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VAN DE REDACTIE:  
 
Beste allemaal, 
 
Voor het eerst zonder onze oud-Natzweiler een herdenking gehad in 
Natzweiler. Hierover verderop in dit nummer een apart bericht. 
 
De hamvraag is, die we ons zelf als bestuur al verscheidene malen hebben 
gesteld: hoe gaan we nu verder? De komende maanden gaat het bestuur 
serieus aan de slag met deze vraag.  
 
Een idee is om met andere vriendenkringen uit o.a. Frankrijk, Luxemburg en 
Noorwegen op te trekken voor een gezamenlijke jaarlijkse herdenking in het 
kamp maar waarbij we ook onze eigen identiteit niet willen verliezen. Zie 
verderop in dit nummer ook een kort verslag van het CIN (Internationale 
Natzweiler Comité). Kortom veel stof om over na te denken en te 
onderzoeken. 
 
Ideeën zijn uiteraard van harte welkom. Schroom dus niet om ons te mailen of 
bellen!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur 
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HERDENKING ZONDER OUD-NATZWEILERS 9 – 13 SEPTEMBER 2021 
 
 
 

 
 
Zo zag afgelopen keer de askuil eruit: zonder oud-Natzweilers, verdrietig en 
kaal. Respectvol zeker, voor alle oud-Natzweilers die hier hun leven hebben 
gegeven en gevochten voor onze vrijheid. Heel raar dat ze er niet meer zijn en 
bijna letterlijk een lege plek achterlaten in ons leven.  
 
De eerste keer in 1995 toen ik voor het eerst samen met m’n zusje en m’n 
moeder kwam, met nog vele oud-Natzweilers aanwezig, was ik vol ontzag voor 
deze dappere mannen. Heel zenuwachtig probeerde ik voorzichtig of ze wat 
konden en wilden vertellen over de vele verschrikkingen, sadistische pesterijen 
en de verliezen van hun vrienden en medegevangenen in de kamp. Moeilijk en 
met mondjesmaat kwamen uit verschillende hoeken de verhalen. In het kamp 
konden sommigen uitbeelden hoe en wat voor straffen ze allemaal hadden 
gehad, anderen konden er geen woord over zeggen. “Hoe kun je dit doen”, 
vroeg ik aan Wim Hartman, toen hij gebukt in de gevangen barak in zo’n klein 
hok kroop waar je niet kon liggen en niet kon staan en uren in moest blijven 
zonder eten en drinken. “Omdat ik vrij ben en hier nu in vrijheid kan staan”. 
Hoe heftig! 
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Strak van de spanning zaten we op vrijdagavond in de bus naar de ceremonie 
met de fakkelwacht. “Oeh koud hier” hoorde ik iemand zeggen. “Koud, koud, 
koud?? Je hebt het niet koud en je weet niet wat kou is” wat het antwoord. En 
inderdaad, ik had ook zelf eigenlijk geen idee. Vele oud-Natzweilers hebben 
zich jarenlang schuldig gevoeld: waarom hebben zij het niet overleefd en wij 
wel? Op die vraag zal nooit een antwoord komen, maar voor hen was ’t één 
van de redenen om ieder jaar weer naar deze plek terug te komen om te 
herdenken. 
 
De jaren erna zag ik steeds meer Natzweilers ons ontvallen tot ook afgelopen 
jaar de laatste is overleden. Misschien mooi om te vermelden dat Piet 
Bouwense mij ooit heeft laten weten: “ik hoop niet dat ik als laatste overblijf”, ik 
zou het niet kunnen verdragen dat er niemand van mijn vrienden meer is”. En 
daarnaast Ernst Sillem die juist had laten weten: “ik ben benieuwd wie er als 
laatste gaat, ik zou het niet erg vinden als ik dat ben”. En zo geschiedde. 
 
Nu zijn we ze allemaal kwijt en gaan we wel (of niet) met elkaar verder zonder 
onze vaders, (over)grootvaders, ooms of andere familierelaties. Of we in de 
toekomst hier in Natzweiler blijven herdenken of niet, ik zal altijd onthouden 
dat mijn vader en de anderen gevochten hebben voor mijn en onze vrijheid! 
 
Nicole Planjer, dochter van Bauke Planjer 
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NATZWEILERREIS 9 – 13 SEPTEMBER 2021  
 

VERSLAG 
 

“Opdat zij niet vergeten worden”  
 
De herdenking in Natzweiler Struthof 9-13 september 2021.   
 
