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VAN DE REDACTIE:

Beste allen,
Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2020.
In alle opzichten was het een zeer bijzonder jaar. De corona pandemie heeft
ons leven behoorlijk overhoopgegooid…
Maar voor onze stichting is er meer ingrijpends gebeurd. Wij hebben vele
dierbaren verloren.
Met het overlijden van onze voorzitter Ernst Sillem op 17 oktober van dit jaar
komt er een einde aan een tijdperk. Met hem is de laatste Nederlandse
overlevende van Natzweiler-Struthof heen gegaan. In besloten kring van zijn
grote familie werd in Frankrijk afscheid van hem genomen.
Maar wij verloren al op 17 maart jl. Wiepkje Couperus, weduwe van Velo
Bierman. Helaas moest het afscheid in kleine kring plaatsvinden n.a.v. de
corona maatregelen.
Op 26 juli jl., na in mei zijn 98 ste verjaardag met een stortvloed van
felicitatiekaarten gevierd te hebben, overleed Skippy de Vaal. Met een mooi
en intieme bijeenkomst werd afscheid van hem genomen.
Op 23 Oktober jl. overleed Bep Koet, weduwe van Jan Koet. In kleine kring is
afscheid van haar genomen in haar dierbare kerk te Bussum waarna zij te
ruste gelegd is bij haar Jan.
Aan ons nu de taak om het gedachtengoed van de oud-Natzweilers door te
geven.
Graag horen wij of er ideeën zijn voor de toekomst.
Schrijf alvast in de nieuwe agenda dat de Natzweiler reis 2021 gepland staat
van 09-13 september 2021.
De herdenking in Amersfoort zal begin november plaats vinden. De exacte
datum staat nog niet vast. Zodra deze bekend is melden wij dit op onze
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website en de volgende nieuwsbrief.

De redactie wenst u allen een mooi, gezellig en vooral gezond kerstfeest.
Opdat 2021 in alle opzichten een gelukkiger jaar mag worden voor iedereen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
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MEDEDELINGEN:
a. Bedankjes
b. Familieberichten
Op 17 oktober jl. overleed onze voorzitter Ernst Sillem in Carpentras,
Frankrijk. De crematie vond aldaar plaats in besloten kring. Wij wensen zijn
grote familie veel sterkte met dit verlies.
Bep Koet, weduwe van Jan Koet, overleed op 23 oktober jl.. De stichting
wenst Joke en Sophie veel sterkte. Dat de mooie herinneringen hen tot steun
zullen zijn.
c. Overige
Comité 4 en 5 mei: 75 JAAR VERENIGDE NATIES
Den Haag, 15 oktober 2020 – Op 24 oktober is het 75 jaar geleden dat de
Verenigde Naties werden opgericht, vlak na het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede
en veiligheid waren belangrijke oprichtingsidealen. In dat licht wordt op
verschillende manieren aandacht besteed aan het 75-jarig jubileum van de
VN.
Op de website vrijheid.nl zijn 75 persoonlijk verhalen te lezen en te beluisteren
van mensen die in de praktijk te maken hebben gehad met het werk van de
VN; persoonlijke verhalen over vredesmissies, vluchtelingenhulp,
voedselprogramma’s en mensenrechten. Het zijn persoonlijke optekeningen,
ook kritische noten maar vooral getuigenissen van solidariteit, samenwerking
en medemenselijkheid.
Buitententoonstelling Lange Voorhout
Deze verhalen staan ook centraal in de gratis toegankelijke tentoonstelling op
het Lange Voorhout in Den Haag. Een opvallende 100 meter lange kleurrijke
stapeling van verhalen in woord en beeld. De 75 getuigenissen worden
afgewisseld met indringende levensgrote portretfoto’s van de jonge fotograaf
Mafalda Rakoš. De tentoonstelling loopt van 17 oktober t/m 29 november
2020. Vanaf 17 oktober zijn delen van de tentoonstelling ook te zien in
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Maastricht, Zwolle, Leeuwarden, Lelystad, Utrecht, Haarlem en Middelburg. In
die steden staan enkele van de fotozuilen met de levensgrote portretten.
Tv-programma 75 jaar VN
De NOS registreert de viering van 75 jaar Verenigde Naties in de hal van het
Vredespaleis in Den Haag. Het programma wordt ingeleid en afgesloten met
beelden van de toespraak die de Koning eerder hield tijdens de (digitale)
viering van 75 jaar VN tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties. Koningin Máxima gaat in een videoboodschap in op het belang van
goede en veilige toegang tot financiële diensten om mensen betere kansen te
geven op economische en sociale ontwikkeling. Zij is sinds 2009 speciale
pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor
ontwikkeling.
