
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Activiteiten	  over	  2013	  	  	  	  Stichting	  Vriendenkring	  van	  Oud-‐Natzweilers	  

De	  oud	  Natzweilers	  krijgen	  bij	  hun	  verjaardag	  een	  gelukwens	  en	  bloemen	  van	  
het	  bestuur.	  
	  
De	  Natzweiler	  Nieuwsbrief	  verschijnt	  4	  keer	  per	  jaar.	  Dit	  jaar	  bestond	  deze	  
50-‐	  jaar.	  In	  dat	  kader	  heeft	  de	  redactie	  een	  compilatie	  gemaakt	  van	  50	  jaar	  
Nieuwsbrief.	  Deze	  is	  aan	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  verschenen.	  
Hierna	  verschijnt	  de	  Nieuwsbrief	  digitaal,	  echter	  voor	  de	  oud-‐Natzweilers,	  de	  
weduwen	  en	  zij	  die	  dit	  specifiek	  opgegeven	  hebben	  als	  platte	  tekst.	  
	  
In	  juni	  is	  er	  een	  afvaardiging	  van	  het	  bestuur	  bij	  de	  Franse	  herdenking	  in	  het	  
vm.	  Concentratiekamp	  Natzweiler-‐Struthof.	  
	  
In	  september	  vindt	  de	  jaarlijkse	  reis	  naar	  Natzweiler	  plaats.	  Hieraan	  nemen	  
deel	  enkele	  oud-‐Natzweilers,	  hun	  familieleden	  en	  studenten	  van	  het	  project	  
‘Namen	  statt	  Nummern’.	  Dit	  project	  is	  een	  initiatief	  van	  de	  Gedenkstätte	  
Dachau.	  Aangezien	  de	  meeste	  Dachauers	  in	  Natzweiler	  verbleven	  en	  zij	  
geportretteerd	  worden,	  beginnen	  deze	  scholieren	  hun	  onderzoek	  in	  
Natzweiler.	  Waar	  mogelijk	  is	  het	  bestuur	  behulpzaam.	  
Nederland	  wordt	  tijdens	  deze	  herdenking	  vertegenwoordigd	  door	  de	  
Defensie	  attaché	  uit	  Parijs	  en	  de	  Permanente	  Vertegenwoordiger	  van	  
Nederland	  bij	  de	  Raad	  van	  Europa	  te	  Straatsburg.	  Ook	  is	  er	  meestal	  een	  
vertegenwoordiging	  van	  de	  Staatssecretaris	  van	  VWS	  aanwezig.	  
	  
De	  stichting	  organiseert	  in	  november	  een	  herdenking	  in	  Kamp	  Amersfoort	  
gevolgd	  door	  een	  lunch	  in	  Soest.	  
	  
De	  website	  commissie	  komt	  regelmatig	  bijeen	  om	  deze	  te	  actualiseren,	  
nieuwe	  plannen	  te	  bespreken	  en	  er	  uitvoering	  aan	  te	  geven.	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
In	  november	  2013	  reisde	  de	  penningmeester	  (geheel	  op	  eigen	  kosten)	  met	  
Jaap	  van	  Mesdag	  naar	  Straatsburg	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  Symposium	  
over	  de	  muziek	  in	  de	  kampen.	  De	  trompet	  en	  trompetkist	  van	  Jaap	  van	  
Mesdag	  	  -‐	  hij	  speelde	  in	  het	  kamporkest	  -‐	  werd	  daar	  tentoongesteld.	  Jaap	  was	  
eregast	  en	  werd	  geïnterviewd	  tijdens	  dit	  symposium	  en	  concert.	  
Bij	  die	  gelegenheid	  heeft	  hij	  ook	  zijn	  trompet	  geschonken	  aan	  het	  CERD.	  
	  
Er	  zal	  een	  samenwerkingsverband	  getekend	  worden	  tussen	  het	  CERD	  en	  de	  
stichting	  in	  2014.	  Dit	  levert	  de	  kas	  een	  bedrag	  van	  1500,00	  euro	  op.	  
	  
Het	  bestuur	  zorgt	  voor	  Nederlandstalige	  boeken	  over	  Natzweiler	  in	  de	  
boekenwinkel	  in	  het	  CERD.	  
	  
	  


