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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport
aan te bieden betreffende "Activiteiten van C. FELS met
betrekking tot de Vereniging "Verenigd Verzet 19^0-1945".
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ACTIVITEITEN VAN C. FELS MET BETREKKING TOT DE VERENIGING
11 VERENIGD-VER3ET

Enige jaren geleden zijn er moeilijkheden ontstaan in de
communistische organisatie van oud-verzetsstrijders hier te lande, de Vereniging "Verenigd Verzet 19^0-19^5".
Deze vonden hun oorzaak in het feit dat het partijbestuur
der CPN in 1956 aan Gerrit Blom (1?-4-'09), lid van het Amsterdamse CPN-districtsbestuur, opdroeg de vereniging - die de laatste jaren weinig activiteit aan de dag had gelegd - nieuw leven
in te blazen»
Vanaf dat tijdstip bevonden zich in de vereniging twee partijen, één onder leiding van Gerrit Blom en Chris Smit (11-9-'O?),
die er voorstanders van zijn de politieke leiding van de CPN in
de vereniging te aanvaarden - de andere onder leiding van Cor Fels
(26-12-'O?) en Jan Brasser (1H-3-?08), die meer de idealen van en
de gedachte aan het voormalig verzet levendig willen houden.
Het conflict tussen beide groepen liep in 1957 zo hoog dat
de groep van Fels en Brasser zich over de houding van Blom c.s.
heeft beklaagd bij de Fêdération Internationale des Resistants
(FIR), waarbij de vereniging is aangesloten. In oktober vorig
jaar bezocht de vice-president van de federatie, de Oostenrijker
dr. Wilhelm Steiner, ons land, bij welke gelegenheid hij een onderhoud had met vertegenwoordigers van beide groeperingen. Hij
toonde zich bezorgd over de gang van zaken, doch wachtte zich er
voor terzake een uitspraak te doen.
Het conflict in de vereniging leidde er in juli 1958 toe,
dat Fels als lid van de CPN en als hoofdbestuurder van "Verenigd
Verzet" bedankte, van welk besluit hij de FIR officieel in kennis
stelde.
Inmiddels heeft Fels een memorandum opgesteld over de gang
van zaken. Hij heeft dit speciaal gedaan met het oog op het in
november a.s. te houden FIR-congres en hij was van plan dit door
een aantal gelijkgezinden

te laten ondertekenen. Bij een privé-

bezoek aan de onthulling van het Buchenwaldmonument deze maand,
wilde hij het memorandum aan het dagelijks bestuur van de FIR
overhandigen en eventueel mondeling

toelichten.
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Volgens dit memorandum is het werk voor de ideeën van de
FIR, in Nederland niet alleen op een onjuiste maar ook op een
schadelijke manier aangepakt.
Er wordt aan herinnerd dat voor het laatst gehouden FIRcongres ook in ons land op brede basis voorbereidingen werden
getroffen, met het gevolg dat een politiek zo breed mogelijke
delegatie op het congres aanwezig was. Volgens het memorandum
is er van een soortgelijke voorbereiding voor het thans komende
FIR-congres tot nu toe niets te merken. Gesteld wordt, dat "Verenigd Verzet" sedert enkele jaren geheel en al een onderafdeling
van de CPN is geworden. In feite wordt de vereniging geleid door
twee partijfunctionarissen, die overal als zodanig bekend staan.
Ook het orgaan wordt in deze zin geredigeerd en gecontroleerd.
Van een brede politieke basis is sinds lang geen sprake meer.
Ten aanzien van de Buchenwaldherdenking wordt door de opsteller naar voren gebracht, dat hieraan vanuit Nederland uitsluitend door delegaties van communisten wordt deelgenomen. Volgens hem is dit alles des te bedroevender omdat "Verenigd Verzet"
zich aandient als een Nederlandse afdeling van de FIR, hetgeen
tot gevolg heeft dat het publiek hier elke activiteit van de FIR
als communistische partijactiviteit beschouwt. Op deze manier is
het volgens Fels onmogelijk om aan andersdenkenden nog te verkondigen dat het platform van de FIR veel breder is.
De leiding van de FIR zal hierin zelf schuld moeten bekennen omdat zij zich - ondanks herhaalde waarschuwingen - niet uitvoerig op de hoogte liet stellen en niet heeft ingegrepen. Derhalve kan ook van een brede delegatie naar het aanstaande FIR-congres geen sprake zijn. Fels doet daarom de suggestie aan de hand
om vanuit Wenen (zetel van de FIR) enkele persoonlijkheden individueel voor het congres uit te nodigen, daar een delegatie van
"Verenigd Verzet" zonder twijfel uitsluitend uit partijleden zal
bestaan, hetgeen volgens de opsteller indruist tegen de grondprincipes van de FIR en het verzet.
september 1958.