Al een paar keer was mij door Marjolijn de Loos en Marcel Smeets gevraagd 
om mee te gaan met de herdenkingsreis van Oud-Natzweilers naar de Elzas. 
Mijn werkzaamheden op mijn school lieten dat echter niet toe. Dit jaar was het 
gelukkig wel mogelijk omdat ik sinds kort gepensioneerd ben.  
De reis, de bezoeken aan de steengroeve en het kamp, de fakkelwacht, de 
herdenkingen en de ontmoetingen met de verschillende deelnemers hebben 
het voor mij tot een onvergetelijke en indrukwekkende herinnering gemaakt. 
De laatste jaren heb ik als geschiedenisleraar de Duitse geschiedenis als 
examenonderwerp moeten behandelen en werd ik beroepshalve stelselmatig 
geconfronteerd met de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. De 
gesprekken met jongeren en hun vragen stimuleerden mij om veel te vertellen 
over het onnoemlijk leed van de oorlog, over de daders en hun motieven en 
over hen, die zich verzetten tegen het onrecht, maar ook over het overgrote 
deel van de bevolking dat niets deed en probeerde te overleven uit angst om 
zelf slachtoffer te worden. Ik benadrukte daarbij vaak dat bewustwording van 
hoe een samenleving kan verworden tot een onmenselijke, barbaarse 
samenleving kan helpen om de huidige samenleving leefbaar en menselijk te 
houden. 
Het is daarom belangrijk dat al die namen van slachtoffers van het naziregime 
genoemd blijven worden. In de joodse traditie bestaat een uitdrukking die ik 
belangrijk vind: “Je bent pas dood als je naam niet meer genoemd wordt”. 
De tentoonstelling “geen nummers maar namen” en het Holocaustmonument 
met de 102.000 namen van joodse slachtoffers van het oorlogsgeweld zijn 
daar voorbeelden van. 
Met die gedachte ben ik ook met de herdenkingsreis naar Natzweiler 
meegegaan. 
Mijn oom Dirk Sleeuwenhoek heeft nooit veel over Natzweiler en Dachau, 
enkele andere kampen en de oorlog gesproken. Te veel ellende en nare 
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herinneringen bleven onuitgesproken. We wisten als familie weinig. Mijn tante 
Kitty-Sleeuwenhoek-Loosdrecht ging jarenlang met haar pleegzoon Sjoerd van 
der Molen naar Natzweiler. Veel jaren heeft zij in haar lange bestaan als 
weduwe steun en troost ondervonden van de oud-Natzweilers. 
Na haar overlijden kreeg ik uit haar nalatenschap wat er van die oorlogstijd 
over was, een fotoboek, onderscheidingen en allerlei zaken die met Ypenburg, 
Eijsden, Natzweiler en Dachau te maken hadden. Maar er kwamen ook veel 
vragen op, die niet zomaar meer beantwoord konden worden omdat degenen 
die er misschien nog over konden vertellen, inmiddels overleden zijn. 
Samen met Marcel Smeets, de zoon van Jan Smeets die samen met mijn oom 
Dirk Sleeuwenhoek in de verzetsgroep in Eijsden zaten, gingen we op weg 
naar de Elzas. 
We werden na de lange reis hartelijk ontvangen door Marjolijn de Loos en 
Roelof Schutrup en de spanning die ik toch wel een beetje voelde, viel al snel 
van mij af.  
Op vrijdag bezochten we de steengroeve, waar de Franse archeoloog Michaël 
Landolt ons rondleidde. Een plek die op het eerste gezicht niet eens opvalt. 
Veel was overwoekerd en het archeologische team van Landolt heeft de 
afgelopen drie jaar veel struiken en bomen weggehaald om de steengroeve en 
haar gebouwen weer zichtbaar te maken. “Archeologie van het lijden” 
(l’archélogie de la souffrance) wordt zijn werk door Jean-Stéphane Arnold 
genoemd. Met allerlei afbeeldingen van de steengroeve en het kamp in 
verschillende oorlogsjaren vertelde Michaël wat er zich op allerlei plekken 
heeft afgespeeld. Er zijn allerlei kleine voorwerpen gevonden en zelfs een 
inscriptie van de naam van een Russische gevangene, Ivan, maar ook kleine 
stukken vliegtuigonderdelen van Junkers gevonden.  
De Berlijnse onderneming Heinrich List Werke für Elektrotechnik und 
Mechanik leverde de onderdelen die door de gevangenen gerepareerd 
moesten worden. 
Ook de overblijfselen van de gebouwen worden aan een minutieus onderzoek 
onderworpen. 
Landolt vertelde nauwkeurig wat er in die gebouwen gedaan werd. Voor mij 
was het nieuw dat ook uit het nabij liggende dorp arbeiders werden ingezet. Ze 
kwamen wel via een andere ingang in de steengroeve en werden gescheiden 
gehouden van de gevangenen.  
Voor veel deelnemers was deze rondleiding nieuw. Het werk van Landolt en 
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zijn team is belangrijk en noodzakelijk om het beeld over Natzweiler completer 
te maken.  
Na het diner maakten we ons op om naar het kamp te gaan, waar bij het 
monument de fakkelwacht gehouden zou worden. De militairen van het 
fanfarekorps Nationale Reserve o.l.v. kapitein Alfred Willering begeleiden de 
plechtigheid met stemmige koralen. 
Voor mij was het de eerste keer dat ik aan de fakkelwacht deelnam. Enigszins 
onwennig liep ik met de eerste wacht naar het monument. Marjolein had ons 
keurig geïnstrueerd wat er moest gebeuren. Na enkele minuten werden we 
afgelost door anderen.  
De stilte en de strakke uitvoering van de fakkelwacht, de plechtige 
koraalmuziek zoals “Abide with me” zorgden ervoor dat je die avond met je 
gedachten ook kan zijn bij wat er op deze plaats gebeurd is en herdacht wordt. 
De lange terugtocht daarna over de donkere, bochtige wegen naar beneden 
benadrukte de afgelegen ligging van het kamp nog eens extra. 
Op zaterdagmorgen vond de Nederlandse herdenking plaats in de Askuil van 
het kamp. 
We verzamelden ons bij de ingang van het kamp. Voorafgegaan door 
militairen en een trommelaar die op zijn trom het ritme aangaf, liepen we in 
stilte over de weg naar beneden. Koude rillingen liepen over mijn rug. Allerlei 
gedachten en beelden kwamen in mij op. 
Aangekomen bij de Askuil, werd de plechtigheid geopend door Roelof 
Schutrup. 
Allereerst werden er verschillende toespraken gehouden. Door de defensie 
attache in Frankrijk Michel Hubregtse, de vertegenwoordiger van VWS Ernst 
Steigenga, door Øystein Sørbye, voorzitter van de Noorse Natzweiler 
vriendenkring en Rutger Bakels, de voorzitter van de Nederlandse 
Natzweilerskring, die een indrukwekkend stuk voorlas uit het boek van zijn 
vader Floris Bakels over de aankomst van de gevangenen in Rothau en hun 
tocht naar het kamp. Stuk voor stuk waren de toespraken indrukwekkend. 
Belangrijk vond ik ook de aanwezigheid en de toespraak van Dineke de Groot, 
die als president van de Hoge Raad aanwezig was en in die hoedanigheid de 
Nederlandse Rechtstaat vertegenwoordigde.  
Verder waren er ook nog vertegenwoordigers van de Raad van Europa en het 
Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg en de Franse 
vertegenwoordiging van de Natzweilers. 
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Daardoor werd nog eens benadrukt dat de herdenking een internationale en 
ook Europese aangelegenheid is.  
De last post en de minuut stilte die op de toespraken volgden, heb ik zelden zo 
intens beleefd als toen. 
Als eerste mochten Betty Hoogeveen-Bastiaans en ik de krans namens de 
Stichting Vriendenkring Nederlandse Oud-Natzweilers bij het Nederlandse 
monument leggen.  
Een krans leggen en even stil te staan bij haar vader en mijn oom en al die 
gevangenen die hier onder onmenselijke omstandigheden gevangen hebben 
gezeten, het kamp overleefd hebben of gestorven zijn, betekende voor ons 
beiden heel veel. We hebben het als een enorme eer ervaren om de krans te 
mogen leggen.  
Daarna legden verschillende vertegenwoordigers van de regering, de Hoge 
Raad en het Hof van de Rechten van de Mens, de Noorse vriendenkring en de 
Franse vriendenkring een krans bij de verschillende monumenten. 
De indrukwekkende plechtigheid werd afgesloten met het spelen van de 
Nederlandse, Noorse en Franse volksliederen. De militaire kapel speelde 
vervolgens nog koraalmuziek en we gingen daarna al napratend of in stilte 
weer naar de uitgang van het kamp. 
De respectvolle, strakke en goede organisatie van de herdenkingsplechtigheid 
door Marjolijn de Loos, de vertegenwoordigers van regering en Europa en de 
militairen met hun aanwezigheid en muziek zorgden ervoor dat de 
herdenkingsplechtigheid een blijvende, bijzondere plaats in mijn leven 
gekregen heeft. 
Dat rommeligheid bij het uitvoeren van een ritueel afleidt van waar het bij het 
uitvoeren van een ritueel eigenlijk omgaat, bleek mij ’s avonds bij de Franse 
fakkelwacht. Enigszins teleurgesteld kwamen Marcel Smeets die bij de 
fakkelwacht de Nederlandse vlag had gedragen, en ik terug in de Fischhutte. 
Op zondag vond de internationale herdenking plaats. Indrukwekkend was de 
lange rij internationale vaandeldragers, allemaal op leeftijd, die aan de 
binnenkant van het monument plaatsnam. De toespraak van Pierre Rolinet, 
een oud-gevangene, konden we gelukkig via een Engelse vertaling volgen. Hij 
herdacht enkele gevangen die het afgelopen jaar overleden waren o.a. Ernst 
Sillem. Hun portretten hingen ook bij het monument.  
Hij zei o.a. “Here in Natzweiler, In Dachau or in the Allach Kommando, I have 
seen the worst. But it is the best that I want to keep in mind despite the 
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wounds and nightmares that still follow me. I will always remember the 
brotherhood, the mutual aid and the solidarity that reigned among some of us. 
In spite of the decline, the difficulties of daily life and the hunger, we supported 
the weakest people by allowing them to survive and to remain human beings”. 
Met zijn laatste woorden “Nothing can be taken for granted, we must be very 
vigilant” kan ik van harte instemmen. Democratie en vrijheid moet je koesteren 
en bewaken. 
Na zijn toespraak volgde een toespraak over Frederick Habgood. Hij was een 
Engelse navigator van een Lancaster, die bij Straatsburg neergeschoten was. 
Hij werd nog steeds door de Britse autoriteiten en familie als vermist 
beschouwd. In het kamp was bij archeologische opgravingen een armbandje 
gevonden met zijn naam erop. Hierdoor werd duidelijk dat hij vervoerd is naar 
Natzweiler, daar om het leven gekomen is en dat zijn lichaam in het 
crematorium verbrand is. Zijn armband werd nu door de Franse minister aan 
de familie teruggegeven. “We feel that at last we are bringing Fred home”.  
Een indrukwekkende gebeurtenis die ook laat zien hoe belangrijk het werk van 
het archeologen kan zijn. Ook deze herdenking heeft indruk op mij gemaakt. 
Een beetje pijnlijk waren de slotwoorden van de Franse minister. Het Vive la 
France, Vive la République had of weggelaten kunnen worden of gevolgd 
kunnen worden door Vive l’Europe.  
Veel van de deelnemers aan de reis gingen die zondagmiddag weer terug 
naar Nederland. 
Samen met Marcel ging ik de volgende dag weer terug naar huis. Het waren 
indrukwekkende dagen. Ik zal ze niet vergeten. Ik ben benieuwd hoe de 
herdenking de komende jaren gestalte zal krijgen, omdat er niemand meer van 
de Oud-Natzweilers in leven is. 
Ik kan alleen maar hopen dat het verder gaat, misschien in nieuwe vorm.  
Het is belangrijk dat zij niet vergeten worden.   
 
