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Beer. : Prijsvraag van het Inter-
nationale Auschwitz Comité»
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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport

aan te bieden betreffende recente communistische activi-

teit niet betrekking tot voormalige politieke gevangenen ,

Het betreft het plan om in het vroegere concentratiekamp

Auschwitz ter herdenking van de slachtoffers van het nazisme

een monument op te richten, waartoe men een internationale

prijsvraag heeft uitgeschreven.

Volgens het Nederlandse Auschwitz Comité zou dit

plan succes beloven.
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PRIJSVRAAG VAM HET INTEKMATIOMALE AÜSGHWITZ COMITÉ.

Het Internationale Auechwitz Comité - één van de door de

communistische "Féderation International des Ré sist aïits" gecreëer-

de comité's, die zich bezig houden met het organiseren van her-

denkingsbijeenkomsten voor voormalige politieke gevangenen uit

de nationaal-socialistische concentratie-kampen - heeft in het

begin van 1957 besloten in het vroegere concentratie-kamp Ausch-

witz een monument te doen verrijzen.

Het comité heeft voor dit doel een prijsvraag uitgeschre-

ven, waaraan beeldende kunstenaars uit alle landen kunnen deel-

nemen.

Het reglement voor de mededinging is opgesteld in overleg

met de Internationale Unie van Architecten.

De jury bestaat uit twee vertegenwoordigers van het Inter-

nationale Auschwitz Comité; twee architecten, aangewezen door de

Internationale Unie van Architecten; twee kunstenaars, aangewe-

zen door de Internationale Vereniging van Beeldende Kunstenaars

en een kunstcriticus, aangewezen door de Internationale Vereni-

ging van Kunstcritici.

Gezien het plechtige karakter van de opdracht zal, naast

de uitvoering van de bekroonde inzending, geen prijs worden toe-

gekend .

In Nederland wordt het Internationale Auschwitz Comité

vertegenwoordigd door een nationaal comité te Amsterdam, be-

staande uit zes personen, van wie er vier bekend staan als com-

munist c.q. sympathisant. (Secretaresse van dit comité is Anna

S. FELS-KUPFEKSCHMIDT (2̂ -9-' iM-communiste).

Voor de bekendmaking van de prijsvraag oordeelde men het

nuttig een "breed" aanbevelingscomité te formeren, teneinde het

communistische initiatief van deze actie te verhelen. Voor zover

bekend, werd dit aanbevelingscomité omstreeks mei 1957 gevormd.

Medio juni van dit jaar verscheen in diverse - ook niet-

communistische - kranten in Nederland over deze prijsvraag een

perscommuniqué.
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Opgemerkt moet worden, dat de initiatiefnemers wel

geslaagd zijn in hun opzet: in het aanbevelingscomitét dat

domicilie gekozen heeft in Amsterdam ten huize van Jan KASSIES

(30-5-'20), directeur van de Nederlandse Federatie van Beroeps-

verenigingen van Kunstenaars, hebben dertien personen zitting,

van wie slechts enkelen reeds vroeger in communistische acties

een rol hebben gespeeld»

Onlangs werd medegedeeld, dat zich tot op heden reeds

500 kunstenaars uit JO verschillende landen voor deelname aan

de prijsvraag hebben opgegeven. Hieronder zouden zich circa

90 Nederlanders bevinden. Het Nederlands Auschwitz Comité is

over dit verloop zeer tevreden en verwacht, dat de prijsvraag,

althans wat Nederland betreft, inderdaad een succes zal worden,

november 1957-


