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VAN DE REDACTIE:  

 
Op 4 mei j.l. in de Nieuwe Kerk te Amsterdam hield historicus en presentator 
Hans Goedkoop een indrukwekkende toespraak, welke verder in deze 
Nieuwsbrief te lezen is.  
 
Een mooie en treffende voordracht van Tieme de Laat later op de Dam, was 
een ode aan zijn overgrootvader Henk van der Plas. Hieronder delen uit zijn 
speech: 

“Henk woonde aan concentratiekamp Vught en smokkelde daar eten en 
medicijnen mee naar binnen. Hij zag wat er zich in het kamp afspeelde. En ik 
kan mij alleen maar voorstellen welke woede en afkeer hij toen heeft moeten 
voelen. En dan toch in de chaos van de oorlog rationeel blijven denken. Het 
slechte niet slechter maken door zelf kwaad te worden", zegt De Laat. 

"Steeds vaker zie ik het gebeuren dat we meer bezig zijn de tegenstander naar 
beneden te halen in plaats van de vriend te helpen. Dan zou ik steeds weer zo 
graag het verhaal van mijn overgrootvader te vertellen. Om te laten zien dat 
waar geluk en vrijheid gegeven kan worden, het niet ergens anders vandaan 
moet worden genomen. Want helaas weten wij allemaal wat er gebeurt als 
iemand de vrijheid van anderen wil nemen voor eigen gewin. Daarom staan wij 
hier vandaag". 

Op 17 juni as. wordt in de St Joriskerk te Amersfoort een tentoonstelling over 
Natzweiler, samen met 2 andere exposities geopend. Voor de Vriendenkring is 
er een aparte bijeenkomst georganiseerd op 2 juli as. Meer informatie treft u 

verder in deze Nieuwsbrief aan. 

 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur 
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MEDEDELINGEN: 
 

a. Bedankjes 
Geen bedankjes 
 
 

b. Familieberichten 
De redactie heeft het verdrietige bericht ontvangen van het overlijden van 
Jannie Snijders, weduwe van Jan Snijders. Zij is 23 maart jl. overleden. Het 
afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden afgelopen 1 april. Wij wensen 
familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe met het dragen van dit verlies. 
 
Nicky en Ewen Gilmour-van Mesdag melden het heugelijke nieuws dat hun 
dochter Iona een zoon, Otis Ewen, heeft gekregen. Wij wensen de jonge 
ouders en de grootouders van harte geluk en hopen dat hij een mooi leven 
tegemoet zal gaan. 
 

c. Overige 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseerde dit jaar weer de traditionele 4 
mei herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam. Voorafgaand aan de 
kranslegging op de Dam sprak in de Nieuwe Kerk Hans Goedkoop. De 19-
jarige Tieme de Laat hield dit jaar zijn voordracht op de Dam.  
 
Bericht uit Frankrijk – CERD - Het CERD meldt dat het rapport over de 
gruweldaden van de ‘Reichsuniversität Strassburg’ inmiddels digitaal te lezen 
is via de volgende link: 
 
http://applications.unistra.fr/unistra/visionneuse/rapport-commission-historique-
Reichsuniversitat-Strassburg/ 
 
Het telt 500 pagina’s. 
 
Op 5 mei jl. werd in relatie tot deze Duitse universiteit een tentoonstelling in 
het CERD geopend.  
 
De heropening van de gerestaureerde gaskamer zal waarschijnlijk in 
september plaatsvinden. Dit is uiteraard afhankelijk van de voortgang van de 
herstelwerkzaamheden. 
 
 

http://applications.unistra.fr/unistra/visionneuse/rapport-commission-historique-Reichsuniversitat-Strassburg/
http://applications.unistra.fr/unistra/visionneuse/rapport-commission-historique-Reichsuniversitat-Strassburg/
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NATZWEILERREIS 2022 
 
 
Het bestuur heeft besloten de reis van 8-12 september 2022 weer te 
organiseren 
 
Inmiddels zijn ook in Frankrijk de corona regels versoepeld. Uiteraard zullen 
wij de ontwikkelingen blijven volgen en jullie tijdig informeren mochten er 
veranderingen zijn opgetreden. 
 
