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ACTIE "VERENIGD VERZET 19*fO-19V?" TEGEN WESTDÏÏITSE

STAATSSECRETARIS GLOBKE

S _ a _ m _ e _ n _ v _ a _ t _ t _ i _ n _ g

De Nederlandse communistische mantelorganisatie "Verenigd Verzet

19^5" levert een bijdrage in de actie, die door de "Féderation

Internationale des Résistants" (FIR) wordt gevoerd tegen de Westduitse

Staatssekretar Dr. H. GLOBKE.

Men overweegt een kort geding tegen de PTT, die heeft geweigerd

"GLOBKE-protestkaarten" door te zenden naar de Duitse Bondsrepubliek.

Het hoogtepunt van de actie-GLOBKE zal worden bereikt in de week

voorafgaande aan de bevrijdingsdag.
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ACTIE "VERENIGD VERZET 19̂ 0-19̂ 5" TEGEN WESTDUITSE

STAATSSECRETARIS GLOBKE

Door de communistische mantelorganisatie "Verenigd Verzet

" wordt op het ogenblik grote aandacht besteed aan een "protest-

actie" tegen de Westduitse Staatssekretar Dr. H. GLOBKE. Men valt hem

in het bijzonder aan als commentator der tijdens het Hitler-regime uit-

gevaardigde Neurenbergse rassenwetten en eist ontzetting uit zijn hui-

dige functie. Men verklaart de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen

te kunnen staven aan de hand van bezwarend materiaal, dat in de Duitse

Bondsrepubliek is bijeengebracht.

Het begin van deze actie gaat terug tot januari 1961. De activi-

teit van "Verenigd Verzet" stond destijds in het teken van een actie

van solidariteit met de Westduitse "Vereinigung der Verfolgten des Na-

ziregimes" (VVN), een communistische mantelorganisatie, die met een

overheidsverbod wordt bedreigd. In het kader van deze actie werden door

"Verenigd Verzet" protestkaarten verkocht, waarvan de opbrengst werd

bestemd voor een internationaal solidariteitsfonds ten behoeve van de

WN. De kaarten konden door de kopers worden verzonden naar het bureau

van de Bondskanselier in Bonn.

De afdelingen van "Verenigd Verzet" ontvingen nu in januari 1961

de opdracht om naast de VVN-protestkaarten ook GLOBKE-kaarten te gaan

verkopen. Deze kaarten, evenals de vorige geadresseerd aan het bureau

van de Bondskanselier, droegen aan de voorzijde een afbeelding van de

Davidsster, zoals de joden tijdens de bezetting moesten dragen, met

daaronder de woorden: "GLOBKE 1935 jouw idee - 19̂ 5 6.000.000 doden".

Op de achterzijde was de volgende tekst gedrukt:

"Dr. Hans GLOBKE, staatssecretaris van het bureau van bondskanse-

lier ADENAUER, staat op de geallieerde lijst van oorlogsmisdadigers

onder nummer 101; hij is ontwerper van Hitlers Jodenwetten en dus hoofd-

schuldige aan de moord op zes miljoen onschuldige mensen. Bij de twin-

tigjarige herdenking van de wegvoering door de nazi's van de eerste

groep Hollandse jonge joodse mannen, eisen wij: GLOBKE verdwijn".
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Op de kaarten kwam geen aanduiding voor, waaruit kon blijken, dat zij

in omloop v/aren gebracht door "Verenigd Verzet 19̂ 0-19̂ 5". De GLOBKE-

kaarten kregen al spoedig grotere spreiding dan de WN-protestkaarten,

die men practisch alleen in eigen kring kon verkopen. Grote hoeveelhe-

den werden afgenomen door CPN-districten en -afdelingen en door de com-

munistische Nederlandse Vrouwenbeweging en Vredesbeweging. De oplage

liep op tot 30,000,

Nadat de eerste exemplaren waren verzonden, heeft de Nederlandse

PTT op 19-1-1961 via het ANP bekend gemaakt, dat de kaarten niet wer-

den doorgezonden naar Duitsland, doch aan de afzenders werden geretour-

neerd. De PTT beriep zich op artikel 60 van het Wereldpostverdrag, dat

verbiedt artikelen te versturen, die krachtens de interne wetgeving van

het land van bestemming verboden zijn. Aangenomen werd, dat naar Duitse

normen de tekst van de kaarten beledigend was en door de Westduitse PTT

zou worden geweigerd.

Van communistische zijde werd hierop onmiddellijk gereageerd. Het

dagblad "De Waarheid" bracht het ANP-bericht nog dezelfde dag op de

voorpagina en drukte daaronder een interview af met Gerrit BLOM, de se-

cretaris van "Verenigd Verzet", In de Eerste Kamer werden door de com-

munistische afgevaardigde Anni^ van OMMEREN-AVERINK over de verklaring

van de PTT vragen gesteld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Intern werd overwogen, of men de zaak in kort geding voor de

rechter zou brengen. (Hierover is advies gevraagd aan de communistische

advocate mr. Clara F.S.E. ENTH07EN), Daarnaast werd gezocht naar moge-

lijkheden de GLOBKE-kaarten toch te bestemder plaatse te krijgen. In

de afdelingen van "Verenigd Verze'-." werd bekend gemaakt, dat 22 febru-

ari - de dag waarop 20 jaar geleder de eerste groep van 0̂0 joodse Ne-

derlanders door de Duitsers naar een -.oncentratiekamp werd getranspor-

teerd - zou gelden als "dag van protesi. tegen GLOBKE".

