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VAN DE REDACTIE

NOODOPROEP: NIEUWE REDACTIE GEZOCHT!!!!
Nieuwe redactieleden gezocht. De redactie gaat per 1 maart 2011 haar 
werkzaamheden na 14 jaar neerleggen en draagt graag het stokje over aan 
nieuwe enthousiastelingen. De Natzweilerberichten zijn al sinds jaar en dag 
hét verbindingsmedium van en tussen de oud-Natzweilers, familie, vrienden, 
bekenden en geïnteresseerden. Het is dan ook van groot belang dat de 
voortgang van de nieuwsbrief gewaarborgd wordt.

De Natzweilerberichten komt 3 x per jaar uit. Ben jij enthousiast en wil je 
zorgen dat de nieuwsbrief blijft bestaan? Meld je dan bij Marjolijn de Loos of 
Nicole Planjer. Ook is het mogelijk om een ‘Redactiegroepje’ op te richten 
zodat de taken wat verdeeld worden voor het aanleveren van kopij. De 
hoofdredacteur zit in het bestuur.

Namens het bestuur,
de redactie
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MEDEDELINGEN:

a. bedankjes

b. familieberichten  

c. overige

De redactie heeft geen mededelingen gekregen deze keer.
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NATZWEILER WEBSITE ONLINE

De Natzweiler website zal begin september online zijn! Zoals eerder 
aangekondigd is de website in het leven geroepen om de geschiedenis van 
Natzweiler te kunnen bewaren en makkelijk terug te kunnen halen als wij 
allemaal oud en grijs zijn, niet meer kunnen lezen en schrijven en ook internet 
niet meer begrijpen . Hoewel de content van de site nog niet volledig is, heeft 
de redactie besloten de site wel al online te zetten. Er moet nog veel werk 
verzet worden zoals het inscannen van oude Natzweilerberichten, het 
completeren van de geschiedenis en korte CV-tjes van onze oud-Natzweilers. 

Ben je geïnteresseerd om te helpen, ken je een stagiaire of student die bereid 
is om werk te verzetten voor de site? Laat het ons dan gauw weten en neem 
contact op met Marjolijn de Loos of Nicole Planjer.

De site zal voornamelijk dienen voor geschiedenis doeleinden en in mindere 
mate een ‘dynamische nieuwssite’ zijn. 

Waar vind je de site op het web? http://www.natzweiler.nl

FOTO’s opsturen
Op de website willen we graag van de oud-Natzweilers foto’s plaatsen met een 
mini-CV-tje. Zouden jullie een digitale foto willen opsturen?? Dit kan naar:

nplanjer@hotmail.com en/of marjolijndeloos@gmail.com. 

Alvast bedankt.

De redactie

http://www.natzweiler.nl/
mailto:nplanjer@hotmail.com
mailto:marjolijndeloos@gmail.com
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PORTRET VAN EEN NATZWEILER: JAN SMEETS

Jan  H. A. Smeets.
Geboren: 18-08-1921, Eijsden
Adres: Molenpad 6 te Eijsden

Verzet activiteiten: Vanaf eind mei 1940
Het helpen ontsnappen van krijgsgevangen, Belgische, Britse en Franse 
vanuit het plaatselijke, tijdelijke doorvoerkamp.
Deze ontsnapte krijgsgevangen werden via Visé (België) naar Frankrijk 
begeleid. Later waren het bemanningen “piloten” van neergestorte vliegtuigen.
Ook nadat het tijdelijke doorvoerkamp opgeheven werd, werden 
krijgsgevangen geholpen. Onder hen was de Franse Generaal Henri Honoré 
Giraud, opperbevelhebber van het 7é Franse leger, die uit het Generalslager 
Königstein ontsnapt was. Tevens werden Joden en Engelandvaarders via 
deze route naar zuid Frankrijk en Spanje gevoerd.