Bij ziekte moet betrokkene zelf zijn/haar terugreis regelen. Een goede 
reisverzekering is dan wel aan te raden 
 
 
De Noren willen dit jaar weer graag bij ons aansluiten en samen met ons 
herdenken. 
 
 
Vrijdag avond vindt de fakkelwacht plaats in het Monument. Op 
zaterdagochtend herdenken wij gezamenlijk de oud-Natzweilers in de Askuil. 
 
Op zondag organiseert het CERD een internationale herdenking waar wij ook 
aan deelnemen. Informatie hierover volgt zodra er meer bekend is. 
 
Het is nog niet zeker of wij ons met een bus mogen verplaatsen. Zo niet, dan 
gaat iedereen met zijn/haar eigen auto naar de diverse locaties.  
 
Dit jaar zullen de prijzen dezelfde zijn als vorig jaar. 
 
Het is wel prettig snel te weten of iemand wel/niet mee gaat.  
 
Dringend verzoek je aanmelding uitsluitend via het deelnameformulier (reeds 
per mail toegezonden) te doen. Doe het snel. Ik hoop niet mensen te moeten 
teleurstellen als het hotel vol is. 
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Voorlopig Programma 
 

 
Donderdag 08 september 2022 
 
18.00 uur    Borrel 
19.30 uur    Welkomstdiner 
23.30 uur Sluiting bar 
 
Vrijdag 09 september 2022 
 
08.30 uur Ontbijt 
09.30 uur   Vertrek ochtendprogramma, nog nader in te vullen 
12.30 uur Lunch  
14.30 uur  Alg Vergadering INC in het CERD 
18.00 uur Diner 
20.15 uur Vertrek kamp 
21.00 uur  Fakkelwacht 
23.30 uur Sluiting bar 
 
Zaterdag 10 september 2022 
 
08.00 uur Ontbijt 
09.00 uur Vertrek kamp 
10.00 uur Nederlandse/Noorse herdenking in de Askuil 
12.30 uur Lunch Metzger 
  Middag vrij 
19.30 uur Diner 
23.30 uur Sluiting bar 
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Zondag 11 september 2022 
 
08.00 uur Ontbijt 
09.00 uur Vertrek naar kamp 
10.30 uur Internationale herdenking 
13.00 uur  Lunch  
  Middag vrij 
19.00 uur Afscheidsdiner 
23.30 uur Sluiting bar 
 
Maandag 12 september 2022 
 
08.00 uur Ontbijt 
09.00 uur Vertrek  
 
 
   
Ik verzoek jullie uiterlijk voor 27 mei a.s. te reageren. De reservering wordt pas 
definitief als minstens de helft van het deelname bedrag rond deze tijd betaald 
is op de rekening van: 
 
Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers 
 
IBAN: NL 26 INGB 0000 394148 
BIC   : INGBNL2A 
 
 

Na opgave en betaling sturen wij eind augustus de laatste definitieve berichten 
door. Uiteraard houden wij de situatie in Frankrijk nauw in de gaten. Wij staan 
in contact met de Nederlandse vertegenwoordigingen in. Parijs, Straatsburg, 
het CERD  alsook de Franse autoriteiten t.a.v. de veiligheidsregels. 
 
 
 
Namens het bestuur 
 
Marjolijn de Loos 
Eosstraat 5-3 
1076 DK Amsterdam 
 
Tel.: 0031651803406 
E-Mail: marjolijndeloos@gmail.com 
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HERDENKING 19 APRIL NM KAMP AMERSFOORT 
 
Op dinsdag 19 april werd bij de Stenen Man de overdracht in 1945 van het 
“Polizeiliges Durchgangslager Amersfoort” aan het Rode Kruis herdacht. 
Aanvankelijk zou dit uitsluitend via een livestream plaatsvinden, dit i.v.m. de 
corona maatregelen. Gelukkig konden er toch familieleden van de oud-
gevangenen bij aanwezig zijn. 
 
