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VAN DE REDACTIE

Gezien de Corona maatregelen in Nederland en Frankrijk is het onzeker of de
jaarlijkse reis in september door zal kunnen gaan. De datum van 10-14
september as. is ongewijzigd, de hotels zijn gereserveerd als ook alle
anderen voorbereidingen. Noteer deze datum dan voorlopig maar met potlood
in de agenda. Wij zullen jullie uiteraard tijdig op de hoogte brengen of het door
zal gaan. Op dit ogenblijk is het CERD ook gesloten. Ook de Franse
herdenking staat nog op losse schroeven.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
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MEDEDELINGEN:
a. Bedankjes

b. Familieberichten
Het verdrietige bericht bereikte ons via Wilma Couperus dat Wiepkje
Couperus, weduwe van Velo Bierman, 19 maart 2020 onverwacht in haar
slaap is overleden. In besloten kring is afscheid van haar genomen. Wij
wensen Wilma, alle nabestaanden, vrienden en kennissen veel sterkte met het
dragen van dit verlies.
Van Joke Koet kregen we het bericht dat haar moeder Bep Koet ongelukkig is
gevallen. Ze verblijft nu in een verpleegtehuis. Gelukkig heeft zij niks
gebroken. Namens het bestuur wensen we Bep beterschap en Joke veel
kracht toe in deze moeilijke tijd.
c. Overige
• Natzweilerreis 2020: donderdag 10 t/m maandag 14 september. Noteer alvast
in je agenda!
• Herdenking bij NM Kamp Amersfoort met lunch daarna in Restaurant De
Soestduinen te Soest op zaterdag 14 november!
• De fotografen Christopher de Gast en Marjan Schonenberg hebben in het
kader van de toekomst van herdenken een fototentoonstelling gemaakt. De
bedoeling deze in de Melkweg te Amsterdam tentoon te stellen. Zij
portretteerden jonge medewerkers van verschillenden concentratiekampen en
gevangenissen in Europa.
Deze zijn te zien op:
www.snowinsummer.nl
Directe link naar Natzweiler:
https://www.snowinsummer.nl/struthof01/
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS
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Skippy 98 onder de kaarten samen met Maan

Skippy 98 in 2020!
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SKIPPY DE VAAL 98 JAAR OP 18 MEI 2020
Op maandag 18 mei jl. werd er bij Skippy thuis aangebeld door MAAN.
Sinds het interview dat zij had met Skippy in januari 2017 in Amsterdam is er
een diepe vriendschap tussen hen ontstaan. MAAN is al vaker samen met
haar ouders, of alleen, bij hem op bezoek geweest.
In deze corona tijd waar ouderen eenzaam zijn, geen bezoek mogen
ontvangen of naar hun dagelijkse activiteiten kunnen gaan, heeft MAAN voor
een verrassing gezorgd.
Zij heeft medio mei een oproep op haar Instagram geplaatst een gelukwens
kaart aan hem te sturen. Deze kaarten zijn allemaal bij dochter Astrid bezorgd.
Dat werden er erg veel. Bij het openen van de brievenbus moest er een doos
onder gehouden worden. De brievenbus puilde uit.
Op zondagavond is Astrid naar haar vader in Hoofddorp gegaan en heeft deze
doos verstopt in de schuur.
Maandag rond het middaguur belde MAAN met meer dan 500 kaarten en een
taart aan bij Skippy. De vlag hing uit, slingers in de kamer.
Het drong eerst niet helemaal tot hem door. Al snel herkende hij haar en
mocht zij met haar doos binnenkomen.
In de tuin, op afstand van elkaar, zaten zij daar, de jarige Skippy en MAAN. Zij
heeft een aantal kaarten voorgelezen, Skippy zat er stralend bij. De kaarten
kwamen niet alleen uit heel Nederland maar ook van overzee. Dit was dan nog
maar de eerste lading. Op deze verjaardag dag, 18 mei, lag er weer een grote
lading kaarten bij Astrid thuis in de bus.
Skippy heeft de wens uitgesproken 101 te willen worden. Met hem hopen wij
dat ook en wensen hem een mooi nieuw levensjaar toe.
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ERNST SILLEM 75 JAAR VRIJHEID
5 mei 2020: Ministerie van BZK
“Ik heb de oorlog een plek gegeven en denk liever niet terug aan die donkere
tijd. Ook al vind ik het niet heel moeilijk als ik eraan herinnerd word. Ik ga nu
zo’n 15 á 20 jaar naar de herdenking in voormalig concentratiekamp
Natzweiler in Frankrijk. Ik vind het belangrijk om daar te zijn. Om het verhaal te
vertellen, om ervaringen door te geven. Ik heb bijvoorbeeld grote honger
gekend in de kampen, het ergste wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Na
mijn pensionering heb ik daarom een voedselbank opgezet, jarenlang ben ik er
ook bestuurslid geweest. Daar kwam mijn studie bij de Deventer Landbouw
Hogeschool bij van pas. Ik wil dat niemand honger moet lijden. Ik eet ook niet
op drie vaste tijdstippen op de dag maar meteen wanneer ik trek heb. Dat heb
ik overgehouden aan de oorlog. Toch lukt het ondanks die ervaringen om vaak
opgewekt te zijn. Ik ontken de soms harde realiteit niet maar weet altijd ergens
hoop uit te putten. Mijn motto uit de kampen heb ik bewaard: every cloud has a
silver lining.”
Ernst Sillem (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 96 jaar) is voorzitter van
de stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers.
In de Tweede Wereldoorlog werd hij ontsnappend naar Engeland gearresteerd
op de Noordzee en zat, mede door zijn verzetswerk, gevangen in
verschillende concentratiekampen
Deze week delen we op de kanalen van het ministerie van BZK verhalen over
#75jaarvrijheid van vijf mensen die van Zijne Majesteit de Koning een 'lintje'
kregen voor hun buitengewone inzet voor het herdenken van de
oorlogsslachtoffers en het vieren van vrijheid. De heer Sillem kreeg deze
koninklijke onderscheiding uitgereikt door staatssecretaris Raymond Knops
tijdens de herdenking in concentratiekamp Natzweiler op 14 september 2019.
Natzwiller, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Van Hall Larenstein,
Wageningen University & Research, Voedselbanken Nederland,
TracesOfWar, Oorlogsgravensticting, Ambassade de France aux Pays-Bas,
Kanselarij Der Nederlands Orden
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De herdenkingskuil in Natzweiler