 
Gerrit Sleeuwenhoek 
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Fakkelwacht 

 
 
 
Fanfare Korps Nationale Reserve 
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Betty Hoogeveen-Bastiaans en Gerrit Sleeuwenhoek 
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TOESPRAKEN  
 

 
MICHEL HUBREGTSE, Defensie Attache te Parijs 
 

Geachte aanwezigen, 
 
Het is voor mij als defensieattaché in Frankrijk wederom een bijzondere eer 
om vandaag aanwezig te mogen zijn op de jaarlijkse herdenking in Natzwiller.  
 
Dit jaar de eerste herdenking zonder de laatste overlevende na het overlijden 
van Ernst Sillem.  Gisteravond was het heel indrukwekkend, de 
fakkelceremonie bij te mogen wonen. En vandaag het vervolg om te 
herdenken welk onmenselijk leed hier heeft plaatsgevonden. We moeten dat 
blijven doen, herdenken en ook de komende generaties laten zien wat voor 
verschrikkelijks hier is gebeurd.  
 
Sta mij toe parallellen naar vandaag trekken. De tragische gebeurtenissen 
afgelopen maand in Afghanistan en later ook de demonstraties bij de 
opvangkampen in Nederland laten maar weer eens duidelijk zien dat vrijheid 
en verdraagzaamheid helaas niet vanzelfsprekend zijn. Hebben we dan 
helemaal niets geleerd van het verleden?  
 