Verdere verzetsactiveiten waren:
- Verzamelen van inlichtingen, o.a. van troepen transporten
- Doorgeven van deze via eigen zendinstallatie.
- Het aanschaffen van wapens, en aan bevriende verzetsgroepen leveren.
- Vervalsen van paspoorten, reisdocumenten en voedselbonnen.
- Gewapend verzet.

Jan Smeets werd op 7 oktober 1942 gearresteerd.
Hij kwam net terug van het begeleiden van ca. 20 “piloten” over de grens.
- Hij werd naar het SD hoofdkwartier in Maastricht gebracht. Na verhoor 

werd hij naar Haaren gebracht.
- Na veroordeling, werd hij via kamp Vught en Amersfoort naar Natzweiler 

(nr. 5677) gebracht, waar hij 27 oktober 1943 aankwam.
- 9 september 1944 werd hij met vele anderen naar Dachau gebracht. Hij 

kwam 22 september 1944 aan in Kamp Allach. (nr. 110943). 
- Hij werd geselecteerd om uitgewisseld te worden voor 5 SS officieren.

Dit uitwisselen liep via het Rode Kruis. Daar de onderhandelingen 
moeizaam verliepen, heeft deze uitwisseling nooit plaats gevonden.
Gevolg hiervan is dat Jan, na Kz Allach nog in vele concentratiekampen 
heeft verbleven.

O.a. - Neuenegamme, aankomst 22-10-1944
- Gross Rosen, vertrek februari 1945
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- Dora – Mittelbau, aankomst 11-02-1945 (nr. 113013)
- Buchenwald
- Bergen Belsen bevrijdt april 1945

Verder verbleef hij ook nog in Auschwitz-Birkenau, Theresienstadt, 
Sachsenhausen, tijdsduur, aankomst en vertrek niet bekend.
- Op 30-04-1945 werd Jan getransporteerd naar opvangcentrum te Eindhoven.
- Na circa een week per trein vertrok hij naar Eijsden.
- Op 16-05-1945 werd hij opgenomen in het ziekenhuis te Maastricht.

Jan Smeets werd 18 augustus 2010 89 jaar.
Hij is sinds 28 december 2004 weduwnaar, hij is vader van zeven kinderen en 
opa van veertien kleinkinderen.

   .

Foto 1: genomen 27 februari 1947, voor hoeve “de Treffer” Molenpad 6 te 
Eijsden. Voor de overdracht van de Urnen van de gefusilleerde (Fort 
Rijnauwen) van de verzetsgroep.
Van links naar rechts:  Dirk Sleeuwenhoek (Oud Natzweiler en Dachau 
gevangene); Aleida (ma) Smeets-Debeye; Helene (oudste zus); Alice (jongere
zus) en Jan Smeets.
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Foto 2: genomen 13-09-2009 tijdens Natzweiler herdenkingsreis
Van links naar rechts: Jan (Skippy) de Vaal; Jan Smeets; Jaap van Mesdag; 
Velo Bierman en Ernst Sillem.

Onderscheiden met:
Medaille van de Weerstand (België)
Oorlogskruis 1940-45, met bronzen palm (Belgie)
Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II, met zilveren palm. (Belgie)
Kruis van Ridder in de Leopoldsorde, militaire divisie, met zilveren palm 
(België)
Médaille Commémorative Française de La Guerre 1939-1945 avac Laberrette 
“Liberation”.
Mobilisatie-Oorlogskruis 1940 (Nederland)
Verzetsherdenkingskruis (Nederland)
Nacht und Nebel herdenkingskruis (Nederland)
Medal of Freedom (USA)

Niet officiële onderscheidingen:
Medaille Croix
Kruis van Verdienste (België)
Kruis in brons van de Erkentelijkheid (België)
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Kruis in goud van de Erkentelijkheid (België)
Kruis van Europees Combattant (Europees)
Franse medaille van de Société du Mérite et du Bien

Benoemd tot:
Inlichting- en actieagent van vierde Kategorie (België)
Helper tweede klasse van de inlichting- en actiedienst (België)

