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Oproep aan raadsleden en B&W Venray: 'Ga niet 
naar Ysselsteyn' 
 
VENRAY/AMERSFOORT, 28 sept 2021 - 'Ga niet naar Ysselsteyn!' Die oproep doen de 
initiafnemers van 'Herdenk nazi's niet op Ysselsteyn' dringend aan de gemeenteraad en de 
B&W van Venray. Op 9 en 10 oktober zal daar de opening plaatsvinden van het nieuwe 
bezoekerscentrum van deze grootste SS-begraafplaats ter wereld. 
Zelfs in Duitsland of Oostenrijk is er nergens een begraafplaats met zoveel SS'ers als hier, waar er 
ongeveer 2.500 liggen, zo bevestigt de stichting voor Duitse oorlogsgraven. Enkele honderden van 
hen zijn ex-Nederlanders, die als SS'er statenloos werden. De critici zijn daarom tegen elke vorm van 
ceremonieel, kransen, herdenkingen met ambtenaren, officials, saluerende generaals of 
opgetrommelde manschappen. 
Er loopt verder net een aangifte van laster tegen de beheerster, Tarcicia Voigt, omdat zij op een online 
video de initiatiefnemer Arthur Graaff heeft beschuldigd van diefstal van een krans in 2017. Hij 
ontdekte dit vorige week maar is daar nooit voor veroordeeld, terwijl de beschuldiging nog online staat 
en Voigt geen excuses wilde aanbieden. Ook een ontslagen generaal, Leen Noordzij uit Elsoo, die 
actief is bij een veteranenorganisatie in Limburg, is aangeklaagd omdat ook hij deze valse 
beschuldiging heeft geuit en evenmin excuses wil maken. 
Graaff krijgt steun van o.m. de nazi-jagers van het Simon Wiesenthal Center uit Jerusalen en van 
oudste van Europa, Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs.In het verleden is de begraafplaats 
gefinancierd door ex-SS'ers van een Duitse SS-vereniging, die HIAG, zo blijkt uit een Zweedse studie. 
https://www.academia.edu/30175262/Waffen- 
SS_veterans_and_their_sites_of_memory_today_uncorrected_proof_in_B%C3%B6hler_Jochen_Ger 
warth_Robert_Eds._2016_The_Waffen-SS._A_European_History._Oxford_Oxford_University_Press 
De critici wijzen erop dat op de begraafplaats vrijwel niets vermeld wordt over de naziterreur, 
oorlogsmisdaden en de holocaust van de dode daders hier. Bijv. de man die Anne Frank deporteerde, 
SS-luitenant Julius Dettmann, ligt daar vredig en niets verwijst naar zijn gruwelijk misdaad. 
Nergens op de begraafplaats wordt ingegaan op de wandaden van de nazisoldaten op de 
begraafplaats, laat staan van de SS'ers of van van de Nederlandse jodenjagers, beulen en verraders. 
Zo ligt hier ook de eerste Nederlander die lid werd van de SS, Willem Heubel. Bij zijn graf legde een 
Belgische neonazi in november nog bloemen, zonder dat zij werd tegengehouden. 
De groep 'Herdenk nazi;'s niet' heeft een demonstratie aangekondigd bij het nieuwe 
bezoekerscentrum en deze bij de gemeente aangemeld, maar nog geen bevestiging ontvangen. 
 
Stop herdenking door Duitse ambassadeur op nazikerkhof Ysselsteyn 