Vanuit het VN-hoofdkwartier in New York levert VN-secretaris-generaal
António Guterres een bijdrage en presentator Saïda Maggé interviewt Karel
van Oosterom (van 2013 tot medio 2020 Permanent Vertegenwoordiger van
Nederland bij de VN) en Jahkini Bisselink (tussen 2017 en 2019 de
Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de VN). Tijdens de uitzending is
niet alleen aandacht voor de geschiedenis, maar vooral ook voor de waarden
van de VN, aan de hand van persoonlijke verhalen. Die verhalen worden
ondersteund door muziek van een groot aantal artiesten: Jeangu Macrooy,
Giovanca, Douwe Bob, Maan, Ntjam Rosie en Bastiaan Everink. Acteur Benja
Bruijning is de verteller.
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IN MERORIAM ERNST SILLEM
Ernst Sillem (14 juli 1923 – 17 oktober 2020)
Geboren in Baarn, oudste van 5 kinderen. Gaat naar het Baarnsch Lyceum en
heeft een zorgeloze jeugd.
Ernst zit in de eindexamenklas als de Duitsers Nederland binnenvallen.
Samen met zijn goede vriend Jaap van Mesdag begint hij met verzet tegen de
Duitsers. Ze stelen munitie, willen een opslagplaats, opblazen met een
zelfgemaakte bom. Het komt er niet van want deze opslagplaats werd
voortijdig opgeruimd. De bom heeft hij bewaard voor een ander doel, maar dat
kwam er niet van.
Op een nacht is hij zijn schoolgebouw in geslopen na een ruit ingeslagen te
hebben. Hij was gewapend met een jampot en een kwast. In deze jampot
heeft hij de inktpotten uit de diverse lokalen geleegd. Daarna kwastte hij
allerlei Duits onvriendelijke leuzen her en der op de muren en ramen door de
hele school. Na afloop is hij in de bibliotheek met zijn knijpkat gaan lezen
totdat de ‘spertijd’ voorbij was. Via een andere weg dan op zijn heentocht is hij
weer zijn slaapkamer ingeklommen en gaan slapen. De volgende ochtend
natuurlijk grote consternatie op school dat dit gebeurd was. De politie zet groot
in met honden om een spoor van deze ‘dader’ te vinden. De leerlingen worden
verhoord, ze krijgen een dictee met de spelfouten die hij er bewust in gemaakt
had. Tot in Friesland wordt over deze daad gesproken. Dat merkte hij toen hij
op 6 februari 1941 de Elfstedentocht reed. Hij hield zijn mond, zelfs zijn goede
vriend Jaap wist er niets van.
Maar Ernst vindt dat hij meer moet doen tegen de Duitsers. Samen met Jaap
van Mesdag maakt hij plannen om naar Engeland te gaan om dan in dienst te
treden. Zo kun je tenminste officieel oorlog voeren was hun gedachte.
Op 31 augustus 1942 vertrekken de 2 vrienden uit Goeree Overflakkee in een
Canadese kano en een 2-tak motortje aan hun tocht over de Noordzee.
Helaas slaat het weer om en worden zij uiteindelijk ‘gered’ door een Duits
oorlogsschip. Zij belanden eerst in het ‘Haagse Veer’ een gevangenis in
Rotterdam, daarna worden zij overgedragen aan de rivierpolitie. Hierna
vervolgt de tocht naar PD Amersfoort. Dit was een berucht slecht kamp waar
zij voortdurend honger hadden, zware arbeid moesten verrichten. Hij zegt dat
hij kleermaker is en komt dan in het ‘strozakken commando’ waardoor hij
binnen kon werken en niet buiten in de kou. Hij verzint van alles om maar aan
eten te komen. Maar van zijn principes wijkt hij niet af. De vader van Jaap
bezoekt te kampcommandant met het verzoek ze niet zo slecht te behandelen
want het zijn maar ‘kwajongens’. Hierop moeten zij op het matje komen.
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Beiden hadden er geen moeite meer te vertellen waarom zij naar Engeland
wilden en om welke reden!! Dit maakte het alleen maar slechter voor hen en
ze werden in een strafcommando geplaatst. M.a.w. het werd erger voor hen.
Ernst wordt later op 16 januari 1943 overgeplaatst naar Vught. Onderweg op
het station van Utrecht (op weg naar Natzweiler) weet hij de aandacht te
trekken van een jonge vrouw voor het briefje dat hij op de grond had gegooid.
Dit eerste ‘smokkelbriefje’ is ook bij zijn ouders beland. Zo wisten de beiden
families waar de 2 vrienden heen gingen.