Voor deze herdenking is er een film gemaakt om 2 oud-gevangenen, Floris 
Bakels en Martinus Letterie een gezicht te geven. De achterkleinzoon van 
Martinus, Hidde Smedinga samen met de stadsdichter van Amersfoort en de 
kleinkinderen van Floris, Eva en Frederik Bakels maakten de reis naar de 
kampen Neuengamme en Natzweiler.  
 
Martinus keerde niet terug uit dit kamp, Floris werd uiteindelijk bevrijd in 
Dachau en keerde terug naar zijn dierbaren. 
 
De nieuwe directeur van NM Kamp Amersfoort, de heer M. Bruinvels ging in 
gesprek met deze 4 jonge mensen. Hun boodschap was duidelijk, we moeten 
waakzaam blijven en dit blijven uitdragen. 
 
www.kampamersfoort.nl/agenda/verslag-herdenkingen  of 
https://vimeo.com/694912460 
 
 
 

 

http://www.kampamersfoort.nl/agenda/verslag-herdenkingen
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Micha Bruinvels, Eva en Frederik Bakels
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DACHAU HERDENKING AMSTERDAMSE BOS 23 APRIL 2022 
 
Op 23 april jl. werd de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Dachau 
eindelijk weer met publiek gehouden. De gebruikelijke ontvangst bij de KLM 
vond niet plaats. Maar dit kon de vreugde elkaar weer echt te ontmoeten niet 
drukken. De laatste overlevende van dit kamp was vanwege zijn hoge leeftijd 
niet aanwezigheid. 
 
Voordrachten waren er van de voorzitter, Wimar Jaeger, de directeur van het 
Nationaal Comité 4&5 mei en de kinderen van de Merkelbach school uit 
Buitenveldert 
 
Namens onze stichting legden Marguerite de Keijzer, kleindochter van Godert 
van Dedem, en haar dochter Eloise samen met Robert Sillem, kleinzoon van 
Ernst Sillem, de krans. 
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NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI 2022 
 
Hans Goedkoop is historicus en presentator. Hij sprak zijn voordracht uit 
tijdens de Nationale Herdenking 4 mei 2022 in De Nieuwe Kerk in 

Amsterdam. 

‘Sta me toe dat ik u meeneem naar Bergen-Belsen. Het is maar een uur of vier 
van hier en in de oorlog is het niet het slechtste nazi-kamp. Er zijn geen 
gaskamers, wie er als jood belandt zegt achteraf al gauw dat het wel meeviel. 
Maar er wordt geslagen, er is dwangarbeid, gevangenen zijn rechteloos. In 

1944 komt de honger en de vlektyfus, de lijkenkar rijdt af en aan. 

Daar arriveren wij. Stel het u voor. Hoe houden we ons? 

We doen vermoedelijk ons best onze beschaving te bewaren. Dat valt Abel 
Herzberg aan zijn medegevangenen op, de meesten zijn niet kwaad. In de 
ellende van het kamp doen ze alleen wel steeds meer kwaad. Ze vechten bij 
de wasbakken en stelen bij het leven. Halen elkaar omlaag en raken er 
zichzelf bij kwijt. 

Een rechtbank 

Dat sluipende verval brengt Herzberg en een paar medegevangenen, juristen 
net als hij, op het idee het kamp aan de beschaving te herinneren. Ze openen 
een rechtbank. In hun rechteloosheid gaan ze rechtspreken. Met een 
aanklager en een verdediging, rond een verdachte die bijvoorbeeld brood 
gestolen heeft. Dat kun je verontschuldigen, want hij heeft honger. Maar wie hij 
besteelt heeft ook honger, dus de verontschuldiging valt weg. Er moet een 

straf zijn. 

Bij de zittingen, op zondagmiddag tussen de barakken, ziet Herzberg keer op 
keer het halve kamp uitlopen. Er wordt gejoeld, gevangenen doen 
schreeuwend mee aan de beraadslagingen, en tegelijk heerst er de ernst van 
een Hof van Cassatie in een rechtsstaat. Met als onwaarschijnlijke beloning 
dat zich onder het publiek soms ook de kampcommandant mengt, een SS-er, 
die komt luisteren naar wat hij niet meer kent. ‘De eerste zin uit de menselijke 
beschaving’, zoals Herzberg het noemt. ‘De erkenning dat er iets is dat mag 
en iets dat niet mag.’ 