Ernst Sillem
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UIT DE KRANT/VAN DE PERS……
Comité 4 en 5 mei: 7 maart 2020, Alphen aan den Rijn
Winnaars Dichter bij 4 mei en 5 mei-kinderlezing bekend:
Eva Pronk draagt gedicht voor tijdens Nationale Herdenking op 4 mei
Eva Pronk (15) draagt op 4 mei haar gedicht voor tijdens de Nationale
Herdenking op de Dam in Amsterdam. Het gedicht van de scholier uit
Den Haag kwam als winnaar uit de bus tijdens de finale van Dichter bij 4
mei die vandaag in het Parkvilla Theater in Alphen aan den Rijn
plaatsvond. Ook de winnaar van de 5 mei-kinderlezing werd zojuist
bekendgemaakt. Mily Al-Azzazi (11) uit Scheveningen zal op 5 mei tijdens
de uitzending van de Nationale Viering Bevrijding, waarin ook de Duitse
bondskanselier Angela Merkel spreekt, haar lezing over vrijheid
voordragen.
Dichter bij 4 mei is de jaarlijkse dichtwedstrijd voor jongeren tussen de 13 en
19 jaar, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking
met het Poëziepaleis. Het comité organiseert de wedstrijd elk jaar in de
provincie waar op 5 mei de Nationale Viering van de Bevrijding begint. Dit jaar
is dat de provincie Zuid-Holland. Tien gedichten werden uitgekozen voor de
finale. Naast Eva heeft de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei nog drie andere
winnaars: Tamara Tromp (16), Lieve Metzlar (16) en Vienne Haagoort (16)
dragen hun gedichten voor tijdens de herdenkingen in Nationaal Monument
Kamp Amersfoort (19 april), Nationaal Monument Kamp Vught (4 mei) en
Herinneringscentrum Kamp Westerbork (4 mei).
De 5 mei-kinderlezing laat de visie van een kind op het thema vrijheid zien.
Mily spreekt dit jaar de kinderlezing uit tijdens de uitzending van de Nationale
Viering Bevrijding van de NOS waarin ook de Duitse Bondskanselier Angela
Merkel de 5 mei-lezing houdt. Mily vertelt in haar lezing over haar moeder:
“Mijn moeder is uit Irak gevlucht (…). Ze moest alles achterlaten wat ze lief
had. Alleen een knuffel mocht ze meenemen. Dat knuffeltje heb ik nu.”
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Het gedicht van Eva Pronk voorgedragen op 4 mei tijdens
Dodenherdenking op de Dam
Vrijheid
de oude man
verstopte joden op zijn zolder,
drukte illegale kranten
en hielp Engelse piloten.
hij loog voor het leven.
hij loog voor de vrijheid.
de vrouw
in de kelder
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen
schuilen voor de bommen.
zij stond voor het leven.
zij stond voor de vrijheid.
de jongen
net achttien
opgeroepen
om te vechten aan het front
nam afscheid van zijn moeder
en zou haar nooit meer zien.
hij vocht voor zijn leven.
hij vocht voor de vrijheid.
deze helden.
gewone mensen zoals jij en ik.
kozen ervoor te vechten
voor de vrijheid.
als een van deze helden
hier niet voor had gekozen.
was mijn opa dan geboren?
had ik dan geleefd?

