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£or Fels bedankt voor
partij en Verenigd Verzet.
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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te

bieden betreffende "Cor Fels bedankt voor partij en Verenigd Verzet11,
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G E H E I M

COR FELS BEDANKT VOOR PARTIJ EN VERENIGD VERZET.

Cornelis Fels (26-12-07), lid van de CPN en hoofdbestuurs-

lid van de communistische vereniging "Verenigd Verzet 19*K)-19̂ 5"»

heeft enige dagen geleden zijn lidmaatschap voor beide organisa-

ties opgezegd.

Hij heeft de Fédlration International des Résistants (FIR),

waarbij Verenigd Verzet is aangesloten, van zijn besluit in ken-

nis gesteld en dit met redenen omkleed.

Fels kan beschouwd worden als een actief communist. In de

jaren 1932/1933 volgde hij een opleiding aan de partijschool in

Moskou.

In de bezettingsjaren verrichtte hij verzetswerk in de

Zaanstreek. Na zijn arrestatie in 19̂ 3 werd hij overgebracht naar

het concentratiekamp Sachsenhausen.

In de jaren na de Ilde Wereldoorlog trad Fels in het bij-

zonder op de voorgrond in de vereniging "Verenigd Verzet 19̂ 0-

19̂ 5"• Verschillende malen maakte hij deel uit van Nederlandse

delegaties naar internationale bijeenkomsten van oud-verzets-

strijders in Oost-Duitsland.

Cor Fels is - zoals reeds eerder is gemeld - een vooraan-

staande figuur in het heersende conflict in de vereniging "Vere-

nigd Verzet 19*K)-19̂ 5"« Samen met Jan Brasser vormt hij de lei-

ding van die groep in de vereniging, die de idealen van - en de

gedachte aan het voormalige verzet levendig willen houden. Zulks

in tegenstelling tot de andere partij o.l.v. Gerrit Blom en Chris

Smit die er voorstanders van zijn de politieke leiding van de

CPN in de vereniging te aanvaarden. Hij is bovendien bij de par-

tijleiding in opspraak gekomen doordat hij de ontslagen Waar-

heid-directeur Cor Geugjes in zijn zaak heeft te werk gesteld.

In het kader van de financiering van de CPN heeft Fels enige

tijd geleden de partijleiding om medewerking verzocht opdat hij

een handelsonderneming op de DDR zou kunnen oprichten, waarvan de

baten dan gedeeltelijk aan de CPN zouden toevloeien.

Zijn zoon C.H. Fels heeft een rol gespeeld bij de tot stand-

koming van de "coverfirma" Felpex, die zoals bekend Roemeens kran-

tenpapier heeft ingevoerd t.b.v. "De Waarheid".

juli 1958.


