijzigingen. Ik reageer nuchter richting Theo en de 
nensen van NBK. "Ambtenaren kunnen dan wel zeggen dat ze ergens niet of 
weinig voor voelen, naar uiteindelijk is het toch de politick in Den Haag 
die beslist." 

Binnen de Haagse politiek dient uiteindelijk de wil aanwezig te zijn on 
slob in te spannen voor noodzakelijke wetswijzigingen, waardoor demon-
straties van extreen-rechts in de toekonst op voorhand kunnen worden 
verboden op grand van hun inhoud en niet op grand van te verwachten 
verstoring van de openbare orde. 
Vanwege het felt dat diverse met het Ministerie besproken onderwerpen 
directe raakvlakken hebben met Justitie, sal waarschijnlijk nog een gesprek 
volgen net het Ministerie van Justitie. Aan het einde van de ambtelijke 
lobby volgt dan nog mogelijk een gesprek net de politiek, de vaste commis-
sie van de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken. Dear zitten de nensen die 
de mogelijkheid hebben on wetswijzigingen en -aanpassingen bespreekbaar te 
waken in de Tweede Kamer en in de Ministerraad. Velar de Anti-Fascistische 
Aktie en Nederland Bekent Kleur is er nag voldoende werk to verzetten, 
waaronder veel (politiek) lobby-werk. Het is goed onze gezichten ook dear 
te laten zien. Laten zien dat je geYnteresseerd bent en dat je beschikt 
over gespecificeerde kennis en politiek inzicht. 

De discussie met betrekking tot demonstratierecht blijft actueel zolang 
er onduidelijkheid blijft bestaan en burgemeesters gedwongen warden on 
iedere keer beslissingen te moeten nemen gebaseerd op lokale onstandighe-
den. 
De wet biedt volgens velen helaas (nog) geen andere mogelijkheid. 

Anti-fascisme en -racism organisaties sullen moeten blijven streven naar 
eel) permanent verbod op denonstraties van extreem-rechtse anti-democrati-
scheApolitieke partijen en groeperingen. Zolang een permanent denonstratie-
verbod niet mogelijk is, dient gestreefd te worden naar strikte beperkingen 
en voorwaarden verbonden aan de demonstraties en naar een krachtig optreden 
door de politic op monenten dat rechts-extremisten discrininerende leuzen 
scanderen en of zichtbaar neo-nazi symbolen dragen of neo-nazistische 
gebaren waken en of slob anderszins niet houden aan afgesproken voorwaarden 
verbonden aan de demonstratie. 
1k zal nijn steentjes aan dat streven blijven bijdragen, zij het op nijn 
eigen wijze 	 
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Extreenerechtse politieke partijen zullen de gemoederen blijven verhitten. 
Zolang ze wettelijk worden getolereerd blijven ze een etterende puist in de 
Nederlandse samenleving die zich moeilijk zal laten uitknijpen. De partijen 
opereren grotendeels ender het naaiveld. Zodra ze hun kop boven het 
maaiveld viteteken zorgen ze veer de nodige beroering en onrust en zouden 
ze eigenlijk direct onthoofd moeten worden. Ik ben bang dat dat de komende 
Jaren niet zal veranderen. "Slechts" strengere wetgeving ken uitingsvornen 
van extreen-rechts drastisch inperken en het voortbestaan van extreene 
rechtse politieke partijen bemoeilijken. 

Door de vale demonstraties in 1995 en 1996 van met name de Centrum 
Democraten en de Nationale Volkspartij/Centrum Partij '86 ken ik tot de 
cenclusie, dat deze partijen onbewust zijn gaan werken aan hun eigen 
ondergang. 
De demonstraties bezorgden partijen als de CD en NVP/CP'86 de door hen zo 
gewenste publiciteit. Mede door die publiciteit ward neer en weer duidelijk 
dat deze zogenaamde democratische partijen voornanelijk politiek bedrijven 
in de vane van straatterreur en niet in staat zijn on zich politiek te 
profileren in under andere gemeenteraden. De veelvuldige afwezigheid van 
hun vertegenwoordigers in enkele geneenteraden, trachten ze te compenseren 
door aanwezig te zijn op de street tijdens diverse rechts-extremistische 
acties. DaAr ward en wordt door extreem-rechts "politiek" bedreven. Dat 
dient de (potentigle) kiezers van extreem-rechtse partijen duidelijk 
gemaakt te worden. MaYeve protest-steamers moeten pan inzien dat zij hun 
protest-stennen in de toekonst hater kunnen uitbrengen op andere dan 
fascistische partijen. 

De NVP/CP'86 werkt, weer dan "grate" broer de Centrum Democraten, aan 
hear eigen ondergang door de vele strafbare feiten die worden gepleegd door 
Naar leden. Diverse leden hebben veroordelingen achter hum namen staan. 
Sinds 1995 zijn enkele concrete gevallen bekend geworden van bedreigingen 
en intimidaties door CP'ers in de richting van kaderleden van GroenLinks. 
Vanaf het moment dat dit bekend ward, zat de pars er bovenop. Zowel de 
schrijvende- als de audio-visuele pars besteedde hieraan uitgebreid 
aandacht. De hetze vanuit de NVP/CP'86 tegen en jacht op vermeende tegen-
standers, waaronder met name leden van GroenLinks die zich publiekelijk 
keren tegen extreem-rechts, maakten het misdadige karakter publiekelijk van 
deze rechts-extremistische partij. 

In de loop van 1996 kwam een einde aan de innige samenwerking tussen de 
CD en NVP/CP'86. De fusiebesprekingen, zo die er al serieus geweest waren, 
werden halverwege mei begindigd, er warden niet 'anger gezanenlijk acties 
en demonstraties georganiseerd en in enkele steden lagen kaderleden van 
beide partijen, waaronder raadsleden en fractienedewerkers, net elkaar 
overhoop en bestookten elkaar met verwijten en beschuldigingen. De liefdes-
relatie tussen beide partijen, waaraan Zwollenaar Hank Ruitenberg .2.6 hard 
had gewerkt dat zijn inspanningen de directe oorzaak waren veer zijn 
politieke ondergang en vertrek, zakte diep weg in de richting van een 
haatdragende relatie. 



Extreem-rechts verloor snel aan kracht, terwij1 de tegen-beweging juist aan 
kracht began te winners. De versplintering' van extreen-rechts leidde er 
under andere toe dat de uitgerangeerde CD'er De Regt -nit Utrecht in juli 
een nieuwe partij oprichtte, "De Conservatieven". Volgens De Regt bevindt 
deze partij zich tussen de CD en de VVD in. Het zoveelste, nietszeggende, 
fascistische splinterpartijtje. 

