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Na początku 2007 roku holenderska 
partia nazistowska NVB (Nationa-
le Volks Beweging – Ruch Narodo-
wo-Ludowy) wystosowała pismo 
do rady okręgowej miasta, żąda-

jąc natychmiastowego przywrócenia pomni-
ka – krzyża upamiętniającego opór Holen-
drów podczas okupacji. W dokumencie po-
woływano się na argument, że krzyż nigdy 
nie powinien być usunięty na rzecz mecze-
tu i że „religia chrześcijańska stanowi pod-
stawę naszych wartości”. Prawicowy populi-
sta holenderski, Geert Wilders (znany ostat-
nio z rasistowskiej kampanii przeciwko Pola-
kom mieszkającym i pracującym w Holandii 
– dop. red.), który również protestował prze-
ciwko tymczasowemu przesunięciu pomnika, 
stwierdził, że krzyż został zlikwidowany, aby 
„nie obrażać muzułmanów”. 

Constant Kusters z partii nacjonalistycznej 
NVU (Nederlandse Volks-Unie – Holender-
ska Unia Ludowa), zagorzałej rywalki NVB, 
przyjął inną postawę i przekonywał swoich 
zwolenników, aby nie przyłączali się do de-
monstracji. Kusters, który sam uważa siebie 
za prawdziwego nazistę, sprzeciwił się dzia-

łaniom członków partii NVB, de-
monstrujących na rzecz chrześcijań-
skiego symbolu oporu walczących. 
Kusters podkreślił, że Jezus był Ży-
dem i oznajmił, że jego sekta (czyli 
chrześcijaństwo) była głównie zain-
teresowana rozkwitem „syjonizmu” 
w Holandii. Oskarżył on Wildersa 
o bycie nawiedzonym kaznodzieją, 
który podąża śladami tego „syjoń-
skiego” programu. 

Inne grupy neofaszystowskie, włączając 
w to Nową Narodową Wspólnotę, Holland 
Hardcore oraz National Collectiva, zigno-
rowały wezwania Kustersa i zadeklarowały 
przyłączenie się do demonstracji. 

W  wyznaczonym dniu na demonstracji zgro-
 madziło się około czterdziestu osób. By-

ły one ochraniane przez działaczy z Dietce
Kamaraden, lokalnej grupy NVB i członków 
holenderskiego Blood and Honour. Podczas 
przygotowań do wymarszu około dwudzie-
stu fanów klubu piłkarskiego Ajax Amster-
dam, którzy sami określają się mianem „chuli-
ganów”, wraz z grupą lokalnej młodzieży, po-
maszerowało w kierunku nazistów i zaatako-

wało ich. Naziści, mimo odparcia ataku, zo-
stali upokorzeni i uciekli. Aby nie dopuścić do 
jeszcze większej konfrontacji, policja odwoła-
ła demonstrację, a jej uczestnicy musieli opu-
ścić miejsce zbiórki podstawionym autobusem 
i udać się na najbliższy dworzec kolejowy. 

Wieść o tym szybko dotarła do pobliskie-
go placu, na którym zgromadzili się członko-
wie lokalnej organizacji antyfaszystowskiej,
i wywołała wśród zgromadzonych falę eufo-
rii, tym bardziej że dzień wcześniej przema-
szerowali oni przez okoliczne dzielnice, na-
wołując do bojkotu partii NVB.
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Demonstracja nazistowska rozpędzona
przez fanów Ajax Amsterdam
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22 września 2007 roku fani czołowego holenderskiego klubu piłkar-
skiego Ajax Amsterdam stawili zdecydowany opór grupie nazistów. 
Zwolennicy partii NVB demonstrowali w Amsterdamie przeciwko prze-
sunięciu na czas budowy meczetu znajdującego się w tym miejscu po-
mnika upamiętniającego wydarzenia z czasów II wojny światowej. 