Ik vertel u dit verhaal omdat het mij niet loslaat, elke keer als ik het lees. Ik 
hoor een bijbels soort vermaan en hoop dat u het ook hoort. Het is niet dat je 
kunt zeggen dat het recht hier overwon – na een paar maanden ging de 
rechtbank reddeloos teloor in buikloop en uitputting. Maar je voelt dat er toch 
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iets was gebeurd. Zelfs in het kampleven van 1944 bleek het mogelijk je niet 
bij de omstandigheden neer te leggen en jezelf een opdracht mee te geven. 
Stel vast wat niet mag en leef ernaar. 

Beschaving won 

De reikwijdte van die manier van denken, niet alleen in Bergen-Belsen maar 
op zoveel plekken in het oorlogvoerende Europa, bleek na de bevrijding. Uit de 
vernietiging volgde een opdracht. Nooit meer een ontrechting van miljoenen 
die op grond van paspoort of van ‘ras’ het leven niet waard zouden zijn. Nooit 
meer een oorlog zoals deze. Nie wieder, plus jamais ça, never again. In de 
voormalige bezette landen werd de rechtsorde met ongekende ernst hersteld 

en uitgebouwd. De beschaving won. 

Aanvankelijk hielp daarbij het vertrouwen dat de winnaars van de oorlog 
inderdaad beschaafd waren. Heel anders dan de Duitsers, die natuurlijk 
monsters waren. Maar dat onderscheid vervaagde. De winnaars bleven 
oorlogen voeren waar beschaving niet het woord voor was, terwijl de Duitsers 
zich ontpopten tot modelburgers van Europa. Ook kwam de vraag op of de 
Duitsers in de oorlog nu wel allemaal zo monsterlijk waren geweest.  

Velen leken braaf hun werk gedaan te hebben zonder te beseffen in wat voor 
systeem ze raderen waren. Op kantoor, in de fabriek, ze deden wat hun werd 
gezegd, en was dat nou zo anders dan hoe het in andere landen ging? 
Hoeveel instanties in ons eigen lieve land hadden geen bijdrage geleverd aan 
het Duitse juk? 

De banaliteit van het kwaad ging dat heten. Kwaad dat niet zo oogt, verborgen 
als het zit in regels en routines – en daar ging het heldere idee van de 
beschaving. Als de mens zijn eigen kwaad niet ziet, hoe hou je vast aan wat er 

mag en niet mag? 

Abel Herzberg stelt die vraag in Bergen-Belsen al. Hij ziet hoe mensen 
schermen met wat mag en niet mag en dan zelf de fout in gaan. Hij snapt het 
ook, in de ontreddering van de barakken. Maar het tast de kern aan van het 
recht dat hij beoogt. Soms recht, een beetje recht, dat is geen recht. 

Wat Herzberg dan gaat zoeken zie je aan de mensen op wie hij zijn oog laat 
vallen. Een rabbijn bijvoorbeeld, die vanwege zijn rabbijnenbaard steeds in 
elkaar geslagen wordt door kampbewakers. Scheer toch af, zegt iedereen. Hij 

doet het niet. 

Of een schoolmeester die ondanks de honger zijn soep laat staan, omdat die 
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niet volgens de spijswetten is. Eet op, zegt iedereen. Hij verdomt het. 

Het zijn mensen die hun eigen grens tussen wat mag en niet mag nooit meer 
over zullen gaan. Ze weten dat het hun bestaan eenvoudiger zou maken en 
hun lichaam goed zou doen. Maar niet hun ziel, die zouden ze verliezen, en je 
ziet dat Herzberg dat herkent. Hij vindt een soortgelijk beginsel. Niet in God 
maar in het recht – en ook hij houdt daar absoluut aan vast, hoe zwaar het 

kamp ook wordt. 

Een neef van hem in Bergen-Belsen memoreert hoe Herzberg, als 
kamprechter, extra eten aangeboden krijgt. ‘Ik voel me voldaan met de portie 
waarop ik recht heb,’ zegt hij, en zijn neef staat paf. ‘Welk een kracht van 
iemand die zoveel honger heeft.’ 

