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NEDERLANDS AÜSCHWIT 2-COMITE .

De communistische activiteit onder oud-verzetslieden wordt

internationaal in het algemeen geleid door de Fédération Interna-

tionale des Résistants (FIR), zetelend te Wenen.

In Nederland is dit de taak van de Vereniging "Verenigd-

Verzet ig^O-'^y, welke bij de FIH is aangesloten.

Reeds sinds enige jaren toont deze vereniging, evenals de

PUR, echter weinig levensvatbaarheid. Als vermeldenswaardige ac-

tititeit kan slechts genoemd worden de medewerking van Verenigd-

Verzet aan het organiseren van herdenkingsbijeenkomsten van voor-

malige politieke gevangenen uit de nationaal-socialistische con-

centratie-kampen in Buchenwald, Dachau enz.

De FIR organiseert deze bijeenkomsten niet zelf,, Zij heeft

daarvoor een aantal comité 's gecreëerd, zoals het Internationale

Buchenwald- comité, het Internationale-Dachau-comité en het Inter

nationale Auschwitz-comité, die op hun beurt weer gelijknamige

nationale hulp-comité's hebben „Hierbij heeft de bedoeling voorge

zete^i een bredere kring van personen aan te trekken dan door mid

del van de FIR, c„q. Verenigd- Verzet , mogelijk was.

In Nederland is het vooral de communist GoBLOM (l?-̂ -'09),

vrijgestelde van het CPN-district Amsterdam en hoofdbestuurslid

van de vereniging Verenigd- Verzet 19̂ 0- 'V?, die in opdracht van

het CPH-partijbestuur de super-visie heeft over deze nationale

comité 's.
* * *

Eind oktober 1956>'werd door een aantal leidende figuren

van de FIS, te Rome in vergadering bjLJeen, besloten in West-

Duitsland een studie-dag te organiseren met betrekking tot het

onderwerp: Schadeloosstelling van alle slachtoffers van Nazisme
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en fascisme. =

Waarschijnlijk als onderdeel van dit plan, dat door de FIR

nog nader zal moeten worden uitgewerkt, werd in Amsterdam op

13-11-'''56' een vergadering gehouden van het voorlopige Nederland-

se Auschwitz-coinité. Daar is besloten tot oprichting van een ver-

eniging., op humanitaire grondslag, welke zich ten doel stelt scha-'

deloosatelling te verkrijgen voor de slachtoffers van het voor-

malige concentratie-kamp te Auschwitz.

Het voorlopig comité, dat deze vergadering heeft voorbereid,

wordt gevormd door:

Joseph Alvares VEGA (5-3-'99)j

Jacques Isidore FUETH (7-7-'10) - zeer links georiënteerd en

diens echtgenote:

Eva FUKTH-HALVKRSTADT (19-5-'13) - communistisch georiënteerd?

Maurits POONS (13-5-'02), communist»

POONS, die er aanvankelijk weinig voor voelde zitting te

nemen in het comité is uiteindelijk door toedoen van bovengenoemde

Gerrit BLOM toch als lid toegetreden o Aangenomen mag worden, dat

hij voor de CPH een oogje in het zeil houdt op de gang van zaken

in het comité»

Alvares VEGA is eind oktober j»l. met de comité-leden FUETH

en FUETH-HALVEESTAD naar Hamburg geweest ter bijwoning van een ver-

gadering van het Internationale Auschwitz-comité. Dit comité beijvert

aich om financiële schadeloosstelling te verkrijgen voor de slach-

offers van het Auschwitz-kamp Coq» hun erfgenamen» Het verzet zich

tegen het feit, dat CLAUBEKG<, voormalig arts in dit concentratie-

kamp - waar hij medische experimenten verrichtte op levende vrou-

welijke gevangenen - na zijn vrijlating, wederom sijn beroep mag

uitoefenen.

Op de vergadering te Amsterdam werd door VEGA nadrukkelijk

verklaard, dat het doel van de op te richten vereniging noch met po-

litiek noch niet godsdienst te maken heeft, doch uitsluitend gezien
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moet worden als een vereniging op humanitaire basis. De definitieve

oprichting van de vereniging zal in ieder geval voor 1 maart 1957

plaats vinden. Het (voorlopige)rcomitét uitgebreid met enkele leden,

zal het noodzakelijke voorbereidende werk doen". .

december 1956,,


