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Vereniging "Verenigd Verzet 19̂ 0-1945".

De communistische organisatie van oud-verzetsstrijders

hier te lande, de Vereniging "Verenigd Verzet 1940-19A-5" heeft

in de afgelopen jaren zeer weinig activiteit vertoond.

Medio 1956 heeft het partijbestuur van de CPN aan Gerrit

BLOM (17-4-'09), lid van het districtsbestuur van het CPN-dis-

trict Arasterdam, de opdracht verstrekt te trachten 'de kwijnen-

de vereniging nieuw leven in te blazen.

Vanaf dit tijdstip vormden zich in de vereniging twee

partijen; één onder leiding van Gerrit BLOM en Chris SMIT

(11-9^*07)1 die er voorstanders van aijn de politieke leiding

van de CPK in de vereniging te aanvaarden. - de andere onder

leiding van Cor FELS (26-12-'O?) en Jan BRASSER (l2-3-'o8),

die meer de idealen van - en de gedachte aan het voormalige

verzet levendig willen houden.

Het conflict tussen beide groepen is gedurende 1957 zo

hoog gelopen, dat de groep van FELS en BRASSER zich over de

houding van Gerrit BLOM c.s. bij de Féderation International

des Résiatants (FIR) - waarbij de vereniging is aangesloten -

heeft beklaagd.

• Tijdens een particulier bezoek, dat de in Wenen woon-

achtige Nederlander Herman HENDRIKSZBN, secretaris-penning-

meester van de FIR, dit jaar aan ons land heeft gebracht, werd

het geschil aan hem voorgelegd.

ESNDRIKSZEN deed echter geen definitieve uitspraak op

eigen gezag en nam voorlopig een afwachtende houding aan.

Later werd bekend, dat Gerrit BLOM omstreeks 11 oktober

jl. in Wenen vertoefde. Waarschijnlijk woonde hij daar een ver-

gadering bij van de FIR, welke betrekking had op de voorberei-

ding van een in 195̂  te houden internationaal congres van oud-

verzetsstrijders.

Vermoedelijk heeft BLOM met enkele FIÏÏ-functionarissen

gesproken over het conflict in "Verenigd Verzet" en op zijn

beurt hun be-middeling ingeroepen.

- Omstreeks -
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Omstreeks 20 oktober d.a.v. heeft een vice-president van

de Federatie, de Oostenrijker Dr» Wilhelm STEINEE, ons land be-

zocht. Vast staat, dat 3TEINER een onderhoud heeft gehad met

vertegenwoordigers van beide groeperingen. Van de zijde van de

"anti-partijgroep" ia hem een lange lijst voorgelegd met bezwa-

ren, die in de brede kringen van "Verenigd Veraet" heersen tegen

de taktiek» welke Gerrit BLOM c.s. op gezag van de CPN thans

volgen. STEINER heeft toegelegd de moeilijkheden met de andere

bestuursleden van de FIE te bespreken. Hij toonde zich bezorgd

over de gang van zaken, doch wachtte sich er voor - evenals

HENDRIKSZEN - terzake uitspraken te doen. Dr STEIKEE aprak de

wat vage hoop uit, dat het in den vervolge met de vereniging -

speciaal wat de activiteit betreft - beter sou gaan, al had hij

de indruk dat daarbij vele moeilijkheden overwonnen dienden te

worden.

Het bovenvermelde conflict bleef niet beperkt tot het hoofd-

bestuur. Op "]k november 1957 hield de afdeling Amsterdam, onder

leiding van Chris SHIT en Gerrit BLOM, haar jaarvergadering, wel-

ke een zeer rumoerig karakter had. SMIT aprak afkeurend over de

werkzaamheden van het afgelopen jaar. De aanwezige leden tekenden

hiertegen op luidruchtige wijze verzet aan. Zij betwistten SMIT

en BLOM zelfs het recht zich met de gang van zaken in de afde-

ling te bemoeien, gezien hun eigen in-activiteit gedurende het

laatste jaar. (Bij de thans in de vereniging heersende verhou-

dingen lijkt het niet uitgesloten dat de groep van FELS en

BRASSER enige oppositie tegen SMIT en BLOM heeft georganiseerd).

Da mogelijkheid bestaat, dat de aversie tegen Gerrit BLOM

en Chris SMIT zich ook zal. uitbreiden tot andere afdelingen van

de Vereniging "Verenigd Verzet 19̂ 0-19̂ 5". Met name wordt dezer-

zijds gedacht aan de afdeling Zaanstreek van de vereniging, waar

de voormalige verzetsstrijder Jan BRASSEK, lid van de gemeente-

raad voor de CPN te Krommenie, een populaire figuur is.
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