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VAN DE REDACTIE 
 
De redactie wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2020!! 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur 
 
 
 
 
 
 

     
 



 
 
 

4 

MEDEDELINGEN: 
 

a. Bedankjes 
 
 

 
b. Familieberichten 

Geen 
 

c. Overige 
 

Noteer alvast in je agenda! 
 

• Natzweilerreis 2020: donderdag 10 t/m maandag 14 september.  
 

• Herdenking NMKamp Amersfoort: zaterdag 14 november! 
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS 
 
 
18-05-1922   Skippy  de Vaal 
 
14-07-1923   Ernst   Sillem 
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JAARLIJKSE HERDENKING NOVEMBER 2019 
 
Op zaterdag 9 november jl. werden wij weer hartelijk ontvangen door 
Willemien Meershoek en haar vrijwilligers in NM Kamp Amersfoort. Na een 
kopje koffie vertrok de stille stoet naar de Stenen Man waar de kranslegging 
plaats vond. Skippy legde de krans namens de oud-Natzweilers.  
Uiteraard werd de plechtigheid weer ondersteund door het Fanfare korps 
Nationale Reserve uit Amersfoort. Wat zouden wij zijn zonder hen? 
Gezien de hoge leeftijd van een aantal van onze deelnemers heeft het bestuur 
besloten de toespraken tegenwoordig binnen in het bezoekers centrum te 
laten plaats vinden. 
Dit jaar sprak Floris van Dijk van het ministerie van VWS ons toe. Floris is 
inmiddels geen ‘ambtenaar’ van een ministerie meer maar een goede vriend. 
Zoals we al eerder hebben mogen horen, zijn toespraken zijn zeer persoonlijk 
gericht aan de verschillende oud-Natzweilers en hun dierbaren. Helaas kon 
Floris niet mee naar de lunch zodat Roelof hem bedankte met een mooie fles 
wijn en een blokje graniet uit de steengroeve. 
Willemien liet daarna aan de hand van een powerpoint zien hoe het nieuwe 
bezoekerscentrum eruit gaat zien, hoe e.e.a. uitgewerkt wordt. Iedereen was 
zeer onder de indruk. Een bezichtiging van de bouwplaats volgde hierna. Ook 
de ontdekte geheime gang mochten we uiteraard zien. 
Het was koud en dus spoedden wij ons daarna snel naar Restaurant. De 
SoesterDuinen waar een heerlijke warme lunch klaar stond. 
Roelof hield een korte toespraak, bedankte Willemien. Rond 15.00 uur ging 
men weer op huis aan. 
 



 
 
 

7 

 
Verbouwing Kamp Amersfoort
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NIEUWS VAN HET CERD 
 
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij al melding van het aantreden van de 
nieuwe directeur van het CERD, Guillaume d’Andlau. Hij volgde Frédérique 
Neau-Dufour op die in Augustus j.l. terugtrad als directeur. Zij gaat zich wijden 
aan het schrijven van boeken. Dit was niet te rijmen met deze functie. 
 
Guillaume weliswaar geboren in Normadië komt uit een zeer oude Elzaser 
familie. Hij is imiddels de eigenaar van het Chateau d’Andlau. In 2000 stichtte 
hij de vereniging van ‘Vrienden van de burchten van de Alsace’. 
 
Voor deze periode werkte hij voor de VN en deed ontwikkelingswerk in Laos. 
In 1994 werd hij gedurende enkele jaren uitgezonden door het Rode Kruis 
naar Rwanda waar een burgeroorlog woedde.  
Later werd hij directeur van de Economische en Sociale Raad van de regio 
Alsace. In 2006 werkte hij bij de Crédit Agricole. 
 
In een podcast van Radio Judaïca Strasbourg geeft hij o.a. uitleg waarom hij 
deze post als directeur aannam, dit nav de herdenking op 25 november j.l. van 
de ontdekking van het kamp door de Amerikanen.  
 
Zijn vrijwilligers activiteiten rondom het voorouderlijk kasteel (nu een ruïne) ,de 
vereniging van het behoud van het erfgoed van burchten in de Elzas zijn 
gericht op ‘dode’ herinneringen. Het beheer en behoud van het vm. 
concentratiekamp, de invulling van de taken van het CERD, zijn meer gericht 
op een levende herinnering. Van zijn vader die gevochten heeft in het leger 
van de vrije Fransen, van Noord Arika tot ver in Duitsland kreeg hij het besef 
van het belang van deze geschiedenis mee. Hij en andere familieleden 
hebben Guillaume en zijn generatiegenoten verteld over die zwarte periode 
van deze geschiedenis. Op dit ogenblik verdwijnen de ooggetuigen en wordt 
het verhaal niet meer direct gedeeld. Zijn missie is dan ook gericht op 
onderwijs en informatie aan de volgende generaties. Het behoud van erfgoed 
is in zijn ogen nu mee levend dan dood in deze snel veranderende wereld van 
racisme, jodenhaat en onverdraagzaamheid. 
 