Marcel Smeets



10

JAAP VAN MESDAG: DE VROEGE VOGELS

Jarenlange noeste arbeid van Jaap van Mesdag werd in mei dit 
jaar beloond met een succesvolle Kanaaloversteek van de Blériot van de Early 
Birds. Jaap van Mesdag is voorzitter en medeoprichter van de stichting De 
Vroege Vogels. Eén van de vliegtuigen van dit vliegend museum is een replica 
van het type vliegtuig waarmee piloot en vliegtuigbouwer Blériot als eerste 
“mensch” in 1909 het Kanaal overvloog. In 2009 stond Jaap met het team van 
de Vroege Vogels klaar om die vlucht te gedenken. Helaas was die 
poging vergeefs, door een combinatie van harde wind en tegenwerking van de 
Fransen. Chauvinisme is tenslotte een Frans woord. Wel heeft de Blériot later 
die zomer samen met de Fokker Dr1 van de Vroege Vogels gevlogen bij het 
100 jarig bestaan van het oudste vliegveld van België, Kiewit bij Hasselt. 

Deze zomer, op 20 mei 2010 heeft de Blériot van stichting Vroege Vogels met 
Henk van Hoorn als piloot met succes de historische Kanaalvlucht van graaf 
Jacques de Lesseps herhaald. Gelijktijdig vloog ook de Luxemburgse piloot 
Pascal Kremer met zijn Blériot replica van Calais naar Dover. De beide teams 
werden door de Engelsen op de Channel Gliding club bij Dover zeer gastvrij 
ontvangen. Jaap van Mesdag en zijn Blériot team zijn het vliegtuig per ferry en 
per auto achterna gereisd. 

Graaf De Lesseps
Toen Jacques de Lesseps in mei 1910 van Calais naar Dover vloog in zijn 
Blériot XI, won hij daarmee fraaie prijzen die beschikbaar waren gesteld door 
een Champagnehuis en door de Engelse krant Daily Mail. Honderd jaar later 
werden de piloten begeleid door een helikopter met daarin de kleinzoon van 
De Lesseps. Bij de landing in Dover werden beide Bleriots met hun piloten 
feestelijk onthaald door leden van de Engelse Channel Gliding Club. Het 
vliegen met een Blériot is nog steeds een waagstuk en vergt een zeer ervaren 
en vooral vermetele piloot. Door de specifieke vliegeigenschappen is de Blériot 
een weinig vergevingsgezind vliegtuig. Gelukkig waren de 
weersomstandigheden op 20 mei jl. optimaal voor de vlucht over het Kanaal, 
die ruim een uur duurde.

Nederlandse replica
De Nederlandse Blériot is een replica die gebouwd is door Jaap en tal van 
vrijwilligers van het vliegend museum Stichting Vroege Vogels te Lelystad. De 
bouw van de eenzitter heeft meer dan 10 jaar gevergd. Het vliegtuig maakt 
deel uit van een vloot van meer dan 20 historische vliegtuigen en is regelmatig 
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te zien bij vliegfeesten en in de hangaar van de stichting op vliegveld Lelystad, 
waar de Blériot ook onderhouden wordt. Omdat het toestel een 101 jaar oud 
ontwerp is, kan dit vliegtuig alleen bij weinig wind vliegen. 

Historische beelden
Tijdens de succesvolle overtocht van 20 mei 2010 zijn er vanuit de 
begeleidende helikopter filmopnames gemaakt, die een fraai beeld geven van 
de vlucht van beide Blériots. Zo wordt de vlieghistorie opnieuw verbeeld, en 
blijft de herinnering aan de vliegpioniers levend. Op de website van de 
Stichting Vroege Vogels www.vroegevogels.org zijn beelden van de 
Kanaalvlucht te zien zijn en daar is ook meer informatie te vinden over 
komende vliegshows en andere evenementen waar de Blériot XI en/of andere 
vliegtuigen present zullen zijn.

