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Dezerzijds is bekend geworden dat een ex-
militair, na zijn dienstplicht ale vrijwilliger is 
vertrokken naar Kroatib pm aldaar to worden ingezet 

voor defensieve inzet,tegen de Serviors. 
De personalia van doze persoon is als volgt: 



Onderwerp: 
Bijlage(n): 411111111"1111"1"11.111111111111111111111.14eerdere 

Dezerzijds is bekend geworden dat een ex-
militair, na zijn dienstplicht als vrijwilliger is 
vertrokken naar Kroatie om aldaar to warden ingezet 
voor defensieve inzet tegen de Serviers. 

De personalia van deze persoon is als volgt: 
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Zelfs de ecugennude.,Kroatische atad Pubt9Vnic met tat van monumenten van 0nsOatbate 
waarde 1-00pt bek gevaar verwoest to widen . 
Het Fiste0 van een internationaal conflict is bovendicn In de Balkan vele malen 
grocer 40n  in  hiP09ibeeid het Hidden - °Wen . 
Grote 400:1-kingtgiberien  xijn imaLetli verdeeld over neeidere landen in midden-en oust 
E9t0P4 
Een 	ieekt 'soden die kunnen omvallen els dvainnstenen en aldus in,eon retelreehte 
4nr108'ereehtk4teen 
00000 lIgt or On basts v6or  vntottzetting  van de wereldnoriog die in 1914  he&On en els 
een VeenhkOnd endergtOnda is 	voortwoekeren  
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Vrijwilligers dienen reeds in Nederland de eerate oeftning ( Dienstplieht ) te hebben 
vervuld en als minimum voorwaarde van aanneming gelds dat belangstellenden de 

 

Algemene Hilitaire Opleiding moeten hebben voltooid . 
Aan vrijwilligers met geneeskundige ervaring en aan vrijwilligera net militaire 
ervaring in bijvoorbeeld V.H. operaties dan wet behoorden tot de infanterie het Kotpe 
Mariniers en / of het Korps Kommandotroepen zal de voorkeur worden gegeven . 
Het een en ander :al warden uitgevoerd binnen het rum van de Hederlandae Vetgeving . 
De rol van de H.K.V. beoogd sleehts ten co6rdinerende rol te zijn . 
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BASEDOCUMENT M.B.T. EEN PERSOON (BCIDOC/P) 
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DATUM WliZIGING/AANVULLING 
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OVERZICHT ACTIVITE1TEN, VERVVIJZINGEN EN OVERIGE DETAILS: 



Eind 1991 werd hij als huurling geworven voor he 
Kroatisch Leger, via de Ned. tak van 'Kroatische hulp'. Bij deze werving werd bemiddeld door de 
organisatie NKVV, samen met de profacistische partij 'Centrum Democraten'. 

BASEDOCUMENT M.B.T. EEN PERSOON (SAPDOC/P) 

CIP-NUMMER 4.1111111110 
NAAM 
INDICATIE(S) . 
DATUM WIJZIGING/AANVULLING: 060695 	11000411110 

OVERZICHT ACTMTEITEN, VERWIJZINGEN EN OVERIGE DETAILS: 

1. PERSONALIA: 

Rnr 
Gediend bij 
Rang 
In dienst van 
Rang 
Burg. st. 
Adres 



INTERN  

""281191/Fascisme Onderzoeks Kollektiek/unclas/c3/j 
Betrokkene is lid van het steunverlenend comite van de Nederlands Kroatische Werkgemeenschap, een 
organisatie met rechts-extreme inslag die zich inzet voor de werving van huurlingen die bereid zijn mee to werken 
aan de "defensie" van Kroatie tegen het Servische geweld. 	 , 	. 



NL PERSONEN IN VREEMDE KRIJGSDIENST IN YO 

OMSCHRIJVING : 	NL personen, soms niet eenduidig bekend, in vreemde krijgsdienst in de 
conflictregio YO. 

INDICATIE(S) : 8017 (CAVCA code) 

DATUM WIJZIGING/AANVULLING: 070696 DOOR: OM 

SERVISCHE ZIJDE 

KROATISCHE ZIJDE 

94062 
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.iS- een van de vrijwilligers die als huurling aan de zijde 
van Kroatie heeft meegevochten. 

die vrijwilligers opriep zich te melden voor de strijd in Kroatie 
en na eni e dagen heeft hij zich in verbinding gesteld metal" 

Hierop ontving hij een uitnodiging om 
aanwezig te zijn op een voorlichtingsmiddag op 30 november 1991 
in restaurant "de Oude Tram" in Amersfoort. 
40 is bier heengegaan. Volgens hem hadden ongeveer 80 personen 
interesse getoond om zich bij de NKW aan te sluiten. In 
Amersfoort waren echter slechts ongeveer 40 man aanwezig. 
Betrokkenen werden hier geinformeerd over de NKW en de strijd die 
in Kroatie uitgevochten werd. De "verdiensten" die werden 
toegezegd waren DM. 150- per maand (dit bleek later DM 250.- te 
zijn). Er kon dezelfde dag getekend worden. 411 was een van de 12 
man die dit ook daadwerkelijk gedaan hebben. (Uiteindelijk zijn 
van deze 12 slechts 6 man meegegaan naar Kroatie). Hij heeft een 
zestal formulieren, waaronder verzekeringspapieren, moeten 
ondertekenen (zelf heeft hij hier geen exemplaren van). 
Op 10 december is(' net vijf anderen vanuit Amersfoort per bus 
(afkomstig uit Zagreb) richting Kroatie vertrokken. Onderweg is 
na een omweg in Nederland nog ergens estopt om hulpgoederen voor 
de Kroatische bevolking in te laden.  weet niet in welke pleats 
dit geweest is. Vervolgens is men via Gospic in Perusic terecht 
gekomen alwaar de Nederlanders gelegerd werden in een voormalige 
Servlache kazerne die door de Kroatiers was ingenomen. De groep 
van. stond cinder leiding van commandant ...1M en bestond 
uit de voigende personen: 

1 
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. 	. 	 ... Attikel, rna.all melding van nieuwe ectiViteiten Van ':: 	 n compeer). 
j zijn sedert enige tijd bezig met een eampagno-oni,jongetente Vveiven 

dirant'llren'.iiTiken aan het oprichten van -den -cbm—rti6i-itioTgetidefil "Henn Slegtkamp • . 	. 	. 	. 	. 	• 	• 	, 	, 	 1: 	..... 	I.  • 	.  

waarmee zij de blanke Zuidafrikaanse boeren gaan bOtapn: in 'nun strijd voor   - 
een eigen Onafbaneklijke staat in aid 7Afriko: 

Men Wil:ziO, Zodra er een sign01 vanuit Zuid-Afrika wordt gegeven, asnsluiten bij bet 
"Afrikaner yolkefroint" dot deze eigen staat:14nge de grenzen van de oorspronkelijke 
rep(iNioken TeOneveol, Oranje Vrijstaat en de Wijheid;  Wil 'goon 05c.igen. 	 • . 

De naam Henri slegtkomp Commando is genoemd : nogr. e00 Nederionor die 
tijdens de Bbetenddriog een het hoofd stond van het ''H011ande*dite, een ..Neclerlandse    .         	. 	., 
_eenheidiv_On_vriptiilfigefstlie_de-poeren-te•tiolp-eti3Ootimet-.00, egen-V00=Rdnirigin-Wilbetriiiho:--  .    	, 	. 

131ji Rens hetzelfde eilikel is de.NKIN inmiddels at weer cipecioeKt. (artikel opgeiegd in 
Qp i?ij poc). 
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Nr. 92.022.4101. 
	

DATUM : 14 november 1991 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Datum bericht 	 : 11 november 1991 

Bron 

Onderwerp  : Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap i.o. 

Bijlagen : 2 

Naar aanleiding van het oproepen van vrijwilligers door de NEDERLANDS-
KROATISCHE WERKGEMEENSCHAP i.o. voor, wat genoemd wordt, defensieve 
inzet in Kroatie tegen de Servische agressor, heeft de officier van 
justitie to Leeuwarden een gerecntell* vooronderzoek gevorderd tegen 
de werkgemeenschap i.o. Personeel van de brigade KMar Leeuwarden 
participeert in dit onderzoek. 
Een der woordvoerders van de werkgemeenschap is 

Volgens een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden dd 8-11-1991, 
heeft de werkgemeenschap inmiddej_s de actieve werving stopgezet omdat 
Kroatie eerst garanties moet geven m.b.t. de opvang van de vrijwilligers. 



GEHEIM 

Uit het GVO tegen D. v.d. Bos (07-09-1958) zijn een aantal namen 

van personen naar voren gekomen die contact hebben, dan wel 

contact gezocht hebben met de NKW en die een militaire 

achtergrond hebben of gehad hebben. 

Door de K-Mar zijn deze mensen reeds nagetrokken en uit deze 
naslag zijn de eventueel bekende militaire registratienummers 

naar voren gekomen. 

Het GVO is inmiddeis afgesloten daar er geen mogelijkheden waren 

harde bewijzen tegen v.d. 806 to verkrijgen, op grond waarvan een 

aanklacht/proces tegen hem aangespannen kon worden. 

Noot: de namen zijn fonetisch overgekomen en kunnen derhalve 

afwijken. 
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Administratte Kroatische WerkgemeenscheP gestolen 
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De NKfi beef t 	het verleden v i jwS “.ger qe.5,T6-rven voqr Kroati. 
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met de voormalige NICW-activiteiten 
('een afgesloten hoofdsri.ile);  komen de 
lessen die hieruit geleerd zijn toch van 
pas. 

„Dittnaal willen we een homogene 
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Bijlage bij verzoek MID/KL-B aan C-450,CiDet 

Fragement uit het rapporOlanC-451 qUipt!  dd 201.2-1991 



Kernvrasen:  

1. Draagt betrokkene gedurende bijeenkomsten en oefeningen 
van de Natres een rechtsextreme visie uit: 

2. Heeft betrokkene zijn participatie aan de NKW bij het 
Natrespersoneel bekendgesteld: 

3. Heeft 	wervingsactiviteiten m.b.t. Natres-personeel 
ontplooid; 

4. Zijn er namen bekend van pereonen die zich els vrijwilli- 
ger voor Kroati6 hebben gemeld en zo ja welke namen zijn 
dit; 

HinisterWven DefeAete..- 
Mil.itlirOji4ich0-0 	 n ‘141enati -B 
BureauDreigingedniat)es 	- 

Nummer' 

Dat 

Onderileip 

MIONDU 

DEC MI 

Hierbij verzoek ik u een vertrouweli.ik gesprek te doen houden 
met bijv, de compagni,es7 of de pelotonscomma d- t var. de 
Natree-eenhe).d vans 4et 

teneinde nadere, gegevens te verzamelen omtrent de 
eventuele betrokkenheid van pereoneel met een dienstverband 
met de:KI,A:d4 44 '..0:4pV40vanLvrijw,13.11gere voor Kroati*. 

• 1,-4.*-  ••• 
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het KerTs Natres gabriakt ter onderet,Oliih 
	Ae vooi- kroAti4 en zo ja  weAk 
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MINMSTERTE VAN DEFENSIE 
KOT4iNKLTJKE MARINE 

ne <azerr 	Amsterdam 
ursau 5Q1CMAD 

 

Ply, Hoofd Militaire InlichtingendierWt 
Koninklijke Marine 
Ministerie van Defensie (Marine) 
V.d: Burchlaán 31  
's-GraVenhage 

Qns nwreter 
Aspa9a9/c/92 

OVERWERP: 
Nederlandse huurlingen in Kroatie 

Referte: 

Ter Uwer informatie en in overleg met TII-C deel_ ik 11,medp„dat 
op 	februari j.1. via een ambtelijk kontakt .  

onderstaande informatie word verkregen, 	Tk akoistg  
van een bran van bedoeld kontakt. 

2.1. De Nederlandse "vrijwilligers die naar Yoeaos avie zijn 
vertrokken am aan de Rant van Kroatie to vedht n is naest  
een vergoedin9 van F300,- per Maand eon premie van 

het vooruitzicht gesteld. 

2.2. Deze premie zdu Warden uitbetaald door een niet met name 
bekende Kroatisbhestichting, de wordt gefinancierd door 
pen grate induSt,rieel die tevens• de sponsor is van do 
NPetba101Ub "Rode Ster Beigr-ado". 

40:06A00J114'...1i.P am 

biijft Eon NO4Oitl 
tide:to-1;s 
het eerSte ...PlaOntOffer Zijn vah de.2.0:::',846162vibrJhb ,    

3 	Do door do bon verStrekte nomat1e s door het aMbtel 
kohtakt niet  geexPloiteerd 	 bOtrouwbaarheid 
9etWlifeld mOet WOrden, 

De Stafbfficier In 
,ommend4nt 4 tiem 

gendienst 
Middelen 

• e von v&diensLe' 
der 'Wee( f5las 04Ste i3atoorie - • 

Rijlage: 	 -Semekadres: 
	

TelefPonpullOer: 
RWOO-WSPrttre,4t 7 
	

020,;-5202205/206 
1018 JA AMST8001 • 	 *W-201-05/6 

bij 	 datum, nummer en onderwerp to vrmRlden. 

0111111111111111111Mr 



AAN 	: PHMID/KM 

DTV 	: Hoofd Bureau Veiligheidszaken 

VAN 	 : Sectie Contra Inlichtingen 

DATUM 	: 22 januari 1992 

ONDERWERP 	: Wervingsaktiviteiten vrijwilligers voor Kroati- 
sche Garde (up-date) 

1. Door de Sectie CI is, in samenwerking met de 	MID/CO en 
Kmar, een nader onderzoek ingesteld naar de wervingsac-
tiviteiten van de Nederlands Kroatische Werkgemeenschap 
(NKW). Aanleiding was een persbericht van de NKW dd. 2 
november 1991 jl., waarin Nederlandse en Kroatische 
vrijwilligers werden opgeroepen voor "een defensieve inzet 
in Kroatie tegen de Servische agressor". De voorkeur werd 
uitgesproken voor vrijwilligers met militaire ervaring in 
VN-operaties danwel behorende tot het Korps mariniers/Korps 
Commandotroepen. 

2. In een eerder stadium werd al vastgesteld dat een drietal 
ex-mariniers (met rechts-extreme denkbeelden) zitting 
hadden genomen in het steuncomite van de NKW. Middels een 
CI-rapport dd.07-11-91 werd de marine-leiding hierover ver-
trouwelijk geinformeerd. 

3. Het onderzoek heeft de navolgende feiten opgeleverd: 

- Er zijn vooralsnog geen vrijwilligers geldentificeerd 
met een marine-achtergrond. (bijv. ex-mariniers dpl/ot/ 
bt). 

- Er zijn geen aanwijzingen dat wervingsactiviteiten 
hebben plaatsgevonden binnen het Korps mariniers 
danwel onder leden van het Contact Oud Mariniers. 

- Het gerechtelijk vooronderzoek naar de initiatiefnemer 
van de NKW, 	 is inmiddels afgesloten. 
Er waren geen mogelijkheden om harde bewijzen tegen hem 
to verkrijgen, op grond waarvan een aanklacht/proces 
aangespannen kon warden. 



ONDERWERP : CI-RAPPOR  Wervingsaktiviteiten vrijwilligers voor Kroatische Garde 

AFDELING INLICHTINGEN EN 
VEILIGHEID VAN DE MARINESTAF 

SECTIE CONTRA-INLICHTINGEN 

CLASSIFICATIE : 	 7 november 	1991 

NR. 	: ADM/5953/PZV/91 

1. Geconstateerd is dat Kolonel der Mariniers bd.a.M.1.11110optreedt 
als woordvoerder van de werkgroep van Nederlandse ex-militairen. 
Deze werkgroep is momenteel bezig met de werving van vrijwilligers voor 
het versterken van de Kroatische Garde. 

2. In zijn uitlatingen pleit deall. voor de vorming van een soort 
Korea-detachement om hiermee een einde to maker aan de genocide 
die volgens hem momenteel door het stalinistische Joegoslavische 
regime wordt gepleegd. 

3 

1- 

5. Andere voormalige mariniers betrokken bij genoemde wervingsaktivi-
teiten zijn; 

BDZ (Persoonlijk) 
DPKM(Persoonlijk 

CKMARNS d.t.v. SOICKMARNS (Persoonlijk) 

AAN 

DDA 



REFERTE0): CI-intrep dd. 2 dec.'91 
ADM/5977/C/91 

VERVAL DATUM: 	n.o.t. . 

AAN: SOICMMRDAM 
tvs. CKMARNS 

CIRF NUMMBR: 
006/91 

ONDERWERP: Crisis Joegoslavie, mogelijke gevolgen voor de 	LAND: JOEGOSLAVIE 
Koninklijke Marine 

PRIORITEIT: 
HOOG 

DATUM UITGIFTEt, 

OPSTELLER: 
KLTZSD.  

BUREAU/SECTIE: 
VeiligheidsZak 

H-EWSING AUTHORITY: 
(gezien hoofd) 

PHMID/KM 

CLASSIFICATTB; 

1(V/ 

CONTRA INLICHTINGEN REQUIREMENT FORMULIER (CIRF) 
	

CLASSIFICATIE: 

ACHTEBGRONDEN -  
Het Ministerie van Defensie heeft de VN aangeboden een militaire bijdrage te 
leveren aan vredesoPeraties in Joegoslavie. 
Voor Nederland wordt onder Meer  gedacht aan het zenden van mariniers-eenheden. 
Door Kroatische en/of steunverlenende organisaties wordt momenteel aktief 
getracht vrijwilligers/huurlingen te verven voor deelname aan het conflict. 
Vastgesteld werd dat ook ex -mariniers hierin een aktieve rol vervullen. In het 
licht van de Politieke situatie ea de etnische tegenstellingen welke ten 
grondslag liggen aan het huidige conflict is de navolgende informatie/aandacht 
noodzakeliik- 

EEHOEFTESTELLING:  
a) (POSIng tot) werven van vrijwilligers door onder meter Kroatie 
b) waPenhandel/waPendiefstal, 
c) openlijice steunbetuiging door (individuele) mariniers aan een van de 

strijdende Partiien, 
d) relatles van mariniersziide met Personen van Joeg°slavische °rigine,  
e) eventuele participatie van mariniers in het "steune°mit0"' 
f) positie van het hoofdbestuur COM t.a.v. 'huurlingen-werving', 
g) eventuele rechts-extreMistische uitingen/gedragingen door marinlers• 

TOE LIGHTING;  

1) Geconstateerd is dat m..n.de pro -Kroatische groeperingen in Nederland 
belangstelling hebben voor (ex -)militairen met ervaring (w-0- K°rPs 
Mariniers). 
Hierbi 	anondermeer worden 	 ij 	 ers,  mobilisabelen, 
dienstplichtigen en mariniers BT/OT die binnenkort de dienst zullen verlaten- 
Ook word gePonstateerd dat binnen rechts -extreme kringen voldoende 
voedingsbodem aanwezig is om 'de vlam in de Pan' te laten slaan. 
Vooralsnog is het wachten op een 'leider' met voldoende charisma on als 
'volksmenner' op te treden, waardoor grootschalige toevloed van gegadigden 
voor deelname aan het conflict zou  kunnen oPtreden. 

2) Als bijlage is een set foto -opnamen gevoegd waarvan vermoed wordt dat zich 
onder de gefotografeerde personen ook ex-mariniers bevinden. Er is behoefte 
dat op zeer korte termiin gePoogd wordt tot een mogelijke identificatie van 
de getoonde personen te komen. 



HET ABC VOOR HUURLINGE 
Waarom deze brochure? 

In de pers is nogal wat aandacht besteed aan het plan 
van een groep mensen, om Kroatie gewapenderhand te 
gaan helpen. In diverse artikelen werd de extreemrecht-
se achtergrond van een aantal mensen belicht, die be-
trokken waren bij de organisatie van deze expeditie, of 
die zeif naar Kroatie zouden gaan. 
Volgens ons, onderzoekersters van het Fascisme On-
derzoek Kollektief (FOK), het IPD, en een aantal onafhan-
kelijke personen, is deze achtergrond voistrekt onvol-
doende belicht. Wie alleen de artikelen in de pars heeft 
gelezen, zou mogelijk de indruk gekregen kunnen heb-
ben, dat het ging om een groep van overtuigde anti-
kommunisten, die tegen de Servische kommunisten ten 
strijde wilde trekken. De kontakten van de organisatoren 
met partijen els Centrumpartij en Centrumdemokraten 
zouden dan een soon 'bedrijfsongeval' kunnen zijn. 
Wij hebben stark het idee, dat er ook iets enders aan de 
hand zou kunnen zijn. Het zou kunnen zijn, dat het hier 
gaat om een initiatief, dat niet in de eerste pleats gericht 
is op hulp aan Kroatie, maar op het vormen van een puur 
fascistische groep huurlingen, waarvan het eerste op-
treden dan min of meer toevallig in Kroatie zou plaats-
vinden. Er zijn veal aanwijzingen, die erop wijzen, dat 
deze groep is opgericht vanuit of met op zijn minst 
stilzwijgende instemming van de Centrumdemokraten, 
Appel Bestrijding Criminaliteit (ABC, een zusterorgani-
satie van de Centrumdemokraten), oud-nazi's en derge-
lijke, zoals wij in deze brochure zullen aantonen. 
Als dit inderdaad zo zou blijken te zijn, is de zaak nog 
veel ernstiger dan ze al was. Gezien het verleden van 
een aantal van de betrokkenen, zou het in dat geval 
bepaald niet denkbeeldig zijn, dat dit ook binnen Neder-
land gevolgen zou kunnen krijgen. 
Een van de organisatoren van de expeditie naar Kroatie, 
de kolonel buiten dienst H.C. de Roode, is in het verle-
den betrokken geweest bij het opzetten van een orde-
dienst binnen de Centrumpartij. Douwe van der Bos, een 
andere organisator, deed in een uitgave van het ABC uit 
oktober 1989 een min of meer expliciete oproep om zeif 
de westerse kultuur te verdedigen tegen de "oprukken-
de hordes fundamentalistische islannieten". Meerdere 
betrokkenen houden er soortgelijke denkbeelden op na, 
zoals later uitgebreid belicht zal worden. 
De rol van de CD in dit geheel verdient ook een veel 
diepgaander onderzoek, dan tot nu toe is gebeurd. Een 
in het parlement vertegenwoordigde partij, die zich mo-
gelijk bezighoudt met het ronselen van een bende huur-
lingen, dat is toch geen alledaags verschijnsel. 
Als het bier inderdaad om een initiatief gaat, dat is 

Voor het ABC is het uitermate duidelijk wat kriminaliteit 
is. Uitbuiting van de Derde Wereld, wapenhandel, het 
stelselmatig vergiftigen van ons milieu en andere witte-
boordenkriminateit, dear houdt het ABC zich niet mee 
bezig. Kriminaliteit, dat zijn buitenlanders die in drugs 
handelen, krakers die huizen stelen, junks die oude 
omaatjes neerknuppelen, arisen die ongeboren babyt-
jes vermoorden, en soortgelijke zaken. 

Het ABC is in 1975 opgericht vanuit het Oud Strijders 
Legioen (OSL) als OSL-Attie Bestrijding Criminaliteit. In 
Stavast, het klubblad van het OSL werd met enige bom-
bade de oprichting van deze nieuwe loot van extreem-
rechts aan de wereld medegedeeld. 
Een maand later warden in Stavast de doeistellingen van 
het ABC nader toegelicht. Het ABC wilde onder andere 
de publieke opinie mobiliseren ten aanzien van misdaad 
en bestraffing, een mentaliteitsverandering bij justitie 
bereiken, en, zoals zij het omschreven, "experimenter 
met heropvoedingsmethoden van misdadigers" alleen 
doen plaatsvinden, als ze zouden worden omgeven met 
goede waarborgen voor de burgerij. Uiteraard warden 
er, zoals gebruikelijk in deze kringen waar het gezonde 
volksgevoel gelukkig nog gezond is, "reeds ettelijke 
adhaesiebetuigingen ontvangen". 
Al heel snel werd door Stavast gemeld, dat men het "in 
vriendschappelijk overleg' beter vond, als het ABC ver-
der zelfstandig zou voortbestaan. Opmerkelijk is, dat 
daarna in Stavast nooit meer iets is vernomen van het 
ABC. 

Op 16 januari 1976 werd officieel opgericht de Stichting 
Appel Bestrijding Criminaliteit. Over de oprichters en 
eerste bestuursleden is, binnen het kader van deze 
brochure, verder weinig opzienbarends te maiden, met 
e'en uitzondering: op 1 januari 1980 wordt tot vice-voor-
zitter benoemd J.A. de Paauw. In de Nieuwsbrief van het 
ABC van februari 1985 wordt gemeld, slat De Paauw "na 
tien jaar bestuurslidmaatschap". is afgetreden. Wat niet 
in die Nieuwsbrief stond: De Paauw stond na de Tweede 
Wereldoorlog op de opsporingslijst van de Politieke 
Opsporings Dienst (POD) vermeld als onder huisarrest 
staand. In de jaren 1983-1985 vinden we De Paauw op 
de verzendlijst van Manuscripten, het blad van het Con-
sortium de Levensboom, het genootschap rondom de 
weduwe Rost van Tonningen-Heubel. 

De eerste jaren werd verder weinig vernomen van het 
ABC. Men geeft een eigen blaadje uit, met verhalen over 
hoe erg Nederland wel niet is "verloederd". 
We willen hier niet de hele geschiedenis van het ABC 

neeskundige die niet voldoet aan deze registratieplicht 
een boete kan krijgen van f 10.000,-. Nog niet de helfi 
dus van de boete die de huiseigenaar kan oplopen als 
hij verzuimt te maiden dat zijn huis leeg staat. 
Bovendien kan de eigenaar enders dan de arts nog met 
hechtenis worden gestraft. 
De eigenaar is al een goad eind op weg near het Wet-
bock van Strafrecht om pleats te nemen naast de dief. 
De 'geneeskundige' die aborteert is in ferte al uit dat 
wetboek verdwenen". 

Tot zover 	Misschien ligt het aan ons, maar wij 
zouden niet direkt op het idea zijn gekomen om een 
abortus te vergelijken met het kraken van een huis. 

De uitgave van dit rapport valt min of meer samen met 
het einde van de 'witte-boorden-tijd' van het ABC. Het 
werd uitgegeven door het ABC samen met drie andere 
organisaties. Uit een korte schets van deze organisatie 
wordt duidelijk, in welk milieu het ABC zich toen beyond. 

Allereerst de Kritische Nederlandse Ondernemers 
(KNO). Dit was een organisatie, waarin een groep uiterst 
konservatieve ondernemers samenwerkte. Aktieve la-
den waren o.a. het vervoersbedrijf Stolk, meermalen in 
opspraak geraakt, onder andere vanwege ce behande-
ling van buitenlandse werknemers, an het bedrijf Kemp, 
verantwoordelijk voor de illegale gifstort in Alphen aan 
de Rijn. Intussen heeft de KNO haar naam gewijzigd in 
Verbond voor Zelfstandige Ondernemers VZO. 

De Werkgroep Gezag en Vrijheid (VVGV) heeft in het 
verleden met enkele roemruchte daden uitgebreid de 
pars gehaald. In 1982 werd een grote,  demonstratie 
georganiseerd in Groningen tegen de blokkade voor 
munitietreinen. Een tweede demonstratie bracht aan-
zienlijk minder mensen op de been, nadat de achter-
gronden van de WGV waren belicht in de pers. De WGV 
bleek een initiatief van onder andere het OSL te zijn. 
Meest aktieve man in de WGV was mr. J. van Zaayen, 
mede-schrijver van het rapport 'Samenlevirg en crimi-
naliteitsbestrijding', en regelmatig schrijver in het blad 
'KNO-Info' van het KNO. 

Tot slot de Stichting Geestelijke Weerbaarheid, de vierde 
made-uitgever van het rapport. Daze stichting is onder-
deel van een waar oerwoud van stichtingen, die als 
voornaamste doelstelling hebben het tegengaan van de 
verloedering van Nederland en het stark maken van de 
NAVO. Er zijn talloze banden met onder andere de 
klan_tisehe Commissie en de Stichting Civis EVlundi (van 



cuu ietb Lip y wat een 
bedreiging is voor iedereen, die ook maar enigszinS 
linkse ideeen heeft. Want de omschrijving van het begrip 
'kommunist' binnen fascistische kringen is nogal ruim. 
Je moet daarbij ongeveer denken aan wat een Zuidame-
rikaanse diktator onder 'kommunist' verstaat. Verder 
zouden dan ook buitenlanders en iedereen, die om wat 
voor reden dan ook van 'de norm' afwijkt, zich dringend 
zorgen moeten gaan maken. 
Wij hopes dat wij het mis hebben. Vast staat echter, dat 
de CD nu beschikt over een lijdt van zo'n honderd 
mensen, die bereid zijn om gewapenderhand tegen 'het 
kommunisme' te vechten. En wij zijn er niet helemaal 
gerust op, dat zij deze mensen op een gegeven moment 
ook niet in Nederland zouden kunnen proberen in te 
zetten. Ufteindelijk is er een golf van toenemend geweld 
tegen buftenlanders en links in heel Europa, waarin een 
kern van fanatieke fascisten aantoonbaar een sleutelrol 
vervult. ledereen denkt dan gelijk aan Duitsland, maar 
ook in biivoorbeeld Groot-Brittannie en Frankrijk speelt 
zich hetzelfde af, zij het op een lets kleinere schaal: een 
relatief (nog) kleine groep van geharde, vaak in vecht-
sporten getrainde, fascisten neemt een grote groep 
meer a-politieke jongeren op sleeptouw. Na de nodige 
alkohol is het niet zo moeilijk deze jongeren in de richting 
van een asielzoekerscentrum of een kraakpand te diri-
geren. 
Tenslotte nog lets over Joegoslavie, of wat daar van over 
is. Met het uitbrengen van deze brochure willen wij op 
geen enkele manier stelling voor of tegen een van de 
strijdende partijen nemen. Het gaat hier niet om het soon 
oorlog, waarin gelijk duidelijk is waar je sympathie hoort 
te liggen, zoals in de Spaanse burgeroorlog. 
Wel vinden ate samenstellers, dat het laatste waar het 
Joegoslavische yolk op dit moment bij gebaat is, of het 
nu om Semen of Kroaten gaat, een horde fascistische 
huurlingen is, die nog even meent te moeten deelnemen 
aan de huidige slachting. 

Het ABC van de Wile boorden 
In de afgelopen tijd is hier en d'aar in de pers al een 
verband gelegd tussen de Stichting Appel Bestrijding 
Criminaliteit (ABC) en het werven van huurlingen voor 
Kroatie. 
Als je alleen op datgene af zou gaan, wat in de pers is 
verschenen, zou dit een min of meer toevallig verband 
kunnen zijn. Dat is niet zo. Het ABC vervult een kernrol 
in deze hele geschiedenis. Om het ABC enigszins te 
kunnen plaatsen, beperken we ons in dit eerste hoofd-
stuk over het ABC tot het min of meer 'nette' verleden 
van het ASC. 
Wie zou er lets kunnen hebben tegen het bestrijden van 
kriminaliteit? Hooguit kun je nog een stevige diskussie 
opzetten, over wat kriminaliteit nou eigenlijk is. 

in 1 u87 verscheen een rapport onder de titel 'Samenle-
ving en criminaliteitsbestrijding'. Dit rapport was een 
gezamenlijke uitgave van de Werkgroep voor Gezag en 
Vrijheid, Kritische Nederlandse Ondernemers, Stichting 
Geestelijke Weerbaarheid en het ABC (over deze orga-
nisaties, die alle uiterst rechts zijn, later meer). Aan dit 
rapport werkten nogal wat 'vooraanstaande' figuren 
mee, zoals vier oud-politiekommissarissen. 
Uit de inleiding van dit rapport het volgende citaat: 
"De hele geschiedenis is er een van secularisatie. Het 
goddelijke wordt telkens vervangen door cynische en 
'natuurlijke' inzichten om dan meestal even snel zich te 
verliezen in het ritueel dat de godsdienst moet vervan-
gen. Het communisme is natuurlijk een schoolvoor-
beeld, de astrologie een goede tweede en de wat zieke-
lijke excessen van f eminisme, homosexualiteit en 
andere 'modern' overtuigingen op maatschappelijk en 
politiek gebied uitstekende volgelingen." 