Als Vriendenkring kunnen we alleen maar blij zijn met deze missie en wensen 
hem daar veel succes mee. 
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VERVOLG ACTIE RONDOM NS VERGOEDINGEN 
 
N.a.v de activiteiten rondom de uitkeringen door de NS aan 
oorlogsslachtoffers, vervoerd naar de vernietigings- en concentratiekampen, 
heeft het COVVS onderstaande brief verstuurd aan de Tweede 
Kamercommissie voor VWS. 
 

 
 
Amsterdam 30 oktober 2019 

 
Aan de leden van de Tweede Kamercommissie voor VWS. 
 
Zeer geachte kamerleden, 
Organisaties van verzet en slachtoffers (verenigd in het COVVS) hebben met instemming 
kennis genomen van het voornemen van de NS om een tegemoetkoming te geven aan hen 
die gedurende de Tweede Wereldoorlog met medewerking van de NS door het Nazi-regime 
zijn getransporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen. Wij prijzen de 
verantwoordelijkheid die de NS voelt voor zijn bijdrage aan de uitvoering van transporten 
naar concentratie- en/of vernietigingskampen zoals vastgelegd in het oprichtingsbesluit van 
de Stichting Individuele tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS. Ook het 
voornemen om nader onderzoek te laten doen naar de rol van de NS in die periode kan op 
onze instemming rekenen. 
 
De keuze van de NS directie voor een individuele tegemoetkoming alleen aan slachtoffers 
van genocide, beperkt de vergoeding tot de joodse, Roma en Sinti slachtoffers. Onze 
achterban, onder wie ook veel nabestaanden van verzetsdeelnemers en 
repressailleslachtoffers, kan zich niet vinden in de begrenzing. Die betekent namelijk 
uitsluiting van andere groepen die daarmee geen recht krijgen op een individuele 
tegemoetkoming. De terreur die de nazibezetter uitoefende op de bevolking beperkte zich 
niet alleen tot de genocide op joden, Roma en Sinti, maar kende ook een meedogenloze 
reactie op een ieder die zich verzette.  
 
Het feit dat de NS tienduizenden Nederlanders in opdracht van de nazi’s naar 
concentratiekampen heeft getransporteerd, moet het uitgangspunt zijn voor een individuele 
tegemoetkoming en niet hun etniciteit. Daarover voerde het COVVS op 3 oktober j.l. een 
gesprek met de directie van de NS. Ondanks de door het COVVS ingebrachte argumenten 
wijkt de NS niet af van de eerder gemaakte keuze.  
 
De door de NS uitgevoerde transporten maken hen verantwoordelijk en schatplichtig aan 
alle getransporteerden of hun nabestaanden. Terecht voelen mensen, die door de 
beperking van de NS buiten de regeling vallen, zich onterecht behandeld. 
• Is hun leed van een andere orde dan dat van hen die binnen deze regeling vallen? 
• Wat is het verschil tussen de onderduikgever en de joodse onderduiker die beiden in 
opdracht van het Naziregime door de NS werden getransporteerd naar concentratie- en/of 
vernietigingskampen? 
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Wij missen in de keuze van de NS het elementaire principe van gelijke monniken gelijke 
kappen. 
 
De NS was zowel tijdens WOII als ook nu, volledig eigendom van de Nederlandse staat. De 
directie van de NS heeft in ons contact verwezen naar afstemming die over deze kwestie 
heeft plaatsgevonden met de aandeelhouder. De bij het COVVS aangesloten organisaties 
wenden zich daarom hierbij tot de leden van de Tweede Kamer om de regering uit te 
nodigen de NS directie te vragen de begrenzing van de doelgroep voor de tegemoetkoming 
te heroverwegen waardoor minstens ook verzetsdeelnemers en repressailleslachtoffers een 
beroep op de regeling kunnen doen. 
 
Gaarne lichten wij ons standpunt mondeling aan u toe. 
 
Met vriendelijke groet 
Dik de Boef 
Voorzitter Centraal orgaan voormalig verzet en slachtoffers (COVVS) 
Contact gegevens: 
Telefoon 06 81075023. 
Email ddeboef@xs4all.nl 
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UIT DE KRANT/VAN DE PERS…… 
 
De BBC heeft een interessante documentaire gemaakt over het leven van 
Boris Pahor, overlevende van o.a. kamp Natzweiler. Deze is te zien op: 
 
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m000bqt9/the-man-who-saw-too-much   
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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 in tekst vorm 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 oud-
gevangenen 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 2019 

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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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”. 
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