Vliegshows
De Blériot was eerder dit jaar te gast op de vliegbasis Gilze Rijen op 10 
maart bij het 100 jarig bestaan van het vliegveld en in juni tijdens de Open 
Luchtmachtdagen. Op 29 juli was de Blériot in een static display te zien bij het 
monument van Jan Hilgers in Ede. Ter nagedachtenis van deze Nederlandse 
luchtvaartpionier, die 100 jaar geleden in Ede vloog met een Blériot, zal op 18 
september op de Ginkelse Heide een luchtvaartshow zijn, waarbij de Blériot 
een hoofdrol is toebedeeld. Informatie hierover: www.JanHilgers.nl. 

Rondleiding
Voor geïnteresseerden: de stichting Vroege Vogels is gevestigd aan de 
Emoeweg 20 te Lelystad. Op woensdagmiddag en zaterdagen kan men er een 
rondleiding krijgen. Groot is de kans dat men Jaap van Mesdag er aantreft. 
Het museum is telefonisch te bereiken onder +31 (0)320-284101

Jaap van Mesdag

http://www.vroegevogels.org/
http://www.janhilgers.nl/
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DE GAULLE
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NORMANDIE 7 – 9 JULI 2010

Op  7 juli 2010 reisden Skippy de Vaal en Velo Bierman samen met de 
veteranen van de Prinses Irene Brigade naar Normandië. Als ‘begeleiders’ 
mochten mee Astrid de Vaal en Marjolijn de Loos. Ook voegde zich daags 
voor vertrek een vriend van Velo, J. Berkhout, zich bij de groep.
Eerste opstappunt was de kazerne in Oirschot om daarna door te rijden naar 
Bergen op Zoom waar de laatste mensen instapten. Een lange rit naar 
Normandië volgde. Zo rond 19.30 uur arriveerden wij in Arromanches les 
Bains waar Joep à Campo met zijn staf, gewapend met een blad vol glaasjes 
Calvados, ons op stond te wachten. Geen slecht begin van deze trip!
Terwijl wij ons tegoed deden aan een heerlijk glaasje was de leiding druk bezig 
iedereen in een bedje te krijgen. Dit bleek niet zo eenvoudig. De Fransen 
hebben grote bedden voor twee personen. Zo hoorde ik Velo zeggen dat hij 
nog nooit met een Parel in bed had gelegen! De stemming was direct goed. 
Die avond wat gegeten aan het strand en naar bed.

De volgende dag begon vroeg. Direct na het ontbijt richting Ohama Beach 
waar wij het museum bezochten. Op de Amerikaanse begraafplaats kregen wij 
uitleg door een aalmoezenier. Na afloop was er enige tijd om over deze 
indrukwekkende begraafplaats te wandelen. Tijdens het verhaal van de 
aalmoezenier betrok het weer en kwam de zeevlam op zetten. Zeer bijzonder! 
Zicht was volkomen verdwenen. Het werd gewoon koud.
Weer de bus in en nu naar Pointe du Hoc. Ook hier weer een voortreffelijke 
voordracht over de aanval op dit deel van de stranden. Wederom konden wij 
weer rustig rond lopen over dit met bomkraters vernielde terrein, een beetje 
een idee krijgen wat zich hier afgespeeld heeft. Echt kun je het immers nooit.
Als je deze uitgestrekte gebieden, de loodrechte rotsen in zee ziet, word je stil. 
Wat zijn hier een offers gebracht voor de bevrijding van Europa! De grootte 
van die ene Amerikaans begraafplaats spreekt boekdelen. Zo zijn er nog vele 
andere. Hoe zinloos is dit allemaal geweest, al die offers t.g.v. een misdadig 
regime.