Eind juni 1943 gaat Ernst samen met Jaap via Amersfoort op transport naar
Natzweiler. Van dit moment af zijn zij Nacht und Nebel gevangenen. Zij
krijgen geen voedselpakketten meer, mogen niet schrijven of post ontvangen.
Niemand mag weten waar zij zijn, of zij nog leven. Ze moeten opgaan –
verdwijnen - in de nacht en nevel... Hier wordt het leven voor Ernst en zijn
medegevangenen verschrikkelijk. Het klimaat is er hard, sneeuw en vorst in de
winter bloedheet in de zomer. Nergens was er schaduw, geen bomen om
onder te schuilen. De eerste 4 maanden werkt hij in de beruchte steengroeve
waar vele doden zijn gevallen. Na deze tijd wordt hij hulp-elektricien. Maar ook
in dit commando vallen vele doden. Een Elzasser, die zijn baas was, zorgde
voor extra eten en dat heeft hem door deze periode geholpen.
Op 5 september 1944 wordt hij weer op transport gesteld, nu naar Dachau. Ze
krijgen voor 2 dagen proviand mee maar zijn 3 tot 4 dagen onderweg, een
helse tocht. Ernst wordt na de eerste nacht in Dachau direct doorgestuurd
naar Allach, een buitencommando van Dachau. Ook daar werkt hij weer als
elektricien. Eind januari 1945 wordt hij, dan al besmet met vlektyfus,
teruggestuurd naar Dachau. Uiteindelijk is hij 10 dagen buiten bewustzijn.
Op 29 april 1945 wordt Dachau bevrijdt door de Amerikanen. Nederland deed
aanvankelijk niets om de politieke gevangenen te repatriëren. Pas een maand
later keert hij terug met de groep Pieké.
Na de oorlog neemt hij het leven weer op en spreekt weinig over die periode.
Hij haalt zijn rijbewijs en wordt chauffeur bij het Rode Kruis in Utrecht. Later
gaat hij aan de slag bij de KLM als personeelsmedewerker. Hij wil liever naar
het buitenland. Het lukt hem een visum voor Marokko te krijgen waar hij 28
jaar een citrusplantage runt. Hij krijgt met zijn 1e vrouw 6 zonen. Ernst moet
tenslotte alleen voor de kinderen zorgen omdat zijn vrouw ziek wordt. Nadat
de plantage door de staat Marokko genationaliseerd is vertrekt hij berooid naar
Frankrijk. Maar hij gaat niet bij de pakken neerzitten en bedenkt hoe hij in korte
tijd geld kan verdienen. Dat wordt een konijnenfokkerij in de Ardèche.
Uiteindelijk verkoopt hij deze en gaat naar de Provence waar hij een ruïne
koopt en deze zelf verbouwt tot een comfortabele woning. Hier woonde hij nog
vele jaren tot vlak voor zijn overlijden.
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Ook moet Ernst het verlies van één van zijn zonen verwerken. Hij is een stille
steun voor zijn schoondochter en haar zoon, zijn kleinzoon.
Ernst is een blijmoedig en positief ingesteld persoon. Als hij op zijn leven
terugkijkt vindt hij dat alles leerzaam is geweest. Voor hem is het leven een
soort school. “Het is net of je telkens weer voor één of andere overgang of
proefwerk staat waar je je doorheen moet worstelen. En als je het gedaan
hebt, heb je vakantie en dan begint het weer opnieuw”.
Wat Ernst erg bij staat is ‘hongerlijden’. Hij merkte in zijn omgeving dat er
mensen honger leden. Daarom heeft hij het initiatief genomen een voedselban
in Carpentras (Provence) op te richten. Hij was verbonden, eerst als vrijwilliger
bij de organisatie ‘Resto du Coeur’. Uiteindelijk is hij daar meer dan 15 jaar
voorzitter van geweest.
Als oud student aan de Deventer Landbouw Hogeschool bleek zijn band met
de natuur sterk. Zo was hij ook vele jaren actief in het behoud van landelijk en
stedenbouwkundig erfgoed in de Provence. Hij was lang actief bij de
organisatie ‘Soleil Vert’.
Na het overlijden van Piet Bouwens in 2009, voorzitter van de Vriendenkring
van Oud-Natzweilers, is hij de voorzitter geworden. De vriendenkring heeft tot
doel de belangen van de oud-gevangenen en hun families te behartigen, zorg
en steun te verlenen daar waar nodig, de herdenkingen in Natzweiler zelf en
Nederland te organiseren, representatieve taken en gesprekspartner te zijn
naar buiten toe, zoals de zusterorganisaties, het 4&5 mei comité e.d..
