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VERTROUWELIJK
INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN VOORMALIGE VERZETSSTRIJDERS' TE LUIK.

Op 16 oktober 19^0 werd in Luik (België) een internationale
bijeenkomst van voormalige verzetsstrijders gehouden. Zij was belegd
door de FIR, de Fédération Internationale de

Résistance, een commu-

nistische mantelorganisatie met zetel te Wenen.
De vergadering in België was er één van de drie, welke de communisten bijeenriepen teneinde te protesteren tegen het dreigende
verbod van de West-Duitse communistische "Vereinigung der Verfolgten
des Nazi-regimes"

(VVN), die bij de FIR is aangesloten. De andere

bijeenkomsten zouden, volgens het programma, respectievelijk plaatsvinden' op 23 en 30 oktober in Denemarken en Oostenrijk.
De schattingen betreffende het aantal personen, dat zich in het
Paleis des Congres te Luik verenigde, lopen uiteen van ^00 - 700- Hun
gemiddelde leeftijd was circa 50 jaar. Onder hen bevonden zich ongeveer 70 Nederlanders, meest leden van de communistische

Vereniging

"Verenigd Verzet 19^0-19^5"j onder leiding van de leden van het hoofdbestuur Chris SMIT en Gerrit BLOM. De andere deelnemers kwamen uit
Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië en natuurlijk België.
Tegen inlevering van hun paspoort kregen de gasten de beschikking over een koptelefoon, waardoor de gewenste vertaling van de toespraken kon worden beluisterd.
De vergadering werd voorgezeten door een presidium van 1*f personen, o.w. de Nederlandse communist Louis Henri KONING, hoofdbestuurder van "Verenigd Verzet 19^0-19^5".
Zes sprekers voerden achtereenvolgens het woord. Hun toespraken
hadden allen betrekking op de strijd en het lijden der volkeren onder
het Duitse fascisme gedurende de Tweede Wereldoorlog. Zij eerden de
gevallenen en waarschuwden zonder uitzondering tegen de herleving van
de Duitse militaire macht. Volgens hen is in West-Duitsland het fascisme niet uitgeroeid. Het steekt daarentegen de kop weer op en
maakt de herbewapening van de Bondsrepubliek tot een groot gevaar
voor iedereen.
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Een spreker uit West-Duitsland verklaarde, dat de SS, SD en de
Gestapo weliswaar hun namen hebben veranderd, doch weer fungeren als
in de oorlog. Daartegenover stelde hij, dat door het optreden van de
VVN reeds vijftien "moordenaars uit de oorlog" uit hun na-oorlogse
functie ontheven zijn.
Een Belgische afgevaardigde protesteerde fel tegen de aanleg van
een Duitse militaire basis in Arendonk (België), waarvoor het aldaar
bestaande verzetsmonument moet worden afgebroken.
L.H. KONING, namens de Nederlandse delegatie, hield zijn toespraak in het Frans, zeer tot ongenoegen van zijn landgenoten, die demonstratief hun koptelefoon afzetten en niet naar hem wilden luisteren*.
KONING bood het presidium namens Verenigd Verzet een ^000 gedrukte kaarten aan, gericht aan de Bondskanselier te Bonn en houdende een
ondertekend protest tegen het voorgenomen verbod van de VVN*

Na de toespraken nam de conferentie een resolutie aan, waarin
de deelnemers hun regeringen o'priepen alles te doen om de oorlogshaarden in Duitsland te vernietigen, mede te werken aan de aaneensluiting
van de "anti-Hitier-coalitie" en de vreedzame oplossing van het Duitse
probleem te bevorderen.
De verzetsstrijders werden opgeroepen tot de strijd tegen het
herlevend fascisme in West-Duitsland, tegen de uitrusting van het
Duitse leger met atoomwapens, tegen de oprichting van Duitse, militaire
bases in andere landen en tegen het verbod van de VVN.
De verzetsstrijders moeten eisen, dat Duitsland ontwapend wordt,
de fascistische organisaties ontbonden en de oorlogsmisdadigers worden afgestraft, dat ministers en hoge functionarissen, alsmede generaals,
die aan de Hitler-agressie hebben deelgenomen, worden afgezet en uitgesloten van leidende posten en dat de huidige grenzen van Duitsland
als onveranderlijk worden aanvaard.
Na de bijeenkomst volgde nog een kranslegging bij het verzetsmonument in Luik.
2 november 19^0
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