Een krante-recensie over dit rapport: 
"De samenstellers zeggen in hun voorwoord dat zij ge-
meend hebben 'vanuit de samenleving' een antwoord 
to moeten geven op de vraag hoe het heeft kunnen 
gebeuren dat ons land de laatste jaren zo is afgegleden. 
Wel, dat komt door feministen, communisten, homosek-
suelen, beoefenaren van LAT-relaties, goddelozen, pro-
gressieven, de Emancipatieraad en zo meer." 
"Ontwikkelingshulp, het afwijzen van kemenergie, een-
zijdige ontwapening, anti-apartheid, linksige regimes 
(consequent 'marxistisch' genoemd) en bevrijdingsbe-
wegingen worden ate op een hoop gegooid". 

Over woningnood werd door het ABC niet geschreven, 
over kraken des te meer. Een willekeurig citaat uit de 
Nieuwsbrief van het ABC. 

Het artikel van de advokaat mr. P.W. Smits begint met 
een beschouwing over de Leegstandswet, en vervolgt: 
We kunnen niet nalaten een vergelijking to maken met 
een ander wetsontwerp dat ook bij de Tweede Kamer 
aanhangig is en in hetzelfde stadium van behandeling 
verkeert. Wij bedoelen de Wet afbreking zwangerschap. 
Ook die wet kent een registratrieplicht nI. voor de 'ge-
neeskundige' die 'behandelingen verricht gericht op 
afbreking van zwangerschap'. Ging het bij de Leeg-
standswet om controle op de leegstand, hier beoogt de 
wetgever to bereiken dat afbreking van zwangerschap 
'zorgvuldig' geschiedt. De 'geneeskundige' moet daar-
om ledere maand opgave doen aan de directie van het 
ziekenhuis van het aantal abortussen in die maand, de 
opgetreden complicaties, de duur van de zwanger-
schap, de voorafgegane abortussen bij de betrokken 
vrouw, de datum waarop hij met de vrouw haar voorne-
mens zich to laten aborteren heeft besproken enz. enz. 
Welnu, in dat wetsontwerp wordt bepaald dat de ge- 

chef C.C. van de Heuvel. In een interview in Vrij Neder-
land deed hij een aantal ronduit schandalige uitspraken 
over oud-verzetsstrijders. Dit interview werd gemaakt 
naar aanleiding van•de vrijlating van de Twee van Breda. 
Van den Heuvel was een van de initiatiefnemers van de 
'Groep van 19', die de aanzet tot deze vrijlating heeft 
gegeven. Een citaat uit dit interview: "Het verzet bestond 
uit hogere en lagere echelons. lk heb het gevoel dat het 
gros van de verzetsstrijders ons standpunt over de 
vrijlating deelde. (...) lk hoor bij de lui die werkelijk verzet 
hebben gepleegd. (...) lk aarzel om het to zeggen, maar 
in de verzetsorganisaties spelen de grote jongens geen 
rol meer. Het derde echelon maakt daar de dienst uit. 
(...) In Nederland worden oud-verzetsmensen voldoen-
de in de watten gelegd. Zij worden in de Inter gebraden. 
(..) Onze groep bestaat uit prominenten uit het verzet, 
niet uit randfiguren". 
Dit interview leverde meer dan drie pagia's met woe-
dende ingezonden brieven op, waaronder veel van op-
gepalcte oud-verzetsstrijders. 
Geestelijke Weerbaarheid is in 1989 oogeheven, De 
Kritische Nederlandse Ondernemers zijn nauwelijks 
meer aktief en Gezag en Vrijheid lijdt eon slapend be-
staan. Daardoor is de situatie ontstaan, dat alleen het 
ABC nog het rapport verspreidt. Het is daar nog steeds 
te bestellen, en tot de dag van vandaag wordt er uitge-
breid uit geciteerd in de Nieuwsbrief van het ABC, inmid-
dels een zusterorganisatie van de CentrLmdemokraten 
(zoals we later nog zullen aantonen). Wat vinden de I 
schrijvers van het rapport hiervan? We hebben er enkele 
benaderd. 
Allereerst is daar de oud-kommissaris van politie to 
Arnhem, de heer W. Bakker. Uit het rapport blijkt al, dat 
de heer Bakker voorstander is van een ferme aanpak 
van de kriminaliteit. Als voorzitter van de Heldringstich- 
tingen ('Zetten'), heeft hij er echter behoorlijk lang mee 
gewacht, voordat hij de mishandelingen en verkrachtin-
gen door de toenmalige direkteur van de Heldringstich- 
ungen, de psychiater Finkensieper, serieus nam. Bakker 
betreurt het dat het "na 1987 sterk naar rechts opge-
schoven" ABC de nota als haar geestelijk kindje presen- 
teert. En voegt er verder nog aan toe, dat hij niets moet 
hebben van een klub als de CD of een door de CD 
gedomineerd ABC. 
Een andere schrijver was drs. H.J. Heijboer, ander an-
dere ex-kommissaris van politie to Hee-len. Heijboer 
reageert hevig verontwaardigd op ons te.lefoontje. Hij 
zou graag stappen willen ondernemen tegen het ABC, 
maar weet nog niet of dat juridisch haalbaar is. De heer 
Heijboer reageert temeer furious, omdat hij in de oorlog 
in Duitsland gevangen heeft gezeten, on wenst ook om 
die reden absoluut niet meer met het ABC geassocieerd 
te worden. 
De koOrdinator van het rapport, de heer H.J. van der Wal, 
was onder andere bestuurslid van de Werkgroep Gezag 
en Vrijheid in 1982, en bestuurslid van de Stichting 
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Geestelijke Weerbaarheid. Ook niet direkt een radikaal-
links iemand dus. Van der Wal zag bij het uitkomen van 
het rapport eind 1987 de overname van het ABC door 
de CD at aankomen. Hij weet dat het ABC nu nog 
adverteert met de nota. Samen met de toen nog be-
staande stichting Geestelijke Weerbaarheid is hij tot de 
konklusie gekomen, dat doodzwijgen het beste zou zijn. 
Volgens Van der Wel is het ABC gainfiltreerd door de CD. 
Ook Van der Wal wil absoluut niets te maken hebben met 
figuren als Janmaat. 
In 1987 is de Nieuwsbrief van het ABC 4 keer verschenen 
als bijlage van het bled Basis, de uitgave van Geestelijke 
Weerbaarheid. Naar aanleiding van de overname van 
het ABC door de CD is deze samenwerking gestopt. 

Allemaal fascisten? 

Voor we verdergaan over het openlijk fascistische heden 
van diverse groepen en mensen, die we in deze brochu-
re noemen, willen we enig onderscheid aanbrengen 
tussen wat je zou kunnen noemen 'reaktionair rechts en 
fascisme. Vaak wordt dit door anti-fascisten wat at te 
gemakkelijk op een grote hoop gegooid. 
Organisaties als de Stichting Geestelijke Weerbaarheid, 
het Oud Strijders Legioen (OSL), en dergelijke, hebben 
uiterst gevaarlijke ideeen. Als zij het voor het zeggen 
zouden hebben, zouden persvrijheid en andere vanzelf-
sprekende grondrechten, zoals wij die nu kennen, rap 
verleden tijd zijn. Dit soon organisaties zullen echter niet, 
als organisatie, aan het hoofd van een bende skinheads 
een asielzoekerscentrum bestormen. Loslopende leden 
hebben in het verleden of en toe wel gewelddadige 
aktiviteiten ontplooid, maar verdwenen dan in de regel 
min of meer snel naar openlijk fascistische partijen als 
CP of CD. 
Delen van de harde kern van CP, CD, NVU en andere 
fascistische partijen en groepen hebben al voldoende 
bewezen, dat zij wel bereid zijn tot openlijke geweldda-
digheid. Het gaat daarbij regelmatig om zulke grote 
groepen personen, dat je dit moeilijk meer los kunt zien 
van de organisatie zelf. 
Als je nu alles gewoon zonder meer tot 'fascisme' ver-
klaart, vervalt dit onderscheid. Een onderscheid, dat 
voor iemand met bijvoorbeeld een andere huidskleur, 
letterlijk van levensbelang kan zijn. Je kunt (meestal) niet 
aan iemand zien of hij of zij links is, of homo, of lets 
anders wat in de ogen van rechtse knokploegen geweld 
rechtvaardigt. Buitenlanders zijn vaak wel als zodanig 
herkenbaar, en kunnen dat ook niet verbergen (als ze 
dat at zouden willen). Wat betreft rechtstreeks geweld is 
er dus wel degelijk een zeer belangrijk verschil. 
Verder hebben partijen als CP en CD tal van kontakten 
met evangelisch rechts. Misschien nog wel meer dear-
mee, dan met organisaties als het OSL. Je krijgt wel erg 
veel fascisten, als je dat allemaal op eon grote berg 
veegt. 

Vlaams Blok, ongeveer de Vlaamse tegenhanger van de 
Centrumpartij. Op 10 maart 1985 sprak hij voor Were Di, 
een Belgische fascistische organisatie. 
Eind '84 schreef Wiersma een artikel in het blad Midden-
weg, het partijblad van de Centrumpartij. 
Voor de VPRO -radio verklaart Wiersma lid van de CD te 
zijn. Bij de Statenverkiezingen '91 zet hij zijn handteke-
ning op de ondersteunende lijst voor de CD. 
Tot nu toe gaat het om aktiviteiten, die voor een deel al 
zonder meer fascistisch zijn te noemen. Maar Wiersma 
heeft ook zijn sporen verdiend binnen de kringen van 
keiharde oud- en neo-nazi's. Eind zeventiger jaren is 
Wiersma vice-voorzitter van het Sint Maartensfonds. Dit 
is een organisatie van Vlaamse oud-Oostfronters en 
Waffen-SS-ers, die tot de dag van vandaag de ideeen 
van de nazi's propageert. Oostfronters waren mensen 
die in Duitse krijgsdienst gedurende de Tweede Wereld-
oorlog tegen 'het bolsjewisme' vochten. 
Tenslotte staat Wiersma op de verzendlijst van het bled 
Manuscripten van het Consortium de Levensboom, de 
groepering rondom de weduwe Rost van Tonningen. 
Deze Wiersma, die we dus rustig kunnen omschrijven 
als iemand met overduidelijke nazi-sympathieen, was 
woordvoerder van de Nederlands Kroatische Werkge-
meenschap. 

Een bedrijfsongeval? Nou, nee. 
Uit dezelfde Trouw van 6 november 1991 citeren we: "De 
kolonel b.d. H.C. de Roode en de oud-Libanonganger 
D. van der Bos brachten uiteindelijk een bont gezel-
schap aan oud-militairen bij elkaar." 
Als eerste de 33-jarige oud-Libanonganger Douwe van 
der Bos uit Oldelamer in Friesland: "Persoonlijk zou ik 
het niet prettig vinden om een dodelijke injectie toe te 
dienen, maar ik zou wel lid kunnen zijn van een vuurpe-
loton.' Aldus Van der Bos in Vrij Nederland van 15 
oktober 1988. 
Al begin 1984 wordt Van der Bos in het blad Centrum-
nieuws, een uitgave van de CP, omschreven als Immer 
aktief" in de kring Friesland. Uiteindelijk schopt hij het tot 
lid van het hoofdbestuur. Volgens eigen zeggen is hij in 
1985 "uit onvrede met de interne verdeeldheid en de 
persoon Janmaat" uit de CP gestapt.Janmaat zelf was 
al in 1984 uit de CP gezet, maar goed, verghissen is 
menselijk. Toch is hij in 1986 nog wel gesignaleerd op 
het in Kedichem gehouden partijkongres, georgani-
seerd door Janmaat, in een poging de groepen weer bij 
elkaar te brengen. 
Op 8 mei 1988 liep hij mee in een CD-delegatie, die in 
Parijs deelnam aan een door het Front National georga-
niseerde demonstratie. Bij de statenverkiezingen in 
1991 was hij lijsttrekker voor de CD in de provincie 
Friesland, en tevens kandidaat in de provincie Flevol-
and. 

■NDELSONDERNEMING 

Op 13 juli 1987 wordt Van der Bos voorzitter van het ABC. 
Op zijn eerste gezamenlijke vergadering met de Stich-
ling Geestelijke Weerbaarheid verscheen hij "sfeervol in 
(onder andere) zwart hemd en koppelriem°. En nou mag 
Geestelijke Weerbaarheid behoorlijk rechts zijn, er zitten 
ook veel oud-verzetsstrijders in. Dit resulteerde dan ook 
prompt in het verbreken van elke samenwerking tussen 
Geestelijke Weerbaarheid en het ABC. 
Als voorzitter van het ABC haalt Van der Bos in oktober 
1989 Jan Kruls in het Komitee van Aanbeveling. Kruls 
heeft in de oorlog 5 jaar geInterneerd gezeten in Surina-
me wegens lidmaatschap van de NSB. Tot op de dag 
van vandaag is hij aktief in allerlei naziklubs, zoals in het 
geheime nazigenootschap Northern League, waarvan 
hij sekretaris-generaal was. Bij dit genoutschap waren 
ook mensen betrokken als de weduwe Rost van Tonnin-
gen, Joop Glimmerveen van de NVU, en jongere neo-
nazi's als Martijn Freling. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd Kruls wapenhandelaar. Hoe dat ooit mogelijk is 
geweest zal wel nooit duidelijk worden (zie bijgevoegde 
illustratie van een offerte, waarin in totaal 12.500 machi-
nepistolen worden aangeboden). 
Kruls is verder onder meer vanaf het begin betrokken 
geweest bij de Nederlandse Volks Unie ei hij was kon-
taktpersoon van de harde Engelse nazi-organisatie Lea-
gue of St. George. Deze lijst met fascistische en nazi-
kontakten van Kruls is vrijwel eindeloos uit te breiden. 
Kruls opereert als een spin in een web vol internationaal 
bekende oud- en neo-nazi's, wat des te meer griezelig 
is omdat we hier dus een kombinatie hebben van een 
harde nazi en een grote wapenhandelaar in een per-
soon. 
Deze Kruls wordt dus door Douwe van cer Bos in het 
komitee van aanbeveling van het ABC gehaald in okto-
ber 1989. 
Misschien wist Van der Bos niets van de ideeen van 
Kruls? Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwar-
den in 1989, waar het ABC aan deelnam heeft het FOK, 
in samenwerking met het Frysk Anty-Fassjsme Komitee 
de regionale pers gelnformeerd over onder meer deze 
achtergronden. 

Van der Bos reageerde hierop met: "Ik wist dat allemaal 
niet toen ze in het komitee van aanbeve ing kwarnen" 
(het gaat om meerdere personen die foute kontakten 
hebben, waarover later meer). 
In een persbericht van 19 maart 1990 narnens het ABC 
belooft voorzitter Van der Bos een onderzoek naar de 
achtergronden van onder andere Kruls. Kennelijk is dat 
onderzoek tot tevredenheid van Van der Bos verlopen, 
want Kruls is nu nog steeds lid van het komitee van 
aanbeveling van het ABC. 
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ue groep van gewelddadige fascisten zo klein mogelijk 
te houden. Het op een grote hoop gooien van alles wat 
uiterst rechts is helot alleen maar mee aan het bij elkaar 
brengen van gewelddadig en niet-gewelddadig rechts. 
Waarbij natuurlijk wel blijft staan dat de benadering van 
alles wat links, buitenlands, homoseksueel, enz. is door 
groepen als GW, het OSL, en dergelijke meehelpt het 
klimaat te scheppen, waarin groepen als CP, CD, nazi-
skins, enz. kunnen opkomen. 

De troika en Joegoslavie. 
Na de schets van het min of meer beschaafde verleden 
van het ABC wordt het tijd om over te stappen naar 
aktuelere zaken. 

Trouw van 6 november 1991 noernt ene B. Wiersma als 
woordvoerder van de in oprichting zijnde Nederlands-
Kroatische Werkgemeenschap (NKW). 
Broer Wiersma was tot tenminste februari 1983 voorzit-
ter van de Nederlandse afdeling van de Belgische fas-
cistische organisatie Voorpost. Volgens zeggen van 
Wiersma zelf werd in die tijd een brandbom in zijn huffs 
gegooid. Dit was voor Wiersma de aanleiding om zijn 
funktie alSvoorzitter neer te leggen. Wel is hij nog steeds 
aktief lid van Voorpost. 
Voorpost maakt er geen geheim van, waar haar sympa-
thieen liggen. Een korte bilk in haar boekenverkooplijst 
!evert tientallen titels op van oud-nazi's en van nleuwe 
fascisten. Een (zeer) kleine selektie: boeken van F.J. Los, 
oud-NSB-er en tot zijn dood aktief in kiubs als de Neder-
landse Volks Unie (NVU). 
'Het recht op apartheid' van dr. W.J. Bruyn, voormalig 
partij-ideoloog van de Centrumpartij. Boeken van Fran-
se en Duitse fascisten als Maurice Bardeche en K. Stras-
ser. En zo gaat het pagina's lang door. 
Manifestaties van Voorpost in Nederland werden in de 
regel verboden vanwege het fascistisch-gewelddadige 
karakter van de organisatie. Nog in 1986 was do ex-voor-
zitter van het Vlaamse Voorpost, Roeland Raes, tevens 
vice-voorzitter van de Nederlandse Volks Unie. Tegen-
oowrdig zit Raes voor het Vlaams Blok in de Gentse 
gemeenteraad. 
Voorpost-aktivisten uit Vlaanderen zijn verder betrokken 
geweest bij tal van illegale akties als wapensmokkel, 
overvallen op linkse boekhandels en mishandeiingen. 
In het bled Alarm, een uitgave van de Odalgroep, de 
opvolger van de verboden gewelddadige Vlaamse Mili-
tanten Orde, wordt een lezing van Wiersma aangekon-
digd op een bijeenkomst op 30 november 1984 van het 
Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), een organisatie 
die zich onder andere onledig houdt met het houden van 
herdenkingen bij het graf van de Nederlandse kollabo-
rateur Wies Moens. Het VNJ werkt nauw samen met het 



In een-ingezonden brief in de Leeuwarder Courant van 
5 aprii 1990 reageert Van der Bos furieus op de publici-
telt rondom het ABC. Van der Bos blijkt dan ineens op 
de hoogte van een vonnis uit 1967, waarin de Amster-
damse rechtbank bepaalde dat de Northern League niet 
anti-semitisch of neo-nazistisch genoemd mag warden. 
Inmiddels zou de Amsterdamse rechtbank dear bepaald 
enders over oordelen. Wij beweren dat de (voormalige?) 
Northern League een anti-semitische, neo-nazistische 
organisatie is. Maar wear het am gaat: Van der Bos weet 
dus kennelijk wel lets van de Northern League at. 
Uiteindelijk schakelt het ABC de Utrechtse advokaat 
Bouwman (onder andere de min of meer vaste advokaat 
van de familie Goeree en de CD-er Vreeswijk) in om een 
kort geding tegen het Fascisme Onderzoek Kollektief, de 
Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad veer to 
bereiden, waarin reictifikatie vvordt geeist. Dit kort geding 
is nooit doorgegaan. 
Omdat het hier nog steeds gaat om de persoon Douwe 
van der Bos beperken we ons enigszins wat betreft 
kontakten tussen het ABC en andere fascistische of 
nazi-organisaties. Toch is de kombinatie van een ex-
treem-rechtse beroepsreiiitair, een oud-wapenhande-
ear annex nazi, en een anti-kommunistische groep 
huurlingen niet bepaald rustgevend. 
Hoe denkt Van der Bos over Nederland, zou hij ook de 
neiging kunnen krijgen om binnen Nederland een groep 
al dan niet betaalde kommunistenjagers to organiseren? 
Een citaat uit een ingezonden brief van Van der Bos in 
de Leeuwarder Courant van 8 juni 1983 near aanleiding 
van kraakrellen in Hengelo: "Ex-Unifil militairen (N.B.: oak 
Van der Bos is een ex-Unifiller) wilden teen al zij aan zij 
met de ME tegen de relschoppers vechten." Dit werd 
door Justitie voorkomen, terecht volgens Van der Bos. 
Geleidelijk aan dealt het peil van de opvattingen die Van 
der Bos ventileert echter steeds verder. Als voorbeeld is 
een deel van een interview uit Vrij Nederland 15 oktober 
1988 afgedrukt. In dit interview wordt Van der Bos door 
Vrij Nederland van anti-semitisme on racisme beschul-
digd. 

Van der Bos in Trouw van 21 mei 1988: "Ik heb geen 
politieke ambities. lk deed veel in de Centrumpartij. Dat 
geef ik toe. lk zag het als een partij die eindelijk zaken 
uit de taboesfeer haalde. Het buitenlandervraagstuk, de 
criminaliteit, het falen van de overheid, noem maar op. 
Er werden heilige huizen omgetrapt. Maar ik was teleur-
gesteld teen die partij onvoldoende interne discipline 
bleek te hebben.' 
In Revoke, een uitgave van het fascistisch-gewelddadi-
ge Voorpost, van oldober 1990 schrijft Van der Bos een 
artikel, waarin hij onder andere de Frysk Nasjonale Party 
als een linkse partij omschrijft. 
Tenslotte een citaat uit een artikel van Douwe van der 
Bos uit de Nieuwsbrief van het ABC rift oktober 1989: 
'Het is een weinig geruststellende gedachte wat voor 
Europa ons in het vooruitzicht wordt gesteld. Een Euro-
pa dat meer dient te zijn dan een Europa van de multi-
nationals en internationalisten en verdedigd moet wor-
den door politici als Van den Broek en Korthals Altes, 
Misschien moeten wij, wie de verdediging van de vrijheid 
van meningsuiting zo na aan het hart ligt, evenzeer als 
de verdediging van dat kostbare en springlevende erf-
goed dat de westerse cultuur nu nog is, zo'n verdediging 
oak vooral niet overlaten aan dat soon opportunisten.' 
Een nauwelijks verhulde oproep am de verdediging van 
het verloederende Europa zelf ter hand to nemen, zoals 
dus onlangs kennelijk in Kroatie moest gebeuren. Want 
Van der Bos is, met kolonel De Roode, verantwoordelijk 
voor het ronselen van de uit te zenden huurlingen. 
Waarmee we bij de derde organisator van de Kroatische 
expeditie, kolonel b.d. N.C. de Roode, aankomen. 

Over de aktiviteiten van De Roode in zijn CP-tijd is niet 
zo erg veel bekend. De CP-er Vreeswijk was zo vriende-
lijk als eerste de identiteit van een of en toe in CP-stukken 
opduikende 'kolonel' to onthullen. 
Hij deed dit in de NRC van 2 juni 1984: 'We zullen ons 
op een andere wijze defensief moeten opstellen. Een 
soon trammelant- of branddienst; de trabra. Er moet een 
fatsoenlijke gedisciplineerde ordedienst komen van jon-
gelui die de zaak een beetje afschermen. Van Jonge 
Geuzen bijvoorbeeld. Die moeten een beetje discipline 
warden bijgebracht door een vent, een captain, die de 
groep gaat leiden. lk denk daarbij aan een oud-marinier 
die heeft meegeholpen bij de treinkaping bij De Punt. lk 
kan verder geen naam noemen. Die man heeft vierhon-
derd mariners onder zich gehad. Heeft de hele kaping 
dus geregeld. Nu is hij in ruste. Dus die wil wel weer eens 
wat doen waar een beetje actie in zit. Ha ha ha." 
Vreeswijk had natuurlijk net zo goed gelijk wel een naam 
kunnen noemen, zoveel kommandanten waren er niet 
betrokken bij de treinkaping in De Punt. 
De Roode schreef de defensienota van de CP in 1985, 
getiteld 'Den Vaderlandt Ghetrouwe'. In 1985 is De 
Roode lid van het hoofdbestuur van de CP geworden. 
Op 21 januari 1986 zegt De Roode zijn lidmaatschap van 

conceptprogramma samengesteld" voor de CPV. In de 
Tweede Wereldoorlog was,Zeilmaker NSB-burgemees-
ter. 
Een andere mede-oprichter van de CVP was H.J. Baren-
dregt, tevens mede-oprichter van he? Consortium de 
Levensboom, de groep rondom de weduwe Rost van 
Tonningen, ex-voorzitter van de NVU en in de Tweede 
Wereldoorlog geweigerd bij de SS. 
W.P. van Dip, oak mede-oprichter van cue CVP, was aktief 
bij de Centrumpartij en Voorpost. Ook Van Dip komen we 
weer tegen op de verzendlijst van Ro van Tonningen. 
Als bestuurslid van de CVP komen we onder andere 
J.P.M. Rater tegen, oak aktief bij Voorpcst. Ook hij stand, 
het wordt eentonig, op de verzendliOt van Rost van 
Tonningen. 
Bovenstaande lijst met personen is slechts een zeer 
kleine selektie uit deze gezellige vergaabak van oud- en 
neo-nazi's. De Roode werd door dit gezelschap een 
waardig lid van de ballotage-kommissie bevonden, en 
De Roode vond dit kennelijk een partij en een partijbe-
stuur, die zijn diensten waard waren. 

In 1989 is De Roode betrokken bij de cprichting van de 
Politieke Partij Realisten Nederland. Voarzitter wordt de 
heer J.A.M. van Baal. Uit een versiag over de oprich-
tingsbijeenkomst uit het huis-aan-huis-blad Groninger 
Stadsblad van 12 april 1989: "Onbegrijpelijk is het voor 
de heer Van Baal '...dat gemaskerde krakers ongestraft 
hele winkelstraten vernielen en drugsdealers en makers 
van kinderporno de vrije hand hebben." Kortom, de 
bekende geluiden van een extreem-rechtse partij. 
Uit een uitnodiging voor een bijeenkorrast van de Realis-
ten op 9 mei 1989 halen we nog enkele orograrrimapun-
ten: 
'Het behouden van de Nederlandse identiteit.' 
"Wij zijn voor samenwerking met alle laden ter wereld, 
dus ook met Zuid-Afrika." 
"Wij zijn tegen actief of passief kiesrecht voor niet-Ne-
derlanders." 
"Wij willen een krachtig politieapparaate 
"Wij beschouwen het gezin als de basis van onze sa-
menleving." 
"Wij zullen de ontwikkelingsgelden, de nu o.a. near 
gezagsondermijnende bewegingen in Nederland stro-
men, blokkeren." 
Als kandidaat voor de Realisten bij de Tweede Kamer-
verkiezingen in 1989 komen we onder andere A. de Vries 
uit Groningen tegen, ex-sekretaris var de Werkgroep 
Gezag en Vrijheid, mede-schrijver van het al eerder 
genoemde rapport 'Samenleving en Criminaliteitsbetrij-
ding', en mede-organisator van de demonstraties in mei 
1982 door Gezag en Vrijheid. Een van de vele raakvlak-
ken tussen allerlei extreemrechtse organisaties, waaruit 
voortdurend blijkt dat er vaak over de ideeen niet zoveel 
verschil van mening bestaat, maar wel over de manier 
vmaropdie ideeen verwezenftikt moeten warden. 

U Bennet in een stuk aver wat u noemde 
multieulturede gevangenissen, dat radi-

'cale islamitische stromingen zilch ads pa-
rasieten in-de pets van onze overtoleran-
te samenleving nestelen en dat er extra 
grate kosten op de Justitiebegroting 
ontstaan doordat het Nederlandse ge-
vangeniswezen ertrisne mate tegemoet 
komt aan personen van allochtone oor-
sprang. Racistische taal. • • 

heb niets.tegen buitenlanders in Ne- 
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de later in 1986 gehouden Tweede Kamer- en gemeen-
teraadsverkiezingen zet hij dan ook gewoon zijn hand-
tekening  voor de CR 

Lang  blijft De Roode niet partijloos, hij stapt direkt over 
roar de ConservatieveVolkspartij (CVP), een van de vele 
extreem-rechtse splinterpartijtjes. 
Enkele punters uit het programme van de CVP: 
"Handhaving van traditionele ethische- en sociale wear-
den, waarbij grootscheepse immigratie van cultuur-
vreemde elementen wordt afgewezen en remigratie 
krachtig nagestreefd." 
"Feminisme als zijnde een revolutionaire beweging, die 
de bestaande normen en moraal wil afschaffen, wordt 
afgewezen .° 
"Het onderwijs client zich positief op te stellen ten aan-
zien van het Nederlandse volkskarakter en de Neder- 
landse geschiedenis. Gelet op de taal en cultuurver-
wantschap dienen nauwe contacten met Vlaanderen en 
Zuid-Afrika te worden onderhouden." 
In 1986 wordt De Roode lid van de ballotage-kommissie 
van de CVP. Een ballotage-kommissie is bedoeld om te 
bepalen wie wel en wie niet lid van een organisatie mag 
worden. We mogen dus aannemen, dat De Roode be-
hoorlijk goed op de hoogte was van de achtergronden 
van de CVP, en dat hij in de smaak viel bij het bestuur 
van de CVP. Wie waren er zoal bij de CVP betrokken? 
Voorziffer was Gooitzen van der Laan, een van de meest 
aktieve propagandisten van het Zuidafrikaanse apart- 
heidsbewind in Nederland. In 1986 was hij al bijna 14 
jaar samensteller en hoofdredakteur van het bled Afri-
can Express, zonder enige twijfel het meest smerige 
pro-apartheidsblad van Nederland. In African Express 
wordt onder andere gewaarschuwd tegen zaken als 
"rasvermenging". Van der Laan was verder de grote man 
achter de Bond Nederlands Israel (BNI). Deze Bond 
heeft niets met Israel of met het jodendom te maken. Ze 
gelooft in de bizarre theorie, dat de blanke volkeren in 
West-Europa (Engeland, Schotland, Nederland on De-
nemarken) de afstammelingen zijn van de zogenaamde 
lien verdwenen stammen van Israel. Deze christelijke 
volkeren vormen derhalve het "nieuwe en ware Israel". 
Echte jod en zijn dan ook, volgens de BNI, blondharig en 
blauwogig. De BNI verkoopt onder andere de beruchte 
anti-semitische vervalsing  'De Protocollen van de Wijzen 
van Sion'. 
Sekretaris van de CVP was B.J. de Vries, jarenlang  
voorzitter van de Arnhemse OSL-afdeling, maar na een 
ruzie met voorzitter Ego van het OSL daar uit gestapt. 
Mede-oprichter van de CVP was onder andere W.P 
Zeilmaker, een goede huisvriend van de weduwe Rost 
van Tonningen. Zeilmaker heeft °op verzoek een geheim 

Politieke Vereniging  Ons Koninkrijk, een initiatiefgroep 
om to komen tot een politieke panij, die de redding van 
het vaderland voortvarend ter hand zou nemen. 
Op 27 oktober 1988 werd een brief verstuurd aan mo-
gelijke geinteresseerden voor deze nieuw op to richten 
politieke partij. Als koordinator wordt genoemd de kolo-
nel der mariniers b.d. H.C. de Roode. Enkele citaten uit 
deze brief: 
"De bedreiging en ondermijning van ons koninkrijk is 
duidelijk aanwezig, zichtbaar en tastbaar voor een ieder. 
De uiteindelijke doelstelling van de linkse groeperingen 
is overbekend, te weten: de socialistische/mandstische 
republiek der Nederlanden op basis van een eenpartij-
stelsele 
"Vastgesteld moet worden, dat krachten in onze semen-
!eying  zich richten tegen het gezin als de hoeksteen van 
once samenleving.° 
"In deze fase zullen de activiteiten worden gericht op het 
bijeenbrengen van een zo groot mogelijk aantal 'top-
mensen' uit de verscheidene disciplines van onze sa-
menleving, teneinde zodoende een breed en solide 
draagvlak van kennis on ervaring to verwerve.n.° 
Deze brief werd niet verstuurd toen Troelstra een poging 
tot revolutie deed, maar anno 1988. Ons Koninkrijk zocht 
lopmensere. Wat zou zo'n extreem-rechtse partij-in-op-
richting  onder topmensen verstaan? 
In ieder geval kennelijk de ko6rdinator van het geheel, 
De Roode. 
Andere initiatiefnemers zijn onder andere prof. H.J. van 
den Berg, die op 21 mean 1984 een eredoktoraat kreeg 
van de Universiteit van Oranje-Vrijstaat in Zuid-Afrika. 
Van den Berg kreeg in 1963 de jaarlijkse erepenning van 
de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging voor zijn in-
zet met betrekking tot de goede verstandhouding tus-
sen Nederland en Zuid-Afrika. 
Een andere bekende naam is de homeopaat dr. P. Klei-
nepier, die in het verleden zeer aktief is geweest in de 
Kritische Nederlandse Ondernemers, de ultra-konserva-
tieve werkgeversorganisatie. 
Ook de generaal-majoor der mariniers b.d. A.M. Luijk is 
van de partij. Deze zat tot en met 1985 in het komitee 
van aanbeveling van het ABC en was sekretaris van de 
Stichting  Geestelijke Weerbaarheid. 
Prof. dr. H.A. van Oort, onder andere lid van de ultra-ort-
hodoxe rooms-katholieke organisatie Opus Dei, die bij-
voorbeeld de Spaanse diktator Franco aktief heeft ge-
steund. 
Als laatste van de negen initiatiefnemers noemen we B.J. 
de Vries. Inderdaad, de voormalige sekretaris van de 
fascistische CVP. 

v ULU WIS. luvIG EMIG Nederland aithci maar 
voor Sinterklaas moet spelen als het om 
alloobtonen gaat. En ik ben er een tegen- 
stander van dat aara etnische rninderhe-
den in Nederland hun elgen teal en cul- 
tuur wordt onderwezen. Want so 
ontstaan subeulturea als gevolg wear-
van de Nederlandse eultuur degenereerta 
Wij hebben toga al de edging om ons na-
tionale &toed en or= egen geschiede-
rds te verwaarlozen. Dat leldt tot culture-
le genocide. We raoeten erg oppassen 
voor.de opmars van de Islam in Europa. 
In Nederland wonen nu al 400.000 Isla-
mieten en er wordt steeds vaker gepro-
beerd ore bekeerlingen te winnen onder 
de Nederlandse bevolking. De christelij-
ke partijen zouden daarop een afdoende 
antwoord moeten geven.' 
In Nieuwsbrief nr. 36 trok u een vergelij-
king tussen de berechting van twee jo-
deniongene, de inmiddels overleden 
Maurits de Vries (Zwarte Jopie) en Jules 
Croiset. U schreef dat je in Nederland 
kennelijk zware misdrtfven kunt plegen, 
gelegitinzeerd door een oorlogstrauma, 
dat er tussen Zwarte Jopie en de rijke 
jood tilt het toneelstuk Het vuil, de stad 
en de dood van Fassbinder duidelijke 
overeenkomsten bestaan, dat een food in 
Nederland die een siitglljder nzakt, co-
als Croiset, niet wordt veroordeeld maar 
ziek wordffieffkiaterci U vroeg zich cif of 
joden op een merer clemente hooding van 
de rechter:mogen rekenen dan 'de door-
-sneeverdachte van Nederlandse of 
kornst'. Dat zijn antisemitische opmer-
kingen. 
°Ik heb Zwarte Jopie en Jules Croiset jo-
denim:Tens genoemd orndat dit in Am-
sterdam een aanvaarde term is. Dear be-
decide ik Wets denigrerends mee. Je kan 
in Nederland overal tegenaan schoppen, 
maar zodra het over joodse volksgenoten 
gaat ligt de oak gevoelig. Dan. kan er 
veal niet meer.Daarbij komt dan ook nag 
mijn bezwaar dat je in ons land vanuit de 
psychiatrie at snel wordt vrijgepleit. Dat 
zag  je ook met Ferdi E., de moordenaar 
van Gerrit Jan 4eljn.' 
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De ex-sekretaris van de CP, Danny Segers, in Het Parool 
van 16 juni 1988: 
"Pas als Janmaat van het toneel is verdwenen, aldus 
Segers, kan door een nieuwe leiderworden getracht om, 
net als Le Pen in Frankrijk, zo'n 15 procent van het 
electoraat achter zich te krijgen, dat rechts staat van 
CDA en WD. Een man die een dergelijk initiatief bij 
uitstek van de grond zou kunnen krijgen, aldus Segers, 
is een kolonel b.d. der mariniers die eerder 'gillend is 
weggelopen' uit de Centrumpartij wegens de strapatsen 
van Janmaat, aldus zijn voormalige bondgenoot." 

