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Buchenwaldherdenking 1954
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V E R T R O U W E L I J K

Hiermede heb ik de eer U het volgende te berichten.
Evenals in vorige jaren zal op 11 April a.s. een inter-

nationale herdenking van de in het concentratiekamp Buchen-
wald omgekomen politieke gevangenen plaats vinden.
Het initiatief tot het houden van deze bijeenkomsten werd
genomen door de communistische internationale federatie
van verzetsorganisaties, de F.I.R.. Het ligt in de bedoe-
ling de komende herdenking te maken tot een massale pro-
testdemonstratie tegen het herlevende fascisme in West-
Duitsland en, vanzelfsprekend, tegen de herbewapening van
deze staat in het kader van de E.D.G.. De door de F.I.R.
aan haar aangesloten organisaties verstrekte richtlijnen
inzake de voorbereidingen voor genoemde bijeenkomst zijn
geheel op dit streven gebaseerd. In alle landen die onder
de Duitse bezetting geleden hebben moeten initiatiefcomi-
té 's worden gevormd waarin een aantal vooraanstaande, po-
litiek niet extreem georiënteerde personen zitting heeft.

Voor Nederland werd een dergelijk comité gevormd, be-
staande uit 8 personen, waarvan twee overtuigde communisten.

Bedoeld comité zond aan een groot aantal Nederlanders
(oud- gevangenen uit de concentratiekampen, weduwen en we-
zen van omgekomen gevangenen, oud-verzetsstrijders etc.)
een uitnodiging. Deze uitnodigingen waren zodanig geredi-
geerd, dat de communistische achtergrond van de manifes-
tatie hieruit niet kon blijken.

Teneinde een zo breed mogelijke afvaardiging te ver-
krijgen wendde het comité zich ook tot de gemeentebesturen
van diverse gemeenten die tijdens de oorlog ernstige scha-
de hebben geleden of onder wier bevolking veel slachtoffers
zijn gevallen. Men spreekt daarbij de hoop uit, dat het ge-
meentebestuur een vertegenwoordiger naar de herdenking in
Buchenwald zal willen afvaardigen*

Mede in verband met de laatstgenoemde pogingen om of-
ficiële instanties te bewegen medewerking te verlenen aan
een internationale- communistische manifestatie heb ik ge-
meend TT deze gegevens niet te mogen onthouden.
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