In 1996 ontstond oak een belangrijke verandering in de werkwijze van de 
Anti-Fasaistische Aktie, In 1995 hielden aanhangers van de in een twintig-
tal steden vertegenwoordigde AFA-groepen, zich voornanelijk bezig met het -
in eigen kring zo genoemde "nazi-jagen". Telkennale wanneer bekend werd 
dat de NVP/CP'66, of andere extreem-rechtse partijen of groeperingen, 
ergens wilde gaan demonstreren, kwan een plaatselijke AFA-groep in actie. 
De groep kondigde bij het lokale bestuur direct een tegen-demonstratie aan, 
waarna negen van de tien keer de burgeneester overging tot een verbod van 
de demonstratie van extreem-rechts. Een enkele maal ging een groep indivi-
duele antifa's als een vinger-aan-de-pols near een stad om fascisten in de 
gaten te houden wanneer zij tech, ondanks een verbod, de street op gingen. 
Dit "nazi-jagen" vergde zeer veel tijd en energie. Naar, het was altijd 
reageren op.... 
Desondanks kan nu gezegd warden dat deze werkwijze van AFA een zeer 
positief effect heeft behaald en een niet te onderschatten bijdrage heeft 
geleverd aan de ontstane maatschappelijke en politieke discussie over het 
wel of niet vantevoren verbieden van denonstraties van extreem-rechts! 
Zander de vele door AFA aangekondige tegen-demonstraties was de na 24 
februari ontstane maatschappelijke en politieke discussie niet ontstaan. 
Inners, ik ben ervan overtuigd dat zonder de aankondigingen van tegen-
demonstraties extreem-rechts overal legaal had kunnen demonstreren, ondat 
er geen sprake zou zijn geweest van een "dreiging van verstoring van de 
openbare arde". Mar zouden wat mij betreft oak de "dekundigen" eens stiff 
bij nneten staan! 

De legale demonstratie van de CD en NVP/CP'86 in Zwolle op 24 februari 
1996 zargde voor een belangrijke actie-koerswijziging binnen AFA. Het werd 
de plaatselijke en Twentse AFA-groep duidelijk dat hun aangekondigde tegen-
demonstratie waarschijnlijk breed ondersteund zou gaan warden. Het signaal 
van deze brede ondersteuning was voor AFA aanleiding on er alias aan te 
doen on de tegen-demonstratie te laten slagen. On dat te bereiken was het 
noodzakelijk on in overleg te treden met de Zwolse burgeneester en met de 
korpschef van politic on te komen tot voorwaarden on de demonstratie 
doorgang te laten vinden. Bewust werd voor het eerst afgeweken van een 
tegen-demonstratie met een hoog confrontatiegehalte, dat wil zeggen een 
demonstratie in een stad op hetzelfde moment dat in die stad extreenrechts 
demonstreert. Het vasthoudere,aan een tegen-demonstratie gelijktijdig met 
een extreen-rechts demonstratie, leidde steeds tot een verbod van laatstge-
noende demonstratie en daardoor tot een overbodig geworden tegen-protest. 
Dot was uniek en een doorbraak binnen antifa-kringen overleg voeren met 
de overheid. Vanaf dat moment echter, is er een breed en goed georganiseerd 
en gestructureerd landelijk overleg ontstaan tussen diverse anti-fascisme 
en -racisne organisaties. AFA began in te zien dat ze niet langer alleen 
moest opereren ale onafhankelijke "zwarte links-radicale-straat-actie-
groepP, zoals AFA door velen onterecht werd gezien. Alle anti-fascisme en - 
racisne organisaties zijn inners in essentie met hetzelfde bezig, zij het 
op diverse nanieren en vanuit verschillende invalshoeken en achtergronden: 
de strijd, op welke mauler dan oak, tegen fascisne en racisme. Ik was en 



ben een groat voorstander van bundeling van krachten, kennis en imformatie. 
En dat gebeurt geleidelijk, gelukkig. 

Toch bekruipt mij oak wel eens de nare - achteraf, els - gedachte 
"hadden wij, AFA-Zwolle en -Twente het op 24 februari en de dagen ervoor 
maar op de spits gedreven en hadden we maar gedreigd met een confronterende 
demonstratie, dan was waarschijnlijk de demonstratie van de CD en BITICP -86 
door de burgemeester verboden wegens wederom - een dreiging van versto-
ring van de openbare orde." 

AFA began in de loop van 1996 steeds weer een voiwassen en professionele 
actiegroep te warden die de politieke discussie niet uit de weg gnat. Het 
is en-en geworden. En de politieke wegen bewandelen, invloed uitoefenen, 
lobbyen, je gezicht els AFA laten mien 4u daarnaast oak niet schromen am 
concrete protestacties te organiseren op momenten dat AFA dat noodzakelijk 
acht. Door deze ingezette koerswijziging begonnen enkele zogenaamde "linkse 
radicale autonomen" afstand te nemen van AFA. Mogelijk beviel hen het 
nieuwe "gematigde" karakter van AFA en de iugezette koers niet. Zij kunnen 
zich waarschijnlijk niet vinden in de weer politiek inhoudelijke wijze van 
actievoeren. Dat is te betreuren, maar oak begrijpelijk gelet op hun 
palitieke ideologie en kijk op het actievoeren. Toch zijn er nag steeds 
onderlinge contacten en zijn ze gelukkig regelmatig aanwezig bij diverse 
acties. 

Kortom, er hebben zich in 1996 enkele belangriike veranderingen voorge-
dean in het spannings- en krachtenveld tussen extreem-rechts en tegenstan-
ders, welke veranderingen op den dour in het nadeel sullen blijken te zijn 
voor extreem-rechts. 

lk zie de toekomst dan oak optimistisch tegemoet. AFA zal een gevestigde 
anti-fascisme arganisatie warden, geaccepteerd en gerespecteerd door grate 
landelijke arganisaties, de politiek, de pers en vele anderen. 

Ik verwacht dat extreem-rechtse palitieke partijen langzaamaau van het 
politieke bovengrondse toneel zullen verdwijnen. Hun fascistische gedach-
tengoed zal daarentegen waarschijnlijk nooit verdwijnen. Dat zal in de 
marge zichtbaar blijven. Hopelijk warden demonstraties van rechts-extremis-
ten in de nabije toekomst wettelijk anmogelijk en wordt hen oak op andere 
terreinen het verspreiden van hun gedachtengoed Juridisch onmogelijk 
gemaakt. 
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(Daze chronologie bevat een selectie, kort weergegeven, van perspublicaties 
uit 1995 en 1996 die alien betrekking hebben op extreen-rechts, waarva .n aan 
de inhoud niet of nauweliJks aandacht wordt besteed in de tekst van het 
beak, mar die de auteur tech het vermelden waard vindt.) 
Bron: archief AFA-Zwolle 

1995 

	

4 januari 	"Lied Paul van Viiet op wenskaart Viaams alok" 
Volkskrant 	(Hen onthutste cabaretier Paul van Fliet heeft vernomen 

dat de leider van let extreem-recbtse Vlaans Blok, 
Filip De Winter, een tekst van een van zijn liedjes ge- 
bruikt op nieunjaarskaarten. Ben advocaat beraadt zicb op 
eventuele juridische stappen.) 

	

11 januari 	"Auto Janmaat te water" 
Zwolse 	We auto van CD'er Hans Janmeat is in Harlingen venal' bet 

	

Courant 	Bavenplein te water geraakt. Tegenstanders zouden een 
bandje bebben gebolpen.) 