Na de lunch nog wat tijd om het museum in Arromanches te bezoeken 
alvorens ons te begeven naar het strand. Daar was een bijzondere ceremonie 
met o.a. de uitreiking van het invasiekoord. De spectaculaire doop van dit 
koord in zee besloot het officiële deel van de reis. Die avond waren wij te gast 
bij het regiment voor een bbq.
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Vrijdag ochtend richting Pont Audemer waar nog een korte plechtigheid bij de 
gedenksteen van de Prinses Irene Brigade gehouden werd. Een vin d’honneur 
aangeboden door de burgemeester van dit plaatsje besloot de reis. 
Hierna was het kilometers maken voor de chauffeur. Begin van de avond 
waren wij weer in Bergen op Zoom waar afscheid werd genomen.
Al met al een hele bijzondere reis waar weer nieuwe contacten gelegd zijn.

Marjolijn de Loos
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TER ONTSPANNING

Oplossingen voor de raadsels uit de vorige Natzweilerberichten.

1. Een sultan heeft 14 dochters. Hij besluit iedere nacht aan een viertal van 
zijn dochters een sprookje te vertellen, maar dan zo dat er elke nacht 
weer een andere combinatie van vier dochters aanwezig is.
Hoeveel nachten is de sultan daarmee zoet?

Antwoord:
Voor de eerste dochter kan hij kiezen uit 14 mogelijkheden, voor de 
volgende uit resp. 13, 12 en 11 mogelijkheden. Totaal zijn dat 14 x 13 x 
12 x 11 = 24024 combinaties. Maar dat zijn er te veel, want nu zijn ook 
meegeteld de combinaties die in feite gelijk zijn (zoals 1, 2, 3, 4 en 3, 1, 
2, 4). We kunnen vier objecten op 4 x 3 x 2 x 1 = 24 manieren 
rangschikken, vandaar dat er nog door 24 moet worden gedeeld. Het 
antwoord is dus 1001.

2. Welke letter moet op de punten worden ingevuld om onderstaande twee 
rijen logisch af te maken?

M J J A ...? 
Z Z A N ...? 

Antwoord:
Mei, Juni, Juli, Augustus, September. 
De letter in de eerste rij is dus een S. 

Zes, Zeven, Acht, Negen, Tien.
De letter in de tweede rij is dus een T.

3. Welke sprinkhaan springt er hoger dan de Eiffeltoren?

Antwoord:
Alle sprinkhanen want de Eiffeltoren kan natuurlijk helemaal niet 
springen

4. Waar loop ik?
Ik loop in de ...,
terwijl ik de wolken ...,
denk ik: het wordt een ...
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Vul op de puntjes woorden in die dezelfde lettervolgorde hebben, maar 
waar de spaties op verschillende plekken mogen staan. Voorbeeld: 
meneer - men eer - me neer.

Antwoord:
Ik loop in de natuur,
terwijl ik de wolken na tuur, 
denk ik: het wordt een nat uur. 
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS

04-01-1922 Jaap van Mesdag

30-01-1921 Don Bamberg

18-05-1922 Skippy de Vaal

16-06-1916 Velo Bierman

14-07-1923 Ernst Sillem

11-08-1922 Abe Muhlbaum

18-08-1921 Jan Smeets

19-08-1912 Wim Roessingh

02-09-1919 Philip Oprel

13-10-1924 Thijs Bovenlander

30-10-1919 Pim Reijntjes

06-12-1921 Jan van Kuik

Natzweilerreis 2010: donderdag 9 t/m maandag 11 september.
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KALENDER JAARLIJKSE EVENEMENTEN (www.cogis.nl)

Datum Evenement Locatie 
16 september 
2010

Masterclass prof. Johan Galtung over de Transcend methode van 
conflictbemiddeling
Georganiseerd door Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, 
Veteraneninstituut en ministerie van Defensie

Den 
Bosch

23 september 
2010

Studiedag Nieuwe perspectieven op persoonlijkheidspathologie Utrecht

vanaf 27 
september 2010

Practice oriented course Mental health and psychosocial support in post 
conflict areas
Leergang Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning in 
post-conflictgebieden

Putten

1-2 oktober 2010 2nd International Conference on Survivors of Rape
A multidisciplinary approach