10

Lege Dam op 4 mei 2020: @Copyright: Comite 4 en 5 mei
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Comite 4 en 5 mei: 24 februari 2020
Simone Kleinsma, Giovanca, Roel van Velzen, Kris Kross Amsterdam, Maria
Fiselier, Noa Wildschut en de cast van Soldaat van Oranje – De Musical
treden op tijdens het 5 mei-concert
Het Metropole Orkest, Simone Kleinsma, Giovanca, Roel van Velzen,
mezzosopraan Maria Fiselier, violiste Noa Wildschut en de cast van Soldaat
van Oranje – De Musical treden op tijdens het 5 mei-concert op de Amstel in
Amsterdam. In dit bijzondere lustrumjaar waarin Nederland 75 jaar vrijheid
viert sluiten zij samen met Ambassadeur van de Vrijheid dj-trio Kris Kross
Amsterdam, ISH Dance Collective en Junior Dance Company Bevrijdingsdag
2020 feestelijk af.
Jubileum
Bevrijdingsdag eindigt traditiegetrouw met het 5 mei-concert op de Amstel. Ter
gelegenheid van dit lustrumjaar vroeg het Nationaal Comité 4 en 5 mei een
aantal solisten en gezelschappen van voorgaande jaren terug. Samen met het
Metropole Orkest zullen zij een speciaal jubileumoptreden verzorgen. Ook het
Metropole Orkest viert dit jaar een jubileum: 75 jaar geleden werd het door
onze regering in ballingschap opgericht om “het volk hoop en vertier te
bieden.” Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een veelzijdig orkest.
Dankzij de inzet van de helikopters van Defensie zal dit jaar ook Ambassadeur
van de Vrijheid, dj-trio Kris Kross Amsterdam het podium op de Amstel
betreden. Kris Kross Amsterdam is ook te zien op Bevrijdingsfestival
Flevoland, Den Haag en Haarlem.
75 jaar vrijheid
Met het 5 mei-concert vieren we dat we sinds 1945 in vrijheid leven, in het
besef dat we er samen verantwoordelijk voor zijn om vrijheid door te geven
aan nieuwe generaties.
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31 Maart 2020 – Nieuwsuur: Nieuwe claim van 50 miljoen bij de NS voor
Jodentransporten in WOII
Voor de betrokkenheid in de Tweede Wereldoorlog bij het vervoer van Joden
naar kamp Westerbork, heeft het Centraal Joods Overleg (CJO) een claim van
50 miljoen euro neergelegd bij de NS.
Het CJO, een samenwerkingsverband van Joodse organisaties, vindt dat de
Nederlandse Spoorwegen (NS) "dralen" bij het maken van afspraken over een
collectieve tegemoetkoming en zijn verantwoordelijkheid niet nakomt. De NS
gaat daar niet in mee en wil geen eenmalig, collectief bedrag aan het CJO
geven.
De claim van het CJO komt voort uit de strijd die Salo Muller heeft gevoerd
tegen de NS. Mullers ouders zijn in de oorlog door de NS naar kamp
Westerbork vervoerd waarna ze vermoord werden in Auschwitz. Na jarenlang
aandringen besloot de NS vorig jaar, na een advies van de commissie-Cohen,
om Joden, Sinti en Roma die naar Westerbork zijn vervoerd, en hun kinderen,
een individuele tegemoetkoming te geven van maximaal 15.000 euro.
De NS nam ook de aanbeveling van de commissie-Cohen over om te komen
tot een "collectieve uiting van erkenning van het leed" van de mensen die de
kampen niet overleefden. Het CJO vindt het onbegrijpelijk dat de NS dit nu
voor zich uitschuift.
"We willen hetzelfde bedrag dat voor de individuele uitkeringen is vrijgemaakt.
We denken daarbij aan 50 miljoen euro", zegt Eddo Verdoner van het CJO.
“Ik heb zelf 3,5 jaar lang moeten knokken en dat was heel
verschrikkelijk.”
Salo Muller.
De Joodse organisaties houden de NS medeverantwoordelijk voor de dood
van meer dan honderdduizend Nederlandse Joden in de Duitse
vernietigingskampen. De NS verdiende er miljoenen aan. Het CJO vindt de
vergoeding daarom een morele verantwoordelijkheid van de NS. "De
collectieve tegemoetkoming moet er komen voor al die mensen die niet zijn
teruggekomen en wiens kinderen er ook niet meer zijn", zegt Verdoner. "Die
mensen verdienen die tegemoetkoming."
