
Johan Heesters (104) wil 16 februari 2008 optreden in schouwburg de Flint in Amersfoort. Voor vele
Holocaustoverlevenden – Joden, Zigeuners, Communisten, Homoseksuelen en andere groepen vervolgd door de
fascisten – een dolksteek in de rug. Het leed van vroeger voelen velen weer naar boven komen. Jongere generaties,
die zelf de oorlog niet meegemaakt hebben, sympathiseren met de overlevenden. Samen voeren we actie tegen het
eerherstel van Heesters.

In de jaren 30 van de vorige eeuw trok Heesters naar
Duitsland toe, dat toen al onder de stevige controle van de
fascisten was. Adolf Hitler beschouwde hem als zijn
favoriete toneelspeler. De bewondering was wederzijds, en
het contact bleef niet enkel bij toneelspeler en toeschouwer.
Heesters was een vaste gast in de Führer’s privéloge, waar
hij de tijd verdreef met topfascisten en met Hitler zelf.
Heesters heeft het propagandaministerie van Goebbels
actief benaderd om zijn diensten aan te bieden. Hij sloot
alle brieven af met 'Heil Hitler!' Hij vervolgde de
walgelijke fascistengroet met 'Ihr sehr ergebener Johannes
Heesters' en zijn handtekening. Dit blijkt uit een onderzoek
door gratis dagblad De Pers.

Dachau was in 1933 opgericht als eerste concentratiekamp
voor communisten en andere progressieven. Andere kampen
volgden al snel. Het soort kampen waar bekende mensen
zoals Ernst Thällman en de Nederlanders Willem Harthoorn,
Titus Brandsma, Louis de Visser, Henk Sneevliet en Wiardi
Beckman in zaten en moesten lijden onder dagelijkse harde
dwangarbeid en mishandeling door kampbewakers. Toch
zegt Heesters tot de dag van vandaag nog dat hij niks
verkeerd zag in het kamp, alles was normaal volgens hem.
De redenen dat hij er was probeert Heesters op alle
manieren te verbergen. Enkel wil hij zeggen dat hij er niet
was om op te treden voor de kampbeulen. Des te groter de
vraag, waarom hij dan wel was in Dachau?

Heesters heeft ook flink geïnvesteerd in de nazi-
oorlogsmachine. Hij was mede-eigenaar geworden van een
fabriek die metalen leverde voor wapens: munitie,
geweren, bommen etc... Maar één ding telde: “Hoofdzaak
was de winst, die soms in behoorlijk aanzienlijke grootte
uitviel.” Heesters klaagde dat hij veel van zijn bezittingen
door de oorlog heeft verloren. “Als er geen oorlog was, was
ik nu miljonair”, aldus Heesters. Maar 'Jopie' ontving
destijds gewoon een riante schadevergoeding van de
West-Duitse regering. Zelfs voor zijn kapitale villa, die hij
kreeg nadat die van Joodse Duitsers door de fascisten was

afgenomen.

Toen het Europees fascisme werd verslagen moesten vele
collaborateurs het ontgelden. In Nederland – zoals in
andere voormalig bezette landen - werden NSB’ers en SS
vrijwilligers vervolgd. Toch waren vele van de grote
supporters van Hitler, zoals industriëlen, wetenschappers,
andere mensen uit de hogere klasse. En ja, ook beroemde
artiesten die gecollaboreerd hadden met de fascisten
kwamen er van af met een handklapje of ontliepen
helemaal de dans. Zo ook was Heesters nooit vervolgd voor
zijn collaboratie met de fascisten. 

De woorden opportunisme en zelfverrijking overstijgen de
beschrijving voor Heesters' daden. Het doet pijn dat
Heesters tot heden nooit en te nimmer zijn schuld van die
tijd heeft bekend en nooit zijn excuses aan de slachtoffers
heeft aangeboden. Dezelfde egoïstische en egocentrische
mentaliteit die hem naar fascistisch Duitsland trok, is nog
steeds duidelijk aanwezig. Hij ziet het optreden als zijn
laatste levenswens,een geschenk dat wij hem kunnen geven,
zoals hij zelf zegt. Conclusie van De Pers: “Heesters is er
altijd een meester in geweest de waarheid naar zijn hand te
zetten.” Hij houdt enkel zijn eigen positie in beschouwing, en
speelt telkens het slachtoffer, zonder ook maar een moment
te denken aan de slachtoffers van de regering waar hij wel
propaganda voor wilde maken.

Overleven was het niet wat Heesters deed. De mensen die
werkelijk bezig waren met overleven waren de mensen die
werden gedwongen om te werken voor de bezetter. En de
mensen die onderdoken om aan vervolging te ontsnappen!
Joodse landgenoten werden gedeporteerd naar
doodskampen, hetzelfde met communisten die zich met alle
macht verzetten tegen de bezetter! Neem de
Februaristaking als voorbeeld waarbij de CPN een massale
werkonderbreking organiseerde in solidariteit met onze
Joodse medemensen. Daarna werden talloze communisten
en sympathisanten die actief mee werkten met de staking



gearresteerd en vaak genoeg vermoord.
Heel Nederland leefde in slavernij onder de fascisten, in
ellende en miserie. Terwijl de heer Heesters zat te lachen en
zich vol te vreten met die zelfde onderdrukkers!

Heer Heesters, u bent de laatste die wij iets verschuldigd
zijn. U verdient geen geschenk van ons, u heeft al genoeg
weggenomen over de ruggen van de talloze slachtoffers
van het fascisme. Als u een spoortje van eerbied en
fatsoenlijkheid in u lichaam heeft, blijft u in Duitsland en
komt u nooit meer terug. Dat zou wel het minste zijn wat u
kunt doen.

Bij het optreden van Heesters in Amersfoort op 16 februari
organiseert het comité Heesters Raus een protestactie.
Daarbij zullen antifascistische actievoerders uit o.a. de
NCPN en jongerenorganisatie de CJB voor en tijdens het

optreden een duidelijk antifascistische geluid te laten luiden!

Nederlandse fascisten, zoals die van de NVU, hebben al
openlijk steun verklaard aan Heesters en hebben
actievoerders en joodse overlevenden bedreigd met
geweld als zij willen protesteren bij het optreden. Maar
intimidatie zal niet lukken. Actievoerders vanuit de vele
organisaties die de actie steunen, zijn strijdbaarder dan
ooit!

Er is een strijdkoor geformeerd waar belangstellenden zich
bij kunnen aansluiten. Deze zal partizanen- en andere
antifascistische liederen gaan zingen. Mensen die zich erbij
willen aansluiten kunnen mailen naar
redrebelgo@hotmail.com

Zaterdag 16 februari - voor schouwburg de Flint,
Amersfoort, vanaf 19.00u.

Kom en steun moreel en actief de overlevenden en laat duidelijk merken dat wij fascistenvrienden niet dulden!

NCPN
Nieuwe Communistische Partij Nederland ( afdeling
Amersfoort & Utrecht )
http://www.ncpn.nl

Communistische Jongeren Beweging
http://www.voorwaarts.net - http://www.cjb.nu

Anti fascistische oud verzetsstrijders nederland / Bond van anti fascisten 
http://www.afvn.nl