	

13 fanuari 	"Weigering werk voor extreem-recbts nag" 
Algemeen 	(Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ambtenaren van de 

	

Legblad 	provincie toestemming gegeven op basis van gewetensbezwaren 
te weigeren diensten te verlenen aan extreem-rechts.) 

	

24 januari 	"Celstraffen year neo-nazi's" 
Zwolse 	(brie Duitse neo-nazi's zijn tot voorwaardel.ljle celstraf- 
Courant fen veroordeeld wegens medeplichtigheid aan een paging tot 

moord. De drie moedigden in mei 1992 een kameraad aan die 
een 33-jarige Nigeriaanse vluchteling bijna ambracht.) 

	

27 januari 	"Duitse voormen Ku Klux Klan gepakt" 

	

Algemeen 	(Ann de Duits-Zwitserse grens is de vermoedelijke oprichter 

	

Dagblad 	van de Duitse Ku Klux Klan gearresteerd. Blj ward gezocbt 
wegens doodslag. In zijn auto ward extream-reobts propegen-
da-meteriaal aangetroffen.) 

	

31 januari 	"CP-86-leden krijgen geldboete" 
Volkskrant (De Arnbense politierechter beeft vijf recbts-extremisten, 

waaronder bet Abtterdamse CP'86-gemeenteraadslid Freling, 
conform de eis, veroordeeld tot een geldboete van 
f 1.500,-- en een week voorwaardelijke gevangenisstraf. De 
vijf hadden op 26 november 1994 tijdens een mars in 
Zevenaar discriminerende leuzen geroepen en vlaggen met 
Keltische kruizen en adelaars meegedragen.) 

	

4 februari 	"Wbede over vrijspraak nee-nazi's"" 
Zwolse 	(In Duitsland is verontwaardigd gereageerd op de vrijspraak 

	

Courant 	van twee neo-nazi's die openlijk de massamoord op Joden 
loochenden ale "Auschwitz-mytbe".) 



7 februari 
Algeneen 
Dagbl ad 

"Aanslagen in Obstenrijk" 
(In Obstenrilk zijn bonaanslagen net racietische matieven 
gepleegd. Daarbij vielen vier doden en een gewonde. In Sti-
natz raakte een vuilnisman gewond toen een in een vuilnisbak 
verstopte bon antplofte. In Stinatz wonen veal Kroatiscbe 
inmigranten. Ben dag eerder warden in Oberwart vier zigeu-
neurs door een ban gedood.) 

8 februari 	"Duitse neo-nazi's trainen in ex-Jaegaslavig" 
Volkskrant (Duitse neo-nazis bereiden zicb ale buurling in ex-Joe-

goslavig voor op bet plegen van aanslagen in Dultsland. 
Wapens, munitie, la.ndmijnen en explasieven warden vanuit 
het oorlogsgebied naar bet "tbuisfront" gesnokkeld.) 

P februari 	".Hoard op Rona wijst op internatianaal nazi-netwerk - 
Valkskrant Duitse, Oastenrijkse en Amerikaanse recbts-extremistiscbe 

groepen beranen steeds neer in overleg terreuracties" 
(De noordaanslag op vier zigeuners in Oastenrijk beeft 
geleid tot nieuwe speculaties over een Internationale 
organisatie van neo-nazi -s. In recbts-extrenistiscbe 
panfletten als "10-Rampfruf van de JSZAYVAD wordt al 
naanden apgeraepen tat aanslagen op de in bet "Duitse 
Rijk" levende buitenlanders.) 

23 februari 
Volkskrant 

"Apostalau nag van CD Diet praten over naturalisatie" 
(Janmeat .beeft tijdens een debat over de naturalisatie-
wet een incident veroarzaakt. Blj kwalificeerde let 
PVdA-kamerlid Ap❑stolou vanwege zijn buitenlandse afkonst 
ale angeschikt on over bet onderwerp bet woord te voeren.) 

23 februari 	"Laden extreeorrecbts FA scbieten immigrant dood" 
Volkskrant (Ben 17-jarige immigrant is in Aarseille door affiche-

plakkers van bet extreenrrecbtse Front Rational doodge-
sclotep.) 

10 maart 
Algeneen 
Legblad 

11 mart 
Zwolse 
Courant 

"Justitie zet aanval in op extreenrrecIts" 
(Net een landelijk rieldpunt en strengere ricbtlijnen 
wil Justitle recIts-extrendstiscbe uitingen beter be-
strijden.) 

"Ruimte voor recbtse splinter" 
(CD-leider Jannaat beeft tevergeelS geprobeerd een Hler 
en Nu-uitzending over zijn partij to verhinderen. De RCRV 
trekt zich van zijn dreige.menten niets aan. De docunen- 
taire scbetst de leegloop van Jannaats partif. De belft van 
alle raadsleden is bijvoarbeeld inndddels weggelopen. Bet 
Nederlands Blok vaart bier wet bij.) 

"Druk op extreem-recbts wordt steeds grater" 
(De CP -86 voelt zich in bet nauw gedreven. Voorzitter 
Ruitenberg naent de rechtszaak tegen zijn partij "een show-
probes", raadslid Abrdaunt vernbedt "duistere kracbten" 
acbter de acties van justitie.) 

"Jannaat wil geld zien van Lelystadse raadsleden" 
(Hans Janmaat wil in totaal / 60.000,-- varderen van de 
Lelystadse raadsleden - ex CD - Raeken en Bus van de 

24 februari 
Algeneen 
Dagbl ad 

27 februari 
Paraal 



Burgerpartij Nederland.) 

	

18 maart 	"Fascisten verdacht van aanslag op zigeuners" 
Volkskrant (Bij Pisa zijn drie jangeren gearresteerd die explosieven 

an wapens in buds badden, evenals een baste van lussolini 
en nazi-symbalen. Ze warden verdacht van een aanslag op 
twee zigeunerkinderen die voor een verkeerslicbt buiten 
Pisa stonden te bedelen. Ben automobilist zette bij bet 
verkeerslicht een ais cadeau verpakte doos neer, De 13- 
jarige Bengul maakte de dot's open waarna een bom ontplofte. 
Ze verloor bear recbterband en drie vingers van de linker-
land en moest een operatie van zes uur ondergean am een 
stuk metaal uit hear schedel •te laten verwijderen. Haar 
3-jarig broertje Emran verloor een °pg. In januari ward 
bij Pisa een zigeunerjongetje verminkt toen bij een 
sprookjesboek vond waarin een bom was verpakt.) 

	

22 maart 	"Tocb celstraf voor Bite Homan" 

	

Zwolse 	(De Oroninger net'-nazi Homan met vier meanden celstraf 
Courant 	uitzitten. Be Hoge. Read beeft een cassatieverzoek afge- 

wezen. Homan leidde in april 1993 een demonstratie in 
Leeuwarden, .waarbij de actievoerders armbanden en boofd- 
delizels droegen met afbeeldingen van bakenkruizen. Be 

groep had allerlei soorten slagwapens, zoals breekijzers 
en bonkbalknuppels bij zicb.) 

22 meant 	"Opnames voor racistische cd gestopt" 
Zwolse 	(Be politie beeft een inval gedaan in een geluidsstudio 

	

Courant 	in Eweag, nabij Hoorn, omdat dear door de groep Keltic 
Warrior nit Cardiff, racistische teksten warden gezongen. 
Be drie leden zijn gearresteerd.) 