Ook Salo Muller vindt het onbegrijpelijk dat de NS niet opschiet. "Ik heb zelf
3,5 jaar lang moeten knokken en dat was verschrikkelijk. Dus ik weet hoe
vervelend het is voor de mensen die hier mee bezig zijn, dat ze al acht
maanden lang de deuren niet zien opengaan. Dat is heel vervelend."
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Educatie
Verdoner zegt het geld te willen besteden "aan psychische hulp, financiële
hulp, hulp aan bejaardentehuizen voor de overlevenden van de Holocaust, en
de tweede en derde generatie. Daarnaast aan de opbouw van de Joodse
gemeenschap, bijvoorbeeld aan jongerenwerk."
In een reactie benadrukt de NS dat de commissie-Cohen nooit concreet heeft
geadviseerd een eenmalige, financiële tegemoetkoming te betalen.
Wel zal de NS volgens een woordvoerder geld uittrekken voor de "collectieve
uiting van erkenning". Maar dit geld zal niet rechtstreeks naar Joodse
organisaties gaan, zoals het CJO wil. "Het gaat niet om een eenmalige
collectieve tegemoetkoming. De NS wil zelf blijvend bijdragen aan projecten
zoals programma's op scholen, herdenkingsbijeenkomsten en monumenten.
Over precieze bedragen heeft de NS nog niet besloten. Een bedrag van 50
miljoen zal echter niet aan de orde zijn."
NS, compenseer ook voor het vervoer van politieke gevangenen en
verzetsmensen naar de kampen
Ten onrechte beperken de NS de tegemoetkoming voor vervoer naar de
kampen tot slachtoffers en nabestaanden van Sinti, Roma en Joden. Thom
Klück, vicevoorzitter van de Stichting vriendenkring Neuengamme, bepleit een
ruimhartiger beleid.
Thom Klück,19 maart 2020, 10:15
Bijna 1500 mannen verlaten woensdagavond 11 oktober 1944 Kamp
Amersfoort. De hele dag hadden ze stram in de houding moeten staan op de
appèlplaats. Sommigen kregen daarbij slaag van een officier. Anderen werden
door bloedhonden aangevallen. Nu marcheren ze onder begeleiding van
SS’ers naar het Amersfoortse treinstation. Wie probeert te ontsnappen wordt
afgeranseld. Op het perron worden de gevangenen per tiental in een
personenwagon geduwd. Anderen komen in veewagens terecht. De
bestemming is Neuengamme, het concentratiekamp in de buurt van Hamburg.
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Nog geen driehonderd van hen zullen dat kamp overleven.
We zijn 75 jaar verder. De overheid heeft bewonderenswaardige stappen
gezet. Premier Rutte bood excuses aan bij de Auschwitzherdenking. Minister
Grapperhaus zei dat het verzwijgen van het geallieerde bombardement op
Nijmegen verkeerd was.
Tijdens de bezetting kwamen enkele honderdduizenden Nederlanders in
verzet. Met grote en kleine daden. Tienduizenden zijn opgepakt, vaak
verraden. Vanuit gevangenissen werden zij door de NS vooral via de kampen
Amersfoort en Vught vervoerd naar concentratiekampen als Neuengamme. Dit
was geen vernietigingskamp. Maar vernietiging was wel het officiële doel:
vernietiging door arbeid. Van de bijna 7000 Nederlanders in Neuengamme
keerden nog geen 1200 terug. De anderen stierven door zware arbeid, ziektes
of het sadisme van bewakers.
Een onmogelijk uit te leggen onderscheid
Waar in eerdergenoemde gevallen de staat verantwoordelijkheid nam,
ontlopen de NS die nu voor het onnoemelijke leed dat de NS-transporten van
politieke gevangenen en verzetsmensen naar concentratiekampen hebben
veroorzaakt bij slachtoffers en nabestaanden. Onlangs maakten de NS bekend
ruim 30 miljoen euro uit te keren aan de vervolgde Joden, Roma en Sinti of
hun nabestaanden. Aanvankelijk zeiden de NS dat iedereen die per trein naar
een concentratiekamp was verbannen aanspraak zou kunnen maken op
tegemoetkoming. Later vernauwden de NS de definitie. Daarmee maken zij
een onmogelijk uit te leggen onderscheid tussen het leed van Joden, Roma en
Sinti en dat van overige kampgevangenen. Oftewel: ze kijken niet óf
