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SCHADELOOSSTELLING NAZI-SLACHTOFFERS

De communistische activiteit onder oud-verzetsstrijders wordt
internationaal in het algeaeen geleid door cie Fédération Internationale
des Résistsnts (FIR), zetelende te Wenen.
In Nederland wordt deze taak verricht door de Vereniging
"Verenigd Verzet 19^0-19^3", v/elke bij de FIR is aangesloten.
Teneinde een zo breed mogelijke kring van personen voor haar
acties te kunnen inschakelen, heeft de FIR een aantal comité 's van
voormalige gevangenen van de nationssl-socialistische concentratiekampen in het leven_£:eroepen . Zo ontstonden in de loop der jaren nieuwe
organisaties als het "Internationaal Bucbenwaldcomité" en het
"Internationaal Auschwitzcou;ité". Deze comité 's die ogenschijnlijk een
onafhankelijk karakter hebben, worden in feite gecontroleerd door de
FIR. De internationale organisaties worden bijgestaan door n&tionele
hulpcorsité ' s .
In Nederland is het vooral de communist Gerrit BLOK (17-^-09), vrijgestelde van het CPK-district Attsterdaru en secretaris ven de vereniging
"Verenigd Verzet 19^0-19^5", öie in opdracht van het CPN-partijbestuur
de supervisie beeft over deze nationale comité 's.
Sedert het begin van 1956 bestest er ook eer; Nederlands Auschwitzcofflité. Voorzitter is de comisunist Joseph 3LAGTER (l3-5-C7)i die in
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nauwe relatie statt tot Gerrit BLOM»
Op initiatief van dit comité werd in n/ei jl. in Amsterdam een
informatieve bijeenkoast belegd aet "diegenen, die betrokken zijn bij
de schadeloosstelling van de nezi-slachtof fers" . Uit dit overleg ontstond een nieuwe organisatie, te, weten de "Coïfcffiissie der Samenwerkende
Organisaties ter verkrijging ven Schadevergoeding voor de Nederlandse
slachtoffers verr het nszi-fascistiie".
De con-ffiisüie , ook wel aangeduid als "Coaeissie Schadevergoeding
Kazi-sl&chtoi'f ers" of CSN» is sanengesteld uit vertegenwoordigers van
diverse corrité's waaronder de Belangengemeenschap IG FARBSM (oudgijzelaars), re cortïité's van oud-gevangenen uit voors'slige concentratiekampen Auschwitz, Buchenwald, Sachsenbeusen , Revensbru'ck elsmede de
vereniging "Verenigd Verzet 19^0-19^5" • Voorzitter is de reeds eerder
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genoemde Joseph SLAGTER. Het secretariaat wordt waargenomen door
Ruud CHEVAL, die contacten onderhoudt mat bet Internationaal Auschwitz- .
l
comité. Als rechtskundig adviseur van de commissie treedt op de bekende;
jurist Er. Louis HOK

(17-2-19).
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Het ligt in ce lijn der verwachtingen, dat de couarjunist^. Bullen
trachten ook leden van andere -niet comif.unistiscbe- verzetsorganisaties
zoals de Vereniging van Ex-Politieke

Gevangenen (ExPoGé), voor ca

Coöffiissie te winnen. De Coüircissie stelt z.ich nl. ter; doel druk uit te
oefenen op de Nederlandse regering teneinde op korte termijn voor alle
slachtoffers van het Keaierae c.,, bun nabestaanden, zonder enige
discriminatie schadeloosstelling te verkrijgen van de regering van de
Euitse Bondsrepubliek.

Onder schadeloosstelling wordt niet verstaan

een vergoeding voor geleden rcaterie'le schede, doch eer. sznertegeld voor
het ondervonden leed in de minste betekenis vt,.-. Lot woord.
Oir, haar actie zoveel rcogelijk kracht te kunnen bijzetten streeft
zij er in ce eerste plaats naar eioreie steun -reet name aühaesiebetuigingen- te ontvangen zowel van de zijde der directe slachtoffers c.q.
nabestaanden, &ls wel ven ce zijde van degenen die niet rechtstreeks
belang-hebbend zijn. Ter dekking van de onkosten van de actie wordt
financiële

steun -op vrijwillige basis- noodzakelijk

geacht.

Op 7 november jl. belegde de CSK in Utrecht een landelijke bijeenkomst. .Er werd een resolutie aangenomen waarin O.K. de Nederlandse
regering rcoreel verantwoordelijk wordt gesteld voor de schadeloosstelling van de slachtoffers. Ksar het voorbeeld van een door de Franse
regering gestelde eis, verlangt de comcissie een uitkering van
10.000 Dh ineens

voor de nabestaanden en van 5 DK aan de overlevenden

voor elke dag gevangenschap.
Tijdens een te Amsterdam gehouden i»foruiatieve bijeenkomst op
11 november ri.a.v. werden gelijkluidende eisen gesteld. Op beide
vergaderingen hebben voornamelijk cle coreaunistische yertegerr.voordigers
J. SLAQTER en n.r. L.KOK het woord gevoerd.
Ruin) een week later werd in een besloten vergadering van comniunistische functionarissen de verdere werkwijae vsn de CSK

besproken.

Gerrit BLOM, die deze vergadering bijwoonde, was van mening dat zeer
velen zich achter de C3N zoucen scharen.
BLOK en SLAGTïuR wezen er &et nadruk op, dat de Commissie zich naar
buiten moet voordoen als een neutrale organisatie, die geen enkele
binding heeft :;.et enige politieke partij. Intern echter moet üe
controle op de binnenkomende adressen en financiële bijdragen geheel
in handen blijven van CPK-functionarissen. Zij achtten het van groot
belang, dat de partijleden, die -na inzending van adheesiebetuigingen-'
voor het werk ven de Cor/.rïiissie worden aangetrokken, in de CSN-krin^.
niet als CPN-lüden bekend staan. Op de bijeenkomsten soet eer, strikt
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a-politiek ktrükter worden gehandhaafd. De niet-cottiv,ui;istische
medewerkers moeten onder strenge controle worden gehouden.
De vergadering was van oordeel, dat de actie en de bijeenkomsten
van de CSN een aanzienlijk aantel nfcu.cn zullen opleveren, waarvan
de CPfr t.z.t. gebruik kan iï.-aken bij andere politieke acties, speciaal
voor die, welke er op gericht zijn stetKtr-ing te maken tegen de
regering van de Duitse Bondsrepubliek.
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