Een ander voorbeeld, het invoeren van de avondklok in verband met Corona. 
De mensen schreeuwden moord en brand dat ze een paar uurtjes van hun 
vrijheid beroofd waren. Dan denk ik met een zucht aan de mensen die hier 
gevangen zaten en echt beroofd waren van hun vrijheid.  
Gelukkig is vrijheid voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend. Men beseft 
vaak pas wat vrijheid is als het er even niet is. We vergeten soms dat vrijheid 
ook een prijs heeft en dat we erin moet blijven investeren.  
 
Aan ons allen de opdracht om onze vrijheid te blijven koesteren. Ieder op zijn 
niveau, in zijn eigen omgeving, op zijn eigen manier. Maar dat we daarbij de 
boodschap, die we hier vandaag zo pregnant ervaren, voelen, beleven… dat 
die boodschap doorgegeven moet worden, is evident. 
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Sluit niet de ogen maar denk en herdenk. En niet alleen op 4 mei, 15 augustus 
of vandaag. Op een militair ereveld staat voor hen die vochten voor onze 
vrijheid “lest we forget”, opdat wij niet vergeten, en dat geldt hier ook! 
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DINEKE DE GROOT, President Hoge Raad der Nederlanden  
 
In 2020 overleed zoals bekend Ernst Sillem, tot dan de laatste nog levende 
Nederlander die in dit Nacht und Nebel Kamp Natzweiler-Struthof gevangen 
heeft gezeten en de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd.  
 
Het is nu aan anderen om het verhaal dat de overlevenden van dit kamp bij 
leven hebben verteld, door te vertellen aan huidige en toekomstige generaties. 
De verhalen over wat mensen hier is aangedaan, over wie hier zijn 
omgekomen, over de gruwelijkheden die mensen hier moesten aanschouwen, 
de ontberingen die zij moesten doorstaan, het zijn verhalen die moeten 
worden doorverteld, uit respect voor wie hier gevangen zat en om anderen 
ervan te doordringen dat nooit meer mag gebeuren wat hier is gebeurd. 
 
Hoe zorgen we ervoor dat de verhalen van overlevenden over de schendingen 
van de menselijke waardigheid en de menselijke vrijheid nu en in de toekomst 
voor zichzelf blijven spreken? Wat is er nodig om huidige en toekomstige 
generaties ervan te doordringen dat nooit meer mag gebeuren wat hier is 
gebeurd? Daar komt van alles bij kijken. Ik licht er hier één punt uit, het belang 
dat we ons inzetten voor rechtshandhaving. 
 
Na 1945 was er hoop dat daadwerkelijke mensenrechtenbescherming 
wereldwijd zou tegengaan dat misdaden tegen de menselijkheid werden 
gepleegd. Er kwamen, naast de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, internationale verdragen waarin mensenrechten werden neergelegd, 
zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zulke verdragen 
hebben verbetering gebracht in de bescherming van de rechten van mensen, 
zeker de verdragen die ook instrumenten bevatten waarmee de naleving en 
handhaving van mensenrechten zo nodig kunnen worden afgedwongen.  
Op initiatief van Nederland is er in de Europese Unie tegenwoordig een Global 
Human Rights Sanction Regime, een volgend instrument om ernstige 
mensenrechtenschendingen wereldwijd te bestrijden met behulp van sancties. 
Rechtshandhaving van mensenrechten wereldwijd is belangrijk. Ze zijn niet uit 
de wereld verdwenen, ernstige mensenrechtenschendingen zoals 
volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid, foltering, slavernij, 
buitengerechtelijke executies, willekeurige arrestatie en gedwongen 
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verdwijning zoals in dit Nacht und Nebelkamp.  
 
De inzet voor handhaving van mensenrechten heeft meer gezichten dan die 
van juridische instrumenten. Het verder vertellen van de verhalen van de 
overlevenden van dit kamp is er evenzeer een onderdeel van. Die verhalen 
houden hun kracht, ook al kunnen overlevenden ze zelf niet meer vertellen. 
Die kracht wordt versterkt als de feiten voor zichzelf blijven spreken door deze 
plaats van herdenking te laten voortbestaan. Het visualiseren van het verleden 
is een belangrijk hulpmiddel om mensen ervan te doordringen dat het nooit 
meer mag gebeuren.  
 
Deze zomer bezocht ik de zittingszaal waar na de Tweede Wereldoorlog de 
processen van Neurenberg plaatsvonden. Die zittingszaal is niet meer zo 
ingericht als tijdens die processen, maar in de bijbehorende expositie zijn 
voorwerpen en verhalen opgenomen die de feiten voor zichzelf laten spreken. 
Zoals een sobere bank die de Amerikanen lieten maken als de 
verdachtenbank, met een bord erbij waarop staat welke verdachte tijdens de 
processen waar zat op die bank. Vlak naast een bank staan en je realiseren 
waar Göring zat tijdens het proces, dat visualiseert dat ook daders van de 
meest ernstige mensenrechtenschendingen worden berecht. Een ander 
sprekend voorwerp daar is een houten kist met handgeschreven in het Engels 
het adres erop gekalkt, Neurenbergtribunaal. Die kisten werden gebruikt om 
bewijsmateriaal over de mensenrechtenschendingen in de Tweede 
Wereldoorlog naar het tribunaal te sturen, documenten, foto’s, filmmateriaal. 
De inzet van de mensen die dat materiaal toen in Europa verzamelden, in 
kisten verpakten en zorgden dat die kisten bij het tribunaal kwamen, zulke 
inzet is van groot belang om met juridische instrumenten te kunnen optreden 
tegen de ernstige mensenrechtenschendingen van de Tweede Wereldoorlog. 
Een bezoeker die naar die houten kist kijkt en het verhaal erbij leest, wordt 
ervan doordrongen dat je in de uitoefening van je dagelijkse taken eraan kunt 
bijdragen dat plegers van ernstige mensenrechtenschendingen worden 
vervolgd en berecht.  
 