In juli 1990 werd De Roode lid van het komitee van 
aanbeveling van het ABC. 

Dit zijn zo'n beetje de achtergronden yen de woordvoer-
der en de twee organisatoren van de expeditie naar 
Joegoslavie: Broer Wiersma, onder andere ex-vice-voor-
zitter van een klub van Vlaamse Waffen-SS-ers (Sint 
Maartensfonds) en het gewelddadig-fascistische Voor-
post en thans CD-er; Douwe van der Bos, ex-hoofdbe-
stuurslid van de CP, last hebbend van racistische en 
anti-semitische oprispingen en thans voorzitter van het 
ABC en aktief CD-er; en H.C. de Roode, die toch wel 
opvallend vaak verkeert in het gezelschap van oud- en 
neo-nazi's, oud-hoofdbestuurslid van de CP, en lid van 
het komitee van aanbeveling van het ABC. 

We zijn zo uitgebreid ingegaan op deze drie figuren, 
omdat het de drie meest aktieve mensen waren bij het 
ronselen van huurlingen voor de Joegoslavische expe-
ditie. Na het lezen van dit hoofdstuk zal de lezer hopelijk 
begrijpen, dat wij niet op voorhand rotsvast overtuigd 
zijn van de demokratische opvattingen van deze drie 
heren. En dat wij er niet zonder meer van overtuigd zijn, 
dat de door hen geronselde circa honderd potientele 
huurlingen ook niet, als het aan hen ligt, binnen Neder-
land aktief zouden kunnen worden in hun anti-kommu-
nistische zendingsdrang. 
In latere hoofdstukken zal bovendien blijken, dat er nog 
tal van andere kontakten zijn tussen het ABC, de Neder-
lands-Kroatische Werkgemeenschap en fascistische 
groepen. 

De Nederlands-Kroatische 
Werkgemeenschap (NKW) 

Op 2 november 1991 wordt door de NKW.  een persbe-
richt verspreid. Het sekretariaat van de NKW is gevestigd 
op een postbus in Wolvega. Deze postbus staat op 
naam van Douwe van der Bos, die tevens voorzitter is 
van het ABC en hoofdredakteur van de Nieuwsbrief van 
het ABC. Nog in 1991 werd deze postbus, volgens het 
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Naast de al genoemde Wiersma, Van der Bos en De 
Roode staan er nog enkele opmerkelijke namen op de 
lijst van het 'steunverlenend comite' van de NKW: 
Otto Boerstra uit Vreeland: per 30 september 1983 lid 
van de CP geworden. In het eerste nummer uit 1984 van 
het bled Centrumnieuws van de CP stond een gedicht 
van hem: 

"WAAKT!! 
Centrumpartij let op Uw zaak, 
want de wolven loeren. 
Blijf rechtop en denk maar vaak, 
laat ze maar ouwehoeren. 
Want wij weten waarvoor we staan, 
en waarvoor we vechten. 
Voor het Nederlands bestaan, 
voor onze Nederlandse rechten. 
Wij zijn geen nazi of racist, 
of wat ze ook beweren. 
Immers, de pers beslist, 
wat ze ons aan gaan smeren. 
Maar het yolk van Nederland 
gaat de ogen open. 
Velen in ors vaderland, 
laten zich niet verkopen! 
Nederland staat op een kruispunt, 
welke weg zal zij gaan? 
Echter, het hedendaagse standpunt, 
voert ons op de afgrond aan. 
Met een mengelmoes van volk'ren, 
is ons land geen Holland meer. 
En als wij dat gaan vertolken, 
zijn wij dan plotseling Nederlands smeer? 
Samen zetten wij de schouders 
onder deze maatschappij. 
Want het erfdeel van onze ouders, 
geven wij niet zomaar vriji 
Wij laten onze kinderen 
geen verrotte maatschappij! 
Waar een heel groot deel nu 'hell' zoekt, 
MAAR DAAR HOREN WIJ NIET BUM II° 

Tot zover de dichtader van adjudant der mari-
niers b.d. Boerstra uit Vreeland. 

In de 'Nieuwsbrief ABC' uit juni 1390 wordt met instern-
ming William Bennet, de koordinator van het Amonikaan-
se anti-drugsbeleid, aangehaald die "geen Morels be-
zwaren" heeft tegen het onthoofden van 
drugshandelaren. Verne van ons om drugshandelaren 
in bescherming te willen nemen, maar terug near de 
middeleeuwen hoeft nou ook weer niet. Bovendien hob-
ben de Amerikanen nogai de neiging om ails soorten 
drugs over den kam te scheren. Een onderscheid tussen 
een kieine hash-dealer en een grote organisatie die 
herotne smokkeit is ook in de 'Nieuwsbrief ABC' nergens 
te vinden. 
In hetzelfde nummer staat een Wikel van ens J. Brern-
mer uit Amsterdam, kandidaat voor de CD bij de Tweeds 
Kamerverkiezingen in 1986 en handtekeningenzetter 
voor de CP'86 bij de statenverkiezingen in 1991. Enkele 
citaten: 
"Ails drugsverslaafden, die inners vocr 90 % van de 
kriminaliteit verantwoordelijk zijn, oppakken en opsluiten 
in een afkickcentrum. (...) 
En als de politie dit karwei niet aandurft, dan client 'de 
politiek' maar eenheden van het leger, bijvoorbeeld ma-
nniers of commando's in te zetten. (...) 
... hoop ik dat er zoveel knokploegen in Amsterdam 
komen dat de politie machteloos zal toezien." 
Alweer een pleidooi om het leger in vredestijd politieta-
ken te laten vervullen. En wij zouden niet echt gerust zijn 
bij het ontstaan van knokploegen, gevormd door veron-
trusts burgers. Die hebben nogal eens de neiging om 
&Iles wat afwijkt van een bepaalde norm aan to pakken. 
Wie most bovendien bepalen wee er verslaafd is en wie 
niet? Een gemiddelde marinier? Een zojuist besiolen 
winkelier? 

De Nieuwsbrief van het ABC uit september 1990 bevat 
twee artikelen van de Willem Vreeswijk, onder meer 
gemeenteraadsiid en lid van de Provinciale Staten voor 
de Centrumdemocraten in Utrecht. De stukken gaan 
over kriminaliteit en over de terreur van het ANC in 
Zuid-Afrika. 
In hetzelfde nummer staat een tarnelijk chaotisch artikel 
van Rebecca Bremer uit Oldelarner, waarin kriminaliteit, 
ontkerkelijking, sex, milieuvervuiling, enz. allemaal met 
elkaar in verband warden gebracht: 
'Maar uiteindelijk is er een die zal oordelen. De Pechter! 
Maar aangezien velen zijn afgesneden van Die Bron en 
hem niet meer willen erkennen als de Schepper God, 
zijn velen hun eigen ethiek gaan bepalen en hebben 
daarmee hun vele traditionele waarden en nornrien ver-
legd. 
Neem bijvoorbeeid de sexuele revolutie in Nederland. 
Wat slechts enkele jaren geleden nog taboo was zoals 
homofilie, pedofilie, incest en andere sexuele afwijkin-
gen is nu een 'normaal' verschilnsel geworden. 
Het wordt bovendien iestimuleerd door diverse, mil/ear 

Volgende opmerkelijke naam is A. van Houten 
uit Geleen, tevens bestuurslid van het ABC en 
redakteur van de Nieuwsbrief van het ABC, waa-
rin hij wordt omschreven als 'defensiespecialist'. 
Van Houten is lid van de NatRes,. het Korps 
Nationale Reserve. 
Een citaat uit een artikel van de defensiespecia-
list in de Nieuwsbrief van het ABC van juni 1990: 
"(...) met de 'know how' die bestaat binnen de 
krijgsmacht en met de middelen die deze krijgs- 
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Douwe van der Bos en dat van Broer Wiersma. Het 
nummer van Van der Bos wordt ook gebruikt door het 
ABC. 
Wiersma en Van der Bos zijn in het vorige hoofdstuk at 
uitputtend behandeld. 
In de persverklaring van de NKW wordt klakkeloos de 
Kroatische propaganda overgenomen (nogmaals, om 
misverstanden te voorkomen: de samenstellers van 
deze brochure nemen geen standpunt in in de huidige 
Joegoslavische burgeroorlog. Wij hebben wel een, naar 
wij menen gezond, wantrouwen tegen de oorlogspropa-
ganda van beide strijdende partijen). 
Enkele citaten: 
"Op grote schaal worden er door de Stalinistisch gedoc-
trineerde Federate troepen misdrijven gepleegd en 
wordt er een fysieke en culturele genocide gepleegd. 
De conventie van Geneve wordt derhalve met voeten 
getreden en standrechtelijke executies van krijgsgevan-
gen Kroaten vinden regelmatig pleats. 
Planmatig wordt de gehele infrastructuur van Kroatie 
door de Serven vernield en er zijn reeds meer clan 200 
kerken, kloosters en tal van monumenten door het krijgs-
geweld vernietigt. 
(.,) 
Hlermee ligt er een basis vet& voortzetting van de we-
reldoorlog die in 1914 begon en als een veenbrand 
ondergronds is blijven voortwoekeren. 
(...) 
Vanaf vandaag zal worden gestart met een campagne 
gericht op het werven van Nederlandse vrijwilligers om 
de Kroatische Gardes te versterken. 
Deze vrijwilligers kunnen zich aansluiten bij de at in 
Kroatie aanwezig zijnde Amerikaanse, Duitse, Schotse 
en overige formaties." 

In het NRC-Handelsblad van 6 november 1991 staat een 
artikel, waaruit blijkt dat veel in Kroatie vechtende bui-
tenlanders bepaald niet vies zijn van nationalistische 
gevoelens. Uit de inleiding: 
"Dat juist de Centrum Democraten, of vergelijkbare ex-
treem-rechtse groepjes in Europa zich bezighouden 
met de werving van vrijwilligers voor Kroatie, zegt mis-
schien weinig over de merites van de oorlog daar, maar 
het is niet volstrekt toevallig. De pretentie van de Kroati-
sche regeerders, dat hun republiek de 'Europese be-
schaving' verdedigt tegen een soon 'Balkan-barbarij', in 
het onderhavige conflict gerepresenteerd door Servie, 
sluit aan bij een bepaalde Europa-mystiek die in ex-
treem-rechtse kring gretig aftrek vindt." 
(Opvallend is trouwens weer het kleinerende taalge-
bruik: extreem-rechtse groepJES. Deze 'groepjes' halen 
onderhand in sommige delen van Europa twintig pro-
cent of meer van de stemmen!) 

aan het internationale terrorisme. 
(...) 
Overigens, maar dat is een puur persoonlijk 
standpunt, vind ik het altijd een beetje hypocriet, 
dat zij, die uit humanitaire beginselen zd• afwij-
zend staan tegenover de doodstraf, geen enkele 
moeite hebben met het doden van onschuldige, 
ongeboren kinderen." 
Een pleidooi om, in voile vredestijd, het leger 
politietaken to laten uitvoeren. In tal van Zuid-
amerikaanse landen zijn daar bij de bestrijding van het 
terrorisme ook zeer goede ervaringen mee opgedaan, 
zo hebben wij vernomen. 

De sekretaris van het ABC, Jeroen Y. Woudstra uit 
Sneek, is lid van het steunverlenend komitee van de 
NKW. In 1991 zette hij bij de Statenverkiezingen zijn 
hancttekening voor de Centrumdemokraten, en zelf was 
hij bestuurslid en kandidaat van de Vereniging Appel 
Bestrijding Criminaliteit, die in 1990 deelnam aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden. 
Woudstra is werkzaam als sergeant op de luchtmacht-
basis Leeuwarden. 
Tjitze C. Steensma uit Leeuwarden was eveneens kan-
didaat voor de Vereniging ABC bij die gemeenteraads-
verkiezingen, en in 1991 zette hij zijn handtekening voor 
de CD bit de statenverkiezingen. Verder vinden we nog 
enkele Kroaten en oud-militairen op de lijst van het 
steunverlenend komitee. 
In feite is het volledige bestuur van het ABC lid van het 
steunverlenend komitee, behalve de penningmeester. 
Op die lijst staat staat ook nog een andere man, P.G. 
Zillen, uit Brunssum, die sergeant-majoor is bij de Nat 
Res. 

Wij hebben de afdeling voorlichting van Defensie gebeld 
met de vraag of je als aktief dienend militair (Woudstra) 
of als lid van de NatRes (Van Houten en Zillen) huurlin-
gen n-.ag ronselen. Defensie was bijzonder ongelukkig 
met dit initiatief, maar zolang deze aktiviteiten niet in 
uniform gebeuren, of met faciliteiten van Defensie zeg-
gen zij daar niets aan te kunnen doen. Ons blijft het 
vreemd voorkomen. 

Het ABC van de zwarte hemden 

In dit hoofdstuk willen we de ideeen van het ABC na de 
overname door een aantal CD-ers bekijken, dat is vanaf 
medio 1987. Al voor die tijd was de 'Nieuwsbrief ABC' 
uiterst rechts, maar vanaf medio 1987 wordt het ABC al 
snel een openlijk fascistische organisatie, zoals onder 
andere blijkt uit de 'Nieuwsbrief ABC'. 

Honno-cafe's verrijzen als paddestoeien uit de grand. Er 
is zelfs een kostbaar homo-monument aogericht in Am-
sterdam! Een visuele bevestiging dat sexuele afwijkin-
gen een normaal verschijnsel zijn gewoden, wat uitein-
delijk moet leiden tot goedkeuring door de 
samenleving." 
Rebecca Bremer zal met die zwaar gesubsidieerde or-
ganisaties toch niet een organisatie ale de Heldrings-
tichtingen ('Zetten') bedoelen? Wij kennel in leder geval 
geen instellingen, al dan niet gesubsidieerd, die incest 
bevorderen. 
Ook uit dit • nummer halen we een vake,  door het ABC 
gebruikte truuk. Tot onze verbazing staat er een artikel 
in, ondertekend door Officier van Justitie mr. J. Oosterhot 
uit Maastricht. Schrijvers van dit kaliber zouden de in-
druk kunnen wekken, dat de Nieuwsbrief van het ABC 
een gedegen blad is. Inmiddels werkt mr. Oosterhof in 
Almelo. Mr. Oosterhof heeft nooit lets geschreven voor 
de Nieuwsbrief van het ABC. In werkelijkheid zijn alleen 
de twee laatste zinnen van het artikel van hem afkomstig. 
Ze zijn willekeurig geplukt uit een door hem in 1986 
uitgesproken requisitoir bij een rechtziffing in Maast-
richt. Er wordt echter niet vermeld dat het om een citaat 
gaat, on op die manier krijgt mr. Oosterhof het hale artikel 
in zijn schoenen geschoven. Mr. Oosterhof distantieert 
zich volledig van het ABC en van de CD. 

Een soortgelijke worm van misleiding weral ook ai in 1988 
uitgehaald, maar toen op veal grotere soiaal. in dat jaar 
vraagt het ABC aan alle Nederlandse gemeenten een 
subside van een dubbeltje per inwoner. In de subsidie-
aanvraag wordt onder andere gemeld, dat men een dam 
wil opwerpen tegen "steeds rneer milieu, drugs- en alco-
holproblemen, aids, racisme, woningnood en snel toe-
nemende kriminaliteit." Voorzover bekend heeft het ABC 
nergens deze subsidie gekregen. Met geheel ten on-
rechte, want tot deze subsidie-aanvraag heeft het ABC 
zich nooit druk gemaakt over milieu, racisme  woning-
nood. Via een subsidie-aanvraag die barstte van de 
leugens werd geprobeerd zo'n anderhalfrniljoen gulden 
binnen te halen. 
De Leeuwarder Courant schreef in juni 1988 hierover 
onder andere: 
9n dit subsidieverzoek beweerde de stichting een be-
langrijke bijdrage to hebben geleverd aan de onlangs 
bij de Tweede Kamer ingediende note Samenleving en 
Criminaliteft. 'Dit is pertinent onwaar', schreef de redac-
tie van SEC (Samenleving en Criminaliteit), een bulletin 
van de ministeries van justitie en binnenlandse zaken, 
onlangs onder de kop 'Verwarring alom over brief van 
ABC'. 
SEC: 'Er wordt bedoeld het rapport Samenleving en 
Criminaliteitsbestrijding van ander andere de stichting 
ABC zelf. Dit rapport staat bol van de generalisaties over 



zijn van het ontstaan van een Vierde Rijk. De mensen, 
die een soepeler asieibeleid voorstaan (de "asielfana-
ten") worden door Ritter omgetoverd in mensen, die 
"geestelijk-psychische defecten" losmaken binnen "Duit-
se machtsgroeperr. Daarmee worden zij verantwoorde-
iijk voor het opkomende nazisme. Bij nazisme van exces-
sen spreken is hoe den ook al verdacht, want het 
nazisme zelf was en is een exces. 

van een aantal drastisehe maatregelen. 

Aldus in meervoud opgemaakt. 

Met vriendelijke groet, 

In 1990 nem het ABC deel aan de gemeenteraadsver-
kiezingen in Leeuwarden. Een recensie over het pro-
gramme: 
"Er goat in Leeuwarden veel veranderen als het ABC de 
macht krijgt. Geen vervroegde invrijheidsstelling van 
zware criminelen rneer, heroverweging van de dood-
straf, Iegitimatieplicht voor iedereen, opsporing en 
rechtsvervoiging van besmette prostituees, handhaving 
van grenscontroles na 1992, geen asielzoekers, uitroei-
en van terreur en uitwijzing van criminelen naar het land 
van herkomst en terechtstelling aldaar. Het zijn nog maar 
een pear ABC-actiepunten. 
Wat zegt u? Allemaal geen bevoegdheden van de ge-
meenteraad? Nou ja, geeft niet, het ABC was toch alleem 
maar uit op een beetje publiciteit voor hun fascistdde 
ideeene 

Ult het Sneker huis-aan-huis-blad 'Wild en Zijd' van 10 
lamer' 1990: "Naast het verzwaren van straffen voor 
allerlei misdrijven is Stichting ABC ook voor legitimatie-
plicht en geregelde controle en registratie van risico-
groepen inzake aids, lepra en tbc.° 

Opmerkelijk is het ons nook eerder opgevallen probleem 
van de iepra in Nederland... 

De misleidende propaganda die het ABC rond de ge-
meenteraadsverkiezingen maalcte schiet zelfs de Leeu-
warder politie in het verkeerde keelgat. Kommissaris 
Jorna, waarnemend korpschef van de politie Leeuwar-
den, bestempelt in de Leeuwarder Courant van 20 maart 
1990 de manier waarop het ABC omspringt met krimina-
liteit als "borrelpraat° on °pertinent onjuisr. Kommissaris 
Joma: 
In het programme van het ABC heeft men het over Aids 
in Amsterdam, Tilburg wordt erbij gehaald. Uitroeien van 
de terreur... Wat is dat, terreur? Hier... lustmoordenaars, 
wet vreselijk allemaal. lk kan me niet aan de indruk 
onttrekken, dat men nooit de moeite heeft gedaan om 
kennis to nemen van de situatie in Leeuwarden. Men 
stuurt zomaar elle landelijke problemen op zo'n stall at. 
Hoe kan een Van der Bos die mening erop na houden. 
Wet is zijn beeld van deze stad?" 
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Een aardige is ook het gedicht van de CD-er C.A. Freek-
enhorst. Hoewel het niveau van een zeer gemiddeld 
Sinterklaasgedicht niet overstijgend, legde dit een ware 
zwerftocht door extreem-rechts Nederland at. Het be-
gon bij het extreem-rechtse Mijn Opinie en Imam via de 
Nieuwsbrief van het ABC en CD-Actueel (het bled vari  
Janmaat) in de openlijke nazi-bladen JFN-Nieuwt De 
Vikinger (de uitgave van de Viking Jeugd). Een strofe: 

"Wear kerken sterven door de sloper, 
geheel van pracht en praal ontdaan. 
Mijn God, - U zal het niet geloven, 
er komt daar een moskee to =an.' 

Het aantal moskeeen in Nederland blijft onze extreem-
rechtse on fascistische landgenoten tot grootse poeti-
sche ontboezemingen aanzetten. Men krijgt de indruk, 
dat het aantal moskeeen in de tienduizenden most lo-
pen. 

Genoeg over de onsmakelijke ideeen van het ABC. 
Duidelijk is, dat het ABC niet te beroerd is om, als dat zo 
uitkomt, te liegen alsof het gedrukt staat, zoals in de 
subsidie-aanvraag. Als voorzitter van het ABC en hoofd-
redakteur van de Nieuwsbrief ABC' is huurlingen-ron-
selaar Van der Bos hiervoor rechtstreeks verantwoorde-
lijk. 

Het ABC van de stoere 
Holiandse knapen en de frisse 

Hollandse meiden 

Sekretaris van het ABC is de beroepsmilitair Jeroen 
Woudstra uit Sneek. Woudstra werkt op de vliegbasis 
Leeuwarden en is ook lid van het steunverlenend komi-
tee van de Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap 
(NKW), die de expeditie near Joego-Slavie zou organi-
seren. 

• 

Over Woudstra is verder niet zo erg veel bekend. Hij 
schrijft regelmatig in de Nieuwsbrief van het ABC. In het 
nummer van september 1991 geeft hij een overzicht van 
gedurende een week in Zwolle gepieegde misorijven. 

AqP-Penningmeester Jetty de Snaijer zette bij oe Twee-
-de Kamerverkiezingen uit 1987 zijn handtekening voor 
de CD, en in 1986 was hij aanwezig op het door aktivisten 
verstoorde kongres van de CP in Kedichem. 

Bestuurslid A.A. van Houten uit Geleen zit ook in het 
steunverlenend komitee van de NKW. Hij gaat coor het 
!even als de 'defensiespecialist' van het ABC, on pleit in 
de Nieuwsbrief voor het inschakelen van het leger voor 
politietaken. Van Houten is ook eindredakteur van die 
Nieuwsbrief. 

Als erelid van het ABC wordt genoemd K.G. Postmus uit 
Leeuwarden. Postmus is de voormalig voorzitter van de 
kring Friesland van de CP. Postmus heeft zijn erelidmaat-
schap bepaald moeten verdienen. Als lid van de parket-
politie raakte hij omstreden, toen het voormalige Friese 
bled 'De Nije' zijn bestuursfunktie bij de CP onthulde. 
Dat was al in 1984. 
In 1986 zette hij bij de Tweeds Kamerverkiezingen zijn 
handtekening voor de CP. In 1990 deed hij hetzelfde bij 
de gemeenteraadsverkiezingen voor het ABC, dat deel-
nam in Leeuwarden. Hoeeeer ABC en CD een pot nat is 
blijkt uit het feit, dat hij vervolgens in 1991 bij de staten-
verkiezingen de lijst van de CD inleverde. 
Douwe van der Bos schrijft in de ABC-Nieuwsbrief uit 
september 1990 over hem: "Gedreven door idealisms 
en bezorgdheid om de Nederlandse toekomst, sloot hij 
zich aan bij een politieke partij die, noch links, • noch 
rechts, genoemd kan worden en vervulde een bestuurs-
functie in de kring Friesland, totdat hij onder druk van 
anti-democratische krachten deze functie op moest ge-
ven." 
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de criminaliteit en haar oorzaken'. De in het subsidiever-
zoek van ABC gelegde 'link met de kabinetsnota Semen-
!eying en Criminaliteit bleek voor de grootste verwarring 
te zorgen bij gemeenten. Veel gemeenten wisten niet 
wat ze met het subsidieverzoek van ABC aan moesten', 
aldus SEC. 
Van der Bos spreekt van 'een betreurenswaardige fout'. 
Een tout, die overigens werd herhaald in de dit voorjaar 
verschenen ABC-Nieuwsbrief 36. Daarin was de 'letter-
lijke tekst' van de subsidie-aanvraag opgenomen, inclu-
sief die 'four.' 

We gaan weer verder met de Nieuwsbrief van het ABC. 
Meart 1991, een artikel met de pakkende kop "Invasie 
van asielzoekers", waarin wordt betoogd dat de voorge-
nomen verharding van het asielbeleid bij lenge na niet 
ver genoeg gaat. Halverwege dit artikel is in vette letters 
zomaar een kop neergepoot: "DRUGHANDEL VOOR 
50% IN HANDEN VAN VREEMDELINGEN". 
September 1991, het laatst verschenen nummer van de 
Nieuwsbrief: "Dat regeerders niet adtijd vooruitzien, is 
hier wel erg duidelijk near voren gekomen. Zonder voor-
afgaande studie of enig overleg met de bevolking liet 
men ons land van een nationale eenheid veranderen in 
eon multi-nationale en multi-raciale staat, zonder de 
bevolking daarop voor te bereiden." 
In dit nummer staan illustraties, die zijn overgenomen 
van het Vlaams Blok en het blad Revofte, uitgegeven 
door het fascistisch-gewelddadige Voorpost, en van 
Europawinkel. Deze laatste 'winker word ooit opgericht 
door Xavier Buisseret, die in 1976 uit de inmiddels ver-
boden Vlaamse Militanten Orde stapte, omdat deze niet 
radikaal genoeg was. Buisseret sloeg ooit zest homo's in 
elkaar. De Europawinkel is overigens door de Belgische 
iustitie verboden, wegens onder meer het verspreiden 
van lektuur die de vervolging en moord op .de joden 
gedurende de Tweede Wereldoorlog ontkende. 
Alslaatste voorbeeld halen we een boekbespreking aan 
van het book 'Sturm auf Europa', geschreven door Man-
fred Ritter. Ritter was landsadvokaat in Beieren, en werd 
near aanleiding van dit boek van zijn funktie ontheven, 
een niet geringe prestatie in het hedendaagse Beieren. 
Ritter is of was voorts beStuurslid van de National Demo-
kratische Partei Deutschlands, de NPD, een Duitse neo-
nazi partij. Uiteraard wordt het boek van Ritter met in-
stemming ontvangen. Een citaat uit de recensie: 
In de Duitse machtsgroepen, door de jaren heen, stelt 
Ritter 'een geestelijk-psychisch defect' vast, dat o.a. zijn 
oorzaak zou vinden in 'de neiging tot exces, die velen 
klaarblijkelijk aangeboren is'. Volgens Ritter waren 'de 
excessen van het Derde Rijk geen toevallige ramp'. 
Ritter op blz. 89: 'Een mislukte Duitse politiek was toon-
aangevend medeverantwoordelijk voor de twee Europe-
se rampen van doze eeuw. Willen de Duitse asielfanaten 
onze Europese buren voor de derde mad in deze eeuw 
4---4..t.ackaiteutaaSsaki 

Warns, 23 november 1988 

Mijne Heren, 

Het is ons bij herhaling gebleken dat er vanuit - Uw kringen kennelijk 
mededelingen aan vertegenwoordigers van de media warden gedaan die 
gemakkelijk kunnen worden gekwalificeerd als laster. 
De goede naam van de Stichting ABC wear U jaren mee hebt samengewerkt, 
wordt zo regelmatig ter discussie gesteld, c.q. geschaad. 

Na onze gerste en tevens laatste gezamenlijke vergadering en de kennis-
making met Uw organisaties en het schaamteloze optreden van een aantal 
Uwer, ten overstaan van'ondergetekende en een deel van het nieuwe ABC-
bestuur, maar zeker ten aanzien van Mevrouw Koudijs-Andriesse, die 
jarenlang in goede harmonie met.0 heeft samengewerkt, is dit optreden 
als zeer vefnederend en kwetsend ervaren. 
Om nog maar niet te spreken over de vergadering van 13 januari 1988, 
waarbij ons bestuur zelfs niet werd uitgenodigd en Uw vergadering op 
"democratische" wijze unaniem besloot onze Stichting voor verdere-, 
deelname uit te sluiten voor verdere deelname, aan het overlegverband. 
Dit alles zander opgaaf van redenen en zonder recht op weerwoord onzer-
zijds 
Moet daze handelwijze Uw "democratische gezindheid" illustreren? 