Utrecht

10-17 oktober 
2010

World Mental Health Week
De week van de GGZ

diverse 
locaties

16-18 oktober 
2010

Annual Conference International Society for the Study of Trauma and 
Dissociation ISSTD
Clinical consequences of complex psychological trauma: assessment, 
treatment, and recovery

Atlanta, 
USA

4-6 november 
2010

ISTSS Annual Meeting Montreal, 
Canada

20 november 
2010

Het verleden verankeren in de toekomst
Conferentie Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS)

Amersfoor
t

27 november 
2010

Regulatie van gevoelens, trauma en hechting: een sensomotorische 
benadering
Workshop door Pat Ogden, PhD

Utrecht

2 december 2010 Haat: obstakel voor een duurzame vrede
Congres over achtergronden en gevolgen van haat, en de mogelijkheden 
om haat te beperken en te beheersen

Den Haag

2011 (data nader 
vast te stellen)

Hulpverlening bij oorlogs- en geweldstrauma 
Vijfdaagse cursus. Brede inleiding in de theorievorming over psychotrauma 
en een oriëntatie op de theorie en praktijk van traumabehandeling.

Utrecht

20 januari 2011 Lichaam en Geest
GGZ Kennisdag 2011

Amsterda
m

27 en 28 januari 
2011

7e Nationale Congres Gezondheidszorgbevordering en Preventie
Over kiezen, beïnvloeden en beïnvloed worden

Wagening
en

23-27 februari 
2011

11th World Congress on Stress, Trauma and Coping
Mapping the Future of Crisis & Disaster Response

Baltimore, 
USA

9 en 23 maart, 6 
en 20 april 2011

Pastoraat en trauma
Cursus over hoe pastorale zorg voor mensen die door allerlei vormen van 
trauma en geweld getroffen zijn, gestalte kan krijgen 

Utrecht

3-5 november 
2011

ISTSS Annual Meeting Baltimore, 
USA

http://www.reiniervanarkelgroep.nl/Flex/Site/Page.aspx?PageID=11092
http://www.reiniervanarkelgroep.nl/Flex/Site/Page.aspx?PageID=11092
http://www.cursussenencongressen.nl/bijeenkomsten/studiedag-nieuwe-perspectieven-op-persoonlijkheidspathologie-748.html
/Scholingsaanbod/Leergang_Mental_health_and_psychosocial_support.aspx?pgeId=425
/Scholingsaanbod/Leergang_Mental_health_and_psychosocial_support.aspx?pgeId=425
http://www.umcutrecht.nl/subsite/Psychotraumacentrum/2nd+International+Conference+on+Rape/
http://www.wmhw.nl/
http://www.isst-d.org/annual_conference/2010/CFPWelcome.html
http://www.isst-d.org/annual_conference/2010/CFPWelcome.html
http://www.istss.org//AM/Template.cfm?Section=Home1
/Index.aspx?pgeId=452
http://www.psynip.nl/cms/showpage.aspx?id=3009
http://www.psynip.nl/cms/showpage.aspx?id=3009
http://www.congresoverhaat.nl/
/Opleidingen/Hulpverlening_bij_oorlogs-_en_geweldstrauma.aspx?objectName=CourseShow&objectId=17&pgeId=292
http://www.trimbos.nl/~/media/Files/Aankondiging GGZ Kennisdag 2011.ashx
http://www.beslistuwkeuze.nl/
http://www.icisf.org/11WC/index.cfm
/Opleidingen/Pastoraat_en_trauma.aspx?objectName=CourseShow&objectId=18&pgeId=292
http://www.istss.org/AM/Template.cfm?Section=Home&Template=/Templates/TemplateHomepage/ISTSS_1510_20100130T141546_LayoutHomePage.cfm
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VAN DE PENNINGMEESTER

Op gironummer: 394148 kunt u uw bijdrage overmaken. De Vriendenkring is u 
bij voorbaat heel erkentelijk.