Zo zal ook deze plaats van herdenking voor zichzelf blijven spreken en 
bezoekers ervan doordringen dat ieders inzet van belang en nodig is om de 
menselijke waardigheid en de menselijke vrijheid te respecteren. De verhalen 
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van de overlevenden mogen daarbij niet ontbreken. De herinnering aan de 
mensen die hier terecht zijn gekomen en door de nazi’s verschrikkelijk zijn 
behandeld, eindigt niet als er geen overlevenden van dit kamp meer in leven 
zijn. Het is aan ons om de verhalen van de overlevenden te verbinden met 
onze inzet voor de bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. 
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ERNST STEIGENGA – Ministerie van VWS 
  
Geachte nabestaanden, edelhoogachtbare, collega’s,   
  
In 2020 overleden de 2 laatste Nederlandse overlevenden van dit 
verschrikkelijke kamp. Ernst Sillem en Skippy de Vaal zijn voorbeelden van 
gewone mensen die in actie kwamen tegen het onrecht dat de nazi’s over ons 
land uitstortte.   
 
Ruim 75 jaar ná afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn wij hier bij elkaar 
om de verzetsdaden en het lijden en leed van mensen als Skippy en Ernst te 
herdenken.   
 
Om de gedachte levend te houden dat wij als mensen van alledag een rol 
hebben in het tegen gaan van onrecht, in het tegen gaan van ontmenselijking 
van anderen en het tegen gaan van misdaden tegen andere mensen; 
misdaden om wie iemand is, wat iemand voelt, wat iemand vindt.   
 
Ernst en Skippy zijn opgepakt omdat zij in actie kwamen tegen een regering, 
een overheid die niet alle burgers als gelijkwaardig beschouwde, een 
overheid die niet alle burgers bescherming en ondersteuning bood; sterker, ze 
kwamen in opstand tegen een overheid die specifieke groepen burgers 
uitsloot, opsloot en zo mogelijk vermoordde om wie die mensen waren of 
omdat die mensen zich niet stilhielden bij het onrecht van die overheid.   
Enkelen van u hebben Skippy en Ernst gekend. Enkele van u hebben een 
ouder of grootouder gehad die alhier in onmenselijke omstandigheden 
dwangarbeid verrichtte, hier is omgebracht of het heeft overleefd en 
heeft kunnen getuigen van de wandaden van de nazi’s en hun trawanten.  
Ruim 75 jaar ná bevrijding van Natzweiler – Struthof, met het overlijden van 
de 2 laatste Nederlandse overlevenden gaat herinneren over in herdenken. 
En daarmee komt de vraag hoe we als samenleving de slachtoffers van 
het nationaalsocialisme en de Tweede Wereldoorlog willen blijven 
herdenken.   
 
Een voorbeeld zag ik 2 weken terug als gast bij een herdenking. 2 twintigers, 
de 3de of 4de generatie hielden elk een korte toespraak over wat de herinnering 
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van hun grootvader of overgrootvader aan de oorlog voor hen betekent, en de 
waarde die de herdenking voor hun en hun familie heeft. Daarna legden ze 
ieder met hun vaders en grootvaders een krans.   
Herdenken is een individuele aangelegenheid en ook een collectieve ervaring. 
Voor ons als individu kan herdenken het gemis zijn van de warme hand van je 
opa op je gezicht, de por in je zij van je broer, de kus van je vriendin of het 
gemis van je moeder of vader in een moeilijke tijd.   
Met elkaar herdenken is omdat we nooit meer willen een overheid die niet voor 
ieder van ons onze rechten respecteert. Met elkaar herdenken is omdat we 
niet willen en niet zullen vergeten wat is gedaan en als gevolg daarvan is 
doorstaan door grootse mensen als Ernst en Skippy.  
 
Dank u wel. 
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Øystein Sørbye – Voorzitter Noorse Natzweiler Dachau Vriendenkring 
 
 
◦ Dear friends, we stand on a place that has formed our way of feeling and 
thinking. What happened here 77-78 years ago, was not only a crime against 
humanity, but also has an inpact on all if us that stand here. On the second 
and the third generation and the ones that will follow. We are carriers of a 
legacy of our fathers and grandfathers, that we have to give on to the ones 
coming after us. 
◦  
My father was 19 when he started on the Technichal College in Trondheim on 
September 1rst 1939, the same day as Germany invaded Poland. 
◦  
On April 9th 1940 he saw the Germans occupying Trondheim and as a Radio 
amateur he took his equipment with him to serve in the Norwegian army to 
fight against the invaders. 
◦  
After two months the fighting was over, and the Government had fled to 
England with the King. 
◦  
He was asked by a fellow student to run a radio sender informing England on 
German activity in the Trondheim area. After 9 months of activity in 1941 the 
group was discovered, of the eight members who were sent to Natzweiler, only 
three survived, of them my father Haakon and Claes’ father Egil after 3 1/2 
years of imprisonment. 
◦  
Of the 506 Norwegian NN prisoners, 250 did not survive. The ones who 
returned, surviving living hell and evil, tried to restart life, often without talking 
about their experience. Others were able to talk. 
◦  
My father started talking 40 years after the war. He told his story to youth who 
visited the camps, and his recurring nightmares of being chased by German 
Soldiers stopped. 
◦  
My engagement in the Amicale has been a wish to understand him better and 
a wish to validate his effort to fight for the freedom of his country and for the 



 21 

suffering that he endured. 
◦  
Nie wieder, never again, nooit meer. 
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RUTGER BAKELS – Voorziter Vriendenkring van Oud-Natzweilers 
 
 
Dames en heren,  
 
Wij kwamen hier vandaag in vrijheid aan in comfortabele auto’s. We zijn niet al 
jaren uitgehongerd, we zijn niet al kapot geslagen. Verkeren niet in 
doodsangst. Wij kunnen vandaag ook weer naar onze huizen of hotels rijden.  
 