27 meant 	"170 Neo-nazi's aangebauden" 

	

Algemeen 	(In Triptis in de Duitse deelstaat Thilringen zijn 170 

	

Dagblad 	neo-nazi -s gearresteerd. Be politie prabeerde met de 
arrestaties een illegaal concert te verhinderen van de 
skinheadband "Foierstoss". Enkele arrestanten zullen zich 
voor de recbter moeten verantwoorden wegens verboden wapen-
bezit en bet gebruik van emblemen van verboden organise-
ties.) 

28 mart 	"Sktreem-recbts zoekt contact met supporters" 

	

Algemeen 	gebeime Britse extreem-recbtse organisatie Combat 18 

	

Dagblad 	heeft contacten gelegd met voetbalsupporters am met bun 
systematiscb racistische acties te ontplooien tegen Joden, 
Aziaten en Ieren,) 

29 maart 	"Racistiscle leuzen in container gevonden" 
Volkskrant (Be politic van Ratterdamthijnmond beeft een anderzoek 

ingesteld near de herkomst van racistische leuzen in een 
container die vanuit Rotterdam near Cura9ao was verscbeept, 
In de container werden briefjes, geplakt op de wanden en op 
paketten, aangetroffen met teksten els "Zwart zijn is 
vies", "awl een bom op Curacao", "Kutzwarten en "Rook je 
mean blank". Twee medewerkers van een overslaghedrijf in 
Rozenburg hebben toegegeven "uit balorigbeid" te bebben 
gehandeld" en warden doer bet bedriff ontslagen.) 



1 april 	"Ilea-nazi Oastenrijk" 
Trouw 	(Ben rechtbank in Venen heeft de neo-nazi Hans J5rg Schine- 

nek veroordeeld tot 15 jeer gevangenisstraf. BUJ is 
bescbuldigd van opriobting van een paranilitafre organise-
tie die neo-nazistische doelstellingen nastreeft.) 

5 april 	"Extreen-rechts harder aangepakt" 
Zwolse 	(De burgeneesters gears alerter optreden tegen denonstra- 

Courant 	ties van extreem-recbtse groeperingen. 24 willen betagingen 
net die politieke strekking verbieden wear dat ken, en 
sullen net elkaar in overleg treden als een verbod is uit-
gevaardigd. Learnee willen zij verhinderen dat lieden 
proberen in een andere stad alsnog bun verboden denonstra-
tie te houden.) 

22 april 	"Rechts-extremist tech in cel" 
Algemeen 	(De tech -thank in het Duitse Xarlsruhe heeft de recbts- 
Dagblad 	extremist Minter Deckert tot twee jaar cal veroordeeld.) 

	

3 mei 	 "Verontwaardiging over moord" 
Trouw 	(Grote verontweardiging overheerst in Frankrijk na de moord 

op de 29-jarige Ahrokkaan Btahlm Bouraan die door drie kart 
geschoren jongeren in elkaar ward geslagen en in bet water 
van de Seine in Parijs gegooid. Het extreem-rechtse Front 
Rational wordt direct of indirect verantwoordelijk gesteld 
veer de moord.) 

	

5 nei 	 "Inval bij Duitse neo-nazi's" 
Algemeen 	(Elf invallen in woningen van neo-nazi's heeft de Duitse 
Dagblad 	politie vuurwapens, nasivlaggen en uniformen in beslag 

genomen. In de deelstaat Baden-Vtiurttemberg warden ander 
neer 42 kapnessen, bajonetten en dolken, 16 vuurwapens, 
200 munitiemegasijnen en een aantal bandgranaten gevanden. 
Vier neo-nazi's warden gearresteerd.) 

	

6 nei 	 "Ban brengt Hitler groat" 
Zwolse 	(Ben 31-jarige inwoner van Dedensvaart is tijdens de 
Courant 

	

	stifle tocht in amen opgepakt, ondat hij de Hitlergroet 
bracht ter hoogte van de Joodse begraafplaats.) 

	

10 mei 	 "Afscbuw op school over racistische brievan" 
Algemeen 	(Directie en studenten van de Pabo aan de Bageschool 
Dagblad 	Amsterdam bebben net afschuwgereageerd op racistische 

brieven die enkele allechtone studenten tbuis gestuurd 
gekregen hebben. In die brief staat under andere "Holten-
lenders zijn to don year daze school. We weten oak jullia 
adressen dus els ik jullie was sou 1k near oprotten.") 

	

13 mei 	 "Mien Ago pakt asperses nee voor de zwarte weduwe" 
Tubentia 	(Ex CD-raadslid in Enschede EA. van Straalen is al bijna 

tien jaar kind aan buts bij de weduwe norrie Rost van 
Tonningen die in een spierwitte villa (Ben Trovati) woont 
in Velp. Brij is menusje van alias bij hear thuis.) 

	

15 nei 	 "Kanpenaren mislandelen asielzaeker" 
Zwolse 	(Fen 22-jarige Joegoslavische asielzoeker is ernstig 
Courant 	mishandeld door een groep jongeren. Brij ward met een 



ketting toegetakeld. Ben tweede Joegoslaal is vit angst 
in de Lissel gesprongen.) 

	

18 mei 	 "Rederlandse buurlingen van oorlogsmisdaden beticbt" 
Volkskrant (De namen van 13 Nederlanders die er door Servie van 

warden beschuldigd dat ze als buurling in Rroatische 
dienst oorlogsmisdaden bebben gepleegd, zijn ter bescbik-
king gesteld van bet Ninisterie van Justitie en van bet 
Joegoslavi4-Tribunaal in Den Haag.) 

	

27 mei 	 "Bureau voor Duits toerisme in VS racistisab" 
Volkakrant (De Duitse regering is gescbokt over bericbten dat bet 

Duitse bureau voor toerisme in New York discriadneert. Het 
filiaal ziet liever seen laden, zwarten, Latino's en Azia-
ten als Alant.) 

	

3 juni 	"Een nieuwe Federlandse partij op weg near de Endsieg" 
Vrij Reder- (Justitie doet hear uiterste best an CP'86 to verbieden. 

	

land 	Vijf hoofdbestuursleden werden bestraft voor bet aanzetten 
tot rassenhaat en discrimdnatie en deelname aan een crimi-
nele organisatie. Bet einde van deze extreem-rechtse pertif 
nadert. Gematigde CP'ers zijn mdsscbien nog welkom bij 
Janmaat. Naar de radicelen moeten °mien near elders. En 
die nieuwe partij lonkt al, mot bet erfgaed van Hitler en 
Redden: de FA.P.) 

	

9 juni 	"Racistische brief tergt politiechef" 
Algemeen 	(De politlechef van bet korps Zuld-Rolland-zuid is 
Dagblad 	getergd door een racistiscbe brief die de extreem-rechtse 

White Power Drecbtsteden beeft verstuurd aan Dordtenaren 
van buitenlandse elk:Jost. De brief aaakt gewag van sympa-
thie van de tap van politie en Justitie voor bet extreem-
recbtse gedacbtengoed.) 