Indien ons aanwijzingen blijven bereiken dat er van Uw zijde mededelingen 
over onze organisatie aan de media worden gedaan die als lasterlijk 
e.g. schadelijk kunnen worden ervaren, zullen wij een en ander op zijn 
juridische meritus gaan onderzoeken. 
Tevens wit ik U wijzen op het feit dat wij over belangWekkend documentati 
materiaal beschikken, waarvan de inhoud bijzonder interessant is voor 
bepaalde journalistieke kringen en een grate landelijke organisatie die 
bekend, is. p haar Anze v or. ,"Clua 



Als redakteur treffen we verder nog aan drs. A.M. Fis-
caai. Dit is een pseudoniem, dus als een van de lezers 
soms weet wie dit is... 
Fiscaal heeft regelmatig in de Nieuwsbrief geschreven, 
onder andere in oktober 1989 een artikel samen met 
Douwe van der Bos. In dit artikel worden alle islamieten 
tot een soon Khomeiny-aanhangers verklaard (lets wat 
extreem-rechtse en fascistische organisaties voortdu-
rend doen). Het artikel staat bol van de vage verdacht-
makingen en bangmakerijen aan het adres van in Ne-
derland wonende islamieten. Ook wij hebben weinig op 
met islamitische (of christelijke, of boeddhistische, of...) 
fundamentalisten, maar het is bekend dat die in Neder-
land slechts een zeer kleine minderheid vormen. 
De slotpassage van dit artikel: 
"Het is een weinig geruststellende gedachte wat voor 
Europa oils in het vooruitzicht wordt gesteid. Een Euro-
pa dat meer dient te zijn dan een Europa van de multi-
nationals en internationalisten en verdedigd moet wor-
den door politici als Van der Broek en Korthals Altes. 
Misschien moeten wij, wie de verdediging van de vrijheid 
van meningsuiting zo na aan het hart ligt; evenzeer als 
de verdediging van dat kostbare en springlevende ert-
good dat de westerse cultuur nu nog is, zo'n verdediging 
oak vooral niet overlaten aan dat soon opportunisten." 
Je vraagt je af en toe toch werkelijk af, of mensen met dit 
soort ideedn soms heimwee hebben naar de tijd van de 
kruistochten en de heilige oorlogen. Dit soort verdedi-
gers van de christelijke beschaving is net zo fundamen-
talistisch als de aanhangers van Khomeiny. 

In het komitee van aanbeveling van het ABC komen we 
een hele serie oude bekenden tegen. 

Ir. C. van Driel van Wageningen uit Bilthoven. Al lid vanaf 
augustus 1981 en gewoon lid gebleven, oak na juni 
1987. Van Driel van Wageningen is voorma!ig topman 
van de Shell. 

lng. W.J. Woud uit Sneek, lid van het komitee van aan-
beveling vanaf maart 1991, stand bij de statenverkiezin-
gen in 1991 kandidaat voor de CD in Friesland. 

Mr. R.C. Sangster uit Den Haag heeft zich in het verleden 
niet bij iedereen even geliefd gemaakt. In 1986 was hij 
voorzitter van het Comite Koninklijk Gouden Geschenk 
(CKGG). In het komitee van aanbeveling van deze klub 
zaten mensen als Philips-direkteur Wisse Dekker en 
kolonel Bosshardt van het Leger des Heils. Toen bleek, 
dat Sangster als tweede op de kandidatenlijst van de CD 
stand, brak enige paniek uit onder deze elite. Nadat ook 
nog bleek, dat sekretaris R de Jong van het CKGG zijn 
handtekening voor de CD had gezet, word het CKGG 
ijlings opgeheven. Sangster was ook lid van Oranje 
Hofstad, waar hij uit werd gezet wegens linancieel wan- 

De oud- en neo-nazi J. Kruls uit Amsterdam is al aan bad 
gekomen bij Douwe van der Bos. Kruls heeft in de oorlog 
vijf jaar vastgezeten in Suriname, werd daarna wapen-
handelaar, en is tot op de dag van vandaag aktief in tal 
van nazi-groepen, zoals het geheime anti-semitische 
Northern League en de groep random de weduwe Rost 
van Tonningen. 

Het volgende lid uit het komitee van aanbeveling van het 
ABC is ing. C.A. Overdorp uit Nijmegen, in decemb 
1988 erin gekomen. Al in 1982 was hij aktief in de CP. I 
1986 werd hij door zijn werkgever, de Provinciale Water= 
staat Nijmegen, voor de keuze gesteld: de CP Of zijn 
baan. Hij koos voor zijn baan, maar duikt nu dus weer 
op bij het ABC. 

Tot slot nog enkele namen uit het recente verleden van 
de ABC. 
In de ABC-Nieuwsbrief van december 1988 wordt als 
bestuurslid, als eindredakteur en als lid van het komitee 
van aanbeveling genoemd C.M.A. Diepeveen-de Jong. 
Diepeveen-de Jong is oud-lid van de CP on tegenwoor-
dig aktief bij de CD. Zij was lid van de onderzoekskom-
missie die in 1986 het funktioneren van de beruchte dr. 
W.J. Bruyn binnen het wetenschappelijk bureau van de 
CP onderzocht. Kennelijk verliep dit onderzoek tot tevre-
denheid van Bruyn, want in 1989 duikt zij op als voorzit-
ter van de Stichting Autochtoon Nederland, een stich-
ting waarvan Bruyn sekretaris was. 
Dr. W.J. Bruyn heeft onder andere het door Voorpost 
verkochte 'Het recht op apartheid' en 'De verdrongen 
rasfactor' geschreven. In 1990 werd hij gemeenteraad-
slid voor de CD in Amsterdam. Na een ruzie zit hij nu als 
zelfstandig lid in de gemeenteraad. 

Tot december 1988 zat in het komitee van aanbeveling 
mr. dr. A. Zeegers sr., die oak in de Nieuwsbrief van het 
ABC schreef. Ook Zeegers heeft een fors oorlogsverle-
den. Hij schreef een reeks artikelen in het NSB-blad 
'Nieuw Nederland' en werd lid van het anti-semitische 
Zwart Front. In de vijftiger jaren was hij mede-oprichter 
van de Partij Vrije Burgers. Een van de gevaren die de 
wereld bedreigden volgens deze partij was de atoom-
kracht, tenzij de blanken tijdig weer de heersers van de 
wereld zouden worden. Een puur racistische partij dus. 
Zeegers was verder onder andere intensief betrokken 
bij het OSL, de Kritische Nederlandse Ondernemers en 
tal van fundamentalistisch-christelijke organisaties als 
de Stichting Johannes Althusius. 
Op 16 maart 1990 hield hij een lezing voor Psuche Nikai 
uit Den Bosch over "de illusie van een multikurele semen-
!eying", waarin hij een reeks racistische uitlatingen deed. 

H. C. I) 

Bij het kort geding, dat de Stichting ABC in 1990 dreigde 
aan te spannen (en dat niet doorging) tegen het Fascis-
me Onderzoek Kollektief, het Friesch Dagbiad en de 
Leeuwarder Courant, werd door Douwe van der Bos de 
Utrechtse advokaat mr. E.N. Bouwman aangezocht. In 
1981 was hij Bouwman eens bestuurslid van het ABC. 
Bouwman is min of meer de vaste advokaat van de 
familie Goeree, de CP-er Vreeswijk, de CP, enz. Ook 
Bouwman vervult of vervulde tal van funkties in funda-
mentalistisch-christelijke organisaties, zoals de Neder-
landse Patienten Vereniging en het Gereformeerd Poll-
tiek Verbond. In het rechts-christelijke bled 'Koers' van 
11 april 1986 verklaart hij, dat de Pro-Life Ziektekosten-
verzekering Aids, die is opgelopen bij homosexuele 
kontakten, niet zal vergoeden. In die tijd was hq voorzitter 
van de van de verzekeraar. 
Naast de Kier beschreven kontakten tussen aan de ene 
kant het ABC en aan de andere kant fascistische en 
fundamentalistisch-christelijke groepen, zijn er nog tal 
van kontakte via minder bekende mensen. Zo schreef J. 
Bremmer een artikel in 'Nieuwsbrief ABC' uit juni 1990, 
en stand zij kandidaat voor de CD bij de Tweede Kamer-
verkiezingen in 1986. E. DrOge uit Leeuwarden tekende 
voor het ABC bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
1990, on stond kandidaat voor de CD bij de statenver-
kiezingen in 1991. S.M. Dijkstra uit Leeuwarden tekende 
voor het ABC in 1990, en stond op de verzendlijst voor 
het bled 'Manuscripten' van de weduwe Rost van Ton-
ningen. Hetzelfde geldt voor P.J. Pellen uit Leeuwarden, 
die tevens de kandidatenlijst voor het ABC inieverde. 

Centrumpartij (CP) en Centrumdemokraten (CD) 

Dit wordt een apart hoofdstukje over de verschijnselen 
extreem-rechts en fascisme in de politieke verhoudin-
gen. In het bijzonder de zogenaamde centrumatroming, 
dus de groepen CD en CP '86 (hierna gewoon CP 
genoemd). 
Wij hebben het idee, dat langzaam maar zeker een 
gewenning is ontstaan aan de denkbeelden, die vanaf 
ongeveer 1980 door (figuren van) CP en CD worden 
uitgedragen. Ook deze figuren zelf werden een 'nor-
maal' verschijnsel in de Nederlandse maatschappij door 
optredens op radio on televisie, artikelen in kranten on 
tijdschriften, het meedoen aan verkiezingen, zitting ne-
men in Tweede Kamer en gemeenteraden, enz. Met de 
gewenning is er een zekere mate van acceptatie voor de 
ideeen van deze lieden ontstaan. Niet in het minst, 
omdat oak de gevestigde politiek zich steeds meer 
schuldig maakt aan het versrpeiden en ten uitvoer bren-
gen van ideeen, die tien jaar terug nog het monopolie 
van extreem-rechts leken to zijn. 
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Aan de leden van het 

D.B. Centrumpartij 

Geachte mevrouw, geachte heren, 

Middels dit schrijven deel ik U mede dat ik met ingang van datum • 

dit schrijven mijn lidmaatschap van de Centrumpartij opzeg. Redenen 

welke daartoe hebben.geleid - zijn o.a. de'volgende: 

1. Het mijnerzijds ontbreken van enige vorm van verttouwen in de 

door het H.B. gekozen lijsttrekker t.w: de beer Bier. De beginselen 

waarop de Centrum Democratische gedachte is gefundeerd, vereisen een 

intelligente en karaktervaste vertegenwoordiging in de Tweede Kamer:' 

De wijze en de inhoud van de presentatie van de beer. Diet overtuigen 

mij in de visie dat deze essentiele kwaliteiten geenszins bij hem 

worden aangetroffen. 

2. De door het H.B. uitgesproken keuze van de heer Bruyn op 

de derde plaats van de verkiezingslijsz. De heer lituyn heeft mijns-

inziens duidelijk aangetoond - in het bijzonder in de uitvoering van 

zijn functie van voorzitter W.B. - totaal ongeschikt te zijn de C.F. 

in welke functie dan ook te vertegenwoordigen. 

Daar het H.B. kennelijk in haar keuze een andere opvatting is toe-

gedaan en de C.F. zich in meerderheid achter de hierboven genoemde 

personen heeft gesteld, is bij mij de verwachting niet meer aanwezig, 

dat de politieke opvattingen van de C.2. in de Tweede Kamer zullen 

worden vertegenwoordigd. 

voor, dat hij in Lelystad op straat aan voorbijgangers 
geld bood, als ze maar alsjeblieft hun handtekening voor 
de CD wilden zetten. 
Sangster schreef in het bled CD-Actueel van de CD in 
februari 1987: "haar als men nu zegt, dat Nederland in 
de eerste plaats voor de Nederlanders is, dan ben je een 
fascist en weer luistert iedereen naar de communisti-
sche propaganda. Help ons Nederland opnieuw te be-
vrijden van de illegale vreemdeling zoals u dat deed in 
1940-1945." 
Sangster is nog bij tal van andere extreem-rechtse en 
fascistische partijen betrokken geweest, zoals de Bur-
gerpartij voor Recht en Veiligheid en de Nederlandse 
Christen Democraten (niet te verwarren met het CDA). 
In januari 1989 geeft hij, als vermaard fascist, een inter-
view aan het Duitse anti-semitische nazi-blad 'Deutsche 
Anzeiger'. 
Bij de statenverkiezingen in 1991 is hij kandidaat voor 
de CD. 

Ook het volgende lid van het komitee van aanbeveling, 
mr. W. Beernink uit Dordrecht is een uitermate bekende 
figuur in extreem-rechts en fundamentalistich-chriStelijk 
Nederland. En ook hij kan of en toe een heimwee naar 
de Tweede Wereldoorlog niet onderdrukken, toen hij 
redakteur was van het blad 'Zwart Front' een uitgave van 
het fascistische Nationaal Front/Zwart Front. 
Beernink bekleed of bekleedde tal van funkties in funda-
mentalistisch-christelijke organisaties, zoals de Vereni-
ging tot Bescherming van het Ongeboren Kind, de Ne-
derlandse Patienten Vereniging en de Reformatorisch 
Politieke Federatie. Hij schreef in juni 1978 een artikel in 
African Express, het racistische bled van de anti-semiet 
Gooitzen van der Laan, over de Vlaams Nationale Partij, 
een van de voorlopers van het Vlaams Blok. Ook in het 
fascistische Europa Post heeft hij enkele malen geschre-
ven, onder andere in april 1968. 
In 1963 was hij mede-oprichter van de Nederlands Zuid-
afrikaanse Werkgemeenschap, een van de meest kri-
tiekloze ondersteuners van de apartheid in Zuid-Afrika. 
Ooit was zijn bijnaam 'de progressievenschrik'. Momen-
teel is hij onder andere prokureur in het proces, dat de 
Stichting Schadevergoeding mw. W.B. Schuurman heeft 
aangespannen tegen de Staat. Schuurman verloor on-
der nooit precies opgehelderde omstandigheden haar 
been in 1986 op het kongres van de CP in Kedichem en 
is tegenwoordig raadslid voor de CD in Den Haag. 

Kolonel b.d. H.C. de Roode is in een eerder hoofdstuk 
al uitvoerig behandeld. Hij is onder andere oud-hoofd-
bestuurslid van de CP, betrokken geweest bij de fascis-
tische Conservatieve Volkspartij en betrokken bij de 
oprichting van de extreem-rechtse politieke partij Rea-
listen Nederland. Vanaf begin 1990 is hij lid van het 
komitee van aanbeveling van het ABC. 



De verharding van het toelatingsbeleid voor politieke 
vluchtelingen is daar slechts een voorbeeld van, want 
ook op andere terreinen is sprake van verharding en 
verrechtsing van het beleid. Door het niet resoluut afwij-
zen van de (soms verhulde) racistische ideeen van CD 
en CP door de gevestigde politiek en door grote delen 
van de pers, ontstaat gewenning en acceptatie. Racis-
me wordt weer bespreekbaar, en niet alleen als grapje 
op street, maar in brede kringen van de samenleving. 
Dit is wat ook in veel van de ons omringende landen is 
gebeurd, wear extreem-rechts op tien tot twintig procent 
van de stemmen kan rekenen, of zelfs een reeele moge-
lijkheid hoeft om staatsmacht te verwerven, zoals in 
Frankrijk. 
Felt is, dat in Nederland extreem-rechts tot nu toe altijd 
hopeloos verdeeld is geweest, en bovendien gezegend 
was met een leider, die iedereen, die een bedreiging van 
zijn positie Ron betekenen, direkt uit de partij knikkerde. 
Felt is echter ook, dat 'de Nederlandse bevolking' niet 
progressiever of anti-racistischer is dan willekeurig wel-
ke andere 'bevolking' in West-Europa. En precles in dat 
licht moeten de uitspraken van Janmaats' vroegere me-
destander en huidige vijand Danny Seghers worden 
gezien: "Pas als Janmaat van het toneel is verdwenen, 
kan door een nieuwe leider worden getracht om, net als 
Le Pen in Frankrijk, zo'n vijftien procent van het elector 
raat achter zich te krijgen dat rechts staat van CDA en 
WD. 'n Man die een dergelijk initiatief bij uitstek van de 
grond zou kunnen krijgen, is een kolonel b.d. der marl-
niers die eerder 'gillend is weggelopen' uit de Centrum-
partij wegens de strapatsen van Janmaat.' (Parool 16 
juni 1988). 
Zoals we al gezien hebben, wordt hier H.C. de Roode 
bedoeld, de man van het ABC en de NKW. Inderdaad 
zou zo iemand in staat zijn om de nationalistische en 
extreem-rechtse ideeen en krachten in Nederland to 
bundelen tot een grote beweging of partij, die het in de 
verkiezingen beter zou kunnen doen dan CP en CD tot 
nu toe. In het naoorlogse verleden waren eerder partijen 
als DS'70 en de Boerenpartij tot hetzelfde in staat, met 
ongeveer dezelfde maatschappijvisie en politieke ach-
tergrond van leden en kader. 
Tenslotte willen we nog even kort belichten, wat voor 
ideeen de CP en CD de laatste tijd uitdragen, niet alleen 
om aan to toners dat ze inderdaad steeds openlijker 
fascistisch zijn, maar ook om de gewenning en de ac-
ceptatie door to prikken. 
In 1986 kreeg de CP het verbod opgelegd om nog langer 
de leuze "Schoner milieu ook door bevolkingspolitiek" to 
gebruiken. Als in 'De Groene' van 26 februari 1986 drs. 
Vierling (onder andere oud-bestuurslid van de CP) 
wordt gekonfronteerd met het felt, dat op CP-ledenver-
gaderingen in Rotterdam mensen met runetekens op 
hun kleding een duidelijke pleats innemen, antwoordt hij 
kribbig: "Dat zijn vaak kleine, donkere zalen. En dat daar 
dan mensen komen die vreemd uitgedost zijn, op welke 
eereeeeeeeee-e,eeeeeeeeeee.eee,e,e,eee.eeeeee,„„eee 	 

In de artikelen, die tot nu toe in de pers zijn verschenen, 
zijn enkele vragen onbeantwoord gebleven. 
Tenminste twee leden van het steunverlenend komitee 
van de NKW zijn lid van de Nationale Reserve (NATRES): 
A.A. van Houten en P.G. Zillen. De NATRES is een soort 
reserve-leger, dat bedoeld is om in tijden van oorlog en 
andere spannende tijden onder andere gebouwen te 
bewaken. De NATRES wordt door de overheid getraind. 
Leden van de NATRES mogen hun wapens dulls bewa-
ren, hoewel dat mogelijk binnenkort gaat veranderen of 
net veranderd is. 
Op welke gronden wordt iemand eigenlijk toegelaten tot 
de NATRES? Mogen leden van de NATRES, toch een 
instelling van het Nederlandse leger, zich aktief bezig-
houden met het ronselen van huurlingen? In hoeverre 
hebben deze mensen toegang tot wapens? 

Voor diegene die met dit schrilven in hun maag zitten zij 
vermeld, dat alle hier aangehaalde gegevens ,bewezen 
feiten zijn die reeds beschreven staan in gepubliceerde 
werken ." 
(N.B.: de schrijfstip en spelling zijn letterlijk overgeno-
men.) 

Een advertentie voor boeken dus, waarin de moord op 
de joden wordt ontkend. En voor wie het nog niet teveel 
is, nu nog even een korte schets van het CP-raadslid in 
Den Haag, Steward Mordaunt: zijn lijst veroordelingen 
voor het brengen van de Hitler-groet en het verspreiden 
van racistische en fascistische folders is te rang om op 
te noemen. Als leider van het Jongeren Front Nederland 
verspreidde hij onder andere pamfletten met titels als 
"Eerherstel voor Anton Musser[' en "De ware helden en 
beschermers van Arnhem". Uit dit laatste pamfiet: "de 
Duitse en Nederlandse soldaten van de Waffen-SS die 
aan de strijd in Arnhem hebben deelgenomen en die de 
ware helden en beschermers van Arnhem zijn". 
En voor wie nu denkt, dat de CD hierbij vergeleken toch 
wel een gematigde partij is, het volgende. Het Purme, 
rendse CD-raadslid Richard van der Plas mag zich 
'Stutzpunktleitee van het Actiefront Nationale Socialis-
ten (ANS) noemen. Deze klub van harde nazi's, onder 
leiding van de Groninger Eite Homan, is eind 1990 
veroordeeld wegens het aanzetten tot rassenhaat. Ook 
bij Van der Plas is in verband hiermee in november 1989 
een inval gedaan, waarbij enkele honderden stickers 
met hakenkruizen en racistische teksten els "Bevrijdt 
Europa van de joden" werden gevonden, naast een 
hoeveelheid drugs en wapens. Hierover verklaarde dit 
CD-raadslid tegenover de politie: "Ik had deze stickers 
in voorraad ter verspreiding onder sympathisanten en 
celleden, die dan voor verdere verspreiding zouden 
zorgdragen. (...) lk ben op verzoek van Homan bij Marc 
Koman (noot FOK: een ANS-lid en skinhead uitAlkmaar) 
langsgeweest en ik heb hem die stickers gegeven. Mijn 
bedoeling met het verspreiden van die stickers is de 
Nederlanders bewust to maken van het gevaar dat ze 
bedreigt." 

Een ander lid van het steunverlenend komitee van de 
NKW, J.Y. Woudstra, is nog in aktieve dienst als serge-
ant-majoor op de luchtmachtbasis Leeuwarden. Kunnen 
leden van het Nederlandse leger zomaar deelnemen 
aan dit soort initiatieven? 

Vragen waar wij mee blijven zitten 

Wij denken afdoende to hebben aangetoond, dat ABC 
en CD twee handen op een buik zijn. Hetzetrde•geldt 
voor ABC en CP in lets mindere mate. DaarnaaSt heeft 
het ABC tal van kontakten met aktieve oud- en neo-
nazi's, zoals de In fascistenkringen internationaal be-
kende oud-wapenhandelaar Jan Kruls. 
Wij denken in deze brochure aangetoond to hebben, dat 
wij ons terecht zorgen maken over het mogelijkontstaan 
van een kern van extreem-rechtse of fascistische aktivis-
ten binnen Nederland. De vele kontakten met partijen 

,,....0.ecePeeellecepeeeWaelveeteleetevereeteeee,:ateveetezeelereeis,— 

In de lijst van het steunverlenend komitee van de NKW 
staan nogal wat oud-militairen, onder andere kolonel der 
mariniers b.d. N.C. de Roode, adjudant b.d. 8, Wiersma 
en adjudant der mariniers b.d. 0. Boerstra. Wat vindt het 
Ministerie van Defensie eigenlijk van het gekoketteer met 
deze door het Nederlandse leger verleende rangen? 
Door het steeds vermelden van militaire rangen wordt 
de indruk gewekt, dat 'het Nederlandse leger' betrokken 
is bij de NKW. Mogen deze mensen zomaar hun militaire 
titels blijven gebruiken? 
Is het feit, dat zo'n bundeling van oud- en neo-fascisten 
aktief werkt aan het verzamelen van een lijst met namen 
van mensen, die aktief willen vechten tegen wat zij 
verstaan onder kommunisme, geen reden om een groep 
als het ABC eens aan een zeer grondig onderzoek to 
onderwerpen? Drie van de vier bestuursleden en enkele 
leden van het komitee van aanbeveling van het ABC 
staan op de lijst van het steunverlenend komitee van de 
NKW. Daaronder de twee belangrijkste organisatoren 
van de NKW, Douwe van der Bos on H.C. de Roode. 

Wat is eigenlijk de rol van de CD in dit geheel? De CD is 
een in het parlement vertegenwoordigde partij. Er iiggen 
tal van verbindingen tussen het ABC, de CD en de NKW. 
We noemen hier slechts de voorzitter van het ABC, 
Douwe van der Bos, tevens organisator van de NKW en 
lijsttrekker voor de CD bij de statenverkiezingen in 1991. 
De postbus van de kring Friesland van de CD is gebruikt 
door de NKW. Dit kan geen aktie worden genoemd van 
een toevallig loslopend CD-lid. 
Hoe ligt dit financieel? In hoeverre zou het mogelijk zijn, 
dat geld van de CD (en dus mogelijk overheidssubsidie) 
ge bruikt is voor bijvoorbeeld telefoonkosten van het 
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`THIS IS 
THE CONSTITUTION 

OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA... 

THE HOLY WORD OF 
ALMIGHTY GOD!' 

JIMMY SWAGGART 

WE AGREE. 

vlyCi 'SUE lappen van spelerS, agomstig uit onderschei-
dene culturen" en het slechte presteren van het Nader-
landse "multi-culturele" voetbalelftal op het 
wereldkamioenschap voetbal in Italie. 
In datzelfde blad, maar nu in ae uitgave van herfst 1991, 
staat een artikel over demokratie en hoe die beschermd 
dient te warden. De schrijver blijkt een verfrissende kijk 
te hebben op de geschiedenis van het Derde Rijk: "Dat 
is wat het Duitse yolk verzuimde in 1939, toen Hitler alles 
had gekregen wet hij kon wensen: Bohemen en Moravie, 
en Oostenrijk erbij. Toen had men in Duitsland moeten 
zeggen: 'Ziezo, nu is het genoeg, nu moeten we weer 
eens verkiezingen hebben. We hebben er nu veel Le-
bensraum bij, Iaat ons nu een nieuwe kanselier kiezen.'" 
Hier willen we langzamerhand overgaan near de CP ('De 
nationaal-demokratische beweging in Nederland'). De 
CP is ronduit te omschrijven als een nazi-partij. Hun 
symbool is het Keltisch kruis. Hun ideeen zijn fascistisch 
en anti-semitisch, en daar warden geen doekjes om 
gewonden. Lift hun bled 'Centrumnieuws' nummer 2 van 
1989: "Elke nationaaldemocraat heeft de plicht een ge-
lijkdenkend medemens te overtuigen van de noodzaak 
van deze nationale revolutie en hem/hear tot strijder te 
maken in onze gelederen. Zo gaan wij de basis vormen 
voor een leger van nationale strijders voor een recht-
vaardige en eigen Nederlandse samenleving." 
Korte tijd later: 
"Wij !even onder een dollardictatuur ,overal waar de 

dollar als munteenheid verbonden is met het in eigen 
land geldende muntstelsel,hebben de U.S.A.(joden) de 
macht toch in handen? 
De publisisten van de V.H.O. NIEUWSBRIEF (Vrij Histo-
risch Onderzoek (Belgie, het Vlaams Blok ,(Belgie),uit 
het door hen uitgegeven boekje ' DOSSIER GASTAR-
BEID zal ik verder op wat citeren , De N.P.D. (Duitsland 
), FRONT NATIONAL (Frankrijk) ,DE CENTRUM PARTij 
(Nederland), NATIONAL FRONT, (Engeland) bestaan uit 
alerte personen die de in sleep gesuste massa wakker 
maken ,en daar zitten ze bij de Anne Frank stichting niet 
op te wachten (of zouden zij het liefst ,zoals hun bijbelse 
koning David met overwonnelingen deed ,hen in een 
brandende oven doen belanden ? ). (tussen haakjes , 
LI kunt een proefnummer van de V.H.O.NIEUWSBRIEF 
ontvangen door een briefje te sturen met ALLEEN DE 
ADRESSERING ; ,(dus geen V.H.O.vermelden ). 
Tevens zijn daar veel interessante boeken te koop ,o.a. 
het dagboek van Anne Frank ;EEN VERVALSING , DA-
CHAU ,BUCHENWALD ,BELSEN ,ware gebeurtenissen 
,STIERVEN ER WERKEUJK ZES MILJOEN ?,HOLO-
CAUST,HOE LANG NOG ?,NEURENBERG ,de hypokri-
sie van naoorlogse geschiedenisvervalsing ,DE LEU-
GEN AAN DE MACHT , HET' HOLOCAUST' BEDROG , 
en vele andere werken van revisionisten,o.a.video en/of 
audio cassettes . 

De Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap (NKW), 
en daarmee het ABC en in feite oak de CD, beschikken 
nu over een Iijst met circa honderd namen van.mensen, 
die bereid zijn om aktief kommunisten (of wat zij daar 
onder verstaan) te bestrijden. 

ydr ly van zaken been 
enkele krant heeft Janmaat hierover benaderd. TerveijI 
het bij elke andere partij, die in het parlement zit, ondenk-
baar zou zijn dat een provinciaal lijsttrekker zich met dit 
soon zaken bezig zou kunnen houden, zonder dat er cp 
landelijk niveau een enorme rel zou ontstaan binnen 
partij. 
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De dossiers zijn te bestellen bij het FOK, door f 7.50 op 
onze postbankrekening 4553587 tnv. FOK, Amsterdam 
over te maken, onder vermelding van •wat je wilt hebben. 
Je kunt je ook abonneren op de serie Dossiers, dat kost 
f 35.- per vijf nummers. 
Het FOK is te bereiken via Postbus 10748, 1001 ES 
Amsterdam. 

Deze tekst verschijnt ook, in een bewerking, als FOK-
Dossier 5: Het ABC voor huurlingen. Eerder verschenen 
in de serie FOK-Dossiers: 
-1 De oprichters van de NZAW: Hun achtergronden. 
-2 Jaaroverzicht 1990: Politiek-racistische en fascisti-
sche groepen. 
-3 Vrije-marktorganisaties in Nederland. 
-4 De namenlijsten van F.S. Rost van Tonningen-Heubel. 
- Register FOK-Dossiers 1-5 

• DE OPRICHTERS VAN DE NZAW• 
hun achtergronden 
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DE NAMENLIJSTEN VAN 
F.S. ROST VAN TONNINGEN-HEUBEL 
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Dit is een bijlage bij de volgende blEden: 
- Kleintje Muurkrant, nummer 246, 

Postbus 703, 5201 AS, 's-Hertogenbosch. 
- Konfrontatie, nummer 5, 

Postbus 10233, 2501 HE, 's-Gravenhage. 
- NN, nummer 98, 

Van Ostadestraat 233, 1073 TN, A'dan. 

WAAROM WIJ DEZE INFORMATIE 
VERSPREIDEN? 

Deze brochure is uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van het FOK. Aan de 
samenstelling is ook meegewerkt door het 

informatie. Terwijl het FOK zich 
noodgedwongen had beperkt tot sumrniere 
telefonische informatie. Via ons doorlo ende 

het niet om, maar of het belangrijk genoeg 
was voor Trouw om er zelf in ieder geval 
tijd in te gaan steken. 



r.en aeei van de samenstellers van de 
brochure wil wat kwijt over hun ervaringen 
bij de landelijke dagbladen. De inhoud van 
dit stukje komt dan ook voor 
verantwoordelijkheid van deze mensen, en 
nadrukkelijk niet voor die van het FOK. 
Naar onze mening is de informatie, zoals 
die is te vinden in de brochure, van het 
allergrootste belang. Een belang, dat 
begrippen als 'aktuele nieuwswaarde' en 
dergelijke verre overstijgt. Als het 
inderdaad waar zou zijn, dat we nu ook in 
Nederland het begin zien van het ontstaan 
van fascistische knokploegen, zou ieder 
zinnig denkend mens daar uiterst ongerust 
over moeten zijn. En hopelijk nog iets meer 
dan alleen ongerust zijn. 
Om deze reden zou je denken, dat de 
landelijke pers belangstelling had voor de 
informatie, zoals die in de brochure is te 
vinden. Omgekeerd vonden wij het van het 
grootste belang, dat deze informatie (in 
ingekorte vorm uiteraard) een zo groot 
mogelijke verspreiding kreeg. Een tocht 
langs enkele grote dagbladen liet ons ietwat 
verbijsterd achter. We pikken er twee 
voorbeelden uit. Het gaat er niet om, om 
deze twee dagbladen te 'pakken', of om de 
betrokken journalisten persoonlijk in een 
slecht daglicht te stellen. Wat we aan de 
kaak willen stellen is een wijd verbreid 
gebrek aan belangstelling van de pers voor 
het snel opkomende fascisme in Europa, en 
in dit geval in Nederland. 
Dinsdag 5 november werd een eerste 
kontakt gelegd met Hugo Goudriaan van het 
dagblad Trouw. Dat was direkt na de eerste 
publikaties. Op zijn verzoek werd 24 uur 
gewacht met verdere aktie (wel gingen we 
uiteraard verder met het bij elkaar harken 
van informatie). Toegezegd werd, dat bij 
een persoonlijk kontakt besloten zou 
worden, of Trouw er aktief verder mee aan 
de slag zou gaan. Niet dus of er 
gepubliceerd zou worden of niet, daar ging 

overzicht gegeven van de informatie die we 
hadden. Goudriaan maakte zich voornamelijk 
druk over het feit, dat wij anoniem wilden 
blijven. De reden daarvan is ens volslagen 
onduidelijk, aangezien we ongeveer honderd 
fotokopieen bij ens hadden, waarirl alles 
wat wij te vertellen hadden geverifieerd 
kon worden. Verder hadden we zonder 
problemen nog een stapel bronnen erbij 
kunnen halen. 
De reaktie van Goudriaan op namen als 
Rost van Tonningen, Kruls, Wiersma, en 
andere fervente nazi's was dermate lauw, 
dat we geen enkel vertrouwen hadden in 
zijn eventuele inzet om echt dieper in deze 
zaak te duiken. Twee dingen bleven maar 
steeds terugkomen: hij wilde een 'bron' 
kunnen noemen, een groep of zo, en hij 
bleef maar vragen wat het ABC nu 
eigenlijk te maken had met de hele zaak. 
Verder de bekende argumenten als 'je moet 
niet te veel schrijven over dit soort 
mensen' en 'het heeft geen aktuele 
nieuwswaarde meer'. 
Terwijl wij dit deden, bestond er een 
intensief kontakt met het FOK. Het FOK 
heeft summiere informatie verstrekt aan 
diverse journalisten, en ook aan het ANP. 
Teen via de telex van het ANP bij de 
redaktie van Trouw .de door het FOK 
verstrekte informatie terechtkwam, werd 
kenrielijk besloten om het ABC tech maar 
te noemen en er tech maar weer over te 
schrijven. Een journalistieke blunder van de 
eerste orde, want veel van de informatie 
die in deze brochure staat had op de 
redaktie van Trouw kunnen liggen! Van deze 
blunder liggen wij verder niet wakker, veel 
erger is, dat de hele kwestie van de 
huurlingen dreigde te blijven hangen in de 
sfeer van een incident. 
Een telefoontje met Jos Slats van De 
Volkskrant was ook niet erg vruchtbaar. 
Slats had alles al van het FOK gekregen en 
was absoluut niet geinteresseerd in meer 

wat Mats wel en wat Slats niet had. Je zou 
tech mogen verwachten dat een redakteur, 
die al zit te werken aan een artikel, blij is 
met aanvullende informatie. Nog los van 
het feit, dat elke journalist die zich sterk 
maakt voor de persvrijheid, zich alleen al 
om die reden druk hoort te maken over dit 
soort groepen. Uiteindelijk waren het 
soortgelijke groepen die in Belgie het linkse 
weekblad 'Pour' via een brandstichting op 
de redaktie tot stoppen dwongen. 

Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar 
meer dagbladen reageerden zo. Aan hen is 
het niet te danken, dat deze 
achtergrondinformatie alsnog near buiten 
komt. Verder speelt ook mee, dat wij 
gewoon botte pech hadden. We weten 
zeker, dat als er toevallig een andere 
journalist met de zaak bezig was geweest, 
we in een aantal gevallen wel zeer welkom 
waren geweest. Maar dat is het juist: veel 
te vaak hangt een achtergrondartikel in de 
pers of van de toevallige interesse van de 
dienstdoende redaktieklerk. 
Uiteindelijk werd besloten, dat er den maar 
een FOK-brochure moest worden gemaakt. 
Tev ens zou de inhoud van die brochure in 
een zo groot mogelijke oplage mee worden 
verstuurd met een aantal linkse bladen, 
waaronder dit bled dus. Voordeel is, dat de 
zaak uitgebreider kon worden beschreven. 
Nadeel is, dat het veel langer heeft 
geduurd. 
Erg leuk was trouwens om te merken, dat 
na het fiasko bij de grote pers, in ongeveer 
een half uur de grote lijnen veer het 
maken van een brochure rend waren, tot en 
met het bespreken van een drukker toe. 
Hoewel een naam dus niet nodig is, zullen 
we Hugo Goudriaan van Trouw alsnog een 
plezier doen: 

Appel Bestrijding Centrum Democraten 
(ABCD) 



STREDEN KROATISCHE 

WOLVE woeng 
Nederlan se Kroatische ' Werkgemensib aP 

(NSW) duet weer van zich spreken. Vied de oinstreclen 
eltfl; nit het Frieag WOlVega vOtig inar nng 16d-OP-JaIlders ,    
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,.,We4tillenNederlandselle, 
drijven die handel drijven met 

: Denxecotteo 
ftiO40).4; *ijnnieu*ste plan, 
nen. 41En We,7Itehl)en a! bedrij- 

ven ,op: het oog the er elle .:he 
hebben .40: het 

4# et*: :::00itioiitiOa - 
in Zuid-Afrika. De eco= 

Min , of 
*Or OpgeheVen,::11taar tot een 
tirgerOorlOtkOtnt mijns 

Lumens als prem. ent . .:.'De 
Klerk': Weigert: de cis van het 
Vol:41re* in to 	te 
IcOinentotseen eigen, onaflian, 
kelijke hoprenstaat:7 

Hij verwijst daarbij 'hoar tal .  
van :actie$de laatste, rrnaanden 
waa.r0.it rnOetblij:ketidatblank 

hard beig is eon 
vuist to rnalcen.:mot recent cio 
Ries.801e.iiivol. van:  et Wereld-
handelsgebouW in Johannes-
burg, waar zwaar beWaperide 
blanket): de onderhandelingen 
over een nieuwe grondwet 
veer een. donoera.tisch ZUid-
Afrikei wrood VorttoOrden. 
Jedereen weet dot de boeren 
hun land niet Wen afpakken. 

R.  Douwe van der 	At. 
Nedeilandso:.100.014.1ke-Vile:r.k. 
gemeenschap.H.iitoriokge-
kith ligt hetiptio* deltinid.dat 
Nederlandse vrijwilhgers :Flaw 

gaan,:oni de Olen- 
•ken•hilte Steen. pat is ook ge-
Word tijdens de Tweede Bele-
r00001i0g." 

Zuid-Afrika aansehrijven", 
ontvouwtDouwe van der Bos, 
oud-Unifil-soldaat en ooit pro-. vinemal hjsttrekker van de 
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X Zwaar beWapende boeren en 
-feden,Van de Afrikaner Weer-
itandebewegingdringen de 
rtOnfetentieiiial van het We-
reldhandelegeboow in Johan-
nesberg birmea,Waar op dat 
iiionient-Vergaderd word over : 	. 
een nieuwegrondwet. 

FOTO: AP 

luegoslaVisehe oorlog. optrok, 
•11 in augustus daar nog 'een 

e: over iipendoea: „Ge-
wonde gevangenen doodste-

en en etnische zuiveringen 
bouderi is -font,. wie dat ook 
7 Oen. fie Soviets, de Aineri-
kanen of de Nederlanders.:." 

Maar net als clestij cls Met KrOa-
tie wacht Europa af zonder ac 
tie -tp.-  ondernemen. 
ka balanceert op de rand van 
totale anarchie"; verduidelijkt 
Van der llos-zijii inmenging. 

Op het ministerie van Bui-
tenlandSe Zaken in Den Haag 
zijn ze.  echter niet blij met die 
inrnenging. Sinds de wet 
Staatsburgerschap veranclerd 
is, bestaan .er pen sancties 
meer op Nederlanders die el-
ders in een of andere strijd-
macht de wapens . opnemen. 
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Mensen moeterthet,Voor zich-
zelf maar uit maken of ze aan 
de oproep gehoor willen ge-
yen;  laat het ininisterie daar 
om in een eerste Teactie we 
ten Maar of het VerStandig is, 
voegt het depattement er Wij-
selijk aan toe, is vraag Wee:. 

Temeer ook omdat de Ne-
dierlandie Kroatisehe. Werk-
gemeenschaP niet prat . kan 
gaan op een smetteloos Verle-
den. Het Fascistisch Onder-
zoekskomite (FOK) onthuide 
dat enkele leden van het Copal-
te van aanbeveling dat de 
NKW moreel ondersteunde, 
actief waren geweest in ultra-
rechtse partijen partijen en organisa-
ties. Ook de uitgezonden vrij-
willigers zelf kregen het 
zwaar te verduren. Ze werden 
in de media neergepend als 
een stelletje ,,brute huurlin-
gen", „dwate rambo's" die 
uit waren op sensatie en avon-
tuur. Een A merikaanse Viet-
nainveteraan die eel' Lijdje 
met de Nederlanders in de 

Organiseren 
1 	2" • 	. . 

Keel.  op keer heeft..Douwe 
van der HOS moeten weetleg . 	.  
gen. dat -dat all ern* wel mee 
viel. Het ging orn. een „puur 
buthanitair initiatief" en uit 
„raneune" werden er rare ver-
halen over de First Dutch 
rondgestrooid. Nu zegt hij: 
,,We bebben van onze ervarin-
gen gelperd.. We kunnen de za.- 
ken dit maal beter organise 
ren De menSen ook beter 
Screenen alvorens we ze uit 
zenden Ten tijcle Van Kroatie 
/west alles gehaast gebeuren, 
omdat de ooklogtoen aim voile 
gang was." 

Er 2itten, volgens Tan der 
Ecia; neigeen 	o viwri - 
wVhier'sm..4ercegovin.a.  M 
n—ia meer 

 via he'll. ,,De situatie 
,-.7iefraaar 	gewoon te gevaar- 
lijk. K.roaten raakten onder 
ling slaags en politiek gezien 
werd het een wespennest. Op 
een gegeven moment konden 
we niernand meer vertrou-
wen. In Zuid-Afrika llgt dat 
heel anders ilemaai. Daar 
kunnen we werken. vanuit de-
zelfde basis. Onze taal en onze 
cultuur zijn immers aan elkaar 
verwant. En de boeren zijn 
min of meet. onze volksgeno-
ten." 



L. • 	c•- 	voor.pia4e Joegoslivie 
c 4 	 1VT4ai' 	Molenzir(25) 

210,1 4,i .0311;:l.tligui:aaij 	cto NedeiUnci$ Kr(iatiseile 
iollb•eri.;sc:hat)041600; tox:strijde, 	0siefae: 

: 

q:,11434*40#,:.!gt*otif10:0014):;414:cieggi:Ig4 .40tOit.00 
01,:;:4:40-tai:SOtig640.i$'6140t.00;: 00:ft 	Ot"': „ 	 r: 	, 
oottyp:000.:: 

DOOR MAARTEN PENNEWAARD 

„Die oorlogsbeelden op de televi-
sie gaven me een machteloos ge-
voel. Ik dacht: het is Europa, het is 
zo vlak bij. Daar ging je vroeger 
vrolijk op vakantie en nu gaat het 
er zo aan toe. En als je dan zag hoe 
de Europese Gemeenschap, de 
Verenigde Naties en de Navo er op 
reageerden: 'We vergaderen er nog 
eens over.' Dat doen ze nu, twee 
jaar later, nog." 

,,Ik werkte op een effectenbank in 
Amsterdam. Aan de ene kant be-
viel het me wel, het was een goeie • 
baan en ik verdiende best wel 
goed. Aan de andere kant, in Ne-
derland is alles leuk en wel, maar 
ik voelde me echt zo'n kuddedier 
worden. Tot je zestigste bij de 
bank blijven en een jaar later 
doodgaan aan een hartaanval. Dan 
doe ik liever wat zinnigs." 

„M'n wader en m'n broer waren al-
lebei beroepsmilitair, en zo ben ik 
ook opgevoed. Het militaire aspect 
zat er van jongsaf aan al in. Maar 
het Nederlandse leger was een te-
genvaller. 1k was bet iiefst dienst-
plichtige bij de infanterie geweest, 
maar ik kwam in een magazijn te-
recht." 

„Laat ik het zo stellen: ik ben anti-
communistisch. De Serven zijn de 
agressors, de communisten. Maar -
ik zit niet in de extreem-rechtse 
hoek of zo. Ik heb zelf een Anti-
liaanse vriendin, dus al die heisa in 
Nederland begrijp ik niet zo goed. 
Het ging mij om het initiatief, cn 
dat trok me aan in de Nederlands 
Kroatische Werkgemeenschap. 
Eindelijk een concrete oproep tot 
gewapend ingrijpen." 

Spoedeursus 
„Er bled een groep van tien man 
over die near Kroatie ging. Het was 
de bedoeling dat we daar een op-
leiding van twee weken zouden 
krijgen, one to wermen aan de wa-
pens en het bergachtige gebied. 
Maar toen we daar met de bus aan. 
1:vJarnen was het zo heetisch. Voor 

derde nacht op rij was er een 
aanval op  een .dorp vlckbij, en de 
itaoaten hadden dringend assisten- 

.toei; 	rffi-i-pen  

„We kregen een spoedcursus hoe 
je een AK-47-geweer in ellKaar zet. 
En that's it. We zijn voor de 
leeuwen geworpen. Maar goed, 
dan weet je meteen waar je aan toe 
bent. De bevolking dacht eerst dat 
wij huurlingen waren, die voor het 
geld kwamen. Maar we kregen 
even veel betaald als de Kroatische 
soldaten, 150 Mark per maand. 
Toen keken ze er heel anders tegen 
aan." 
,Wij zaten in de Krajina in Oost-
Kroatie, bij de stad Gospic, in een 
voormalige kazerne van het Joego-
slavische leger. Elke dag gingen 
we op patrouille, dat betekende: 
net zo lang doorlopen tot je de 
vijand gevonden had, uitschakelen 
en weer terug." 

„Op een gegeven moment 
hebben we een dorp, Canak, 
heroverd op de Serven. Het-
zelfde dorp waar we de eer-
ste nacht met-
een heenge-
stuurd werden. 
's Avonds werd 
het overvallen 
door de Serven 
en overdag pak-
ten de Kroaten 
het terug en 
dan kwamen de 
Serven 's 
avonds weer. 
Op een gegeven 
moment viel 
het weer in Ser-
vische handen 
en toen zijn wij een paar 
dagen later het dorp weer 
terug gaan veroveren." 

Opgehlazen 
„Een brigade van de Kroaten born-
bardeerde het dorp eerst, terwijl 
wij op de berghelling zaten te 
wachten om vluchtende Serven te 
onderscheppen. Later hebben we  
het don) verkend. Dat was wel een 
extreme belevenis. Op dat moment 
zag je wat er in die oorlog allemaal 
gebeurde. Van de huizen stonclen 
alleen do reuren nog overeind. 
kelt 	cerardip:,,t obgeblazen. 
Serven zijn olthOdOX, dus het eer-
ste  writ ze doen is de bark 
zen. Over al lagen dooie diere.n 

le dorp stond in brand. Het was 
echt een puinhoop." 

„Kijk, oorlog is oorlog, maar ik 
vind het geen stij1 zoo's de dingen 
daar gebeuren. Je bunt lei-eland 
doodschieten, maar je kunt hern 
ook eerst comnpleet verminken. 
als ik dat soort clinger! zie, maak lit 
me daar kwaad over. Zeker als je 
dan ziet dat een i bole historische 
stad als Dubrovnik, waar it zelf 
toerist geweestben, zoncier enige 
recien he.lernaal Dlatgeboinbar- 
ckerli 	" 

De Nederlanc 
Inzet: De Nederl 
viag en de Nede'i 

houding in no-I 
de, die je ziet of 
hebt, daar sta j€ 
de ook nog. Ma. 
gegeven mome: 
ne. Je wordt er 
ook wel nodig, 
er gigantisch as 
doet er wat lacli 
je eel machoo i-tc 
er ilier. te lang b: 

„Tk wart Met lic 
heb gedood, 
-vechten gehad 
gevallen, die ilr 
fe,uilier,•=11. :tar 

_ . 
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Dan bliezen we ons zelf wel op, 
want we kenden de verhalen.Over 
afgesneden neuzen en oxen, dat 
-soot clingen." 

„Sons moest je je echt 
Er was een collega van ons gedood 
en ze hacIdenZ'n lichaani onder-
mijnd,Toen we een tOuw Over z'n 
been gooiden our hem Weg tetra-
ken knalde.ie in :drie stukken uit 
elkaar. Dan derik je: dat iS weer: 
niet nodik, A1s miltar kun je tech 
een betiaald respect VoOr elkaar 
hebberi:,Je kunt ipinand ClOod 
Schieteno  maar 	,cetilik§' snij-.  

je neus er of en je Oren, ze 
prikkerije Ogeri 	Voor dat SoOrt 
mensen kun je geen respect heb. 
ben,:Darei derikje nog 	aan een 
ding:.  Wraak," • 

„Ikkanniet alles Vertellen.-We 
hadclen daar al een priji*an tien-
duizend most op ofis.!tioom. Ik 
Weettlat sommige :Met:igen door 
het lint zijn gegaan 60:bepaalde 
clingen hebben gedaan.'MaaralS je 
daarover vertelt Word je meteen tot 
moordenaar geborribardeerd." 

„Tertig in Nederland was ik wel 
We weten dat we daar zinnig 

work hebben gedaari, we hebben 
de nodige slaChtoffers aan vijande-
lijke kant gernaakt. Maar WO. Fei-
telijk er niets verariderd; het 
heeft allemaal weinig uitgehaald. 
De Verenigde Naties maken zicli 
volgens mu cOmPleet belaclielW 
Geef de Bosniers maar wapens, • 
clan veChten:ze het zelf wel ttit. Je.  
Inuit er wel voedsel in blijven 
pompon, maar-als er can de situa- 
tie niets verandert, dan is het al-
leen maar verspilde moeite.” • 

Bij de Edah _ 
„Het leven is me hier wel tegenge-
vallen. Dan sta je weer op deader-
dagmiddag met je boodschappen-
kar bij de'Edah. Het gevoel dat je 
lets goed doet, dat mis ik bier. her 
worth je zo gauw beoordeeld. Ik 
vertel met wat ik daar heb gedaan, 
ik zeg meestal dat ik drie maanden 
inSpanje ben geweest. En clan 
komje bij een uitzendbureau en 
daar zit zo'n burgertutje, net van 
de have, en die vindt jou dan wel 
of niet geschikt. Dan wordt de ver-
lokking groot our weer terug te 
gaan, ondanks alle risico's." 

„Dear werd je echt enorrn gewaar-
deerd. Kameraden ender elkaar, 
onder zulke extreme omstandighe-
den. Als ik nu weg ken, zou ik naar 
Bosnie gaan. Dear is het toch wat. 

_ -A 

ate 
Edah 

!enheid in vol ornaat bijeen 'ergens' in Kroatie: kameraden onder elkaar. 
se groep had zelfs een eigen emblem, eem combirtatie van de Nederlandse 
"se leeutv met het ruitenembleem van Kroatie. Foto: GPD 

1-6kr  

teen ik die doodgeschoten Serven 
moest fouilleren. Dat vond ik wel „In onze groep zaten twee ex-tTni- 	raar. Je fouilleert iemancl die twee fillers, een voorrnalig beroepsser- 	mirtuten daarvoor nog leefde. Ik an geant en onze commandant was 	was z'n zakken aan het controlc- ex-commando. De meesten had 	ren, z'n wapens en opeens dacht den ecn ntilitalre achtergrond. De 	shit, vandaag ben ik met hem eis was ook dat je dienst moest 	bezig en misschien lig ik rnorgen zijn geweest, zodatje in ieder geval hier. Zitten zij aan men lichaam te 

weet hoe de zaak een beetje in el- 	trekicen, weetjewel." kaar zit. Dat was ook het grote ver- 
schil tussen ons en de Kroaten, dat 
waren gewoon boeren tiit de 
streek." 
„Op het moment dat je beschoten 
wordt hen je zo geconcentreerd be-
zig dat je helemaal geen tijd hebt 
om bang te zijn. Shit, waar wordt 
geschoten, waar is de vijand. Ach- 
teraf, als je weer terug bent in de 
1.7,7arnc R9 io v.inlzoron n„. 1Onino  

)e eerste do-
zed gemaakt 

it en de twee-
lercle, op een 
!dt het rout-

van. Dat is 
ndcrs gaje 
!?,rdoor Je 
Ter, je meet 
aan, je wilt 
aan." 

nensen ik 
ri wel ge-
doden zijn 
)p moest 
ook vuurge-
ij je van 
'net, en je 
A dood zijn. 

Gewone boeren 

Ovennoedig 
„Je kunt ook te overmoedig wor-
den. Zeker als je zoveel geluk hebt 
gehad als wij. Nu droom ik er ook 
over. Als ik nu een nachtmerrie 
heb, ben ik bang. Dan droom ik 
dat ik gevangen genomen word, of 
zo. Iedereen had een handeTanant 
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1-1ìj zat bij een Kroatische speciale eenheid 
en spioneerde als 'journalist' achter de 
Servische linies. Hoe een Nederlandse 

huurling aan perskaarten van de 
Nederlandse Courant', de 

Geillustreerde Pers By en de VN- 

vredesmacht kon komen. 
CLIFFORD C. CREMER 

iy
oor de oorlog in Bosnie heette het 
plaatsje nog Listica, nu is dat Siroki Brijeg 
geworden, naar de berg waarop de kerk 
staat. Naast deze kerk werden in 1945 28 
nonnen levend verbrand door Tito's partiza-
nen, als wraak tegenover de Ustaces, de 
Kroatische zwarthemden, die in Siroki en 

het verderop gelegen Ljubuski zeer actief waren geweest. 
De schuilkelder waarin de zusters met benzine werden 
overgoten en in brand gestoken is nu een monument. 

Siroki ligt in het hart van Hercegovina en is een waar 
bastion van het Bosnisch-Kroatische leger, het HVO. Door 
de straten rijden verdacht veel dure Mercedessen en BMW's, 
de meeste met een HVO-nummerplaat, de rest met Duitse 
kentekens. Siroki wordt ook wel 'de mafia-hoofdstad' ge-
noemd. Hier heeft het HVO het voor het zeggen: de paar 
agenten die rondlopen lijken over niemand enig gezag uit 
to oefenen. Unprofor of hulporganisaties rijden het liefst zo 
snel mogelijk door het plaatsje heen. Buitenlanders, en 
vooral VN-troepen, worden hier met achterdocht en vijan-
digheid bekeken. Tenzij ze Duits spreken. Want de periode 
dat de Ustaces bier nog zij aan zij vochten met de soldaten 
van de SS-divisie 'Prinz Eugen' is nog niet vergeten. Voor  

`Robert Dagner' 
in vol ornaat 

veel inwoners uit Siroki geldt die tijd zelfs als het hoogte-
punt uit hun geschiedenis. 

In café Pero zitten de Duitse huurling Klaus Hoffmann 
en zijn Nederlandse collega Roger Dagner aan het contbije, 
een blikje bier. Hoffmann (40) zit al ruim twee jaar in Siro-
ki en is een plaatselijke beroemdheid. In 1978 vluchtte hij 
met een gestolen T-55 tank vanuit de DDR, dwars door de 
Elbe, naar West-Duitsland. Met de Stasi had hij grote pro-
blemen vanwege zijn politische Weltanschauung. Toen de 
oorlog in het voormalige Joegoslavie uitbrak, was Hoff-
mann er als de kippen bij om als een van de eerste buiten- 
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Ktoatische troepen 
aan het front in een 

T-55 tank. Op de  
.bestuurderspost 
Klaus Hoffmann . g, 

landse vrijwilligers mee te vechten aan Kroatische kant. Na 
veel oinzwervingen belandde hij uiteindelijk in Siroki 
Brijeg. 

Vorig jaar werd Hoffmann in zijn knie geschoten door 
een moslim-soldaat. Niet aan het front, maar in zijn hotel 
te Novi Travnik. Wat de 'muselmanski' heeft bezield weet 
hij niet. Nog voor Hoffmann de trap was afgerold, lag de 
kennelijk doorgedraaide schutter al dood op de grond, 
doorzeefd door Hoffmann's vrienden. Hoffmann loopt nu 
mank en gaat daarom alleen nog maar gemotoriseerd 'op 
actie'. 

Dagner (46), net terug uit Nederland, zat in '92 ook eni- 

ge tijd bij her HVO. Hij wil graag terug, maar dat blijkt on-
mogelijk. Sinds Kroatie officieel bezig is z'n troepen terug 
te trekken uit Hercegovina, worden buitenlanders niet 
meer toegelaten, ook niet als ze al eerder hebben meege-
vochten. Buitenlanders die nu nog actief zijn, worden bin-
nenkort waarschijnlijk zelfs allemaal het land uitgezet. 

De strijd in Kroatie was at geluwd toen Dagner zich. me-
dio '92 in Zagreb meldde. Hij werd doorverwezen naar Si-
roki Brijeg, waar hij Hoffmann leerde kennen. 

"In Siroki zou ik eigenlijk eerst instructeur worden," zegt 
de bebaarde Brabander. "Maar dat had weinig zin; je kunt 
Kroaten toch niets bijbrengen. Ze hebben geen discipline 
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Huurling in Hercegovina 

en leren nooit van hun fouten. Dat hun dat telkens weer 
veel levens kost, kan ze niets schelen: het enige dat telt is 
dat men zoveel mogelijk grondgebied verovert." Vanuit Si-
roki werd Dagner doorgestuurd naar het lelidrome', een 
oud JNA-opleidingscentrum voor jachtvliegers, even buiten 
Mostar. Om wat zinniger bezig te zijn, vormden Hoffmann 
en Dagner hier hun eigen eenheid, de Gruppa Anti-Terro-
ristan. Bijna weemoedig haalt Dagner herinneringen op aan 
die tijd, intussen het zoveelste blikje bier opentrekkend. 

"We zaten niet alleen aan het front zelf, maar ook achter 
de linies, waar we mensen opbliezen of sabotage pleegden. 
We reden bijvoorbeeld als burgers verkleed over de door 
Serviers gecontroleerde bruggen, want vooral in het begin 
lieten die nog gewoon mensen door die naar hun week gin-
gen. Zodra de wachtpost ons aanhield, sprongen we uit on-
ze auto's en begonnen we te schieten. Je knalde de wacht-
posten neer, plaatste je springstoffen en zorgde dat je zo 
snel mogelijk weer terugkwarn aan je eigen kant. In die tijd 
kon je de Serviers nog verrassen, want om de verveling te 
verdrijven zopen die zich altijd klem aan de loza'." 

Vrij snel nadat de Serviers zich uit Mostar hadden terug-
getrokken, begonnen de eerste wrijvingen tussen moslims 
en Kroaten te ontstaan, al snel uitmondend in een totale 
oorlog. Dat Hoffmann en Dag-ner nu opeens op hun voor-
malige bondgenaten moesten schieten, vonden ze geen pro-
bleern. 

"De moslims hebben het bondgenootschap met de Kro-
aten in Mostar zelf verziekt," blaft Hoffmann, die opval-
lend fel wordt zodra het over die Moslem-Schweine gaat. "Je 
hebt bij Mostar een berg, de Podvelez. Daarin bevindt zich 
een groot radiostation van de Serviers, dat we in '92 met 
veel pijn en bloed veroverd hebben. Die bunker heeft 
twaalf verdiepingen en loopt door de hele berg been. Dat 
complex was zo groot, dat toen we het bovenste gedeelte 
veroverd hadden, er in de onderste gangen nog steeds Ser-
viers zaten. Die lieten we daar gewoon zitten; vroeger of la-
ter zouden ze toch wel naar buiten moeten komen. De 
moslims zouden de bewaking van de berg op zich nemen. 
We gaven alles over en zijn zelf naar een ander front ge-
gaan, in Blagaj. 

"Niet veel later deden de Serviers, met een tank en vijftig 
infanteristen, een tegenaanval op het station. De moslims, 
die met vierhonderd man waren, hebben het toen op een 
lopen gezet, zonder de geringste weerstand te leveren. Maar 
alles was aanwezig om de berg te kunnen verdedigen, er 
waren zelfs Zolja's (antitank-wapens). Die eenzame tank 
kwam aanrijden over de enige weg die naar het station 
leidt. De moslims hadden desnoods alleen maar benzineva-
ten naar beneden hoeven rollen en die daarna laten explo-
deren, dan was die tank gestopt. Maar nee, ze vluchtten, 
zodat de Serviers het weer konden overnemen. Die zitten 
daar nu nog steeds, en als ze willen kunnen ze Mostar op 
elk moment van de dag volkomen platbombarderen. Maar 
ik denk dat ze liever wachten tot de moslims en Kroaten el-
kaar hebben afgemaakt." 

De volgende dag rij ik met Dagner en Hoffmann mee  

naar het helidrome, als 'buitenlandse vriend'. De twee blij-
ken bekende gezichten bij de talloze wegversperringen, 
want zonder enige controle rijden we het militaire terrein 
op en af, iets dat we in de volgende dagen nog vaakl,ullen 
doen. 

Op het helidrome blijkt nog een Oostenrijkse huurling 
te zitten, Max geheten. De imposante, bebaarde Max, ook 
ex-legionair, verveelt zich te pletter sinds de wapenstilstand 
in Mostar en vult zijn dagen nu met het sleutelen aan zijn 
(van een hulporganisatie gestolen) jeep. Zijn kamer in de 
kazerne lijkt wel een wapenopslagplaats: diverse pistolen, 
een scherpschuttersgeweer met telescoop, handgranaten, 
explosieven en ontstekers slingeren er rond. Beneden in de 
kelder heeft hij nog zeventig 40 mm-granaten voor het af-
weergeschut liggen, dat buiten staat geparkeerd. Of we zin 
hebben die op een afgelegen plek af te vuren? We hebben er 
wel oren naar. Maar dan gooit Hoffmann roet in het eten: 
vanwege de wapenstilstand zou het vuren van het kanon 
wel eens de aandacht kunnen trekken van de hoog overvlie-
gende F-16's van de NAVO. Tot algehele teleurstelling 
wordt het plan afgelast. 

Terwijl Dagner en Hoffmann proberen de commandant 
van het helidrome over te halen Dagner alsnog toe te 	.„) 

bij het HVO, struinen Max en ik wat over het terrein. Niet ) 
ver van de hangars staat een groot gebouw dat dienst doet 
als gevangenis. Vanachter de met wasgoed volgehangen tra-
lies kijken bleke, magere gezichten verveeld naar buiten. 
Krijgsgevangen moslims, aldus Max, die nu gebruikt wor-
den voor gevangenenruil. In totaal zijn het er een stuk of 
veertig. Frappant genoeg ontkent de woordvoerder van her 
HVO in Mostar later dat zich gevangenen op het helidrome 
bevinden, niet wetend dat ik ze diezelfde ochtend nog bui-
ten op appel heb zien staan. 

Op de terugweg vraag ik Hoffmann en Dagner naar hun 
ervaringen met gevangenen en oorlogsmisdaden. Volgens 
Dagner zijn de meeste verhalen over marteling en verkrach-
ting pure onzin. 

"Verkrachting, moord en plundering gebeuren wel, aan 
alle kanten, alleen heb ik het zelf nooit meegernaakt. Wel 
hebben we soms gevangenen afgeschoten, omdat we te wei-
nig man hadden om ze af te voeren naar achteren. Dan 
moest je ze wel afmaken. Dat gebeurde ook weleens met 
burgers. Dat noem ik alleen geen moord; die dingen gebeu-
ten nou eenrnaal in een oorlog. Martelen? We gaven wel-
eens iemand een pak slaag, maar echt martelen, nee. Die 
verhalen over Kroaten die met kinderhoofdjes voetbalden, 
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zijn gelogen. Zulke figuren zouden we zelf ter plekke heb-
ben omgelegd, ongeacht aan welke kant ze stonden of wel-
ke rang ze hadden." 

Ook Hoffmann blijkt slecht op de hoogte. Het enige dat 
hij gezien heeft, bij Novi Travnik, waren de lijken van ver-
moorde Kroaten, hun afgesneden penis in de mond. Vol-. 

gens Hoffmann werden die lijken destijds in de buitenland-
se pers voorgesteld als gedode moslims. 

Op een met alcohol doordrenkte avond in cafe Pe-
ro vertelt Dagner, dat hij vanwege zijn Nederlandse af-
komst voor het. HVO ook op andere manieren bruikbaar 
was: vermomd als 'journalist' achter de Servische linies. 
Zijn civiele kleding en Hollandse accent waren de perfecte 

elcmantel voor spionage-activiteiten. Dagner beweert in 
'92 verschillende malen met EG-Waarnemers te zijn meege-: 
reden naar Servische stellingen rondom Nevesinje. Daar 
zou hij zijn ogen en oren goed de kost hebben gegeven en 
aantekeningen hebben gemaakt. Vervolgens meldde hij zich 
weer in Mostar, waar met de verse informatie nieuwe aan-
valsplannen werden voorbereid. 

Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat EG-waarnemers 
een journalist in hun eigen voertuig zouden meenemen 
naar `gevoelige' Servische militaire installaties, houdt Dag-
ner zijn bewering vol. Naar eigen zeggen heeft hij later de 
EG-waarnemets zelfs -=hog gewaarschuwd voor dit soort 
praktijken. Ik weet niet wat ik ervan moet geloven. Mijn 
scepsis vermindert echter aanzienlijk als Dagner opeens een 
officiele vN-perskaart uit z'n bomberjack trekt. Die kreeg 
hij op het VN-accreditatiebureau te Zagreb, nadat hij een 
perskaart kon overleggen van dc niet-hestaande Neder-
landse Courant'. Bron van deze nepkaart: de in Rotterdam 
gevestigde Stichting Bosnie-Hercegovina, van de Neder-
landse Bosnier Hasan Huremovic. 

