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Geachte dames, heren, 
 

op zaterdag 9 oktober zullen wij een demonstratie houden bij de ingang van de 
nazibegraafplaats Ysselsteyn, Timmermansweg, in uw gemeente. 
 

Deze begraafplaats is de grootste SS-begraafplaats van Europa en de grootste 
nazibegraafplaats nabij Duitsland. Ook liggen hier honderden zware 
Nederlandse verraders, collaborateurs, Jodenjagers en beulen. Hier ligt ook de 
deporteur van Anne Frank en haar famile. Er verschijnen af en toe neonazi's. 
De Duitse ambassadeur heeft vorige herfst voor het eerst afgezien van een 
herdenking daar, na druk van de AFVN, opperrabbijn Jacobs, het CJO en de 
Duitse Zentralrat der Juden. 
 
Deze demonstratie heeft als doel: het valse en misleidende beheer van de begraafplaats en het 
bezoekerscentrum incl. de holocaustontkenning en -verdraaiing, zsm te stoppen. 
 
Aan deze demonstratie zullen naar alle waarschijnlijkheid  deelnemen: 
 
- leden van de Joodse gemeenschap in Nederland 
- antifascisten uit Duitsland van de VVN-BvA 
- (een) vertegenwoordiger(s) van de Int. Holoc. Remembrance Association oftewel IHRA 
- een vertegenwoordiger van het Simon Wiesenthal Center in Jerusalem 
- vertegenwoordigers van de Féd. Int. des Résistants oftwel FIR uit Berlijn (de organiserende AFVN-
BvA is daar lid van, deze FIR heeft waarnemerstatus bij de VN) 
- leden van de CJB 
- antifascisten uit div. plaatsen in Nederland, daaronder Nijmegen, Eindhoven Utrecht, Tilburg en 
Leeuwarden 
- antiracisten van het Com. 21 maart tegen Racisme 
- leden van de AFVN-BvA 
- leden van het publiek. 
 
De actie tegen Ysselsteyn wordt verder o.m. gesteudn door de opperrbijnen Jacobs en Evers, door de 
oudste nazi-jagers van Europa, Serge en Beate Klarsfeld in Parijs, door kamp/museum Dachau en 
diens prmotieorganisatie, en door het Simon Wiesenthal Center in Jerusalem en enkele honderden 
individuën. Overigens liggen er op Ysselsteyn ook nazisoldaten en SS'ers die betrkken waren bij de 
deportatie en moord op de Surinamers Anton de Kom en Waldemar Nods ('Sonny Boy') en de 
Antilliaan George Maduro. 
 
Wij nodigen ook een waarnemer van de Israëlische ambassade uit. 
 
Wij roepen ook bestuurders, raadsleden en werknemers van Venray en bewoners van Venray op om 
daaraan deel te nemen en zo hun afkeer van de stuitende holocastontkenning en - verdraaiing van de 
laatste jaren hier te tonen. We gaan ook flyeren in Venray. 
Ysselsteyn is de meest racistische plek van Nederland: nergens liggen zoveel moorddadige racisten 
bij elkaar als daar. Nergens in Nederland of Duitsland liggen ook zoveel nazicollaborateurs, folteraren, 
excuteurs, moordenaren, Jodenjagers en verzetsjagers - kortom: schuldige daders - bij elkaar.  
 
Wie deze plek bezoekt en zich niet bedrukt voelt na afloop, mist iets zeer belangrijks. Wie stelt dat ok 
deze doden 'slachtoffers' zouden zijn van de nazi's, vindt ons dwars op zijn pad - dat is een vorm van 
holocaustverdraaiing. Dit waren de nazi;'s, de uitvoerders - ook als zij 15, 16 of 17 waren en 



zogenaamd gedwongen. Je grootvader of moeder zal maar door een 'jongen' van 15 de trein naar 
Auschwitz ingedreven zijn.... En wie durft te beweren dat vele doden op deze nazibegraafplaats 'dit' 
niet geweten zouden hebben, moet dat dan maar aantonen of anders zulke misleidende disinformatie 
voor zich houden of de literatur gaan bestuderen of een specialist raadplegen. Zie bijv. het boek 
'Soldaten' van de professoren Neitzel en Welzer. 
 