Onze zielen kunnen niet bij de verschrikkingen die de gevangenen hier 
doormaakten komen. Onze woorden zijn hol, ontoereikend, irrelevant. Ons 
past slechts stilte.  
 
Als ons slechts stilte past dan zijn de woorden van een ooggetuige passend. 
Mijn vader beschreef in zijn boek “Nacht und Nebel” hoe hij hier aankwam. 
 
Ik neem u in zijn woorden mee naar 10 juli 1943, waarbij ik zijn beschrijving 
met het oog op de tijd zeer fors inkort. 
 
 
 
“ De trein begon te remmen. Station Rothau. De trein stopte.  
 
Op het perron zagen wij SS met het geweer in de aanslag, buiten het station 
een reeks kleine vrachtauto’s… …  
…. 
 
Ook aan de niet-perronzijde van de stilstaande trein bleek SS opgesteld… 
…. 
 
Halsoverkop moesten wij de trein uit tussen een cordon bewapende SS met 
honden ….  In looppas, gestompt, geschopt renden we naar de 
vrachtwagentjes, met zeil overdekt. Per wagentje werden we op elkaar gepropt 
en geranseld tot er geen mens, behalve één SS, meer bij kon. Het achterzeil 
ging dicht, we zagen niets meer. Toen startte de auto en sprong met een ruk 
vooruit, we vlogen tegen de SS-er aan die brulde, vloekte, stompte … 
 
Kennelijk gingen we steil omhoog via haarspeldbochten… bij elke bocht 
vlogen we heen en weer. Hoger en hoger … 
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Woest hondengeblaf in de verte, dichterbij, vlakbij, luide stemmen. De wagen 
stopte. Het zeil ging omhoog. Een grote hoeveelheid SS met honden aan de 
lijn stond rondom onze auto, de andere auto’s die bleven komen … 
En toen werden we het KL Natzweiler binnengejaagd, geslagen, geranseld, 
uitgevloekt, toegekrijst…. Als vee naar het slachthuis. 
 
De Empfangszeremonie was veel erger dan die in Amersfoort een jaar 
tevoren. Ik begreep: dit is een dodelijk KZ.  
 
Naakt uitkleden, alles afgeven … Hoofdhaar, okselhaar, schaamhaar weg, met 
ouderwetse scheermessen en botte tondeuses die ook haren uitrukten en 
wonden maakten. Lysol erover. Kampkleding: een soort hemd, …, een broek, 
voetlappen, houten kleppers. … Onze pakken waren met brede rode 
verfstrepen beschilderd, op de rug een kruis, NN aan weerszijden ervan en 
ook … op de dijen.  
Al deze formaliteiten gingen vergezeld van het gebruikelijke gekrijs, 
vuistslagen, knuppelslagen, trappen. 
 
Diep rampzalig, onze koppen vlekkerig gemillimeterd, de lompen zo goed 
mogelijk om de voeten gewikkeld, struikelend op de meestal defecte kleppers, 
elkaar niet of met moeite herkennend, ijlden wij naar de appelplaatsen waar 
men ons de exercitie bijbracht: … hier in Natzweiler ging het meteen keihard 
toe. Wee degenen die hier het Duitse exerceren nog moesten leren. Na uren 
… werden we opgesteld voor het massale avondappel.  
 
Door Das Tor, ver boven ons, zagen wij de buitencommando’s 
binnenmarcheren : marionetten, fabuleus in de maat, … eindeloze colonnes, 
hier en daar bloedende koppen, een huiveringwekkende spookschare uit een 
andere wereld. 
 
En als laatste colonne… de wespen.  
Mannen niet rood beschilderd, maar geel. Overal. Van boven tot onder 
horizontaal met gele ringen geverfd. Niet één van hen was onbeschadigd. 
Velen liepen kreupel. Bloedvlekken op de broek, vooral de dijen, van achteren, 
en op de mouwen. Bloed in de gezichten, op de kale hoofden. Velen over de 
schouders van hun kameraden. Ze marcheerden slecht, het was een 
krampachtig strompelen. Wij hoorden daarboven de knuppels dof dreunen.” 
 
 
 
De aankomst in Natzweiler …. Onze zielen kunnen niet bij de verschrikkingen 
van deze plek komen. 
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Floris Bakels kwam hier aan na drie eerdere gevangenissen en kampen te 
hebben overleefd. Na Natzweiler zouden er nog vier volgen. Op 29 april 1945 
werd hij in Dachau door het Amerikaanse leger bevrijd. 
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INTERNATIONALE HERDENKING – ZONDAG 12 SEEPTEMBER 2021  
 

 

 
 
TOESPRAKEN 

 
Pierre ROLINET, oud-gevangene en erevoorzitter Franse Vriendenkring 
 
Ladies and gentlemen, dear friends,  
 
For some time now, I have been honored to speak at ceremonies at Struthof. 
This honour is perhaps due to my old age, but it is, above all, due to the 
gradual disappearance of my comrades, former Resistance fighters and 
deportees.  
 
Today, only two of us who were deported to this camp are able to participate in 
this ceremony.  
During the past year, we mourned André Marchiset, but also Kjell Andersson, 
a Norwegian deportee, and Ernst Sillem, a Dutch deportee and president of 
the Dutch Natzweiler Deportees Asspociation. With Kjell Andersson and Ernst 
Sillem, the last Norwegian and Dutch deportees are leaving us.  



 26 

 
I have testified, like others, and told how in this place, once a peaceful 
mountain pasture, we went through an unimaginable ordeal, annihilated by a 
Machiavellian organisation in which our identity was replaced by a number, we 
were at the total mercy of other humans, "SS" or Kapos, who had the right of 
life or death over each of us. 
 
We must honour the voice of the dead, of the tens of thousands of dead who 
now populate this place to proclaim, before disappearing, the pain of the 
despised, dehumanised, tortured human being. Some were lucky enough to 
survive. It was the only unexpected thing about this hyper-organisation. 
 