Voorjaar '93 benaderde Huremovic Dagner, die toen in 
Nederland was orn bij te komen van een ernstige longinfec-
tie, met het verzoek een keer mee te gaan naar Bosnie als  

medewerker en `militair adviseur'. Dat leek Dagner wel 
wat. Huremovic gaf hem vervolgens de nep-perskaart. 
Daarmee haalde Dagner eerst in Zagreb een Kroatische 
perskaart, die weer werd omgezet in de VN-perskaart, waar-
mee men als journalist moeiteloos de meeste wegversperrin-
gen passeert. Huremovic schijnt met nepkaarten gestrooid 
te hebben, want volgens Dagner zijn op deze manier ook 
heel wat al dan niet echte vluchtelingen door de stichting 
naar Nederland geloodst. 

Bij navraag blijkt dat de Nederlandse Courant' inmid-
dels al geruirne tijd als niet-bonafide bekend staat bij het 
VN-bureau te Zagreb. Voor Dagner zou dat vorig jaar nog 
geen probleem zijn geweest: hij blijkt ook nog eens in het 
bezit te zijn van een officiele perskaart van de Geillustreer-
de Pers BV te Amsterdam, uitgever van onder meet Mar-
griet en Nieuwe Revu. 

Her lijdt weinig twijfel dat deze perskaart echt is. Dagner 
koestert het ding als een kostbaar kleinood; het kan hem in 
de toekomst nog uit een hoop `vervelende situaties' redden. 
Aileen het jaartal moet nog even worden aangepast. 

Uit welke `vervelende situaties' de perskaart Dagner 
tot nu toe heeft gehaald, wil hij niet zeggen. Naarmate de 
avond vordert en de stapel lege bierblikjes hoger en hoger 
wordt, laat hij wel het een en ander los over bepaalde 
vena.ctiviteiten'. Zo blijkt hij te fungeren als een soort con-
tactpersoon voor huurlingen die naar Zuid-Afrika willen 
vertrekken om daar `voor de blanken' te vechten. Via tus-
senpersonen in Belgie en Johannesburg worden ze Zuid-
Afrika binnengeloodst als zogenaamde sleepers, mannen die 
werkzaam zijn als bewapende security-guards bij goud- of 
diamantmijnen of beveiligingsfirma's, maar die, zodra er 
een gewapend conflict zou uitbreken, zich bij paramilitaire 
organisaties als bijvoorbeeld de Afrikaner Weerstands Be-
weging zouden aansluiten. Heel wat huurlingen en neo-
nazi's (onder wie ook veel Kroaten) zitten volgens Dagner 
al in Zuid-Afrika, geduldig wachtend op de vonk in het 
kruitvat. 

Een andere bezigheid, waaraan Dagner ook zijn pers-
kaart van de Geillustreerde Pers te danken heeft: mensen-
smokkel. Kort na terugkomst in Nederland vorig jaar zette 
de ondernemende ex-legionair een reddingsoperatie op 
touw om drie mensen uit Sarajevo te halen. Wie hem hier-
voor benaderde en hem alvast een voorschot gaf van 12.000 
gulden: de bekende striptekenaar Martin Lodewijk uit 
Schiedam. Lodewijks Bosnische vriend Ervin Rustemagic 
was uit Sarajevo gevlucht en wilde nu zijn vrouw en twee 
kinderen daar laten weghalen. Alle pogingen hen via de 
officiele kanalen te laten vertrekken waren mislukt, zodat 
Lodewijk nu op zoek was naar andere mogelijkheden. Hij 
benaderde Dagner, nadat hij diens naam te horen had ge-
kregen in het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers te 
Den Bosch. 

Het plan was simpel: met de perskaarten van de GP zou 
Dagner voor Rustemagic's echtgenote een vN-perskaart ha-
len in Zagreb. Met die kaart zou hij dan samen met haar en 
de twee kinderen vanuit Sarajevo naar Split rijden, waar Er-
vin op hen zou wachten. Beiden zouden dan als journalist, 
met hun kinderen, Kroatie kunnen verlaten. Er waren in 
totaal drie perskaarten van de GeIllustreerde Pers: twee voor 
Rustemagic en zijn vrouw en een voor Dagner zelf. De 
kaarten zijn echt, de handtekeningen van `uitgever C.A. de 
Groot' werden vervalst. 

De operatic mislukte jammerlijk. Volgens Dagner omdat 
Rustemagic allerlei instanties had ingelicht over zijn komst 
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naar Sarajevo, in de hoop dat deze zouden meewerken. Het 
gevolg was dat `iedereen' was ingelicht en dat Dagner bij el-
ke wegversperring die hij — in zijn Nederlandse huurwa-
gen — wilde passeren, tientallen of zelfs honderden Duitse 
marken 	moest betalen, terwijl hij er normaliter al- 
tijd zonder enig probleem doorheen kwam. Het werd hem 
te heet onder de voeten en halverwege zijn reis in Bosnie 
brak hij de operatie af om terug te keren naar Nederland. 

Het verhaal van Dagner vertoont de nodige hiaten en 
rammelt aan alle kanten. Ten eerste kon men nooit voor ie-
mand anders een perskaart ophalen bij het VN-bureau te 
Zagreb, zelfs niet in de ongeorganiseerde periode '91-'93. 
Ten tweede lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat soldaten 
bij roadblocks in Bosnie iiberhaupt informatie kregen door-
gespeeld vanuit Zagreb; men beschikte vaak niet eens over 
radio- of telefoonverbindingen. Bovendien kwam in die pe-
riode niemand Sarajevo zomaar in of uit, in een auto al he-
lemaal niet, VN-perskaart of niet_ 

Twee weken later vertelt tekenaar Lodewijk (door Dag-
ner steevast omschreven als 'die geitewollensokken-socio') 
in een Leids cafe zijn versie van het verhaal. Lodewijk, teke-
naar van onder meer Agent 327 en tekstschrijver van de 
stripserie Storm, schuift wat ongemakkelijk op zijn stoel. 
Hij had gehoopt nooit meer lets van de zaak met Dagner te 
horen en zit duidelijk in z'n maag met het opgerakelde zeer. 
Bovendien durft hij Dagner uit pure angst niet echt te be- 
schuldigen. 	• 

Dagners verhaal blijkt redelijk te kloppen. Lodewijk 
heeft inderdaad 12.000 gulden op zijn rekening gestort. 

heeft-niet hij Dagner benaderd, maar Dagner hem. 
Dagner zou juist over Lodewijk gehoord hebben in het 
asielzoekerscentrum, en vervolgens zou hij z'n diensten 
hebben aangeboden. Lodewijk geeft grif toe dat hij de 
schimmige wereld van Dagner minder goed kende dan het 
fantasie-wereldje van Agent 327, en dat 'humanitair hulp-
verlener' Dagner daarom zonder veel vragen werd inge-
huurd. Op zijn speciale verzoek kreeg Dagner de drie pers-
kaarten van Lodewijk. Van de 12.000 gulden zou hij onder 
meer een auto huren (`een groene!'), drie kogelvrije vesten 
kopen en sloffen sigaretten om de wachtposten om te ko-
pen. Dagner zou elke dag met Lodewijk bellen, die op zijn 
beurt Rustemagic weer zou inlichten. Want Dagner zou in 
Split eerst nog een persoonlijke brief van Rustemagic aan 
zijn vrouw moeten afhalen, anders zou ze waarschijnlijk 
niet eens met Dagner meegaan als die opdook in Sarajevo. 

Dagner vertrok en liet vervolgens drie weken niets van 
zich horen. In Split heeft hij zich nooit gemeld, op het VN-
accreditatiebureau te Zagreb ook niet. Volgens Dagners ex-
vrouw was hij vanaf z'n woning vertrokken met een taxi, 
die hem met bij een autoverhuurbedrijf, maar bij het sta-
tion afzette. De vrouw had bovendien voor Dagners vertrek 
5.000 gulden van hem gekregen, van het geld van Lode-
wijk. De volgende dag belde Dagner met haar vanuit Za-
greb en toen werd het stil. Totdat hij drie weken later plot= 
seling weer in Nederland opdook, met het vage verhaal dat 
`alle autoriteiten in Kroatie en Bosnie achter hem aanzaten'. 

Dagner kwam per trein terug, zijn luurwagen' had hij 
om duistere redenen moeten achterlaten, net als de kogel-
vrije vesten en de overige spullen. Op een kladje stuurde hij 
nog een rekening van 13.000 gulden naar Lodewijk, voor 
26 dagen werk a f500. Lodewijk betaalde niet en schakelde 
voor de zekerheid maar vast een advocaat in. 

Dat zou Agent 327 toch anders opgelost hebben. 

Twee weken eerder in het helidrorne. De pogingen van 
Dagner bij het HVO terug te keren zijn definitief mislukt. 
Tot overmaat van ramp houdt de wapenstilstand tussen 
moslims en Kroaten ook nog eens stand. Het ziet ernaar uit 
dat Hoffmann en Dagner nieuwe acties in dit gebied wel 
kunnen vergeten. In cafe Pero wordt de teleurstelling 's 
avonds weggedronken. "Het kan elk moment weer losbar-
sten!" praat Hoffmann zijn kameraad moed in. Dagner 
zwijgt en staart voor zich uit. Wat moet hij nu? Hij kan 
maar niet geloven dat de Kroaten en moslims elkaar met 
rust laten. Tenslotte was hij erbij toen de eerste gevechten 
uitbraken. 

"Toen de moslims de berg Podvelez hadden verloren be-
gonnen ze opeens gedeelten van Mostar af te zetten. 
mochten geen Kroaten en HVO meer door, zeiden ze. 
gevolg was dat onze eenheid regelmatig moest optreden, 
om even te laten zien wie de sterkste was. Zo is eigenlijk de 
haat en nijd tussen de eenheden van de moslims en het 
HVO ontstaan. Vanaf dat moment volgden vele politionele 
acties, voornamelijk tegen moslims die Kroaten uit hun 
huizen hadden gezet. Wij drongen dan 's avonds laat zo'n 
flat binnen en schopten de moslims er weer uit, waarna we 
de flat teruggaven aan de rechtmatige eigenaar. Die uitzet-
tingen gingen altijd gepaard met grof geweld. We waar-
schuwden eerst dat ze de deur moesten opendoen; deden ze 
dat niet, dan trapten we die in en stormden we naar bin-
nen. Alle consequenties waren voor de persoon die nog 
binnen was. Vonden we wapens, dan pakte het slecht uit. 
Maar dat gold niet alleen voor moslims, want we voerden 
ook acties uit tegen HOS-leden, die in die tijd nog erg op-
standig waren (HOS is de inmiddels in ICroatie verboden 
paramilitaire tak van de extreem rechtse HSP-partij. Tussen 
het HVO en de HOS is nog steeds een soon machtsstrijd 
gaande in Hercegovina; op 3 maart werden vijf HVO'ers 
uit Siroki Brijeg in Ljubuski doodgeschoten door de HOS 
— red.). 

"Ik heb zowel moslims, als Kroaten, als Hos-leden uit 
woningen gezet of uit gebieden verwijderd. ledereen die 
niet luisterde naar het HVO. Met etnische zuivering had 
dat niets te maken. We deden dat ook met buitenlandse 
huurlingen. Zo was er een Fransman, die een mooi handel-
tje had in wapens die hij aan iedereen verkocht die ervoor 
wilde betalen. Die hebben we op. een avond meegenomen 
op een vriendschappelijke drinktocht, en die zal nooit meer 
thuiskomen." Hoffmann knikt. 

Gedwongen door de aanhoudende rust in Herce-
govina, laadden Dagner, Hoffmann en Max in de afgelopen 
maand heimelijk hun twee wagens vol met al het wapen-
tuig waarover ze beschikten, inclusief explosieven. Vervol-
gens reden ze mar Duitsland, waar altos werd verkocht. Dc 
opbrengst was meet dan genoeg voor drie tickets naar Jo-
hannesburg. 

Ter bescherming van de privacy is voor 'Robert Dagner' een gefingeerde 

naarn gebruikt. 

ACHTERGROND 
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Le peuple croate, parce qu'il a choisi la democratie et is voie 
pecifique, se trouve devant un gdnocide calculd. Line politique 
d'extermination systematlque a ete concue: etie est en cours de 
realisation A l'encontre de toute une nation el. sur son propre soil 
L'exode des populations est massif : on ne compte plus ceux qui 
ont du quitter lour foyer. Des dicoles et des eglIses sont las cibles 
favorites de ceux qui sement la haine et la mort. C'est pourquoi le 
peuple croate lance un appel urgent el l'opinion publique 
occidentale, croyant fermement sur sa ge:ndrositel 

• La douleur et i'arnertume ont envahi l'Ame d'un peuple A la 
recherche de la Justice. Puissent etre soulagdes ses soufrances 
par le secours que vous pouvez lui apporter. 

Tin merci fraternoll 

Void les principales adresses oCt vous pouvez deposer vos dons 
(vetements, couvertures, denrees alimenaires non porissables, 
medicaments, etc...) : 

A CAGNES sur MER, 19 ay. Renoir (56 me  etage. bureau n'5507) 
Compte bancaire N'79271 C au nom de: CROATIE LIBRE 
Credit Lyonnais place du Marechal JUIN 06140 VENCE 

CROATIA-LIBRE 
19 Ave RENOIR CAGNES/ME,R 

TEL: 93 20.89.81 



Een heel rare oorlog 

rusic zich 	getuige de overgebleven compleer leeggeschoten ma- 
gazijnen — dood tegen een aantal Serviers. Aan een van de gesneu-
velden bewaarde First Dutch speciale herinneringen, al was het 
maar omdat hij een tijdje bij de Hollanders op de kamer gelegerd 
was geweest. Hij had zich opgeblazen met die laarste handgranaat 
om niet in handen re vallen van de Cetniks. 

Douwe van de Bos, de oprichter van de NKW, deze week via 
Zagreb en Gospic op bezoek bij 'zijn' vrijwilligers in Perusic, 
vormr in dit gezelschap een buitenbeentje. De jongens lijken niet 
bereid de oud-chauffeur bij de Koninklijke Landmacht tijdelijk op 
to nemen in hun eenheid. 

Zo langzamerhand, zegt Van de Bos, wordt hij 'doodziek' van 
alle berichten in de Nederlandse pers over zijn connecties met de 
Centrum Democraten, waarvoor hij ooit als Fries lijstrrekker fun-

Zijn Nederlands Kroatische Werkgemeenschap heeft vol-
ge..A hem geen polirieke ideologie, maar is een organisatie met zui-
ver humanitaire doelstellingen. „Natuurlijk hebben we wel partij 
gekozen. De Serviers laten zich leiden door verstokte communis-
ten, de Kroaren hebben historisch gezien altijd bij het Westen ge-
hoord. Wij willen een gebaar maken. De EG en de VN komen pas 
in aerie als er economische belangen in het geding zijn. Als het aan 
de VN had gelegen, was .er nu geen Cambodjaan meer over ge-
weest, ja, eentje. Pol Pot." 

In Nederland probeert men hem 'meteen in de extreemrechcse 
hoek te drukken': „Dat Nederlanders uit zuiver idealisme hun Le-
ven wagen, gaat veel journalisten naruurlijk boven hun per." Aan 
de andere kant begrijpt hij ook wel dat het Kroatisch streven in de 
rechtse hoek wordt gesitueerd: „Men legs al gauw verband met het 
fascistische verleden van Kroatie in de Tweede Wereldoorlog, alsof 
dat jets met de huidige situatie to maken zou hebben." 

Zelfs de Kroatische gemeenschap in Nederland wilde hem geen 
fmanciele bijdrage geven. Als hij in een Rorterdams cafe een stel 
Kroaten de ene na de andere gulden in de flipperautomaat ziet du-
wen, dan denkt hij meteen: jullie zitren hier in de kroeg, terwijl wij 
naar het front gun. 

de eerste oproep in De Telegraaf van 2 november meldden 
zL_Ienkele tienrallen mensen bij her NKW, dat een week of twee 
eerder was opgerichr. Maar toen de geinteresseerden werden uitge-
nodigd.voor een informatiedag in cafe-restaurant De Oude Tram, 
tecrenover het station in Amersfoort, haakte het gros prompt af. 
Van de Bos 'vond dat wel prima so, her was een natuurlijke selec-
tie'. 

De oorlog in Kroatie werkt als een magneet op avonruriers. In 
de periOde voordat het NKW met Zagreb overlegde over een eniger-
mate gereguleerde modus operandi had iedereen die zich in Zagreb 
had aangediend onmiddellijk een wapen in zijn handen gedrukt 
aekregin en was direct als 'buitenlandse specialist' naar het front 
gestuurd. De meeste van dit soorr specialisten waren binnen een .  
paar &gen gesneefd. Tegenwoordig worden internationale bri-
zadisten in spe via Interpol gecheckt en officieel als Gardist inge-
schreven, war zo'n registratie overigens ook mag berekenen. 

Uiteindelijk hield Van de Bos zo'n twintig serieuze vrijwilligers 
over. De vier kwartiermakers die eind november naar Zagreb ver-
crokken, moesten ervoor zorgen don de Nederlanders dezelfde rech-
ten kregen als de soldaten van de Nationale Garde: vrije medische 
vereorging, een uniform, een wapen en een soldij van rond de 250 
D-Mark per maand — nier her soorr wedde waarvoor een echre 
;nercenary in de benen komt. 

De Kroarische Nationale Garde is een leger in opbouw, gehin- 

derd door een ernstig gebrek aan militaire kennis en infrastructuun 
In her begin van de burgeroorlog werd de strijd aan Kroatische 
kant vooral gevoerd door politie-agenten die waren bewapend met 
pisrolen en ouderwetse repeteergeweren. Toen de Kroaten rerrein 
verloren op her in vergelijking formidabel toegerusre en getrainde 
federale leger sruurde men na een rudimenraire training van een 
week bakkers, slagers en postbodes naar her front. Van militair 
even onervaren tandarrsen, advocaten en directeuren werd aange-
nomen dat ze als officieren zouden kunnen functioneren. 

Tot voor kort werden buitenlandse vrijwilligers gelijk daar inge-
zet waar ze zich maar aandienden, zodat er ook geen echt oVerzicht 
bestaat van het aanral Nederlanders dat op de Balkan vecht. Op 
militaire kwalffica.  ties werd nauwelijks acht geslagen, zodat her niet 
uitgeslo ten moet worden geacht dat er ook onder de vrijwilligers 
nogal war gesneuvelden zijn gevallen. Ook al omdat de onervaren 
avonruriers soms onmiddellijk werden ingelijfd bij de 'HOS', een 
extreem-nationalistische, paramilitaire, zij her onofficiele, Kroati-
sche organisatie waarbij veel 'buitenlandse' Kroatiers dienen en die 

ook al door hun strijdmethoden — als tegenpool van de Cet-
niks beschouwd kan worden. In her begin moest war doorging 
voor een Kroatisch leper vaak worden bijgestaan door de HOS, dat 
als een soon miliraire brandweer fungeerde: waar een Servische 
doorbraak aanstaande was, minifesteerde zich niet de Kroatische 
Garde, maar de nog minder officiele strijdkrachten van de HOS. 

De chaos van het Servisch-Kroatische slagveld wordt verder geil 
lustreerd door het ratjetoe aan wapens waarvan men zich bedient: 
men ziet er behalve de Kalasjnikov net zo goed her standaardwa-
pen van de Amerikaanse infanterist, de M-16, als de (Belgische) 
FAL waarvan menige Europese NAvo-collega, zoals de Nederland-
se, zich pleegt te bedienen. 

Het ervaren Nederlandse detachement, hoe marginaal in nume-
rieke zin dan ook, vormde dus een welkome versterking. Men 
kreeg op het gebied van uitrusting — zie het indrukwekkende wa-
penarsenaal in hun kamer — en organisarie in alles zijn zin. 

Inmiddels heeft zich in de persoon van de 63-jarige Wim de 
oudste Nederlandse vrijwilliger aangediend. Hij begon zijn militai- 
re carriere in 1944 aan de KMA, waarna hij zich, zoals zoveel Ne-
derlandse officieren cussen '47 en '50, inzette voor her behoud van 
Nederlands-Indie. Hij diende er bij her Regiment Speciale Troe-
pen, de voorloper van her huidige Korps Commandotroepen, uit 
welke periode zijn affiniteit voor kapitein Raymond — 'De Turk' 

Westerling stamt. Vervolgens emigreerde hij naar Australia, om 
van daaruit in '51 dienst te nemen voor de strijd tegen her corn-
munisme in Korea. Ms Australier was zijn laarste frontervaring in 
de jaren '62, '63 die van adviseur tactische operaties in Zuid-Vier-
nam, waarna hij her militaire bestaan verruilde veer een civiel in-
genieurschap. 

Op een leeffijd dat iemand anders wellicht zou overwegen een 
hengel aan to schaffen, zag Wim — inrussen weer in her vaderland 
teruggekeerd — op de Duirse televisie de JoegoslaNische oorlogs-
beelden: „Toen ik oude ICroariers in hun platgeschoten dorpjes op 
wacht zag man met jachtgeweren schoren de tranen in m'n ogen. 
Alles war ik ooir in oorlogen heb meegemaakt, kwam weer boven. 
lk kon her nier meer aanzien dat, terwijl zich in Kroatie genocide 
voltrok, men zich in Nederland opmaakre voor de kerstdagen en 
heb me bij de NKW aangemeld. Natuurlijk, ik had ook thuis kun-
nen blijven zitren en dan had niemand er war van gezegd, want ik 
heb m'n portie oorlog en ellende wel gehad, zou je zeggen. Maar ik 
beschouw de Kroaten als mijn chrisrelijke broeders. Ik heb een 
God, een waarheid, een geweren, een plichr en mijn plight is nu 
orn hier te zijn. Mijn geweten knaagt nier, over mijn waarheid sal 
een volgende generarie pas kunnen oordelen." 

Een week na aankomst bij de internarionale brigade in Zagreb 
kon hij zich rooien met zijn oude Australische rang van luirenarn-
kolonel. Ziin taak is her in zeer  korte cijd opleiden van cemplere 
Kroatische b anal j o ns. 

ACHTERGR O ND )-P/DE 7:J0 712.-991 
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'Het Vlaams Blok' is kort 
en zakelijk de titel van het 
boek dat eind september 

bij uitgeverij Kritak 
verschijnt. 

Auteur is Hugo Gijsels. 
In het boek wordt 

uitvoerig de geschiedenis 
en het program van het 

Blok geschetst, compleet 
met een 'who is who' - een 

onthullend overzicht van 
de Vlaams 

Blok-mandatarissen. 
In het hoofdstuk 

'internationale contacten' 
komt ook de nieuwe Iiefde 

van het Blok, Kroatie, 
aan de orde. 

Over de Bosnische 
(moslim)vluchtelingen 

hebben-we extreemrectits 
in Vlaanderen en 

Nederland nog niet 
gehoord, 

maar de Kroatische 
nationalisten worden 

daarentegen innig 
omhelsd. 

Een voorpublicatie. 

Voorpublicatie uit 'Het Vlaams Blok' 

Extreemrechtse Vlaamse 
en Nederlandse huurlingen 
in Kroatie 

(...) De officiele en officieuze Blok dele-
gaties worden bijgevolg in Zagreb door de 
regering van Franjo Tudjman met open ar-
men ontvangen. Then het Duitse weekblad 
Stern op 19 maart 1992 een dossier publi-
ceerde over de deelname van extreem-
rechtse huurlingen aan het Kroatische vrij-
willigerskorps 'het Zwarte Legioen', werd 
dit geillustreerd met o.a. een foto waarop 
de Vlaams Blok-parlementairen Filip De-
winter, Wim Verreycken en Francis Van 
den Eynde trots poseren voor een tank in 
Zagreb. 

De adhesie-betuigingen aan het adres 
van de Kroatische ultra-nationalisten blij-
ven evenwel niet beperkt tot wederzijdse 
vriendschapsbezoeken. Het Vlaams Blok 
startte ook een intensieve informatiecam-
pagne op waarbij vooral Jan Huijbrechts en 
Luc Vermeulen - al dan niet in het gezel-
schap van buitenlandse sprekers - stad en 
land afreizen met film en voordracht over 
Kroatie. Daarnaast laten de Vlaams Blok-
mandatarissen geen gelegenheid onbenut 
om in Kamer, Senaat, provincie- en ge-
meenteraad het Kroatische volksnationalis-
me op te hemelen en zelfs open en bloot te 
pleiten (zoals overigens ook in het partij-
blad wordt gedaan) voor militaire steun aan 
de Kroaten. 	J 

Ronselen 
Het Viaarns Blok wil Kroatie echter ook 

actief steunen. In dat kader haalde de partij 
op 10 april 1992 de Nederlander Douwe 
van der Bos 'voor een lezing' naar het Ant-
werpse partijhoofdkwartier. Op het pro-
gramma stond de vertoning van een video 
over de activiteiten van Nederlandse huur-
lingen in Kroatie en verder zou het woord 
gevoerd worden door een vertegenwoordi-
ger van de Kroatische regering, volksverte-
genwoordiger Filip Dewinter en senator 
Wim Verreycken. 

Douwe van der Bos is in Nederland (en 
voor het Vlaams Blok) geen onhekende. 
Van zijn hand verscheen wel eens een bij-
drage in het tijdschrift Revolte, een uitgave 
van Voorpost. Van der Bos, een ex-be-
stuurslid van de Centrumpartij, inmiddels 
overgestapt naar de Centrurndemocraten, 
is een van de drie topfiguren van de Neder- 
lands-Kroatische 	Werkgemeenschap 
(NKW). Deze organisatie zorgde in novem-
ber 1991 voor enige opschudding door mid- 

dels advertenties in de pers huurlingen te 
ronselen om in Kroatie aan cle zijde van de 
nationalisten te gaan vechten: "Vrijwilligers 
voor bet uitvoeren van actieve militaire ta-
ken in Kroatie. Mil. ervaring vereist." Zoals 
bij dergelijke organisaties gebruikelijk heeft 
het NKW geen adres, wel een postbus en 
twee telefoonnummers. Toen deze gege-
vens door het Nederlandse Fascisme On-
derzoekskollektief (FOK) werden nage-
trokken,. bleek dat de postbus op naam 
stond van Douwe van der Bos en dat ze 
voordien gediend had voor de Centrumde-
mocraten. Ook een van de telefoonnum-
mers stond op naam van van der Bos. Het 
tweede nummer bleek op naam van Broer 
Wiersma te staan. Wiersma was ooit nog 
voorzitter van de Nederlandse afdeling van 
Voorpost (momenteel is hij gewoon lid), is 
lid van het Sint Maartensfonds en van de 
Centrumdemocraten en onderhoudt goede 
contacten met Were Di en met het Consor-
tium de Levensboom van de weduwe Rost 
van Tonningen. 

Defensiespecialist 
• Het derde lid van de leidinggevende 
NICW-troika is kolonel H.C. de Roode, een 
officier op rust van de Nederlandse Marine 
en eveneens een politieke zwerfkat. Begin 
jaren tachtig was de Roode 'defensiespecia-
list' van de Centrumpartij, in 1985 trad hij 
toe tot het hoofdbestuur, maar een jaar la-
ter zegde hij zijn lidmaatschap op otn mee 
te gaan werken aan de oprichting van de al 
even extreemrechtse Conservatieve Volks-
partij (CVP), een partijtje waarvan de lei-
ding was samengesteld uit nude en nieuwe 
nazi's. 

In 1989 was de Roode medestichter van 
de eveneens ultra-rechtse Politieke Partij 
Realisten Nederland. Blijkens het Jaarover-
zicht 1991 van het FOK is H.C. de Roode 
samen met Wiersma en Van der Bos lid 
van de Voorpost-raad Nederland. Deze 
'raad' werd in 1990 opgericht als een infor-
mele gespreksgroep om (de van nit Belgie 
geleide organisatie) Voorpost wat dichter 
bij de Nederlandse leden te brengen. De 
Voorpost-raad vergadert eens in het kwar-
taal onder Beigische ieiding. (Zoals voor-
dien reeds gemeld, is de leiding van Voor-
post in handen van de Vlaams 
Blok-parlementsleden Roeland Raes en 
Francis Van den Eynde.) 
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Dit merkwaardige Voorpost-NKW-trio 
ronselt dus huurlingen om aan de zijde van 
de Kroaten te gaan vechten en komt in 
Vlaanderen deze (in Belgie illegale) activi-
teit toelichten (*). Toen dit vriendschapsbe-
zoek op 10 april 1992 uitlekte in Het 
Nieuwsblad, verklaarde Vlaams Blok-jon-
gerenVhorzitter Jan Huijbrechts aan jour-
nalist Mon Vanderostyne dat het helemaal 
niet de bedoeling was Vlaamse frontsolda-
ten te ronselen. Huijbrechts - zelf een 
Kroatie-kenner - zei verder dat op de 
NICW-oproep destijds honderdveertig gemn-
teresseerden hadden gereageerd, maar dat 
uiteindelijk "minder dan twintig Nederlan-
ders" naar Kroatie werden gestuurd. Vol-
gens Huijbrechts zouden er twee BeIgen 
dienst doen in een Kroatische eenheid. Dit 
zouden evenwel Joegoslavische migranten 
zijn van Kroatische afkomst. Hoe waar-
heidsgetrouw deze uitleg is, is moeilijk na te 
gaan. Feit is alleszins dat twee dagen voor-
dien (8 april 1992) De Morgen een verkla-
ring van Huijbrechts afdrukte waarin spra-
ke is van acht Vlamingen die zich sinds het 
begin van .de burgeroorlog in Zagreb zou-
den gemeld hebben. 

Volk in Nood 
Bovendien schrijft journalist- Jurgen 

Oosterwaal in hetzelfde - nooit door het 
Vlaams Blok aangevochten -artikel: "Het 
Blok durft wei kandidaat-vrijwilligers voor 
Kroatie doorsturen naar Nederland, zegt 
de jongerenvoorzitter. Bij onze noorderbu-
ren worden via een Telegraaf-advertentie 
wel openlijk huurlingen geronseld door de 
Nederlands Kroatische Werkgemeenschap 
van Douwe van der Bos, een voormalige 
Friese lijsttrekker van de Centrumdemo-
craten... Huijbrechts was ondermeer in Za-
greb om Douwe van der Bos te contacte-
ren. De huurlingenleider wordt dit 
weekeinde samen met twee fighters in Bel-
gie verwacht om zijn Vlaamse geestesgeno-
ten toe te spreken." 

Ook voor hulp aan Kroatie beschikt het 
Vlaams Blok over een eigen organisatie: 
het 'Hulpkomitee Kroatie: Volk in Nood'. 
Dit comite zend hulpgoederen naar de 
Kroatische hoofdstad Zagreb. Stuwende 
krachten achter dit comitd zijn Luc Ver-
meulen uit Deurne (lid van het Vlaams 
Blok, medestichter van Voorpost en leider 
van de 'actiegroep' van Voorpost) en 

Vlaams Blok-kamerlid John Spinnewijn uit 
Turnhout. 

Russische troepen 
De Vlaams Blok-steun aan Kroatie 

neemt bij wijlen ook hilarische vormen aan. 
Getuige daarvan een tussenkomst van 
Vlaams Blok-kamerlid Karim van Over-
meire die op 19 mei 1992 in de ICamercom-
missie voor Landsverdediging de bevoegde 
minister interpelleerde over het feit dat de 
vijfhonderd Belgische blauwhelmen in 
Kroatie in het kader van de 'VN-protection 
force' samenwerken met Russische colle-
ga's: "...is het toeval dat de Belgische troe-
pen samenwerken met Russische troepen? 
Of vormen de "orthodoxe", dus "pro-Servi-
sche" Russen een tegengewicht voor de 
"katholieke", dus "pro-Kroatische" Bel-
gen..." 

En wat te denken van de interpellatie 
die kamerlid Gerolf Annemans op 15 juni 
1992 rich tte aan de minister van Landsver-
dediging: "Door betrouwbare bronnen, be- 

vestigd door minstens den internationale 
krant, verneem ik dat de Belgische militai-
ren (de Belgische blauwhelmen; H.G.) in 
het voormalige Joegoslavie voetbal spelen 
met bet Servische leger. Dat is ogenschijn-
lijk maar een detail, maar toch zijn de 
Kroatische overheden zeer verontrust door 
het feit dat de Belgische militairen op zulke 
vertrouwelijke voet omgaan met het Servi-
sche leger. Zijn deze feiten correct? Zo ja, 
wat zijn de omstandigheden waarin deze 
feiten hebben plaatsgehad?" 