Puntgaaf kompas 

Misschien is dat wel wat ik u vanavond nog het meest wilde vertellen. Dat dit 
heeft bestaan. Zoals het ook bestond bij veel verzetsmensen, 
onderduikgevers, in het klein bij zoveel anderen. Dat puntgave kompas voor 

goed en kwaad.  

Het is waar we elkaar op 4 mei elk jaar weer over vertellen, dat het bestond, 
en ik merk met de jaren dat het eigenlijk alleen maar wezenlijker voor me 
wordt. Nu mijn vader en moeder er niet meer zijn, wie houdt het nog in ere als 
ik het niet doe? 

Die noodzaak overvalt ons plotseling ook door het nieuws. Een grootmacht 
valt een buurland aan, gewoon in ons Europa. Het geweld treft burgers. Er 
dreigt een ontrechting van miljoenen. Generaties lang hoopten we daarvan 
weg te drijven naar een nieuwe toekomst, nooit meer, maar we vallen door de 
tijd, het lijkt wel 1939, en nu komt het op ons aan – op ons kompas voorgoed 
en kwaad. Alsof we nooit anders doen nemen we vluchtelingen op en sturen 
wapens. Hier moet het recht winnen. 

En toch zijn daar de tegenkrachten. Ook in ons land. Uit naam van dat recht 
steunen bedrijven sancties tegen de agressor, maar vragen ondertussen bij 
het ministerie of zij daar geen uitzondering op mogen zijn. Dat ministerie 
steunt de sancties ook, maar slaagt er ondertussen matig in ze uit te voeren. 
Er staan praktische bezwaren in de weg en soms, jawel, ook wetten.  

Die zijn nog maar kortgeleden ingeroepen om een prettig vestigingsklimaat te 
scheppen voor het geld van die agressor, waarvan we ook toen al wisten dat 
het dievengeld was. Nu we met een nieuw oog vaststellen wat er niet mag, 
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blijkt dat we vastzitten aan regels en routines die zich voordoen als het recht, 
maar net de geest daarvan ontberen. De banaliteit van het kwaad – nazisme 
heb je er niet eens voor nodig. 

Hoe verder? 

Is dat hoe we verder willen? En zo nee, gaan we er iets aan doen? 

Voordat u hier volgend jaar weer zit, voor weer een stichtend woord, hoop ik 
dat u nog eens terugdenkt aan de stemmen tussen de barakken van Bergen-
Belsen die op zondagmiddagen in 1944 de geest van het recht weer wakker 
schreeuwden. Om zich de beschaving te herinneren. Als dat toen kon, kan het 

altijd. 
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FOTO TENTOONSTELLING SINT JORISKERK AMERSFOORT 
 
  

 
Uitnodiging foto tentoonstelling ‘Verdwenen in de nacht’ 
 
Het lot van de zogeheten Nacht und Nebel gevangenen in de Tweede 
Wereldoorlog staat centraal in de foto-expositie over het vm. concentratiekamp 
Natzweiler die deze zomer te zien is in de Sint Joriskerk in Amersfoort. 
In Natzweiler, het enige Duitse concentratiekamp op Frans bodem, zitten vele 
honderden Nacht und Nebel gevangenen uit Nederland en andere Europese 
landen opgesloten.  
 
Deze politieke gevangenen worden, ver verwijderd van de bewoonde wereld, 
onderworpen aan een hardvochtig regime van rechteloosheid en zware arbeid.  
 
Vrienden en verwanten weten niet waar zij zijn en of zij eigenlijk nog wel in 
leven zijn.  
 
Die afschrikking is precies wat de SS met het kamp beoogt.  
 
Expositie Sint Joriskerk in Amersfoort 
 
De expositie ‘Verdwenen in de Nacht’ is van 14 juni t/m 23 juli 2022 te zien in 
de Sint Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort.  
 
Foto’s en verhalen schetsen de geschiedenis van dit in Nederland vrijwel 
onbekende kamp.  
 
De stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers, Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort, het Centre Européen du Résistant Déporté (CERD) en vele 
archieven en musea hebben medewerking verleend.  
 