Here in Natzweiler, in Dachau or in the Allach Kommando, I have seen the 
worst. But it is the best that I want to keep in mind despite the wounds and the 
nightmares that still follow me. I will always remember the brotherhood, the 
mutual aid and the solidarity that reigned among some of us. In spite of the 
decline, the difficulties of daily life and the hunger, we supported the weakest 
people by allowing them to survive and to remain human beings. 
 
I have found in our European commitment, this spirit of fraternity and mutual 
aid which has always enabled us to endure our ordeal. I am happy that we are 
gathered here today from the Netherlands, Luxembourg, Norway, Great Britain 
and many other countries to honour these men and women who, through love 
of their country, of democracy but also love of humans with a capital letter 
« H », wanted to stand firm against Nazi totalitarianism. 
 
With some other survivors, we decided to testify in order to explain to the world 
how men in the 20th century, in a civilised country, could have allowed 
themselves to be conditioned and commit these crimes. We testified wherever 
our paths led us. In small towns as well as in big cities, with young people as 
well as with adults. Today, our voices are fading while nationalism, hatred of 
others, is reborn, while our democratic societies are disrupted and 
communitarianism prevails in some places over living together. It is, dear 
friends, your mission today. The mission to defend a project of society where 
man is a brother to man and not a wolf to himself. 
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Here, at the CERD, I know this task is ensured thanks to the commitment of 
the French State and other partners, but it is up to each of you, in your own 
lives, to pass down this tragedy and to defend the freedom for which many 
people have given their blood.   
 
Nothing can be taken for granted, we must be very vigilant. 
Thank you for your attention. 
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FREDERICK HAROLD HABGOOD  
 
Frederick Harold Habgood was born in London on November 30th 1922. 
 
In 1943, he enlisted in the RAF, service number 1602535. He went to Canada 
as part of the British Commonwealth Air Training Plan. He has been trained as 
bombardier on the Avro Lancaster. When he returned to England, he has been 
assigned in June 1944 as a Navigator Sergeant on 550 Squadron.  
 
On July 28th, in the evening, 494 Lancaster aircrafts, including Frederick 
Haagood's one (NE 164) took off from several bases in Yorkshire. Their goal: 
the destruction of the Bosch factory in Stuttgart. Over Strasbourg, Sergeant 
Habgood's plane was chased by a Messerschmitt 110.  
Hit by the fire, with one wing on fire, the bomber crashed in the Ottrott area 
(Bas-Rhin, Alsace). The pilot and co-pilot were killed but the rest of the crew 
managed to parachute out. 
Three of the airmen were captured and interned in a camp in Poland. A fourth 
has been rescued by the resistance. 
 
Sergeant Habgood managed to hide in Ottrott but was soon captured by the 
Gestapo. Interned very briefly in the Schirmeck camp, he was then transferred 
to the Natzweiler camp where he was executed by hanging on July 31st 1944. 
He was 21 years old. 
 
In August 2018, during maintenance work in the ash pit (Fosse aux cendres), 
Anna Bernard, a temporary worker at the European Centre on Resistance and 
Deportation, found in the ground an identity chain bracelet. 
 
On the chain bracelet, with the RAF insignia, appears the name of Frederick 
Habgood as well as his service number. It is not a regulation plate. 
 
Sergeant Habgood was still considered missing by the British authorities as his 
body was never found. This discovery proves that he was cremated in the 
camp's crematorium and his remains thrown into the ash pit. 
 
The publication of this discovery on the social networks snowballed and 
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crossed the English Channel. Thanks to an association of British veterans, we 
were able to identify the family of Sergeant Habgood and to create the contact 
which allows us to meet here today. 
 
77 years later, we will have the honour and pleasure of presenting this 
precious object to his family. I call on the Minister Delegate for Remembrance 
and Veterans, attached to the Minister for the Armed Forces.   
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PAUL HABGOOD – neef van sergeant Habgood 
 
Good morning to everyone here today, 
 
On the 29th July 1943, my uncle Fred wrote to his parents in England from his 
Royal Air Force training base in Canada.  He had just visited his Auntie and 
Uncle who had emigrated to Canada some years earlier.  
 
I quote: 
‘...I was able to visit Aunt Gladys and Uncle Harry for a few hours.  They gave 
me a bracelet with RAF wings and my name and number engraved on it for a 
graduation present.  I was very sorry to say good-bye and hope that I shall be 
able to see them again after the war…’ 
This was never to be.    
 
Fred finished his training and returned to England to work as a navigator on 
the Lancaster bombers. A year to the day after Fred had written that letter to 
his parents, 29th July 1944, his plane was shot down over Ottrott.  
Fred never made is back to England. 
 
Growing up I never knew much about Uncle Fred, my father never talked 
about what had happened to him or what happened during the war. It wasn’t 
until the bracelet, which he talked about in his letter, was discovered here in 
the ash pit at Struthof that the true significance of his tragic death become 
apparent to us as a family.  He was a prisoner of war; he should never have 
been executed but Fred’s death is just one of the many injustices that war 
brings and he is one of thousands who lost their lives here at Struthof. 
 
We are eternally grateful to the staff at Struthof and are honored to be invited 
here today.  We would like to thank everyone for your efforts in helping to 
reunite us with Fred’s bracelet and enabling us to understand what happened 
to Fred and allow his memory to live on, especially René who has 
communicated with us regularly and welcomed us here on several occasions. 
 
We feel that at last we are bringing Fred home. 
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VERSLAG CIN (INTERNATIONAAL NATZWEILER COMITE) 
 
Op vrijdag middag 9 september jl. vond de jaarlijkse vergadering van het CIN 
plaats in het CERD (Centre Européen du Résistant Deporté). 
 
Aanwezig waren 3 leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de 
vriendenkringen uit Italië (video), Noorwegen, Nederland, Frankrijk en 
Luxemburg. De voorzitter Jean-Marie Muller moest vanwege een 
familiebijeenkomst verstek laten gaan. 
 
Het overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren 2019-2021 werden 
voorgelezen door de Secretaris-Generaal, Claes Reksten (Noorwegen). De 
Penningmeester, Lex Huss (Luxemburg) gaf een toelichting op de 
jaarverslagen en een prognose voor 2022. 
 