GIROLOTERIJ

De activiteiten van de Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers, 
waaronder de uitgave van dit blad, worden mede mogelijk gemaakt door de 
opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij.
Uw deelname aan de Giro- en of Bankloterij wordt daarom van harte 
aanbevolen.
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UIT DE KRANT……..

Door: Novum, Vernieuwd: 6-8-2010

Duitse minister wil vervolging Nederlandse SS'er
(Novum) - De Duitse minister van justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
wil dat de zaak tegen de Nederlandse SS'er Klaas Carel Faber wordt 
opgepakt. Ze heeft er bij het ministerie van justitie van de deelstaat Beieren op 
aangedrongen de zaak ter hand te nemen. Dat meldt de Beierse omroep BR 
vrijdag op basis van documenten die in zijn bezit zijn gekomen.

Faber sloot zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij de SS. Na de oorlog 
werd hij veroordeeld voor de moord op tientallen joden. Hij wist in 1952 echter 
te ontsnappen en vluchtte naar Duitsland. Het Duitse staatsburgerschap dat hij 
van het nazi-regime kreeg voorkwam dat hij kon worden uitgeleverd. Duitsland 
levert geen staatsburgers uit. Sinds zijn ontsnapping woont Faber in de Duitse 
deelstaat Beieren.

In 2007 maakte de Duitse justitie bekend dat verschillende Nederlandse 
oorlogsmisdadigers niet meer strafrechtelijk zouden worden vervolgd. 
Ongeveer een jaar geleden bleek echter dat er in Duitsland steeds meer 
mensen willen dat Faber toch voor de rechter komt.

Uit het stuk dat BR in handen heeft gekregen, zou blijken dat Leutheusser-
Schnarrenberger haar verzoek al in 2009 bij het ministerie van justitie van de 
deelstaat Beieren neerlegde.

Donderdag diende een groep van 150 Israëlische advocaten nog een petitie 
over Faber in bij de Israëlische minister van justitie. De advocaten willen dat 
Israël Duitsland ertoe beweegt in actie te komen tegen Faber.
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Bejaarde naziverdachte aangeklaagd 

Uitgegeven: 28 juli 2010 13:47
Laatst gewijzigd:28 juli 2010 13:47

AMSTERDAM - In Duitsland is een voormalige bewaker van een nazi-
concentratiekamp in staat van beschuldiging gesteld wegens 
oorlogsmisdaden. De 90-jarige Samuel Kunz wordt verdacht betrokkenheid bij 
de moord op 430 duizend joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

© ANP

Kunz werkte van januari 1942 tot juli 1943 in het voormalige vernietigingskamp 
Belzec in Polen. Hij zou daarnaast om persoonlijke redenen bij twee 
incidenten tien joden hebben doodgeschoten.

Zijn naam kwam bovendrijven in het onderzoek voor het proces tegen John 
Demjanjuk. Demjanjuk wordt ervan verdacht als bewaker in het voormalige 
nazi-vernietigingskamp Sobibor betrokken te zijn geweest bij de moord op ruim 
28 duizend joden. Kunz en Demjanjuk zouden in het SS-kamp Trawniki zijn 
opgeleid tot kampbewaker.

Lijst
Op de lijst van gezochte nazi's van het Simon Wiesenthal Centrum staat Kunz 
op de derde plaats. De verdachte woont momenteel in Bonn.
Wanneer en waar het proces wordt gevoerd, is nog niet bekend.
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STICHTING COGIS

Kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld

Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, 
maar ook voor vragen over zelfhulpgroepen, therapeutische hulp of 

maatschappelijk werk, en voor literatuur over de tweede wereldoorlog en zijn 
gevolgen, kunt u terecht bij de Stichting Cogis.

Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen (ook de naoorlogse generatie) 
zijn welkom bij

Stichting Cogis
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Tel: 030-234 34 36 (09.00 - 13.00 uur; bibliotheek 09.00 - 17.00 uur)

Bezoek is - na telefonische afspraak - iedere dag mogelijk.

“De bijdrage van Bank Giro Loterij en de Lotto maken het werk van het 
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk”.
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