Op 22 februari vertrok een delegatüo Van drie personen (leden van

de Landelijke Raad van "Verenigd Verzet") pjr auto naar de Duitse Bonds-

republiek,, De volgende dag vervoegden zij zi,h in Bonn aan het bureau

van de Bondskanselier om daar een hoeveelheid GLOBKE-kaarten en een

verklaring af te geven. Nadat zij te woord wartn gestaan door een ambte-
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naar, die weigerde het materiaal in ontvangst te nemen, hebben zij te-

vergeefs getracht de voorzitter van de SPD OLLENHAUER of een van de le-

den van de Bondsdagfractie van de SPD te spreken te krijgen.

In de kring van "Verenigd Verzet" is sindsdien gesproken over de

mogelijkheid de kaarten vanuit een vliegtuig boven Bonn te laten uit-

strooien. Annie van OMMEREN-AlERINK stelde begin maart opnieuw vragen

aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over de weigering van de PTT

tot verzending der protestkaarten. De verkoop van de GLOBKE-kaarten

werd voortgezet en "de actie tegen GLOBKE" geldt voor de maand april

1961 als de belangrijkste taak van "Verenigd Verzet". Men maakt zich

gereed voor een langdurige actie, die haar climax zal bereiken in de

week voorafgaande aan de bevrijdingsdag.

Er zijn plannen gemaakt om in die week vooral in Amsterdam de pu-

blieke belangstelling te wekken. Men denkt daarbij aan een demonstra-

tieve optocht van mensen getooid met Davidssterren en aan een tentoon-

stelling van documenten, die uit Tsjechoslowakije worden betrokken. Op

deze tentoonstelling zouden voorts films worden vertoond over Duitse

concentratiekampen. (Men beschikt onder meer over een film, die door

de Russen is opgenomen na de bevrijding van het kamp Sachsenhausen).

"De Waarheid" en "Stem van het Verzet" (orgaan van "Verenigd Ver-

zet 19̂ 0-19̂ 5") zullen voortgaan met het publiceren van berichten over

belastend materiaal afkomstig uit de DDR en Tsjechoslowakije. Daar-

naast wordt nog steeds gedacht aan een kort geding tegen de PTT.

De actie van "Verenigd Verzet 19^0-19^5" staat niet op zichzelf,

doch is een onderdeel van een campagne geleid door de "Féderation In-

ternationale des Résistants" (FIR), de internationale communistische

organisatie van oud-verzetsstrijders, -gevangenen en gedeporteerden.

Deze Europese federatie wil niet alleen de herinnering levendig houden

aan onrecht en leed veroorzaakt door het Hitler-bewind, doch verdedigt

tevens de stelling, dat fascisme en militarisme in de Duitse Bondsre-

publiek nog steeds hoogtij vieren - zulks in tegenstelling tot de si-

tuatie in de Duitse Democratische Republiek - en dat ADENAUER niet al

te zeer verschilt van HITLEE. Een van de middelen, waarvan men daar-
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bij steeds weer gebruik maakt, is het "onder vuur nemen" van een be-

paalde functionaris in overheidsdienst. De munitie daartoe werd tot

voor kort grotendeels geleverd door de eerdergenoemde "Vereinigung der

Verfolgten des Naziregimes" (VVN), evenals "Verenigd Verzet 19^0-19^+5"

aangesloten bij de FIR. Sedert de VVN met een overheidsverbod word •- be-

dreigd, kan men meer en meer de Oostduitse dochterorganisatie van de

FIR zien optreden, het "Komitee der Antifaschistischen Widerstands-

kampfer in der DDR" (ANTIFA), waarvan het hoofdbureau is gevestigd in

Oost-Berlijn.

Het is deze Oostberlijnse ANTIFA, die ervoor heeft gezorgd, dat

"Verenigd Verzet" kan beschikken over fotocopieën van "GLOBKE-documen-

ten" afkomstig uit Tsjechoslowakije. In dat land is door de Tsjecho-

slowaakse bond van antifascisten in de maand januari een persconferen-

tie gehouden, waar documenten zijn getoond, waaruit de medeverantwoor-

delijkheid van Dr. GLOBKE zou blijken aan de vernietiging van de joden

in Tsjechoslowakije en andere landen, (In dezelfde maand werden door

een tweetal Oostduitse officieren van justitie bij de procureur-gene-

raal van het Land Hessen documenten gedeponeerd, die betrekking hebben

op de Neurenbergse rassenwetten en het aan GLOBKE toegeschreven aandeel

daarin).

Rest nog de vermelding, dat door de "Féderation Internationale

des Résistants" (FIR) speciale melding is gemaakt van de activiteit,

die door "Verenigd Verzet 19̂ 0-19̂ 5" is ontwikkeld in de actie-GLOBKE.

De Nederlandse vereniging is zelfs ten voorbeeld gesteld aan de andere

bij de FIR aangesloten organisaties.

k april 1961
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