We zijn bijzonder gegriefd door de beheerders omdat zij ondanks onze dringende berichten geen 
enkele medewerking hebben willen verlenen aan het geven van informatie over het bezoekrscentrunm 
en de expositie die daar gepland staat. Uiteraard steekt het ons extra, dat er op zaterdag 9 oktober 
een 'open dag' is georganiseerd - terwijl u weet dat de zaterdag voor veel Joden een religieuze 
rustdag is waarop zij niet reizen. Zou dit onbewust gedaan zijn? Laten we het hopen.,.. want als het 
opzettelijk zou zijn dan zou dat een openlijke daad van antisemitisme zijn. 
 
Wij zullen zo ruim mogelijk publiciteit opwekken via alle mogelijk kanalen. Ook internationaal hebben 
we redelijke mediacontacten in zowel Duitsland, Israël als de UK, België en de US - en zelfs met Al 
Jazeera, die al eerder hebben getoond graag over de strijd tegen het (neo)nazisme en (neo)fascisme 
te willen berichten en mij daartoe eind 2019 hebben geïnterviewd. Dan weet u dat. 
 
Mocht u overwegen deze demonstratie te verbieden, dan zullen we alle rechtsmiddelen die ons ten 
dienste staan benutten om zo'n verbod - dat uiteraard sterk ondemocratische zou vertonen en 
onmiddelijk zou doen denken soortgelijke beprekingen van de vrije meningstuiting bij de buurnatie van 
1933 tot 1945 - door een rechter te latren vernietigen.  
 
Bij onze vorige demonstratie in 2013 bij de ingang van de nazibegraaplaats op de dag van een uiterst 
ongewenste herdenking door de Duitse ambassadeur, de Venrayse burgemeester, diverse hoge 
miliairen en raadsleden, werd volkomen illegaal een spandoek van ons door de politie in beslag 
genomen waarop stond 'No SS'. Een kopie hiervan zullen wij weer meevoeren. Wij waarschuwen u als 
gemeenten en de politie vast dat we een inbeslagname absoluut geen tweede maal zullen tolereren. 
 
We dringen er tegelijkertijd op aan, ons zoals het uw plicht is te vrijwaren van confrontaties met 
extreemrechtse of neonazitische personen, zoals van de PVV, FvD, Pegida, de NVU of andere. Wij 
hebben aanwijzingen dat er enkele van deze misleide en/of kwaardaardige personen onze demo 
zullen willen verstoren. 
 
De gemeente Venray heeft tot nu toe de beheerders van de nazibegraafplaats gesteund in hun 
stuitende streven om de holocaust te ontkennen, negeren of te verdraaien. U hebt de beheerders 
bewilligd in bijv. de bebording met als tekst 'Duitse oorlogsbegraafplaats'.  
 
Feitelijk is die tekst sowieso fout: 
- de grond is Nederlands, van het Min. van Def., het terrein is de eerste dertig jaar ingericht en 
beheerd door Nederlanders (kapt. Timmerman) 
- pas sinds 1976 is het beheer gegund aan de Duitse oorlogsgravenstichting (Volksbund) 
- er liggen sowieso geen 'Duitsers', maar als de doden uit dat gebied afkomstig waren, waren zij 
onderdanen van Nazi-Duitsland en waren het dus Nazi-Duitsers 
- er liggen zeker 30 nationaliteiten, daaronder honderden (ex-)Nederlanders, plus Oostenrijkers (wij 
hebben aanwizjingen dat de uitvoerder van de naziterreur in Nederland, de Oostenrijkse SS-generaal 
Hanns Rauter, op Ysselsteyn ligt in een anoniem graf), Tsjechen, Polen, Belgen, Armeniërs, Azeri's, 
Georgiërs (en div. andere nationaliteiten uit de vm. SU), Hongaren etc etc. 
- het leger van Nazi-Duitsland, de Wehrmacht (WM, bestaande uit het landleger oftewel Heer, de 
Lufwaffe en de Kriegsmarine), was in 1935 door de nazi's opgericht en alle leden ervan (letterlijk) 
moesten een eed van trouw zweren niet aan de grodnwet of de staat, maar aan Hitler persoonlijk, 
zodat de bulk van de soldatendoden op Ysselsteyn uitvoerders waren van de twee voornaamste 
nazidoelen:  vervovering van Europa met terreur en tegelijkertijd het uitvoeren van de holocaust, met 
andere woorden: zij waren actieve nazi's - ook al hadden zij dan geen lidmaatschapskaart op zak - en 
hebben zijn moorddadige wensen uitgevoerd op directe of indirecte wijze... 
 
We beschikken over goede en ingewerkte advocaten en juristen, die ons in veel gevallen ook nog om 
niet willen bijstaan. 
We benaderen met dit bericht uiteraard alle volgens ons betrokken of geïnteresseerde partijen. 
 