Op 29 juni kwam het laconieke ant-
woord van de minister: "De bewering is on-
gegrond." 

0 Hugo Gijsels 

Sinds 1985, na wijziging van de wet op het 

Nederlanderschap, is het voor Nederlan-
ders wel mogelijk om, zonder het Nederlan-

derschap to verliezen of anderszins de wet 
to overtreden, in buitenlandse krijgsdienst 
te treden (red. Casablanca) 
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Twinlig 

Berndsen zegt desgevraagd 
lot hij rnogelljk colt zou rea-
garen op een oproep van Ser. 
rische militias. Net Iljkt me 
niachtig am dat alles tens 
nice to makes en wat voor 
menace to kunnen doen. De 
iiroaten vechten voor demo,  
erotic, maar het zal one worst 
waxen waarvoor ze knokken. 
It go puur om het yolk daar 
to huipen. Het goat one or niet 
rim de trekker over to talon. 
IS dank onlc tan humanitaire 
help. het beschermen van 
rrouwen en klnderen, dle bIJ 
zutke conflIcten afflict de dupe 

L ex•eornmando zegt zich 
hasfust to Olin van do ristco's. 
..r.tie Nederlanden Jongen, die 
dear gesneuveld is, heeft lets 
noel goad gedaen. Je moat In 
een oorlog altljd Je ogen on 
oren open houden. lit ben ge-
Mtaid. I o als ze me loch nog 
,,rarhoop schloten. don is het 
ml.ln elan rerantwoording." 

Volgens coordinator Wlers-
ma hehben etch tot gistermid-
;Jag ongereer twlntlg serieuze 
gegadlgden gerneld voor  alt- 
Lending nom. Kroatie. De wer-
ring van Nederlandse vr1Jwil-
tigers echter wordt mogelijk 
stopgezet. ,.lk deck dat we het 
afbiazen", aidus Wlersma. „De 
Kroatische 	president 
TudJrnan heeft laten weten 
dot hIJ goon buitenlanders In 
zlin natlzmale garde colt opne. 
men. We willen de vrijwilll. 
gets Met naar loslopende ben-
den stares." 

Een van degenen die giste-
ren In contact wllde komen 
met het NKW Is de voormalt-
ge commando Theo Berndsen 
aft Helmond, dle '!lever van-
daag don morgen' near het 
striJdioneel zegl to vertrek-
ken. „Di hob hler geen toe-
komst, Its bnal van Nederland. 
ItiJn vader en moeder zlJn ge-
itorven. Ik heb geen vrouw of 
vriendln die me bier vast. 
heudt. Mleschien biljf ik wel 
vonrgood In Kroatle. als lk 
dear eon aardlge vrouw eel. 
mcet." 

Democratic 

edits actief voor Kroat 
lanliang  Janrnaat 
werft vrijwilligers 
voor utilities  

door CAREL BRENDEL 

ROTTERDAM — Extreem-rechtse 
kringen spelen een hoofdrol biJ de wer-
ving van Nederlandse vrijwilligers voor 
Kroatische mIlltles. De coordtnatoren B. 
Wiersma en D. van der Boo en vljf ande-
re laden van de Nederlands Kroatische 
Werkgemeenschap (NKW) hebben zich 
de afgelopen Jaren Ingezet voor de Cen-
trumdemocraten van Janmaat of aanver-
wante organisaties. 

De voormalig Korea-strljder B. WIererna was 
tot 1983 voorzitter en Is nog steeds lid van Voor-
post, een uit Vlaanderen alkomstige beweging 
die optreedt als een actieve voorhoede van het 
Viaams nick. ZtJn college, de voormalig  Unifil-
ler D. van der Bos, was de Jongete Statenverkle• 
zinge.n lijsttrekker van de Centrumdemocraten 
in Friesland. 

Faseisnie Onderzoeks Kollektief 
Voigens gegevens van het Fa.sclsrne Onder-

cocks Kollektief (FOK) hebben andere NEW-le- 
den kleallJaten van de Janmaat.partlj onderte-
kend of bij lokale verklezingen kandldaat ge-
staan cone rechtse splInterpartiJen. 

Net ineest promlnente lid . 	  
van het steunverlenend coml. 
te, kolonel der marinlera b.d. i  
H.C. de Ronde, schreef In 1985 
de defensicnota van de Cen-
trum Parti,f, was daarna ac-
tlef In Conservatleve yolks. 
partlj, Koninkrijkapartij en 
Realisten Nederland en is 
sinda tort lid can Appel Be-
strijding Criminaliteit. Daze 
organisatie verkeert volgens 
het FOK steeds meer In het 
vaarwater van Janmaats Cen-
trunidemocraten. 

Hormel biJna de helft van de 
owniteleden Ott zeer rechtse 
hock komt, zijn volgens De 
Ronde bil de ache voor Kroa-
tie •mensen ult elle groeperin-
gen' welkom. „Als lernand 
voor de kankerbestrlJding col-
lecteert, kijk Je cot Met naar 
ztjo poiltieke achtergrond.“ 



zijn tegen al die rottig eicr 
door THEO GERRITSE 
AMERSFOORT — Mens-. 

lievende idealisten, die zich-
zeif 'een zware, humanitaire 
taak' hebben gesteld. Zo la-
ten de leden van 'Neder-
lands—Kroatische Werkge-
meenschap' (NKW) en de 
door hen uit te sturen 'vrij-
willigers' zich het liefst be-
stempelen. Politieke motie-
ven zijn 'ook niet aan de or-
de'. 

Het heeft woordvoerder 
Douwe van der Bos daarom 
diep verdroten, dat de media 
'steeds maar weer melding 
maken' van de rechtsradica-
le achtergrond van een aan- 
tal 	 „Niet• 

Vrijwilligers:  
Hurnanitaire  
missie in Kroatie  
toestaan, dat de Kroatische 
natie met zijn eeuwenoude 
beschaving en cultuur wordt 
teruggebombardeerd naar 
de middeleeuwen", zal hij 
deze middag zijn gehoor 
voorhouden. 

Twmtig man _ 
Dat gehoor wordt.. ge-

Vormd door een kleine twin-
tig man.,Tegen half twee 
druppelen de vrijwilligers- 

gepropte ransel dienen ech-
ter niet een eigen missie, 
maar worden door deze 'Af-
ghanistan-veteraan' belan-
geloos ter beschikking ge-
steld voor een of meer leden 
van het 'Nederlandse legi-
oen'. 

De bijeenkomst is niet toe-
gankelijk voor de pers, om-
dat — aldus Van der Bos: 
„we de anonomiteit en — na 
recente berichten over mo-
gelijke moordcommando's 
uit Servie — de• veiligheid 
van de mensen willen wear-
borgen..Ik zal zien of ,een of 
twee,yan hen bereid zijn in 
de pauze anoniem te  

om te vertrekken, moeten de 
Kroaten eerst nog enige toe-
zeggingen doen over de na-
tionale herkenbaarheid van 
de Nederlandse vrijwilli-
gers. Ze moeten bij voor-. 
beeld als aparte eenheid 
gaan opereren. 

De bijeenkomst verloopt 
heel goed, meldt een oude 
baas, die als telangstellen-
de' is meegekomen met een 
van de kandidaten: „Het zijn 
flinke kerels. Ik wou dat we 
er in dit land twee miljoen 
van hadden. Dan was er niet 
zoveel rottigheid in de ,we- 
reld.". 	 . 	. 

Twee van die 'kerels' zijn 
Herman (34).uit Kampen en 



Eerste groep 
vrijwilligers 
Haar Kroatie 

Van onze correspondent 
AMSTERDAM, dinsdag 

De eerste grote groep vrijwilligers, gerekruteerd door de 
omstreden Nederlandse Kroatische Werkgemeenschap 
(NKW) vertrekt vandaag naar een opleidingskamp in Gospyc. 

Nu krijgen de circa vijf-
tien vrijwilligers uniformen 
erovapens van de nationale 
garde en worden ze ver-
troftwd gemaakt met Russi-
sChe wapens, waaronder mit-
rallleurs en anti-tankwapens. 
tUt  it vertrouwelijke instruc-

tte blijkt verder dat de groep o • 

Le
ordt getraind in „de  ge7 
chtsformaties die belang-

.jk zijn bij het uitvoeren van 
Okennings- en gevechtspa-
' tulles." De groep wordt na 

kii training van een week 
4vergebracht naar het opera-
tiekebied. 
'.diet NKW is een initiatief 
Vail een door zijn lidmaat-
scttap van de rechtse CD-par-
tij omstreden Douwe van der 
B?s uit Oldelamer. Van der 
Baontkent dat zijn politieke 
aciitergrond iets van doen 
hcFerft met de dctiviteiten van 
W NKW. „Het gaat om een 
idiVer humanitaire missie." 
V81gens Van der Bos krijgen 
de vrijwilligers dezelfde op-..- 
;rang, status; rechteu en 
plichten als elke Kroatische 
g ist.' Het KroatiSche mi- 

erie van Defensie heeft de 
vrijwilligers een soldij ,van 
150 :D-mark per maand en 
gratis medische voorzienin-
gen toegezegd. 
:,Pe meeste vrijwilligers zijn 

ofid-beroepsmilitairen . en 
vgiden volgenic  Van der Bos 
edreven door idealistische 
oVerwegingert.:'„Door de Ser-
"'the agreisie wordt het 

.atische yolk uitgemoord. ., 
Wg' voelen ons verplicht om 
..,„• 

op humanitaire gronden het 
Kroatische yolk te helpen." 

De Nederlandse vrijwilli-
gers in Joegoslavie kunnen 
geen verzekering afsluiten en 
in geval van verwonding ner-
gens op terugvallen. „De 
mannen weten dit en aan-
vaarden het." Wel heeft het 
NKW een advocaat ingescha-
keld om te ldjken of er iets 
aan de rechtspositie kan war-
den gedaan. „Maar het ligt 
erg complex",, geeft Van der 
Bos toe: • 
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3.3ctuur wrkdiotTp i-.;.:a,.A;-,...L yrIjwillori, 	v..-..::;)--  Kroa-c_iE,  tij 

TIEN HAA (ANf') 	.1'.,.-_,n aantai ieden uit het. comit van aanbovoli 
van de Nky:deriands-(roatiche Wegroep An c;priimiling u\iKW) neeft 
donderao verk)a;74rd niet jano-E-r .stpun to wI.J.Ion vEr i. 	an 
Noderlanders die op indiv:;.dueie dais aan Kroatische zilde willen 
vecnten ter.len SPFVF adjitiE 	Pil rii,'t -f',PILIE-IP IF=er, 

Ze hebben bun verklaring vandaao vdorclelead Etan net beGtuur van 
de NKW. Lt haft t7:n van de prominente ipden, as kolone der 
OiarinS. b.d. H C- de Roode, donderdagmiddad redeJiover net :::NP 
dezeqd- 

De ver1J.arino, Juidt voInens De RDOL..?. „Ge..7:iN nv,t hnquns-tActe 
verloop an de conferentie inzaRe net con-Viict ln doecioslavii en 
de uitspraak an president Tudiinan met bg.i- rekkinq tot net weren van 
buiteniandse vrijwilligers5  distantieer di-? weiroep zich van het 
veraenen van F.ileun aan vrijwiiligers, die dp individuele bas_ts zich 
willen aanju..iton dij Kroatische lepereenheen. D(-- v4ergroep 
ha-- aaft ha,-;43- duo::steillhq, waarin zij F=-1--  bij CP. Pt-der- i 
reoRrind op ,TianOr'j.npc bi;inen VN- dan we' EG-vornand, uowaDo'ncji-' 
opnhedPn in t.. .7,:att*n idii een e:i.nd to mak=n1 aan cp ;--ln:kciz4E-1-. 
volkenmoord j.n Kro,ii, ' 

Do Roode zedc de verklaring La nocben clipesteo jil uv- Prieci met 
Douwe van der Dos en Dt-oer W:kerm7i, 7:_;.4oe anciere iniiatlefneri 
van de NKW, Do verk1,-.4rhci volpt op de ,li.-9;;,--vc,,  publtoiL cii;-- cif? 
werkgrc2ep h4?e-ft cl000qst 7  terwi31 L1 3n motiew.:n volgen5 De Roode 
voistreNt humaii:n 7Ajn PVE OUN.;,r0 ndlj.teko doel t.lv-nden. 

Gedeviin,::: van il, , F;i4c- ksly,e Unzoks KolAkLief 4::7"faK) lerr,:n dat 
zoven van de v: i i :ti.1 van nab C.:C% 	v,,in <.- anr,q.-voLirip  
WKW can reci)tfs-radicale politieKe overruiqcnd nehben. -1.we'l De 
Roode, WiersmiA ,ils V;,o.. der BDF; v;:i-or'-- L4 .;:ln hi.,:rokl.:-.?n, .17):::i bc- 
acties voor de Lehtri,mpartijo  de Lei'YELTumdomorratctn of de 
Lpvensboom, do uq .krLc ;at a a die wc,vdt dt,-; 	ac-or ci,,  wedtwo Rost van 
Toningen. (w.v„) 
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I.:Lestuur 

(ANP) - Voldon',7,  be Roode ,laat het niet aan het intiatiof van de 
NKW te torpederen oi4willo van de politipke achtrornnd van de loden 
van het steuncomite. „Als ik wil colIecteren voor een goed noel, 
dan vraagt u toch c!ok niet near mijn achtergrond. Het peat er -cm 
dat or mensen, vrouwen on kinderon voorop, woroen afgeslacht in 
Kroatig., omdat hot politieke vredesproces heect oefaald, Dan is er 
in mijn ogen maar 	ri methodo net &is in Korea on Nieuw-Guinea 
moet Nederland een vrajwillegerseenheid samenstelI4.4n, die een 
barri'ere dpwerpt tussen de strajdende bartijon in Kroatie. —  

De Roode zegt ais ex-marinekolonel te veel ervarang te hebben 
opgedaan dm nod }anger aan het aanvankelijka initiatio+ van de 
Nederlands-Kroatische Werkdroep deel te nemen. „lk bon drager van 
not Bronz,en Kruis en ik hob 34 geveontsactios op mijn naam staan. 
Eon goetOldlitalr zal nooat wilien en we-tens manschappen de strajd 
insturen, als se kans op pewonden of doden levensgroot aanwezig is. 
l)e situatie in Kroati is dermate chaotisch, dat ik net niet 
verantwoord vind DM vrijwilIigers op hun eigen houtje naar 5.froati 
te laton:gaan", zegt de Roode_ 

Over de :,l000liike polatieke motieven van andpr-o 
van de NKW wil De Roode zich niet uitlaten. 	noud niet van 
termen als extraem-rechts of extreem-links. ik kan u alleen 12.ggan 
dat het steuncomitc-L van de NKW bestaat uit monsen van zowel rechtse 
als linkse sionatuur." 

Voldens het Fascisme Onderzooks Komitee hC2P-ft Do Roode echter 
L)oter op het noofd,,AFen woordvoerder zegt: „De oud-koionei was in 
19SL actief lid van de Centrumpartaj. In 1925 schroef hij voor dia 
partii 	De-fensienota", die als discussiestuk binnen de CP 
hoet gebond. r'er 21 anuari I9e6 is hii 	 opdpstant zls 
CP'er, maar vervolgens was hij weer actief voor de Conservatieve 
Volkspartii. Daarvan is do ideolood ene W.P. Zoilmaker, de 
rechternand van de weduwe Rost van Toningen. Sands 19B9 as De Roode 
actiPf 	van Clo extreem-redntste organisatio „Realsten 
Nederland". Yana{ 1990 maakt hij deel uit van het comit6 Van 
aanbevelind van het App61 Bestrijding CriminaliZeit (ABC), Pon club 
die wordt deAeid door Douwe van der Bps." (w.v.) 
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1. 	DZ nu= vhn tIEDIRIANDSZ NOURLINGEN IN JOZGOSLAVIE N .N . 
MOAT= 

1 . 1 	INITIATIEFNENERS FORGANISATIECONITE 

Zoals in het rapport *Joegoslavie, Brandhaard in 
Europa" reeds vermeld is, verscheen er op 2 november 
1991 in de Telegraaf een advertentie waarin 
vrijwilligers warden opgeroepen zich te maiden bij de 
Nederlands Kroatische Werkgemeenschap NKW voor het 
uitvoeren van militaire en humanitaire taken in 
Kroatie. 
De oorspronkelijke initiatiefnemers van de NKW, 
personen met een extreem-rechtse achtergrond zoals Kol. 
b.d. B.C. de Roode en de beer B. Wiersma, bleken zich 
al spoedig van verdere bemoeienis met deze organisatie 
te distantieren, waarna de coordinatie en organisatie 
in handers kwam te liggen van Douwe van der Bos uit 
Oldelamer (Fr). 
Van der Bos- 

trad ook near buiten op ale leider van 
de NEW (hij verscheen zelfs op 7 december 1991 op de 
televisie in het programme van Sonja Barend). 
Fublicaties in de locale media in Friesland bleken 
begin november 1991 aanleiding te zijn voor het starten 
van een gerechtelijk vooronderzoek tegen o.a. van der 
Bos in verband met het mogelijk overtreden van de 
artikelen 205 en 140 van het Wetboek van Strafrecht, 
zijnde respectievelijk het zonder toestemming des 
Konings iemand aanwerven voor vreemde krijgsdienst en 
het deelnemen aan een rechtspersoon die tot oogmerk 
heeft het plegen van misdrijven. 
Begin december word besloten dit GVO niet verder te 
continueren aangezien het lunge de gevolgde weg niet 
mogelijk bleek voldoende gegevens te verzamelen om 
beschuldigingen aan het adres van de NKW en de 
betrokken pereonen to kunnen onderbouwen. Naar 
aanleiding van de zwakke uitgangspositie in deze 
gevoelige zaak weird besloten het GVO te beeindigen, 
hetgeen op 9 december 1991 is geschied. 



1.2 	NERVING 

Op de advertentie in de Telegraaf is door ongeveer 80 
personen gereageerd. 
Ten behoeve van deze vrijwilligers is er een 
voorlichtingedag belegd in restaurant "de Oude Tram" in 
Amersfoort op 30 november 1991. Op deze bijeenkomst, 
die geleid ward door Douwe van der Bos, bleken een 
veertigtal personen afgekomen te zijn die warden 
"voorgelicht" over de situatie zoals die op dat moment 
in Kroatie was. 

Tevens warden er vragen 
gesteld door de aanwezigen over diverse zaken, zoals: 
- opleiding (een week in Nederland); 
- het verliezen van het Nederlanderschap (men gaat niet 
in vreemde krijgsdienst want Kroatie is nog niet erkend 
als zelfstandige natie, men gaat ale vrijwilliger); 
- vat te doen ale er een V.N. leger in Joegoslavie 
gestationeerd wordt (dan wordt alles opnieuw bekeken en 
zal er vermoedelijk besloten worden zich terug te 
trekken); 
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- soldij (antwoord niet duidelijk; later is vastgesteld 
dat men fl. 250,-- per maand ging verdienen); 
- wanner er getekend kon worden (dezelfde dag al); 
- het idealism. (enkelen waren de mening toegedaan dat 
het idealisms belangrijker was dan de financiele 
vergoeding) etc. 
In het algemeen kan gezegd worden dat er nogal in 
vaagheden geantwoord ward ale er directe vragen warden 
gesteld. 
saillant detail tijdens deze bijeenkomst was, dat men 
zich er blijkbaar van bewust was dat er toch over zaken 
geproken ward die mogelijk in strijd waren met de 
democratieche rechtsgang in Nederland, aangezien 
geconstateerd is dat er een contra-observatie gepleegd 
werd buiten de locatie wear de vergadering pleats vond. 
Ook vertegenwoordigers van de pers warden in de 
vergaderzaal geweerd, hoewel door sommige van de 
aanwezigen na afloop wel met journalisten gesproken is. 

1.3 	RECRUTERING EN INSET 

Op 10 december 1991 weird informatie ontvangen dat 
-hoogstwaarschijnlijk diezelfde dag- een aantal 
vrijwilligers vanuit Amersfoort richting Kroatie of zou 
reizen. Net daadwerkelijk vertrek van deze "First Dutch 
Volunteer Unit" kon echter niet worden geconstateerd. 
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Begin april 1992 kwam bij de Dienst het bericht binnen 
dat een der huurlingen zich bij een Nederlanda 
politiekorps gemeld had en gevraagd had om bescherming, 
dear hij zich door zijn ex-kameraden bedreigd voelde 
near aanleiding van een artikel in HP-de Tijd. Deze 
huurling, _ had zich in dit 
artikel minder lovend uitgelaten over de HOS-militairen 
(bloeddorstige moordenaars), over HSP-leider Paraga 
(die aan de heroine verslaafd zou zijn) en over Van der 
Bos zelf (die de "echte NNW militairen had opgescheept 
met een 'etelletje eikels"). 



1.4 	TYPERING HUURLINGEN 

Over het algemeen kan van de Nederlandse huurlingen, 
die daadwerkelijk in Kroatie aan de zijde van het 
Federale Kroatische Leger meegevochten hebben, gezegd 
worden, althans voor zover bekend, dat zij geen directe 
affiniteit hebben met, dan wel lid zijn van rechtse 
c.q. extreem rechtse organisaties, maar dat zij op een 
of andere manier een erkenning zoeken die zij in one 
land niet kunnen vinden, of dat zij op zoek zijn naar 
het avontuur; dat zij een militaire achtergrond hebben, 
neestal ongehuwd en werkloos zijn, veel belangstelling 
hebben voor het "militaire were (idolaat van het 
militapiisme) en nog vrij jong zijn (tussen de 20 en 30 
jaar). Se maken een enigszins ontwortelde indruk en 
lijken, in de strijd tegen hun maatschappelijk 
ieolement, op zoek naar een vorm van kameraderie. Het 
betreft bier een categorie personen (deems met 
criminele„.*ommoihonimm) die in Nederland groeiende is. 

1 



1.5 

1.6 	TERUGTRKKKING 

Gezien de opstelling van Van der Boo in een eerder 
stadium, betreffende het stationeren van een VN-
vredesmacht in het probleemgebied, waaraan ook door 
Nederland zal worden deelgenomen, is de verwachting dat 
de "First Dutch` zich dan zou terugtrekken uit Kroatie, 
inmiddels uitgekomen. 
Op 

na, 
zijn de Nederlandse huurlingen rond 25 

maart 1991 teruggekeerd near one land. 

Dat Douwe van der Bos liever was blijven doorvechten in 
Kroatie blijkt tevens uit het feit dat er op 10 april 
1992 in Antwerpen een voorlichting heeft 
plaatsgevonden, georganiseerd door de NKW in 
samenwerking met Voorpost en in eerste instantie ook 
met het Vlaams Blok. Daze laatste organisatie heeft 
zich echter teruggetrokken na negatieve publicaties in 
de Belgische pars hierover, aangezien het treden in 
vreemde krijgsdienst in Belgie, in tegenstelling tot in 
Nederland, nog steeds een strafbaar feit is. Ook de 
door het Vlaams Blok ter beschikking gestelde locatie 
kon niet gebruikt worden. 
Deze voorlichting is bijgewoond door enkele tientallen 
personen, die o.a. een video to zien kregen en over de 
oorlog werden geinformeerd door o.a. Douwe van der Boo 
en enkele andere ex-Kroatie-gangers. 
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1.7 	NIEUWE Imnximmomm 

	

2. 	REACTIES IN NEDERLAND OP DE HOORLINGENPROBLENATIEK 

	

2.1 	Hoe staat nu de politick in Nederland tegenover de 
initiatieven zoals die door de NKW, c.q. Douwe van der 
Bos en consorten, worden ontwikkeld. 

In de eerste pleats is er berichtgeving in het ABC VOOR 
HUURLINGEN, een bijlage van N.N. van 28 november 1991, 
uitgegeven door het FOR, het Fascisme Onderzoek 
Kollektief, waarin de activiteiten van de NKN aan de 
kaak gesteld worden. 
Er is door het FOK in november 1991 contact gezocht met 
het Ministerie van Defensie om duidelijkheid to krijgen 
over miming die Defensie heeft over deelname van met 
name actieve (leaden van de NatRes, de Nationale 
Reserve) en oud-militairen aan een aan Kroatische zijde 
strijdend lager. Volgens de afdeling voorlichting van 
Defensie was men "bijzonder ongelukkig met dit 
initiatief, maar zolang daze activiteiten niet in 
uniform gebeuren, of met faciliteiten van Defensie, ken 
hier niets aan gedaan worden". 

Ten tweede zijn er op 14 januari 1992 door het 2de 
Kamer lid Frinking (CDA) vragen gesteld over daze 
materie aan de Minister van Buitenlandse Bakken (zie het 
aanhangsel van de Handelingen nr. 364). 
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Op berichten dat er aan Kroatische zijde nog steeds 
ongeveer twintig Nederlandse "vrijwilligers" meevechten 
antwoordde de Minister op 7 februari 1992 dat deze 
berichten bij hem bekend waren, doch dat omtrent de 
eventuele juistheid wegens het ontbreken van de nodige 
gegevens geen uitspraak gedaan kon worden. 
Tevens werden door de heer Frinking de volgende vier 
vragen gesteld: 
- Is het gewapend optreden van deze Nederlanders in 
Joegoslavie strijdig met enige Nederlandse wet of het 
volkenrecht? Zo ja, welke maateregelen denkt de 
minister dan to nemen? 
- Hoe moot de handelwijze juridisch gekwantificeerd 
worden van Nederlandse vrijwilligers, die door deelname 
aan de gewapende strijd bijdragen aan het verbreken van 
een in VN-verband overeengekomen bestand? 
- Is deelname aan de gewapende strijd een belemmering 
voor het tot stand komen van een vreedzame oplossing? 
- Bent u bereid maatregelen to nemen die kunnen leiden 
tot beeindiging van individuele Nederlandse deelname 
aan de strijd in Joegoslavie aan de zijde van een der 
partijen? 
Op doze vragen ward door de Minister in een antwoord 
gereageerd: 
"De Nederlandse nationaliteitswetgeving verbindt Binds 
1 januari 1985 geen gevolgen aan het zonder toestemming 
treden in vreemde staats- of krijgsdienst. Het 
deelnemen van Nederlandse "vrijwilligers" aan de strijd 
in Joegoslavie vormt bovendien naar Nederlands recht 
geen strafbaar feit, zodat daartegen ook niet zijdens 
de Regering kan worden opgetreden. Uiteraard vormt 
voortzetting van de gevechtshandelingen, ongeacht door 
wie daaraan wordt deelgenomen, een belemmering voor het 
tot stand komen van een een vreedzame oplossing. Ook 
het internationale recht bevat echter voor een 
dergelijke situatie geen regels die de Nederlandse 
autoriteiten zouden verplichten tot optreden, dan wel 
Nederlandse onderdanen zouden verbieden om aan 
activiteiten ale de onderhavige deel to nemen". 

Tot zover het antwoord van de Minister van Buitenlandse 
Zaken. 

Uit de reacties van de beide Ministeries blijkt dat het 
NKW zich, voor zover nu geconstateerd ken worden, niet 
met activiteiten bezig houdt die in strijd zijn met 
nationale of internationale wetten. Ook het optreden 
van Nederlandse onderdanen in Joegoslavie wordt niet 
strijdig geacht met deze wetten. 

De vraag moat gesteld worden, wat er nog verwacht kan 
worden van personen die gedurende enige tijd hebben 



deelgenomen aan een strijd die, zeker in Kroatie en 
Servie, wordt aangeduid ale een "smerige oorlog"? 
Hoewel in eerste instantie de gedachte geopperd werd 
dat deze mensen zich zouden kunnen gaan manifesteren 
ale extreem-rechts en zich of zouden gaan zetten tegen 
o.a. allochtone minderheden, is gaandeweg het onderzoek 
naar voren gekomen dat de huurlingen zelf eigenlijk 
geen echt politieke voorkeur hebben en -zoals eerder 
vermeld- slechts naar Kroatie gaan voor het avontuur en 
om zich op een of andere manier te kunnen manifesteren, 
iets wet voor hen in Nederland blijkbaar niet mogelijk 
is. 

De houding van initiatiefnemer Van der Boo is 
opvallend. 
Hoewel het er in eerste instantie naar uitzag dat hij 
de NKW-huurlingen uit Kroatie Wilde laten terugtrekken 
op het moment dat de "Blauwe Baretten" in Joegoslavie 
gestationeerd zouden warden, is gebleken dat hij hier 
toch moeite mee had. Dat hij vervolgens pogingen heeft 
gedaan om in Belgie, in samenwerking met Voorpost, 
sympathie voor zijn beweging te verkrijgen is tevens 
een punt dat niet uit het oog nag worden verloren. 

De vraag dient gesteld te worden in hoeverre met 
betrekking tot de NKW hier op enigerlei wijze sprake is 
geweest van een vorm van (militaire) interventie. 
Feitelijk hebben we hier toch een optreden gezien van 
een Nederlandse organisatie in een conflict dat zich 
elders afspeelt tussen enerzijds een oude erkende staat 
(Joegoslavie) en anderzijds een zich afsplitsend deel 
daarvan (Kroatie) op een moment dat het laatstgenoemde 
deel eveneens erkend wordt en daarmee een formeel 
erkende status heeft gekregen. 

Bovendien zijn wij in Nederland geconfronteerd met een 
organisatie die in etaat is geweest een, weliswaar 
kleine, groep mensen te recruteren voor militaire 
activiteiten, deze mensen heeft uitgezonden, ze in een 
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buitenland heeft kunnen laten meestrijden en vervolgens 
weer near Nederland heeft kunnen terugbrengen. 
Daarbij zijn talrijke internationale relaties gelegd en 
is ervaring opgedaan die bedenkelijke kanten heeft. 
Herhaling ken niet warden uitgesloten. 

Bijlagen: 

NKW persbulletin 
Programme van de informatiedag in Amersfoort 
NEW informatie t.b.v. de vrijwilligers 
Uitnodiging voor vertrek naar Eroatie 



O 

DE NEDERLANDS-KROATISCEE WERKGENEENSCEAP 

Nistorisch overzicht en huidige situatie 

Op 2 november 1991 verscheen in de Telegraaf een advertentie 
waarin vrijwilligers warden opgeroopen zich te maiden bij de 
zogenoemde 'Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap' (NEW) voor het 
uitvoeren van militaire on humanitaire taken in Kroatie. De 
coordinatie en organisatie van een en ander kwam in handen te 
liggen van Douwe VAN DER NOS nit het Friese Oldelamer, 

Publicaties in de locale media in Friesland bleken reeds in de 
*erste helft van november 1991 aanleiding to zijn voor het 
starten van een gerechtelijk vooronderzoek tegen met name VAN DER 
BOS. Witgangspunt daarbij was het mogelijk overtreden van de 
artikelen 205 on 140 van het Wetboek van Strafrecht, zijnde 
respectievelijk het sender toestemming des Konings iemand 
aanwerven voor vreemde krijgsdienst en het deelnemen aan een 
rechtspersoon die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Op 
9 december 1991 word dit GVO echter beeindigd aangezien het langs 
de gevolgde wog niet mogelijk was voldoende gegevene to 
verzamelen om beschuldigingen aan het adres van de NEW en de 
betrokken personen to kunnen onderbouwen. 

Inmiddels hadden 80 personen op de advertentie van de Telegraaf 
gereageerd. De heift van hen verscheen op 30 november 1991 op een 
voorlichtingsbijeenkomst te,Amersfooft, die ook door Douwe VAN 
DER BOS 	 word bijgewoond. 



ationeren van een VN-vredesmacht in Joegoslavie, waaraan 
door Nederland ward deelgenomen, was aanleiding am het 

treden van de First Dutch in Kroatie to beeindigen. Met 
nitzondering van 

zijn 
de Nederlandse huurlingen rond 25 maart 1992 teruggekeerd near 
Nederland. 

lvalnatie en pregame 

Net het oog op de chaotische situatie in Joegoslavie, dient de 
vraag gesteld to worden in hoeverre met betrekking tot de NEW op 
enigerlei wijze sprake is geweest van een vorm van (militaire) 
interventie. Good beschouvd blijkt het hierbij to gaan om het 
optreden van een Nederlandse organisatie in een conflict dat zich 
elders afspeelt tussen een erkende staat (Joegoslavie) en een 
zich daarvan afeplitsend deal (Kroatie) op een moment dat het 
laatstgenoemde deal eveneens is erkend en daarmee een formele 
status heeft gekregen. Bet NEW bleak evenwel in ataat to zijn 
een, weliswaar kleine, groep mensen te recruteren voor militaire 
activiteiten, daze personen near het strijdtoneel in het 
buitenland te verplaatsen en vervolgens weer near Nederland terug 
te halen. Dat daarbij het internationaal aanzien van Nederland in 
het geding is ataat buiten kijf, te meer dear de huurlingen 
werden uitgezonden in een stadium dat Nederland ale voorzitter 
van de MG een vreedzame oplossing voor het conflict in 
Joegoslavie trachtte te bewerkstelligen. Niettemin lijkt het 
internationaal aanzien van Nederland door de gevechtshandelingen 
van de 'First Dutch Volunteer Unit' niet vergaand te zijn 
aangetaat, omdat daze getalsmatig nauvelijks gewicht in de echaal 
legde. 