Door de pandemische tijd zijn er geen activiteiten ontwikkeld. De laatste 
activiteit was de gezamenlijke herdenking in september 2019 waarbij de 
secretaris-generaal van de Raad van Europa Thorbjørn Jagland en de 
Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Raymond Knops, 
aanwezig waren. 
 
Hierna trad het gehele dagelijks bestuur af. Vicevoorzitter, Marjolijn de Loos, is 
verzocht de taken van de voorzitter ad interim waar te nemen. Zij krijgt de 
opdracht, samen met Lex Huss, penningmeester en waarnemend secretaris-
generaal, nieuwe statuten voor te bereiden. Beiden aanvaarden dit verzoek. 
 
Een Raad van Bestuur wordt samengesteld uit de voorzitters van de 
verschillende vriendenkringen. Voor Nederland is dit Rutger Bakels, 
Noorwegen draagt Øystein Sørbye voor, Frankrijk benoemt Jean-Luc Schwab, 
voor Luxemburg wordt het Pierre Huss en Italië stelt Angela Berzuini voor.  
Het Fort Queuleu, een fort bij Metz, waar bij uitstek, de Franse gevangenen 
uitermate wreed gemarteld werden alvorens ZIJ naar Natzweiler gestuurd 
werden, wordt vertegenwoordigd door de Franse vriendenkring. 
Zij allen worden benoemd. 
Hierna sluit de Secretaris-Generaal de vergadering. 
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VRIENDENDAG GEDENKPLAATS HAAREN 
 
Op zaterdag 23 oktober jl. vond de vrienden dag van kamp Haaren plaats in 
het Beekvliet Gymnasium te Michielsgestel. Deze locatie werd geheel 
belangeloos door de rector Carla Faassen aangeboden omdat na de brand 
van zomer 2019 alles wat met het oude kamp te maken had, verwoest was.  
 
Deze middag was de laatst overlevende oud-gevangene, mevrouw Marie 
Blommaert, inmiddels 100 jaar, aanwezig. Zij stak samen met kinderen de 
gedachtenis kaars aan. Bij de afbeelding van de toegangspoort naar het vm. 
kamp werd een krans gelegd. Hierna werd gezamenlijk het Wilhelmus 
gezongen. 
 
De voorzitter Jan Pommer gaf een overzicht van de activiteiten over de 
afgelopen periode. De brand en de coronamaatregelen maakten dat er weinig 
gebeurde in de afgelopen periode. Inmiddels zijn er wel vergaande plannen 
over Haarendael met de nieuwe gemeente (Haaren is samengevoegd met 
Oisterwijk). 
 
Ellen van Kempen (cineaste) maakte in opdracht van de vriendenkring een film 
over dit kamp. Drie laatste overlevende verzetsstrijders kwamen ruim aan het 
woord zoals ook enkele andere betrokkenen. Veel aandacht ging uit naar de 
gijzelaars van Beekvliet. Er bestaat immers een nauwe samenwerking tussen 
de beide stichtingen. 
 
Na de film lichtte de projectleider van de gemeente Oisterwijk de plannen van 
sloop tot herbouw toe.  
 
In de Boerderij Beekvliet waar de tentoonstelling ‘Gegijzeld maar niet 
verslagen’ werd deze middag onder het genot van een hapje en drankje 
beëindigd. 
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UIT DE KRANT 
 
In de DNA van dinsdag 31 Augustus 2021 staat een artikel over de 
opgravingen in de steengroeve.  
 
Een deel van de steengroeve is redelijk bewaard gebleven dankzij het feit dat 
dit geen bezit van de gemeente was. Dit deel werd ‘vergeten’ en dus bewaard! 
Het verderop gelegen deel werd door de gemeente met bulldozers ‘bewerkt ‘ 
toen de weg hierboven aangelegd moest worden. 
 
 

 Een vooronderzoek vond plaats in de maand augustus en kwam tot een einde 
op 27 augustus jl. Een 20-tal archeologen en studenten hebben onder leiding 
van Michaël Landolt (achterkleinzoon van een Franse oud-gevangene) hier 
van alles opgegraven. Zoals zij zeggen, “de aarde begint te spreken”.  
  
Deze steengroeve van Natzweiler werd door de Nazi’s geopend vanwege het 
bijzondere roze graniet. Dit graniet moest dienen voor de bijzondere projecten, 
monumenten van het “Reich”. In het begin stonden er weinig gebouwen in de 
steengroeve. Pas in 1943 kreeg deze een economische waarde. Hier werden 
nu ook defecte vliegtuigmotoren ontmanteld en de ‘goede’ onderdelen werden 
bewaard. De archeologen hebben gereedschap zoals vijlen en stukjes metaal, 
duidelijk afkomstig van vliegtuigen, gevonden en veiliggesteld.   
  
Vorig jaar zijn er plekken gevonden waar machines in drie uitgehakte ruimtes 
in de rotsen stonden. Men weet echter nog steeds niet of de vliegtuig-
onderdelen op deze plek verwerkt werden.  Al deze stukken zullen beoordeeld 
gaan worden.  
  
In een gebouw, nog steeds in relatief goede staat na 80 jaar, bevindt zich een 
oude smederij.  
  
Een enorm werk staat deze winter te wachten om de bebossing terug te 
brengen zodat de ruïnes weer zichtbaar worden.  
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Veel vragen rijzen op. Waartoe dienden de gebouwen, wat deden de 
gevangenen?  
In DNA van … staan ook nog 2 artikelen over de terugkeer van de 
Nederlanders en Noren om hun oud gevangenen te herdenken en een verslag 
van de internationale herdenking op zondag. 
 
Al deze artikelen zijn in het bezit van de redactie. Mocht iemand een kopie 
willen hebben laat het ons weten.  
 
 
Michael Landolt is zeer benieuwd of er binnen onze vriendenkring nog 
informatie over de steengroeve bekend is. Zo ja, meld dit dan bij de redactie 
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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. 
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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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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