Nabestaanden van gevangenen hebben beeldmateriaal beschikbaar gesteld.  
 
De expositie is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het vfonds 
(Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). 
 
Toegang 
 
De Joriskerk is doorgaans van dinsdag t/m zaterdag open van 11:00 tot 17:00 
uur. Soms is kerk niet toegankelijk vanwege andere bijeenkomsten.  
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Raadpleeg daarom tevoren de agenda voor de actuele openingstijden: 
www.joriskerkamersfoort.nl/agenda. Nu is bekend: dicht vanaf 14 uur op 16, 
18 en 23 juni, vanaf 13 uur op 25 juni en de hele dag dicht op 7 juli.  
 
De entree bedraagt 2 euro voor bezoekers vanaf 12 jaar.  
 
Drieluik 
 
De expositie ‘Verdwenen in de Nacht’ maakt deel uit van een drieluik over het 
oorlogsverleden.  
 
Naast deze tentoonstelling zijn in de Joriskerk twee andere exposities te zien: 
Nederlandse componisten in de oorlog en Hun namen niet vergeten.  
 
De gezamenlijke opening van de drie exposities is op vrijdag 17 juni om 16:00 
uur. 
 
Bij deze officiële opening is weinig tijd om wat dieper in te gaan op de 
betekenis van Natzweiler. Daarom nodigen we de Vriendenkring en enkele 
andere specifieke groepen uit voor een bijzondere bijeenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.joriskerkamersfoort.nl/agenda
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UITNODIGING: ONTMOET NATZWEILER 
 
Wij nodigen alle betrokkenen bij de Vriendenkring van Oud Natzweilers graag 
uit voor een bijzondere bijeenkomst op zaterdag 2 juli van 13.00 – 13.45.  
 
U kunt ervoor en erna uiteraard de expositie bezoeken.  
 
In enkele verhalen en interviews willen we dieper ingaan op de betekenis van 
dit kamp zoals die in de expositie tot uiting komt in foto’s en verhalen. Wat 
betekent dit nu voor ons?      
 
Meer informatie 
 
Op de website www.033fotostad.com vindt u straks meer informatie over de 
bijeenkomst van 2 juli en over mogelijkheden voor rondleidingen met een gids.  
 
U kunt straks ook met een groepje familieleden of vrienden een rondleiding 
aanvragen.  
 
 
 
 

http://www.033fotostad.com/
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Bereikbaarheid 
 

De Joriskerk ligt in het centrum van Amersfoort.  

 

Bezoekers kunnen alleen parkeren in P garage Flintplein of Q Park 

Beestenmarkt of in een van de andere P garages.  

 

Dus niet op straat! De binnenstad van Amersfoort is autoluw.  

 

Vanaf station Amersfoort C.S is het circa 15 minuten lopen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Theo Miltenburg en Wim Brummelman. 
Email: postbus@miltenburghorst.nl 
m: 06 1505 2000 
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BOEKBESPREKING 

 
Graag besteedt de redactie aandacht aan onderstaand boek dat de barre 
omstandigheden vertelt van de hongerwinter. 
 

“Houd je maar Flink” – Jan Hillenius 

Als er in Den Haag aan het begin van de winter van 1944 niets meer te eten is, 

stapt Rietje Boersma op ode fiets om voedsel te zoeken in Friesland. De tocht 

slaagt, maar een paar weken later eet haar gezin weer tulpenbollen. Met haar 

zoon Frits (4) achterop en dochter Noortje (11) op een eigen fiets met een 

stepwieltje vertrekken ze in februari onder barre omstandigheden naar het 

hoge Noorden. 

“Houd je maar flink” gaat over honger, eenzaamheid en volwassen worden, 

maar ook over moed, overleven vriendschap en hoop op een betere toekomst. 

 

Het boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Waanders, € 19,95. 

Artikelnummer: 9789462624016
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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! 

 

Voor de goede orde vermelden we nog een keer dat diegenen die de 
Nieuwsbrief in papieren 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. 

De stichtig heeft ee ANBI status, uw giften zijn aftrekbaar. 

 

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. 

http://www.v-fonds.nl/
http://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”. 

mailto:info@cogis.nl
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