Eorgwekkend in wel de achtergrond van de NEW-leider Dow, VAN DER 
BOS, die afkomstig is nit de extreem-rechtse kringen in Nederland 
en daarin over goede contacten lijkt to beschikken. Bovendien 
onderhoudt VAN DER DOS relaties met rechtse, nationalistieche 
organisaties in Vlaanderen (Voorpost en View's Blok), waarvoor 

Q 	
hij in april jl. to Antwerpen een voorlichtingsbijeenkomst over 
de strijd in Joegoslavie heeft gehouden. 

Over het algemeen ken van de Nederlandse huurlingen, die 
daadwerkelijk in Joegoslavie aan de zijde van de .Kroaten hebben 
meegevochten, niet gezegd vorden dat zij affiniteit hebben met, 
dan wel lid zijn van rechtse, c.q. extreem-rechtse organisaties. 
Veeleer gaat het hierbij on personen, die op de een of andere 
wijze de erkenning en waardering zoeken die zij in one land niet 
kunnen vinden of op sock zijn near het avontuur. Sij hebben een 
militaire achtergrond of veel belangstelling voor het 'militaire 
work' en zijn over het algemeen vrij Jong (leeftijdsgroep van 20 
tot 30 jeer), ongehuwd en verkeloos. Se maken een enigszins 
ontwortelde indruk en lijken in de strijd tegen hun 
maatschappelijk isolement op mock naar een vorm van 
f kameraderief . Feitelijk gaat het hierbij wel om een groep 
personen in de Nederlandse samenleving die groeiende is en 
wellicht ook in de toekomst gevoelig ken zijn voor 
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teringsactiviteiten, zoals die recentelijk door de NKW zijn 
looid. 	 - 	 - - 

Nieuwe vormen van recrutering in Nederland ten behoeve van 
Nroatie en/of Nosnie-Hercegovina kunnen op korte termijn niet 
volledig worden uitgesloten. 

Los hiervan moat ook herinlierd worden aande NNW die inmiddels 
een infrastructuur voor huurlingen-acties heeft opgebouwd en ook 
praktijkervaring heeft opgedaan, die in de nabije toekomst een 
goad uitgangspunt voor nieuwe initiatieven zou kunnen bieden. 

O 



De Telegraaf van zaterdag 2 november 1991, advertentierubriek 
Oproepen: 
"Nederlands Kroatische Werkgemeenschap vraagt VRIJWILLIGERS voor 
het uitvoeren van actieve militaire en hunamitaire taken in 
Kroatie. Militaire ervaring gewenst. Roept Nederlandse en 
wereldgemeenschap op om Kroatie en Slovenie te erkennen. NKW, 
postbus 256, 8470 AG te Wolvega, tel. 05619/399 en 01640/40715" 

Aan genoemde advertentie ging een persbericht vooraf, gestuurd 
door de Nederlands Kroatische Werkgemeenschap aan 100 Nederlandse 
dagbladen en persbureaus. In het persbericht wordt een opsomming 



van de huidige toestand in Joegoslavie gegeven, men constateert 
de onmacht van de Europese Gemeenschap om concreet iets te 
bereiken in Joegoslavie en doet een aantal voorstellen om via 
Europese Gemeenschap dan wel de West Europese Unie over te gaan 
tot militaire interventie in Joegoslavie en wel op de manier 
waarop de USA tijdens de Golfoorlog is opgetreden. In dit geheel 
wordt Servie aangeduid ale de agressor, tegen wie niet hard 
genoeg opgetreden ken worden. Zolang er niet lenge officiele weg 
iets gebeurt om Kroatie te helpen, stelt de NKW zich voor zelf 
iets te ondernemen middels het uitzenden van vrijwilligers, die 
de Kroatische Gerdes kunnen gaan versterken. Er zouden volgens 
dit communique al vrijwilligers uit Amerika, Duitsland, Schotland 
e.d. in Kroatie vechten. Hoewel de advertentie ook spreekt over 
ihumanitaire huip wordt hierover in het persbericht geen melding 
'weer gemaakt. De nadruk wordt gelegd op het feit dat 
Ivrijwilligers in Nederland in militaire dienst moeten zijn 
•ggweest, liefst bij het Korps Commando Troepen of bij het Korps 
Mariniers. 

De Nederlandse wetgeving stelt dat een Nederlander, die in 
vreemde krijgsdienst treedt, zijn of haar staatsburgerschap 
verliest. De NKW denkt een maas in de wetgeving te hebben 
gevonden door te stellen dat Kroatie geen officieel erkende natie 
is. Nederlanders die in het Kroatische leger dienst nemen zouden 
dus ook officieel niet in vreemde krijgsdienst zijn. Een 
duidelijke uitspraak over dit probleem laat nog op zich wachten. 

Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een 
reactie laten weten dat het Nederlanders sterk ontraden wordt in 
Kroatische krijgsdienst te treden. Het door Nederland toestaan 
van dergelijke activiteiten staat haaks op haar pogingen de 
crisis in Joegoslavie langs diplomatieke weg op te lossen. 
Mocht het al zo zijn dat het wettelijk toegestaan zou zijn dat 
Nederlanders in Kroatische krijgsdienst treden, dan is de oorlog 
in Joegoslavie wel van een dergelijk karakter dat processen na de 
oorlog over oorlogsmisdaden te verwachten zijn. Hoe het 
Ministerie van Justitie zal reageren wanneer blijkt dat bij 
dergelijke misdrijven ook Nederlanders betrokken zouden zijn valt 
ook nog te bezien. 

Noot: 
Het in dienst treden in vreemde krijgsdienst. 

Het in dienst treden bij een krijgsdienst van een vreemde 
mogendheid is zowel in art. 101 van het Wetboek van Strafrecht 
ale in art. 4 van de Wet Oorlogsstrafrecht strafbaar gesteld, 
indien het gaat om een mogendheid die met Nederland in oorlog is, 
of near verwachting zal zijn. In art. 205 van het W.v.S. wordt 
zonder enige clausule over een oorlogstoestand, strafbaar gesteld 
"hij die, zonder toestemming van de koning, iemand voor vreemde 
krijgsdienst aanwerft" (maximum een jaar). Het artikel valt onder 
de titel "Misdrijven tegen het openbaar gezag". Volgens het 
commentaar is het artikel van toepassing op de werving van zowel 
Nederlanders als vreemdelingen. Ook doet niet ter zake wear de 
krijgsdienst verricht moet worden en of het gaat om de dienst van 
een mogendheid of opstandelingen. Wel wordt de noodzaak 
aangenomen van een bepaalde verbintenis tussen de werver en hem 



(de mogendheid), voor wie de werving gedaan wordt. Gaat het 
echter om een volledig spontane actie van personen in Nederland 
voor een zelfstandig in Joegoslavie to ondernemen operatic, 
waarbij geen opdracht, machtiging of andere juridische relatie 
bostaat met de Kroatische krijgsmacht, dan ontbreekt de 
strafbaarheid. 



NEDERLANDS-KROATISCHE WERKGENEENSCHAP 

DUTCH-CROATIAN WORKCOMMUNITY 

Postbus/P.O.BoX 256 

8470 AG WOLVEGA (Prl) 

Netherlands 

  

15.00 uur - 16.00 uur: 

16.00 uur - 18.00 uur: 

18.00 uur: 

PROGRAMMA 

Koffie / kennismaking, 

Algemene Informatie N.K.W., 

Stand van zaken in Zagreb,.  

Algemene zaken van "persoonlijk" belang, 

zoals: Verzekering(en), 

FinanciUle aspecten, 

Risico's, 

Reis, 

Evt.(onder voorbehoud!) voorlichting over 

KroatiV, door vertegenwoordiger/ster(s) 

uit de Kroatische Gemeenschap in Nederland, 

Rondvraag, 

Definitieve aanmelding, 

Invullen van de formulieren, 

Collectief samenzijn en verdere kennis-

making, 

EINDE/AFSCHEIDI! 

13.30 uur - 14.00 uur: 

14.00 uur - 15.00 uur: 

Eventuele aanvullingen/veranderingen: 

Telephone (Netherlands) 05619-399 / 058-670952 



NEDERLANDS-KROATISCHE WERKGEMEENSCIIAP 

DUTCH-CROATIAN WORKCOMMUNITY 

Postbus/P.O.Box 256 

8470 AG WOLVEGA (Fri) 

Netherlands NEIRERLANDS  

AAN DE KROATIE VRIJWILLIGERS 
i============■============== 

Geachte heer, 

Hierbij ontvangt u de door de Kroatische militaire autoriteiten 

gedane toezeggingen . 

• 

Om een goede indruk te krijgen over het aantal personen dat 

aanstaande dinsdag daadwerkelijk near Kroatie vertrekt verzoeken 

wij u om a.s. maandag tussen 09.00 uur en 21.00 uur telefonisch 

contact met ons op te nemen . 

Tevens kunnen dan de laatste bijzonderheden aan u worden doorgegeven . 

Indien u nog vragen heeft kunt u ons , desnoods ook in het weekend , 

bellen . 

Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen toe en zien uw 

komst a.s. dinsdagi tegemoet in Amersfoort . 

Voor de goede orde delen wij u mede,dat u tot aan de Kroatisch8 grens 

zult worden begeleid door medewerkers van de N.K.W. 

Met vriendelijk—groVt 

Douwe van der Bo 

Telephone (Netherlands) 05619-399 / 058-670952 



Inmiddels zin de ondervermelde zaken 	 door een hoge 
Kroatische militaire functionaris gegarandeerd . 

De schriftelijke bevestiging v.,.1LA;J. 

Wij verzoeken u om  de dag voor'het vertrek , maandag 9 december , 
,beTeronisch contact met ons op te nemen om uw vertrek te 
bevestigen en op de hoogte te worden gebracht van eventuele 
bijzonderheden . 

TOEZEGGINGEN : van Kroatische zijde 

* Permanent Nederlands Hoofkwartier,met telefoon 
- * Verstrekking van I.D. - Card 
* logistieke zaken , zoals : voeding , slaaplaatsen , kleding 
* Nederlanders kunnen als eenheid functioneren met eigen embleem 
* beschikking over militair vervoer 

* Nederlanders hebben recht op medische voorzieningen 
* eventuele slachtoffers van krijgshandelingen worden teruggezonden 

naar Nederland 

- wapens en uniformen worden verstrekt 

- in beginsel wordt er geen verbintenis aangegaan ( contract ) tussen 

de vrijwilligers en de militaire dan wel civiele autoriteiten , tenzi: 

de vrijwilliger hiermee nadrukkelijk instemt . 

- de bevoegde militaire autoriteiten in Kroatie dragen zorg voor een 

objectieve voorlichting over de actuele militaire en civiele 

situatie ter plaatse van de inzet der Nederlanders 

- medische voorzieningen ( gratis ) 

- reiskosten Nederland - Kroatie en terug worden vergoed dan wel 

geregeld 

- de financiale toelage bedraagt t 150 D. Mark per maand 

- inspraak van de vrijwilligers over de taakuitvoering en pleats 

van inzet 

- vrijwilligers zijn vrij om het formatiegebied te verlaten indien 

men dat wil , in overleg met de LIaison Officer 

Gaarne bellen op maandag 9 december aanstaande voor laatste bijzonder - 

heden . 	05619 - 399 of 058 - 670952 



NEDERLANDS KROATISCHE WERKGEMEENSCHAP 
***********W*************************** 

Advies met betrekking tot de mee'te brengen uitrusting en toebehoren 1 

U krijgt bij aankomst in Kroatie twee gevechtsuniformen en een 
buitenjas verstrekt . Na i een week krijgt u tevens 2 Nederlandse 

• mouwemblemen uitgereikt . De N.K.W. streeft ernaar de beret voor 
het vertrek aan u te overhandigen . 
Vanuit Kroatie heeft men ons geadviseerd om de volgende uitrusting - 
stukken , dump c.q. p.s.u. , zelf mee te brengen . 

AANVULLING P.S.U. 

- 	

Warme kleding , handschoenen , col , iso - pak , etc. 
- 	Eigen leger kistjes , ( eventueel 2 paar ) 

- 	

Eventueel regenkleding ( groen ) 
- Gevechtsuitrusting - zo compleet mogelijk - ransel, bokketuig , 
'pukkel, b. buitenhelm , pionierschop , veldfles, capuchon . 

- camouflage middelen , 
- pukkel standaart ingepakt , mestings , eetgerei , etc. 
- zakmes met koort 

BURGER 

- burgerkleding 
financiele middelen voor enige weken . ( minimaal een week ) 

- Duitse marken en U-S. Dollars zijn in Kroatiede meest gangbare 
valuta . 

- toilet middelen 	( toiletpapier ) 
- elaapzak wat eventueel wordt aangevuld met een campingmatras 
- vrijetijdslectuur 
- verbandtrommel 
- gasbrandertje met toebehoren 
- persoonlijke zaken 

,DRINGEND VERZOEK : willen de personen die nog geen pasfoto 's aan de 
N.K.W. hebben verstrekt deze zo spoedig mogelijk opsturen 1 

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING 
=== ==== = = === 

Net strekt tot aanbeveling dat u uw haardracht aanpast aan de geldende 
Kroatische maatstaven . - kort of middellang - 

Verder is het van belang dat u bij aankomst in Kroatie uw bloedgroep 
dient te vermelden bij de administratie aldaar . 

INTERNATIONALE RECHTSPOSITIE 
	== =========== 

Daar Kroatie volgens het internationale recht nog niet als staat is 
erkend en als zodanig ( nog ) niet over een erkend leger beschikt 
zijn de internationale rechtsregels en / of de Conventie van Geneve 
1.112t dan wel slechts gedeeltelijk van toepassing op de Kroatische 
Gardist dan wel vrijwilligers uit het buitenland . 
In het ergste geval is uw status die van een volledig rechteloze en 
kunt u bij bijvoorbeeld het oplopen van lichamelijk letsel geen 
aanpraak maken op Nederlandse voorzieningen die bijvoorbeeld uitvloeisel 
zijn van functioneren binnen de Nederlandse defensie . 
Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen . 



NEDERLANDS-KROATISCHE WERKGENEENSCHAP 

DUTCH-CROATIAN WORKCOMMUNITY 

Postbus/P.O.Bolc 256 

8470 AG WOLVEGA (Fri) 

Netherlands 

Aan de Kroatie vrijwilligers 
====■■.■ 

Oldelamer , 2 december 1991 

*Geachte heer 

In overeenstemming met hetgeen wij hebben afgesproken op de 

' info - middag'van de N.K.W. te Amersfoort , deel ik u hierbij 

medeidat het vertrek van de tweede groep vrijwilligers is gepland 

op maandag c.q. dinsdag 9,dan wel 10 december . 

Wij verzoeken u reeds nu de nodige voorbereidingen te treffen 
voor het vertrek . 

U krijgt nog een schriftelijke bevestiging over de precieze dag en 

plaats van vertrek . 

Verder zult u nog uitgebreide informatie verkrijgen over uw 

taakomschrijving rechtspositie , toelage , reis etcetera 

Indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken via een van de 

hieronder vermelde telefoonnummers . 

Namens de N.K.W. teken ik met vriendelijke groet 

  

Douwe ya_nderr:Bos 

 

Telephone (Netherlands) 05619-399 / 058-670952 



NEDERLANDS - KROATISCHE WERKGEMEENSCHAP 
*************************************** 

Hier volgt het beeld omtrent het optreden en de taak van de 
1 st Dutch Volunteer Unit : 

- Verzamelen op een centrale plaats ( Amersfoort ) van waaruit de groep 
zal vertrekken naar Gospyc een plaats in de buurt van het operatie - 
gebied . 
De reis zal gaan via Duitsland - Oostenrijk - Italie- Slovenie 
naar een nader aan te geven plaats bij de kroatische grens . 
Hier zal worden overgestapt in een andere bus die door een veilig 
gebied , onder gewapende escorte , de groep zal brengen naar de 
plaats van bestemming . ( Onder begeleiding van de Liaison Officer 
en een Kroatische vertegenwoordiger . 
Bij aankomst zal de groep een tijdelijk onderkomen krijgen in 
verband met het verstrekken van de camouflagekleding , uitrusting , 
wapens etc. en de volgende trainings en opleidings dagen . 

- Tevens zullen de vrijwilligers kennis kunnen maken met de locale 
functionarissen van de Nationale Garde. 

- De opleiding en training zal het volgende inhouden : 
* wapenleer in alle voor de groep aanwezig zijnde wapens zoals de 
AK 47 , pistool lichte mitrailleur en 	wapens . 

- GEVECHTSINSTRUCTIE : 
* Training van de groep in de gevechtsformaties die belangrijk zijn 

bij het verdedigen en functioneren in de groeps opstelling . 
* training van de groep in de gevechts formaties die belangrijk 
zijn bij het uitvoeren van verkennings en gevechtspatrouilles . 

* hoe samen te werken en te opereren met Kroatische groepen . 

- KROATISCHE LEER : 
* het leren en beheersen van een aantal woorden en gewoonten die 

belangrijk zijn voor de Nederlanders bij het opereren en 
verblijven in Kroatii . 

- Na t 1 week training zal de groep worden verplaatst richting het 
operatie gebied met achterlating van de burgerkleding die gelabeld 
word opgeslagen in het Nederlandse Hoofdkwartier . 
Het operatiegebied zal in de buurt van Cospyc zijn , alwaar de groep 
nSV„,he$ groepts onderkomen zal worden bebracht , dit zal een verlaten 
has zijn die goede verblijfsmogelijkheden en comfort bied gedurende 
de verdedigende operatie . 
De te verdedigen opstelling zal in de directe omgeving van het 
groeps onderkomen liggen . In de opstelling zal er gerouleerd 
worden door de mensen van de groep die zich in het huis / groeps 
onderkomen bevinden . 
De groep zal worden bijgestaan door 1 a 2 Kroaten die Duits en / of 
Engels spreken . 
Bij het groeps onderkomen zal alle benodigde bevoorading plaats 
vinden zoals : - Drinken , eten , sigaretten 

- Munitie 
- Post 
- etcetera 

De bevelsuityifte en informatie voorziening kan ook plaats vinden in 
het groepsonderkomen . 



- Ook zal er zich in het operatiegebied een Nederlands Hoofdkwartier 
c.q. kantoor bevinden alwaar zich de Liaison Officer en een 
medewerker zich bevindt . 
In beginsel zal dit kantoor 24 uur per dag bezet zijn en zal men 
kunnen beschikken over een vaste telefoonverbinding 
( en eventueel volgend een Fax ) 
Dit kantoor onderhoud tevens de dagelijkse contacten met de 
N.K.W. vertegenwoordigers in Nederland 
Ook zal bier een wasmachine aanwezig zijn waarin door de medewerker 
voor de vrijwilligers de vuile kleding kan worden gewassen . 
Het verdient daarom aanbeveling dat u uw kleding zo veel mogelijk 
van labels voorziet . 

• - Alle opdrachten / orders van het Kroatische commando zullen worden 
geco8rdineerd via en met de Liaison Officer . 
De problemen en wensen kunnen worden voorgelegd aan de Liaison 
Officer die deze zal proberen op te lossen en te verwezelijken 
voor zover dat in zijn vermogen ligt . 
De Liaison Officer zal zorgdragen voor uitbetaling van de toelage 
en zal ook verantwoordelijk zijn voor de administratie . 

- Bij beeindiging van de teak of wanneer men terug wil keren naar 
Nederland zal de Liaison Officer bier zorg voor dragen . 

ALGEMENE INFORMATIE 
========== = == 

Uw teak omschrijving laat zich enigszins vergelijken met de taken die 
V-N. militairen in Libanon moesten verrichten namelijk ; patrouilleren, 
waarnemingsposten inrichten , roadblocks bemannen etcetera . 
Kortom , het beveiligen van een gebied . 
Het operatie gebied is bergachtig en ongeschikt voor het gebruik van 
tanks . De laatste weken zijn er verder weinig incidenten geweest en 
het gebied bevindt zich stevig in handen van de Nationale Garde . 
De bevolking aldaar bestaat in hoofdzaak uit Kroaten met hier en 
dear afgewisselt door kleine Sevische enclaves die overigens door 
Kroatie-worden beheerst . 

De al in Kroatie aanwezige Liaison Officer is zes jaar beroeps 
)geweest in het Nederlandse leger en tevens instructeur bij het 
Korps Commandotroepen . Daarnaast heeft hij internationale ervaring opgeda 
in het Franse Vreemdelingenlegioen . 

Wij verzoeken u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en 
== = == = ====== == ===== == 	= ====== = 	  

hierover geen enkele mededeling te doen aan de media . 
=■■■ === ■.....== ==■....==.....==■============....■.===■= 
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INHOUD : 
	

Wolvega 2 november 1991 

VERKLARING 

MAATREGELEN 

OPROEP VRIJWILLIGERS 

Do Nederland, Kroatische Werkgroep i.o. haste geconcludeerd dat de bemiddeling 
van de E.E.G. in het gewapende conflict tussen de deelstaten Kroatil en Servi6 op 
een volledige mislukking is uitgelopen . 
Tegen alle logica in , trachtte de E.E.G. gedurende de al drie maanden durende 
bemiddelingspoging en de vredesconferentie in Den Haag een soort van Joegoslavische 
confederatie in het leven te roepen , wat in belangrijke mate heeft bijgedragen tot 
de huidige deceptie . 
Ook onder het Nederlandse voorzitterschap is men niet bij machte gebleken am de crisis 
in de Balkan te bezweren . Integendeel het eigengereide optreden van minister Hans 
van den Broek heeft de tegenstellingen binnen de E.E.G. ten aanzien van bet te 
voeren beleid t.o.v. de strijdende partijen alleen maar verscherpt . 
Een andere crisis , de Golf - crisis werd onder supervisie van de Verenigde Staten, 
met behulp van de Verenigde Naties op voortvarende wijze aangepakt en was binnen 
zes maanden wil bezwoten . 
Kosten noch moeite werden gespaard om de Westerse oliebelangen veilig te stellen . 
De voortvarende aanpak van de V.N. intake de Golg - crisis staat echter in schril 
contrast met de houding van deze organisatie met betrekking tot de Balkan - crisis . 

iOndanks herhaalde verzoeken van onder andere de vpormalige Joegoslavische president 
Stipe Mesic heeft de V.N. tot nu toe afgezien van gewapende tussenkomst in het gebied 
wear de strijd woedt . 
Het Kroatische volk voelt zich hierdoor terecht in de steek gels ten door Europa en 
de Verenigde Naties en beseft dat de ' nieuwe wereldorde wear de Amerikaanse 
president George Bush over sprak na het beeindigep van de Golf - crisis , een utopie 
blijkt te zijn . 
Kroaten en Slovenen hebben nu eenmaal de pech niet over belangrijke olievoorraden 
te beschikken . 
Tengevolge van de aarzelende houding van de V.N. en de halfslachtige aanpak van de 
E.E.G. gaat de strijd onverminderd door en vallen er iedere dag nieuwe elachtoffers . 
Het gebrek aan Internationale druk geeft de Seivische leiders en het Federale leger , 
dat wordt gedomineerd door Serven , de gelegenheid om door te gaan met het voeren 
van een agressieve veroveringsoorlog die er op is gericht Kroatische gebieden met 
Servische minderheden onder Servische controls te plaatsen . 
Het doel van deze politiek is het cregeren van een Groot - Servie . 
OP grote schaal worden er door de Stalinistisch gedoctrineeide Federale troepen 
misdrijven gepleegd en wordt er een fysieke en culturele genocide gepleegd . 
De conventie van Geneve wordt derhalve met voeten getreden en standrechtelijke 
executies van krijgsgevangen Kroaten vinden regelmatig pleats . 
Planmatig wordt de gehele infrastructuur van Kroati6 door de Serven vernield en er 
zijn reeds meet dan 200 kerken, kloosters en tal van monumenten door het krijgsgeweld 
vernietigt . 



Zelfs de eeuwenoude Kroatische stad Dubrovnic met tal van monumenten van onschatbare 
waarde loopt het geyser verwoest te worden . 
Het risico van een international conflict is bovendien in de Balkan vele malen 
groter dan in bijvoorbeeld het Hidden - Oosten . 
Grote bevolkingsgroepen zijn inners verdeald over meerdere landen in midden en oost 
Europa . 
Een bele reeks landen die kunnen omvallen als dominostenen en aldus in een regelrechte 
oorlog terechtkomen . 
Hiermee ligt er een basis v66r voortzetting van de wereldoorlog die in 1914 begon en als 
een veenbrand ondergronds is blijven voortwoekeren . 

MAATREGELEN 

Nu ServiE onwillig is gebleken daadwerkelijk near vrede te straven , wordt de kens 
op een bevredigende oplossing op korte termijn kleiner en kan een krachtige oplossing 
van het conflict niet weer op zich laten wachten . 

De Nederlands Kroatische Werkgemeenschap roept daarom de E.E.G. en de V.N. 
op , nu de vredesinitiatieven dreigen te mislukken , over te gaan tot het 
formeren van een gecombineerde land - , zee 	luchtmacht om met 
onmiddelijke ingang over te gaan tot een zogeheten ' peace - enforcing ' van 
het conflict in de Balkan . 

De West Europese Unie , dan wel de veiligheidsraad , dienen daarnaast 
onmiddelijk.over te gaan tot het formeren van een vredesmacht , mede om 
internationalisering van het conflict tegen te gaan 

Verder diant men de Servische en Faderale strijdkrachten te veroordelen als 
' agressor ' en over te gaan tot een totale boycot van ServiE en de aan 
ServiE gelieerde gebieden . 
( Uitgezonderd medische en overige humanitaire hulp ) 

De Nederlands - Kroatische Werkgemeenschap roept de lidstaten van de Verenigde Naties 
en de Europese gemeenschap op om hun politick inzake de crisis in JoegoslaviE dringend 
te herzien . 
Dit conflict kan enkel door het erkennen van het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren 
een definitieve oplossing krijgen met het oog op een duurzame vrede in de Balkan . 
Daarom dienen de Europese Staten onverwijld over te gaan tot de erkenning van de 
onafhankelijkheid van KroatiE en SloveniE . 
Deze volkeren hebben immers met een overtuigende meerderheid democratisch beslist 
dat ze niet meer tot de Joegoslavische federatie wensen te behoren . 

pt op heden wil Europa het nationaliteitenconflict in JoegoslaviE enkel en alleen 
Oplossen binnen het kader van de huidige bestaande staatsconstructie . 
Hiermee is Europa de objectieve bondgenoot van ServiE ; een deelstaat die door middel 
van militair geweld democratisch tot stand gekomen beslissingen in andere deelstaten 
wil tenietdoen . 

Het is daarom de morele plicht van Nederland en Europa om KroatlB en SloveniE bij te 
staan in hun gerechtvaardigde democratische strijd voor onafhankelijkbeid . 

OPROEP VRIJWILLIGERS 

Zolang aan de eerdergenoemde gerechtvaardigde wensen niet is voldaan rekent de N.K.W. 
het tot een plicht om de Kroatische onafhankelijkbeidsstrijd in woord en daad bij te 
staan . 
Daarom zal worden overgegaan tot het oproepen van Nederlands - Kroatische vrijwilligers 
voor defensieve inzet in Kroatil tegen de Servische'agressor' . 
Wij kunnen immers niet toestaan del. de Kroatische natie met zijn eeuwenoude beschaving 
en cultuur wordt teruggebombardeerd naar de middeleeuwen . 
Vanaf vandaag zal worden gestart met een campagne gericht op het werven van 
Nederlandse vrijwilligers om de Kroatische Gerdes te versterken . 
Deze vrijwilligers kunnen zich aansluiten bij de al in KroatiE aanwezig zijnde 
Amerikaanse , Duitse , Schotse en overige formaties . 



NEDERLANDS-KROATISCHE WERKGEMEENSCHAP 

DUTCH-CROATIAN WORKCOMMUNITY 

Postbus/P.O.Bpx 256 

8470 AG WOLVEGA (Fri) 

Netherlands 

Your reference: 

Our reference: 

Date: 3 december 1991 

PERSOONIAJKE UITNODIGING 
■ ••• 	 ====== = = === = === 

Geachte Heer, 

Naar aanleiding van Uw "definitieve" aanmelding, bij de N.K.W., 
om als vrijwilliger near Kroati@ te gaan, kan ik U melden dat 
U volgende week (collectief) zult vertrekken! U wordt verzocht 
om zich om:  10 dec.11.00 te melden aan het/bij/in:  'Restaurant  
Dasmicarua tsurajosja g te:  Amersfoort  
U client bij zich te hebben Uw bagage en U dient in het bezit te 
zijn van een geldig paspoort!!! 
Het is niet toegestaan om wapens/messen eniger vorm dan ook mee 
te nemen. Uitzondering hierop is natuurlijk Uw (dienst)zakmes. 
Mocht U nog vragen hebben, kunt U ons altijd bellen tussen 
10.00 uur en 21.00 uur op 46n van onderstaande telefoonnummers. 

Nog even alles op een rijtje: 

* Datum vertrek 	: Dinsdag 10 december 
* Tijdstip vertrek: s'morgens 11.00 uur 
* Verzamelpunt 	: Restaurant ' De Oude Tram ' 
* Pleats vertrek : Amersfoort 

Net vriendelijke groeten, 
de N.K.W., namens deze, 

Nedetiends-Kroadsche WeriajetneenSchsp 
ROI 

Dutch -Croatian Viothconununity 
Postbus/P.0. Box 256 8470 AG Wolvega 

Nathedands WO tel. 05618-399 056-67052 

Telephone (Netherlands) 05619-399 / 058-6709 



Vajwilligers dienen reeds in Nederland de aerate oefening ( Dienstplicht ) to hebben 
vervuld en als minimum voorwaarde van aannemdng geldt dat belangstellenden de 
Algemane Militaire Opleiding moeten hebben voltooid . 
Aan vrijwilligers met geneeskundige ervaring en aan vrijwilligers met militaire 
ervaring in bijvoorbeeld V.N. operaties dan wel behoorden tot de infanterie het Korps 
Mariniers en / of het Korps Kommandotroepen sal de voorkeur worden gegeven . 
Het een en ander sal worden uitgevoerd binnen het ream van de Nederlandsa Wetgeving . 
De rol van de N.K.W. beoogd slechts eon coardinerande rol to sijn . 

* * * * *** it* * **** * * * *** * *it * ****** * ***Me*** 

• 

,STEUNVERLENEND COMITE 

411411.1111111111111 	
Kolonel der Mariniers b.d. , Gieten 

	

401,11111,AWAIM 	 Adjudant b.d. ex V.N. Korea , Bergen op Zoom 

1041.1111.111111.P.' 	 Adjudant der Mariniers b.d. 	Vreeland 

111111111.111111111111, 	, Kroaat , seer. K.B. 	Terneuzen 

, Kroaat 	 , Etten - leur 

4111111.111111.111.111 	, U.N.I.F.I.L. (Libanon) 	Oldelamer 

1.11111111111111.1.1. 	
, K.NATRES 	 , Geleen 

4111111111111.11110 	, UNIFIL ( Libanon ) 	 Schinnen 

, UNIFIL . „ 	s, 	 p Rijssen 

1.111.101111110110 	 , Sgt. M.F.O. ( Sinai ) 	, Sneek 

	

4411101.1111110 	 , M.F.O. 	iv 	 , Heerlen 

41.111111101•01% 	, ex K.V.V. 	 , Meeden 

1161.1111=0111 	, ex Ned . India 	 , Leeuwarden 

141111101.Pla 	, ex Marinier Sgt.Maj.K.NATRES , Brunssum 

NAGEKOMEN : 

, ex K.Ln.M.F.0.(SinaI), e.a., Leeuwarden 

CoOrdinatie en planning : 

Oldelamer 

, Bergen op Zoom 

• 

Samenstelling per 2 november 4994 . 
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