	

12 juni 	"Skinheads tuigen Afrikanen of in centrum Lissabon" 
Volkskrant (Ben groep van angeveer 50 Portugese skinheads beeft in bet 

nude centrum van Lissabon een eantal mensen van Afrikaanse 
afkomst aangevallen. Ben 27-Jarige man raakte in coma. Ook 
11 anderen moesten voor behandeling near bet ziekenbuis.) 

	

13 juni 	"Extreem-rechts opgenomen in regering van Roemeni6" 
Volkskrant (De extreem-mationaldstische partij Romania Mare is foraeel 

opgenomen in de Roemeense regering. De partij .is anti-semi-
tisch, anti de Hongaarse minderbeld en anti-zigeuner. 
Leider van de partif is Corneliu Vadim Tudor, voornal4 
bofdichter van dictator Ceausescu.) 

	

14 juni 	"Bambrieftilt Oostenrijk treft SPD-politicus" 
Volkskrant (Ben bombrief, alIonstig tilt Dastenrijk, beeft in Lubeck 

een politicos van de STD verwond. Hif lisp zware brand-
wonden op aan zlin recbterband. Ben week eerder raakte een 
medewerkster van een tv-station in liffinchen zwaar gewond na 
bet apemen van een bombrief. Op dezelfde dag ontplofte in 
Linz, Oostenrijk, een bombrief in de handen van een mede-
werkster van een bemiddelingsbureau; zij verloor een band.) 



21 jull 	"Nazi's clainen brand Eindhoven" 
Algeneen 	(De brand die een loads van. een opvangbuis voor daldozen 

Dagblad 	- en een klooster zwaar beschadigde is aangestoken. Net  
Nazi-Front Eindhoven heeft via 06-11 de verentwoordelijk-
beid opgegist en nedegedeeld dat de brandstichting gericht 
was tegen een van de bewoners, de vredesactivist Kees 
leaning.) 

25 „lull 	"Oroep Slowaakse skinheads steekt zigeuner in brand" 
NRC 	 (In de Slowaakse stad Ziar-nad-Hronom hebben skinheads een 

17-jarige zigeuner in brand gestoken (tweede- en derde-
greeds brandwonden, later hieraan overleden), een andere 
zigeuner verwond (hersenletsel) en getracht een bar en een 
waning in brand to steken.) 

7 augustus 	"CP-86 demonstranten dringen stadhuis binnen" 
NRC 	 (Demonstranten van CP -86 hebben in bet nieuwe stadhuis 

van Den Haag venal de negende verdieping een grate hoe-
veelbeid papier near beneden gegooid. Oak zouden ze een 
ruit hebben vernield en mogelijk oak de bander van twee 
geneentelijka auto's bebben lek gestoken. Hierbij waren 
onder andere betrokken Stewart liardaunt en Tim Nudde. 
Na bet bezoek aan let stadhuis trakken ze near bet 
ltinnenbof, wear rookpotten warden ontstoken en lawaai 
ward genaakt net een sirene. Spandoeken warden ontrold 
met teksten tegen de eanwezigheid van Nederlandse sol-
daten in Bosni4. Net  protest was illegaal, de politie 
trail niet op.) 

15 augustus 	"Duitsers tegen zwarte postbode" 
Algeneen 	(Een postbode uit lozambique is bij de Duitse posterijen 
Dagbiad 	overgeplaatst, nadat inwoners van dorpen rand de Oostduit- 

se stad Erfurt towel schriftelijk als telefoniscb Madden 
geklaagd dat zij bun post uit harden van een zwarte 
kregen.) 

16 augustus 	"Vernielingen en hakenkruizen in Chinese School" 
Zwolse 	(De leiding van de Chinese School beeft gescbolt gerea- 
Courant 	geerd op de vernielingen en de op schoolborden gekalkte 

hakenkruizen in de gymschaal.) 

16 augustus 	"Verkkaner lid valcentraie FNV net leuzen beklad" 
Volkskrant (In de winning van een kaderlid van de FNV is ingebroken. 

Oak is de lens "Racisne ja, CD" gakallt in zijn werkkamer. 
Er warden adressen ontvreemd van organisaties die deelnenen 
aan een door bet kaderlid georganiseerde roeiwedstrijd 
tegen racisne.) 

18 augustus 	"lechts Arnbens raadslid geplukt door justitle" 
Algeneen 	(Het extreen-rechtse readsIid C. Selhorst _met bet voor- 
Dagblad 	lopig zonder raadsvergaeding stellen. Hij zit twee menden 

in voorarrest op verdenking van handel in barddrugs. Be 
maandelijkse vergoeding is door fustitie geblokkeerd in 
bet kader van de zogenoende pluk-ze-wetgeving. Selhorst 
is ruin twee naanden geleden door de CD geroyeerd.) 



	

18 augustus 	"Grote wapenvandst bij neo-nazi's" 

	

Algemeen 	(In Nedersaksea en Hessen beeft de politie veertig kilo 
Dagblad 

	

	explosieven en wapens gevonden in geheine opslagplaatsen 
van moo-nazi's. De opgegraven wapens waren gebrulksklaar.) 

	

25 augustus 	"CP-86 raadslid collecteert voor rech .ts 2-Afrika" 
Volkskrant (Bet Notterdanse rechts-extrandstiscbe CP -86-raadslid 

Freling is opnieuw in opspraak gekonen, nu hij bekend 
beeft gemaakt dat lij in Nederland optreedt ale fondsen-
werver voor de mea-fascistische Afrikaner Weerstandsbewe-
ging (AWE). Le AWB en bun leider TerreBlancle streven in 
2uid-Afrila near een sleet, waarin alleen pleats is voor 
blanken.) 

	

28 augustus 	"Revise rellen bij Ifzerbedevaart Diksmuide" 

	

Algeneen 	(Nonderden.neo-nazi'sen skinheads bebben aan de vooravond 
Dagblad van de jaarlijkse LIzerbedevaart rellen„gescbopt in Mk's-

avide.Ze.bracbten.de Nitlergroet en riepen_"Sieg Hell" en 
andere leuzen uit de tijd van bet.Lerde.Nijk. 250 Herrie-
schoppers werden gearresteerd, waeronder )federlanders.) 

	

4 september 	"Groninger neo-nazi'S zamelen geld in voor Lauck" 
Nieuwsblad (Ben soliOariteitscomite rand onder andere de Groninger 
v/1 Noarden leider van bet Aktiefront Nationaal Socialisten (ANS), 

Bite Roman, is een geldinzameling begonnen voor juridische 
bifstand van de Amerikaanse nazileider Gary Lauck, die 
binnenkort voor de rechter in Duitsland-noet verschijnen.) 

	

9 september 	"Bederlandse neanazi's gaan andergronds" 
Vrij Meder- (Ze duiken under on nogelijk justitieel ingrijpen zoals . 

land 	CP-86 overkwam, to voorkonen. Naar oak am _rich voor to 
bereiden op gewapende acties en terreuraanslagen.) 

	

13 september 	"Extreem-recbtse partij wordt pp twee na graotste in 
Volkskrant Noorwegen" 

(De extreem-rechtse Yooruitgangspartij, die ijvert voor een 
seer streng toelatingsbeleid voor buitenlanders en lagere 
belastingen, is de grate winnaar geworden van de geneente-
raadsverklezingen in Noorwegen.) 

