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Geachte Dames en Heren,

12.1.2016

Wij willen graag aandacht vestigen voor een evenement op 23. April 2016 in het verzetsmuseum
Amsterdam.
Solidair Hulp – op de sporen van het Wuppertal Comité (Centraal Comité Wuppertal
Proces) in Amsterdam
80ig jaar Wuppertaler vakbondsprocessen – Vakbondsverzet en internationale Solidariteit.
In het voorjaar 2016 zijn de Wuppertaler vakbondprocessen en de verzetsaktiviteiten van het Centraal
Wuppertal Comité 80 jaar geleden.
Mij naam ist Stephan Stracke, ik ben historicus uit Wuppertal, Duitsland. Sinds enige jaaren
doek ik ondezoek naar de “Wuppertaler Gewerkschaftsprozesse” en naar het Centraal Wuppertal
Comité. Verder zijn er zwartepunten in mijn onderzoeken van de arbeidersbewegingen, misdrijven van
Nationalsozialisten en speciaal de verzetstrijd tegen de Nazis.
De laatste jaaren heb ik de processen tegen de SS´ers Heinrich Boere en Siert Bruins ondersteunt.
Wij zijn van plan op Zaterdag, 23. April 2016 een bijeenkomst met voormalige
verzetstrijders en naastbestaande van leden van het Centraal Wuppertal Comité in Amsterdam te
organiseeren. Wij willen de Nederlanders waardeeren, die de gevangenen Wuppertaler arbeiders met
hun families en de Wuppertaler emigranten solidair ondersteunt hebben. Om deze reden willen wij,
Wuppertaler naastbestaande van verzetstrijders, wetenschapers, vakbondsliden en antifaschisten met
een bus uit Wuppertal naar Amsterdam reizen en willen de dank van de Wuppertaler overbrengen.
De bijeenkomst is zamen met het International Institute of Social History, Amsterdam en het
Center for International Studies in Social Policy and Social Services, Universität Wuppertal
georganiseerd.
Ik zou u – ook in name van Dr. Ursula Langkau-Alex, Honorary Fellow, International
Institute of Social History, Amsterdam en van Prof. Heinz Sünker, Universität Wuppertal hartelijk in het
Verzetmuseum uitnodigen.
Mischien kunt u ook nog verder geinteressierte, in het bijzonder familieleden infomeeren en
deze uitnodiging verder verspreiden.
Het evenement vind op 23. April 2016 van 15:00 to 17:30 uur in het verzetsmuseum Amsterdam
plaats. Op de vergadering spreken (o.a.):
-

Mirjam Ohringer (Amsterdam), verzetsstrijder
Dr. Ursula Langkau-Alex, Honorary Fellow, International Institute of Social History,
Amsterdam
Prof. Heinz Sünker, Universität Wuppertal
Sabine Graf, stellvertretende Vorsitzende Deutscher Gewerkschaftsbund DGB NRW
Marjan Oerlemans (Haarlem), dochter van A.C. Oerlemans (Wuppertal-Comité)
Sinja Alma (Amsterdam, Nederland), dochter van Aleida Lie Heijnen (Wuppertal-Comité)
Peter Alma (Amsterdam, Nederland), zoon von Aleida Lie Heijnen (Wuppertal-Comité)
Ans Samama-Polak (Voorburg, Nederland), dochter van het joods verzetsstrijder en filosoof
Leo Polak (Wuppertal-Comité) (aangevraagd)

Het achtergrond:
Begin van het jaar 1935 heeft de Gestapo een buitengewoon operatie van arrestaties
gestart.Van 1935 tot 1937 zijn in Wuppertal in het geheel meer dan 1900 mensen gearrestert en 649

personen van hun in de sogenaamde Wuppertaler vakbondsprocessen wegens voorbereiding van
hoogverraad gedeeltelijk tot meerdere jaaren arrestatie verordeeld. 17 aktivisten hebben hun leven
tijdens de vooruitgaande voorondezoek van de politie verloren.
De zogenaamde „Wuppertaler Gewerkschaftsprozesse“ hebben toen een internationele
attentie gekregen. In heel Europa hebben zich over de grenzen van partijen ondersteuners voor de
1900 gearresteerden Wuppertaler arbeiders ingezet. De internationale vakbond (IGB) en ook de
Voorzitter van de Sozialdemokratische partijen in het Exil (SOPADE) hebben de gearresteerden
Wuppertaler arbeiders ondersteunt.
Uitstekend was de ondersteuning van de Wuppertaler Verzetsstrijders door de wereldweide
mensenrecht campagne van het Wupertal-Komitee. Een van nederlandse intelectueelen in
Amsterdam gestichte “Centraal Wuppertal Comitè” begon Kerstmis 1935 geld voor de families van de
gearresteerden te verzamelen. Op de hoogtepunt van deze campagne hebben franse vakbonden en
nederlandse studentenorganisaties een delegatie naar de processen naar Wuppertal gestuurd.
De lijst van rond 70 met name bekende ondersteuners en activisten is te lezen als en “who
is who” van nederlandse intellectueelen en van de arbeiders-, vrouwen- en vredensbewegingen.
( http://www.gedenkbuch-wuppertal.de/de/wuppertal-komitee) genoemd zijn o.a. Brechta Adama van
Scheltema, Menno ter Braak, M. Clarion-Broekman, Frans Coenen, Clara Enthoven,Elise Frederika
de Jong-van Biema, Maurits Kann, Selma Meyer, Eva Raedt-de Canter, Nico Padt, Leo Polak,
Henriette Roland Holst-van der Schalk, Joachim Schrijver, A.C. Oerlemans, Izaak Kisch, Nico van
Suchtelen und Herman Wolf.
Toen de invasie van de duitse Wehrmacht in mei 1940 waren de activiteiten van het
Wuppertal comité niet vergeten. In het tegendeel: voraal de joodse Nederlanders, die voor het
Wuppertal comité gewerkt hebben, waren in groote gevaar. Er zijn veel leden gearresteerd.
Tenminste 10 leden hebben gewelddadig de dood gevonden (Menno ter Braak, Elise Frederika de
Jong-van Biema, Maurits Kann,Werner Kowalski, Erich Kuttner, Selma Meyer, Leo Polak, Friedrich
Rüddenklau, Abraham Manjoe Teitel, Franz Vogt). Vijf joodse leden van het W.K. zijn in
Konzentrationslagern vermoord.
Hoogachtend,

Stephan Stracke
Heinz Sünker

Wij verzoeken u het zeker niet altijd juiste Nederlands te verontschuldigen.