slachtoffers in hun wagons hebben gezeten, maar in welke hoedanigheid.
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Er zijn Joodse verzetsmensen en hun nabestaanden die wel in een kamp
zaten, maar niet voor tegemoetkoming in aanmerking komen, omdat de
commissie “niet [heeft] kunnen vaststellen dat de persoon die door u is
opgegeven als belanghebbende is vervoerd op grond van het feit dat deze
deel uitmaakte van de Joodse gemeenschap of de gemeenschappen van
Roma en Sinti”. Een van deze personen is bij een experimentele vergassing in
Neuengamme in 1941 vermoord.
Historisch onderzoek
In gesprekken met Kamerleden over de NS-kwestie, die ik met
vertegenwoordigers van andere organisaties voerde, konden wij steevast
rekenen op begrip. Er moest iets veranderen aan de NS-regeling, zeiden zij.
Maar de NS hebben de deur daarvoor dichtgegooid. De bedrijfsleiding wordt
daarin gesteund door de raad van commissarissen en de staat, de enig
aandeelhouder. En zo verandert er niets.
Wanneer we herdenken zeggen we vaak: ‘Nooit weer’. Zou erkenning van die
Nederlanders die de moed hadden zich te verzetten tegen de nazi’s en de
Holocaust niet eveneens op haar plaats zijn? ‘Nooit weer’ betekent volgens
ons een daad stellen. Dat vraagt om een ruimhartige opstelling van de staat en
de NS. Laat de NS op zijn minst een onafhankelijk historisch onderzoek
uitvoeren, overeenkomstig het advies van de commissie die de huidige
regeling heeft vormgegeven. Dan kunnen de NS alsnog met een fatsoenlijke
regeling komen.
Lees ook:
Het gesprek tussen de NS en verzetsmensen blijft zonder resultaat
De NS-top en een afvaardiging van veertien organisaties van verzetsmensen
uit de Tweede Wereldoorlog zijn het donderdag in een ‘goed’ (NS) en ‘scherp
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en intensief’ (verzetsorganisaties) gesprek niet eens geworden over uitsluiting
van de NS-regeling voor oorlogstransporten naar concentratiekampen.
De NS moeten zich ruimhartig tonen richting de verzetsmensen
Maar waarom beperkt het spoorbedrijf de groep die ervoor in aanmerking komt
tot Joden, Roma en Sinti? Gevangengenomen verzetsstrijders werden via
dezelfde sporen afgevoerd en kwamen veelal niet meer terug. Nakomelingen
van verzetsmensen komen nu in het geweer tegen de afwijzing van hun
claims.
‘Mijn vader hield Joden uit de trein, en kwam er zelf in’
Verzetsdeelnemers en hun nakomelingen willen ook een schadevergoeding
van de NS vanwege transporten in de Tweede Wereldoorlog naar nazikampen. Edith Geuzebroek, dochter van verzetsstrijders, verklaart waarom ze
zich zo miskend voelt.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Ook in deze Nieuwsbrief kan de penningmeester niet genoeg benadrukken
heel blij te zijn met alle donaties! Zij dankt de gulle gevers van harte.
Alvast veel dank!
Voor de goede orde vermelden we nog een keer dat diegenen die de
Nieuwsbrief als papieren versie willen blijven ontvangen weer het bedrag van
€ 20,00 euro moeten overmaken op onze rekening: NL26INGB0000394148.
VERZOEK OM VASTE DONATIES
Het bestuur is meer en meer bezig de geschiedenis van het kamp en de oudgevangenen te digitaliseren, de Nieuwsbrief wordt gemaakt en verspreid, er is
soms acte de présence bij herdenkingen van andere vriendenkringen waar
een krans gelegd wordt. Zo zijn er toch vaste onkosten per jaar, zonder echte
vaste inkomsten.
Aangezien wij een stichting zijn en geen leden hebben die een bepaalde
contributie betalen vragen wij nu om uw regelmatige (per maand of jaarlijks)
bijdrage.
U kunt dit storten op:
Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers
Rekeningnummer: NL26INGB0000394148 ovv Donatie 2020
Bij voorbaat zeer veel dank!
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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.

Vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
Binnen organisaties van oorlogsgetroffenen vallen steeds meer
directbetrokkenen weg door vergrijzing en overlijden. Het vfonds ondersteunt
een respectvolle afbouw van deze organisaties, eventueel door samenwerking
of samenvoeging te stimuleren. Meer informatie op: www.v-fonds.nl.

De bijdrage van de Bank-Giroloterij en de Lotto maken het werk voor het
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk.

De stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers heeft het zogeheten ANBI
kenmerk: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan onze
stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Maar.... dit moet wel voldoen aan
een aantal voorwaarden. Kijk voor informatie op www.belastingdienst.nl.
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BOEKBESPREKING
Wel gebogen, niet gebroken,
ISBN 9789090327297
Prijs 29,50 euro excl. verzendkosten
Op 9 februari jl. werd in NM Kamp Amersfoort het boek “Wel gebogen, niet
gebroken” gepresenteerd.
Dit boek bestaat uit 3 delen. Het meest aangrijpende is het dagboek van Henk
Bastiaans, door hem geschreven in de zomer 1945. Zijn huisarts raadde dit
aan als therapie om deze gruwelijke periode te verwerken. Hij overleefde vele
kampen in Nederland en daarbuiten, waaronder Natzweiler, Dachau,
Mauthausen en Melk.
Zijn dochter Betty Hoogeveen-Bastiaans is op latere leeftijd samen met Theo
van Bemmel en Carel de Mari op zoek gegaan naar het leven van haar vader
in oorlogstijd. Zij heeft de reis van haar vader langs alle kampen gemaakt,
sprak met veel familieleden en vrienden. Zij hebben archieven uitgeplozen,
kortom ontzettend veel werk verricht.
Nu ligt er een mooi ‘tribute’ aan haar vader. Voor Betty een afronding van haar
zoektocht naar iets wat zij als kinderen wel wisten maar waar niet of weinig
over gesproken werd.
De 2 eerste exemplaren zijn bij deze gelegenheid aangeboden aan de oudste
achterkleindochter van Henk Bastiaans en Roelof Schutrup, secretaris van de
Vriendenkring van Oud-Natzweilers.
Het boek is te bestellen bij Betty Hoogeveen
Email: bettyhoogeveen05@gmail.com
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Arq Psychotrauma Expertgroep

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

Arq Psychotrauma Expertgroep
Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020 – 660 19 30
Fax 020 – 660 19 31
E-mail info@cogis.nl
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”.

21

COLOFON

Redactie

Nicole Planjer
& Marjolijn de Loos

Inzenden kopij

Nicole Planjer
Segbroeklaan 132
2565 DN Den Haag
Tel: 06-24769585

Uiterste datum inleveren kopij:
(indien getypt in computer, s.v.p.
per e-mail of diskette meesturen)

15 juni 2020

Eindredactie
e-mail: nplanjer@hotmail.com
& Marjolijn de Loos

Nicole Planjer

Printed by

GrandPrix Copyrette
Parnassusweg 214
1076 AV Amsterdam
Tel: 020 – 664 59 09
Info@grandprixcopyrette.nl

Reisorganisatie
e-mail: marjolijndeloos@gmail.com

Marjolijn de Loos

22