16 september 
Trouw 

"Lid CP -86 bandelt in nazi-CD's" 
(finder de naam "Viking Sounds Nederland" opereert in 
Goes sinds ruim twee jaar een verzendluis in nazi- 
skinhead-muziek. Eigenaar is Ben Creel, voorZitter/Secre-
taris van de Xring Zeeland van de CP -86.) 

19 september 	"Voorzitter CD geroyeerd na wanbetaling" 
Nieuwsblad (De kringvoorzitter van de CD Groningen, N. Tulp, is door 
v/1 Noorden zijn partij geroyeerd. IMj weigert principieel zijn 

contributie to betalen.) 

4 oktaber 	"Raadslid Arnhem opnievw veroordeeld" 
ARC 	 (get Arnbense raadslid C. Bellorst is door de Arnbemse 

recbtbank wegens bandel In barddrugs veroordeeld tot een 
celstrai van 18 maanden en eon boete van / 13,000,--.) 



13 oktober 
ARC 

18 oktober 
Algeneen 
Dagblad 

25 oktober 
ARC 

8 november 
Volkskrant 

9 november 
Algemeen 
Dagbl ad 

14 november 
VolIskrant 

17 november 
Zwolse 
Courant 

"Rose straiten voor racistische daders aanslag Solingen" 
(Vier jongens uit Solingen die op pinksterzaterdag in '93 
brand sticbtten in bet huis van een Turkse familie, waarbij 
vijf vrouwen en neisjes om bet leven kwamen, zijn door bet 
Gerechtshof in Llisseldorf veroordeeld tot gevangenisstraf-
fen van 15 en 10 jaar. Er was levenslang gegist.) 

"Indere ale tegen neo-nazi" 
(Voor bet Gerecbtsbof to Arnhem is vier aaanden ceistraf, 
waarvan twee voorwaardelijk, gegist tegen de neo-nazi 
Constant lusters wegens openlijke geweldpleging en wapen-
bezit.) 

"Leiden weet geen read net potloodventend raadslid" 
(Leiden is in verlegenbeid gebracbt door een raadslid -
ex-CD - dat slob onsedig gedraagt. Le man toont regelnatig 
slin geslacbtsdeel in bet openbaar.) 

"CD'ers veroorzaken in drie gemeenteraden re.2" 
(Laden van de CD hebben opscbudding veroorzaakt in de 
gemeenteraden van Utrecht, Rotterdam en Den Haag die de 
begroting behandelden.) 

"Celstraf voor Ltitse neo-nazi's" 
(De leider van bet verboden extreem-rechtse Rationalis-
tisches Front (IF), Aeinolf Schbnborn, is door de rechtbank 
in Dortmund veroordeeld tot twee jaar en drie maanden ge-
vangenisstraf wegens bet instandbouden van de in 1992 
verboden NF. Twee laaeraden van Sch6nborn kregen leder Lien 
naanden gevangenisstraf.) 

"CD'er in Hoorn na scbermutseling uit raadszaal gestuurd" 
(Bet Rbormse CD-raadslid C. Adetveld is ?lit de raadszaal 
verwijderd na een incident met een GroenLinks-raadslid.) 

"Hakenkruizen in beslag genonen" 
(De douane beeft op Scblphol een partij van 1000 gespen 
net afbeeldingen van hadrenkruizen in beslaggenonen. De 
partij was van Bangkok, via Schiphol, onderweg near 
Londen.) 

28 november 	"EXtreem gestoord" 
Orcene 	(211n se niet gewoon gestoord, de brallerige nazi's, de 
Amsterdanmer enge gabbers, de CD'ers met bun seksobsessie? De deskundi-

gen weten bet niet. "lasochistisch, angstig en seksueel 
gefrustreerd", zest de een. En de ander: "Nee, gewoner kan 
niet".) 

"Pantie verwijdert CD-raadslid nit Hoornse raadzaal" 
(De politie beeft het CD-raadslid C. Rietveld uit de 
raadsaal verwijderd. Ldt gebeurde nadat hij een glee water 
ricbting enkele leden van bet college had gagooid.) 

"Stadler veroordeeld your brengen van Hitlergroet" 
(De 38-jarige Groninger Rite Ronan, die op 16 oktober 
1993 in Oosterbeek de Ritlergroet bracbt, is door de 
Arnbemse polltierecbter veroordeeld tot twee maanden 

14 december 
Athordhol-
lands Leg-
bled 

15 december 
Aleuwsblad 
v/b Noorden 



vocerwaardelijice gevangenisstraf.) 

22 december 	"Cud-CD'er als leraar Turken schokt Kamer" 
Algemeen 	(De Tweede Kamer is geschokt door de voordracbt van de cud 

	

Dagblad 	CD'er (oud-voorzitter Nederlands Blok) A. Vierling ems 
leraar Nederlands bij een opleiding voor imam in Turkije.) 

igg.6 

	

3 januari 	"Janmeat wil vervolging cabaretier Van 't Hek" 
Volkskrant (Volgens Janmaat meakte Van 't Hek zich in zijn door de 

VASA uitgezonden oudejaarsconference schuldig aan mejes-
teitsschennis. De cabaretier merkte in zijn programme op 
dat televisiekijkers in Nederland alleen nog gechoqueerd 
kunnen worden door beelden van koningin Beatrix en kroon-
prins Villein-Alexander die openlijk de liefde bedrijven.) 

	

5 januari 	"Extreem-rechts duo bestraft." 
Algemeen 	(C13'86-lid en ABS-lid door Gerechtshof Arnhem veroordeeld 

	

Dagblad 	tot boete van f 1000,-- en een week gevangenisstraf year- 
waardelijk wegens aanze .tten tot haat en discrizdnatie 
tijdens een demonstratie in 1994 in Zevenaar.) 

	

6 januari 	"CD-er krijgt boete wegens bedreiging" 
Algemeen 	(Gerechtshof Den Haag veroordeelt CD'er tot een boete van 

	

Dagblad 	/ 500,-- wegens bedreiging aan bet adres van een misdeed- 
Journalist.) 

	

11 januari 	"Dreigtrieven veer laden van GroenLinks" 
Gelderlander (Leden van GroenLinks Groesbeek ontvingen dreigbriel van 

"Extreem Rechts Zelfverdedigings Front". Bet Front kondigt 
aan dat "1996 een zwart jeer zal warden in de geschiedenis 
van GroenLinks.") 

	

11 januari 	"Advocaat wil zaak tegen Haider na prijzen nazi's" 
ARC (Vooraanstaande intellectuelen, artiesten en Joden willen 

de Oostenrijkse rechts-extremist J6rg Haider aanklagen voor 
vermeende nao-nazistische activiteiten, nadat hij tijdens 
een bijeenkomst in het najaar van '95 leden van de voorme-
lige waffennss had sreprazen.) 

16 januari 	"Boetes gedist tegen betogers extreem-rechts" 
ARC 	 (Rechtbank Zutphen veroordeelt 17 rechts-extremisten tot 

geldboetes van f 120,-- wegens verstoring van GroenLinks 
congres in Zutphen op 25 november 1995. Constant Kusters 
kreeg als enige een voorwaardelijke gevangenisstraf van 
Brie waken en 50 uur dienstveriening. °Moder de veroordeel-
den oak Van Doorn uit Zeist.) 

19 januari 	"Brandbommen under auto links raadslid" 
Trouw 	(In Spijkenisse ontploffen twee brandbannem ender auto 

van GroenLinks-raadslid C. van OVerbeeke. De poditie 
rekent ermee dat de daders in extreem-rechtse kringen 



meet en warden gezocbt.) 

"Raadsleden weg bij betoog CP'er" 
(In Spifkenisse verlaten de PvdA- en GroenLinks-fractie 
de raadsvergadering na opnerkingen van CP'er Hoogstra over 
vreendelingenbeleid.) 

"Duitse neo-nazi's "getraind on te doden"" 
(Duitsland wordt door de vrede in voormalig JoegoslaviV 
geconfronteerd net 200 gewelddadige rechts-extremisten die 
er als buurlingen dienst deden en die terugkeren near de 
Bondsrepubliek.) 

"PTT weigert recbtse folder" 
(PTT Post weigert pm op 13.000 adressen in Berkel-Enscbot, 
Goirle en Udenhout een folder te bezorgen van de Tilburgse 
afdeling van de rechtse partij Burger Partif Nederland. 
Volgens de KPN zouden Ilanten de verspreiding van bet druk-
werk de PTT "kwalijk nenen en maatschappeliJke onrust 
veroorzaken.") 

"Anderball jeer cel en boete voor ex-raadslid CD" 
(In Hager Beroep is de recbts-extremist Selhorst in Arnhem 
veroordeeld tot achttien maanden onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf plus een boete van f 15.000,--, wegens handel in 
lerorne.) 

"Raadslid CD van geweld verdacht" 
(Het Hoornse CD gemeenteraadslid C. Rietveld, oak mede-
werker van de Tweede Kamerfractie van de CD, zou in Ut-
recht betrokken ziin geweest biJ een mishandeling.) 

"EXtreenhrechts in Europa wordt steeds sterker" 
(Het recbts-extremisme in Europa groeit en is in de Aidden-
en Oosteuropese leaden sterk verweven met de landeliike 
politiek. Net  name neo-nazi's onderhouden grensoverschrif-
dende contacten. Dit staat in een studie van bet Europees 
Centrum voor onderzoek en actie tegen racisme en anti-
semitisne (Cera) dat op 13 neart is gepresenteerd in bet 
Europees Parlenent.) 

25 januari 
Zwolse 
Courant 

27 Januari 
Algeneen 
Dagblad 

9 februari 
Algeneen 
Dagblad 

24 februari 
Rotterdaas 
Dagblad 

=art 
NRC 

14 mart 
NRC 

16 mart 
Utreahts 
Nieuwsblad 

25 mart 
NRC 

"Extreem-rechtse vechtersbaas cel in" 
(Het Vtrechtse CD-lid John van Prooyen is tot twee naanden 
gevangenisstraf veroordeeld wegens ziJn aandeel in een 
vechtpartil op 3 maart. Hij is door de CD-raadsfractie 
voorgedragen als fractie-assistent. CD'er De Regt was oak 
bij de vechtpartii betrokken, evenals Rietveld uit Hoorn.) 

"Nogelifk racistiscle notieven bij branden in Terneuzen" 
(De pantie van Terneuzen houdt er rekening nee dat er 
racistische motieven ten grondslag liggen aan enkele 

brandstichtingen bif een wethouder, een raadslid en een 
medewerkster van Vluabtelingenwerk. De wetbouder beeft 
minderhedenbeleid in hear portefeuille, bet raadslid is 
van Turkse afkonst. De auto van de wetbouder ward in brand 
gestoken, let Turkse raadslid werd geconfronteerd net een 
brandende lap aan de voordeur.) 



	

2 april 	"CD-raadsleden korten op vergoeding" 

	

Trouw 	(De gemeenteraad van Almere wil de twee CD-raadsledem 
Vas en Oaarlandt korten op bun raadsvergoeding, omdat ze 
bijna nooit vergaderingen bijwonen.) 

	

4 april 	"Beadslid steelt gasmaskers" 
Algemeen 	(Het oud CD-raadslid Van Straalen in Enschede is aange- 
Dagblad 	hoyden wegens diefstal van spullen uit de kelder van hat 

gemeentabuis.) 

	

4 april 	"Verkstraf voor discrlmitatie" 
Zwolse 	(Be rechtbank in Leeuwarden heeft de xechts-extremisten 
Courant 	Douwe van der Bias en Johannes Koolstra veroordeeld tot 

140 uur wankstraf. In .maart -95 hadden zij zich in een 
vraaggesprek met de Nieuwe Dockumer Courant discrinine ,- 
rend uitgelaten over islanieten, asielzoekers en ille-
galen.) 

	

6 april 	"Alarm over rechts-extremisten" 
Algemeen 	(Ben Beerlense anti-fascistische werkgroep eist van 
Dagblad 	burgemeester Oltgens van Kerkrade opheldering over een 

bijeenkonst van Duitse en Nederlandse rechts-extremdsten 
die in een cafe in Kerkrade nazillederen zouden hebben 
gazongen, Sieg Bell gebruld en een passant mdslandeld. Be- 
Nederlandse grensstreek wordt steeds vaker het taneel van 
bijeenkonsten van ultra-rechts,) 

	

11 april 	"Palen verbiedt extreem-rechtse denonstraties bij 

	

Trayw 	Auschwitz" 
(Felon gnat zlin wetgeving aanpassen on to voorkomen dat in 
de toekomst rechts7extremisten kunnen denonstreren bij 
gevoelige locaties zoals voormalig concentratiekamp Ausch-
witz.) 

	

13 april 	"Politici bedredgd na "ja" tegen opvangaentrun" 

	

Trouw 	(De helfi van de 20 niet eztreen-rechtse reads1eden in de 
Rotterdamse deelgemeente Feijenoord heeft een geheim 
telefoonnummer. Naar niet iedereen is gebaat bij die meat-
regal. De anonieme bedreigingen duren al maanden en .bouden 
niet op. Ben raadslid heeft aangifte gedaan.) 

18 april 	"CD wil veer partijraad near Dultsland ultwijAen" 
Volkskrant (Volgens enkele Duitse kranten gaat de CD in het najaar 

hear pertijraad hoyden in een pleats bij Alren.) 

23 april 	"Zeven man in politiecel na geluidsoverlast" 

	

Zwalse 	(In eon straat in 2wolle slim seven personen gearresteard 

	

Courant 	wegens geluidsoverlast. Discriminerende teksten warden ge- 
besigd on zelfs de Bitlergroet word gebracht.) 

30 april 	"Fauwe samenwerking Duitse en Nederlandse neonazi -s" 
Oelderlander (Duitse neo-nazi's soeken - en vinden - in toenenende nate 

samenwerking met Nederlandse geestverwanten. Le Minister 
van Binnenlandse taken van de deelstaat Moordrijn-Westfalen 
meakt zich grate zorgen am die nauwer wardenda samenwer- 
king.) 



29 mei 	 "Arnhemse neo-nazi veroordeeld tot vijf neanden cel" 
Volkskrant (De politierechter in Arnhem heeft de 26-jarige neo-nazi 

Constant Kusters uit deze stad veroordeeld tot een cel-
straf van vijf menden wegens bedreiging en openlijke 
geweldpleging. In Arnhem had Kusters op 28 april een 
voorbijganger een beratescbop gegeven nadat deze had 
geweigerd te reageren op de vraag wet bij van fascisme 
vond.) 

12 j uni 	"leo-nazi" 

	

Parool 	(Ben recbtbamk in Ber)ijn heeft gisteren een leider van 
de verboden FAO, Bernd Buhr, veroordeeld tot twee jaar cel 
wegens let in bezit bebben van explosieven en nazi-propa-
ganda.) 

6 juli 	"Feijenoord gnat filmen CD'er na" 

	

Trouw 	(Het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord 
onderzoekt met juristen de handelwijze van een rechts-
extrendst die under valse voorwendselen video-opnamen 
maakte van een raadsvergadering. Hij is lid of sympathi-
sant van de NVP/CP-86. ) 

29 juli 	 "Kantoor Hazewinkel Pers in Wimechotem beklad" 
Nieuwsblad (Het gebouw waarin bet bijkantoor van Hazewinkel Pers en 
v/1 !Darden de redactie van let Groninger Dagblad in Winschoten zijn 

gevestigd, is door aanhangers van de extreem-recbtse 
CP'86 besmeurd en beplakt met fascistische en racistiscbe 
uitingen. Enkele ramen zijn beplakt met stickers met 
teksten als "Baas in eigen land" en "We zijn er weer" voor-
zien van een hakenkruis.) 

7 augustus 	"Deelraadslid CP -86 van misdrijven verdacbt" 
Volkskrant (Het Rotterdamse deelraadslid R. Hageraats van YVP/CP -86 is 

aangehouden wegens diefstal met geweld en bedreiging. Obk 
fractie-assistent R. van Tubbergen van bet raadslid Freling 
is gearresteerd. Brij zou in mei de GroenLinks wethouder 
Helier hebben aangevallen.) 

	

15 augustus 	"Boetes geeist tegen CD-laden" 

	

Zwalse 	(Officier van Justitie air. J. liabben beeft voor de 
Courant politierechter in Roermond geldboetes ge&ist tegen twee 

laden van de CD. Het raadslid J. Swevels uit Roermond en 
het uit Eutb afkomstige voormalige lid van de Beerlense 
geneenteraad, John Janszen, zouden zich sclulig hebben 
genaakt aan belediging van allochtonen en aanzetten tot 
haat tegen een bepaald ras. Janszen is veroordeeld tot 
een boete van 1 500,--.) 

28 augustus 	"Ongebrachte man in Sittard blijkt CD'er" 

	

2Walse 	(Ben dude man die in Sittard is gevonden blijkt CD- 
Courant voorman Van de Boel te zijn. Hij is verzaoord. Van de Boel 

was nauw betrokken bij bet criminele milieu en liep veelal 
rand met een kogelvrij vest aan.) 

	

29 augustus 	"Belediging" 
Volkskrant (De politierecbter in Roermond beeft bet Roermondse CD-

raadslid J. Swevels veroordeeld tot een boete van 



750,-- wegens bet beledigen van buitenlanders.) 

5 september 
Trouw 

24 septenber 
Parool 

14 oktober 
2Wol se 
Courant 

15 oktober 
Volkskrant 

15 oktober 
Zwolse 

Courant 

"Nazi-station 
(De autoriteiten in Lenemarken willen een nazi-radio-
station in Ropenbagen sIuiten, Het station, Oasis, zendt 
ander andere uittreksels uit Rein Kampf van Miter uit.) 

"CD-lid Roermond gee raadszetel op" 
(Het CD-gemeenteraadslid 3. Swevels is .met onaiddeilijke 
ingang ?lit de partij en uit de geneenteraad gestapt. "Ik 
Iran ndj, pa een ruime tijd van bezinning, niet neer scharen 
acbter bet gedachtengoed van de CD-partij, die aensen uit 
elkaar drijft.") 

"Raadslid veroordeeld" 
(De puditierecbter in Almelo veroordeelt oud CD-raadslid 
Van Straalen wegens diefstal tot een boete van f 500,--) 

"Handel in nazi-propaganda wijkt uit near Belgig" 
(Ha in aanvaring to zijn gekomen met de Britse justitie 
zijn verkopers van nazistisch propagandaMateriaal uitge-
weken near Belglg. Via bet postorderbedrijf Excalibur in 
Brugge zetten ze bun illegale handel voort. Hen van bun 
producten is de cd "Barbecue in Rostock" van de Britse 
nazi-rockgroep No Remorse. Bet titelnummer verwijst near 
de eanval door neonazi's op een vlucbtelingenbuis in 
Rostock in augustus 192, Op de od stoat uitsluitend ra-
cistische nunmers die direkt aanzetten tot moord. "Kraal de 
negers neer, de Paki's oak, hang de radon op en we verges-
son de Joden", zingt No Remorse. Acbter Excalibur zit 
de Bruggeling Yannick Pallet, een barde nee-nazi.) 

"Dagen CP'86 lijken geteld" 
CDe extreem-rechtse partij CP -86 lijkt zijn langste tijd 
to hebben gehad. Interne twisten vornen een tijdbom ender 
bet voortbestaan. Ben horde confrontatie tussen de ver-
scbillende stromingen is onverndidelijk nu bet dagelijks 
bestuur oak bet Haagse gemeenteraadslid S. Nordaunt wil 
royeren.) 

"Jars' Raider profiteert van teleurstelling over Europa" 
(Teleurstelling lljkt de overheersende emotie bij de 
Oostenrijkse kiezers die Jar& Raiders extreem-rechtse 
Freibeitliche let grootste succes in bun bestaan bezorg-
den.) 

"Ruitenberg werkt aan came-back" 
(De extreea-recbtse politicus Honk Ruitenberg wit terug-

keren op bet politieke toneel. De oud-voorzitter van CP -86, 
die vial voor de zomer oak uit de 2Wolse geneenteraad 
stapte, is voor de Centrum Democraten lid geworden van een 
commissie die met de partij die hem onlangs royeerde ander-
bandelingen over een fusie gaat voeren. Bij de verkiezingen 
in 1998 wordt bij lijsttrakker voor de CD in 2Wolle.) 

28 september 
Algemeen 
Dagblad 

28 september 
De Korgen 



19 oktober 	"GroenLinks steeds vaker doelwit extreem-rechts" 
Algemeen 	(Pechts-extremisten gaan zich steeds vaker te buiten aan 
Daghiad 	bedreigingen en gewelddadigheden. GroenLinks is hiervan in 

toenemende mate 51E1cl -toiler. Volgens vice-partijmorzitter 
Brouwer waken politie en justitie te weinig gebruik van de 
wettelijke mogelijkheden extreenr-rechts aan te pakken.) 
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