Ernst vindt educatie heel belangrijk en heeft daarom mee gewerkt aan het
project ‘Geen Nummers maar Namen’. Hij heeft 2 leerlingen van het Baarnsch
Lyceum uitgebreid geholpen en geholpen, hun vragen beantwoord, tijdens hun
onderzoek.
In Frankrijk is hij geportretteerd in een documentaire ‘La Voix du Reve’ over dit
‘vergeten kamp’. Samen met een andere Franse oud-gevangene komt hij
uitgebreid aan het woord. Deze documentaire heeft als doel meer bekendheid
te krijgen voor, ook in Frankrijk, dit onbekende kamp.
Jaarlijks ging Ernst mee met de herdenkingsreis naar Natzweiler. Hij sprak hier
uitgebreid met meereizende jongeren.
Afgelopen jaar werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en
heeft Staatssecretaris Knops hem de versierselen uitgereikt.
Hij laat 5 zonen, vele klein- en achterkleinkinderen achter.
Wij allen zullen hem ook missen.
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Zijn van motto was:
“Every cloud has a silver line”
Drager van:
- Verzetsherdenkingkruis
- Natzweilerkruis
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
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NIEUWS UIT FRANKRIJK
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Reacties n.a.v. het overlijden van Ernst SILLEM
Roeland Böcker
Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa te
Straatsburg
Deze heren driemaal ontmoet te mogen hebben was niet alleen een eer, maar
ook anderszins een bijzondere ervaring. Aan de levenskracht die beide
mannen uitstraalden – ieder op zijn zeer eigen manier – kunnen wij alleen
maar een voorbeeld nemen. Beiden hebben een zeer gezegende leeftijd
bereikt en ik ben ervan overtuigd dat zij rusten in vrede.
Joost van Bodegom
Wat een triest bericht Marjolijn, een groot verlies voor jullie. Gecondoleerd en
sterkte ermee. Een bijzondere man met wie ik een goede band had na de
bezoeken. Met name ook omdat hij uit een bekende vogelaars familie stamt
die in de vorige eeuw all over the world onderzoeken deed.
Marieke Riesmeijer
Oud-medewerker Defensie Bureau Nederlandse Ambassade te Parijs
Wat een verdrietig nieuws. Ik kreeg gisteren bericht van Sander dat Ernst is
overleden. Het was bijzonder om deze bijzondere man te mogen ontmoeten.
Thom Kluck
Voorzitter vriendenkring van Neuengamme
Wat een verlies van jullie Ernst Sillem. Je had het nog over hem deze week.
Nationaal Comite 4&5 Mei
Lieve woorden van Nienke Majoor, Robin de Ronde en deze van Alexandra
Rosetti
Gecondoleerde met het overlijden van Ernst. Sinds 2013 heb ik het voorrecht
de kransleggers te begeleiden bij de Nationale Herdenking op 4 mei. Het was
mooi om hem in 2017 te mogen meemaken. Na het recente wegvallen van
Skippy zal dit een grote klap zijn voor de stichting en ook voor jouzelf, die altijd
zo goed voor ze zorgde en ze beschermde.
Gerrit Assies
Secretaris vriendenkring van Neuengamme
Namens ons bestuur wil ik graag onze condoleance overbrengen.
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Ik zag een nieuwsbericht over hem. Bijzonder verhaal en we mogen dankbaar
zijn voor mensen zoals hij die heel nadrukkelijk zich ingezet hebben om ons te
informeren en ons te helpen blijven herinneren.
Familie Shahl – Hotel Restaurant La Fischhutte
Nos très sincères condoléances
Marcel Floor
Ministerie van VWS
Bijzondere vent die Ernst, ik zal zijn veerkracht, zichtbaar in vele opzichten niet
snel vergeten. Mooi hoe je op hoge leeftijd zo’n uitstraling van (ondeugende)
gentleman kunt hebben. En toch bijzonder om, na alles wat hij doorstaan
heeft, op zo’n hoge leeftijd te overlijden.
Het is nu aan ons om de fakkel te dragen en door te geven. Je hebt de
afgelopen jaren een goede groep gekweekt, die er ieder voor zich en op zijn
eigen wijze toch hetzelfde inzit: deze mannen zullen niet vergeten worden.
Sterkte!
Jan Blacquiere
Oud Defensie Attaché Ambassade te Parijs
Ik zag het NOS-bericht. Verdrietig! Ik vond het altijd een prachtig mens, een
enorme persoonlijkheid die in zijn leven heel veel heeft meegemaakt.
Sterkte
Rein Nota
Oud Raadsheer PUR
Condoleert ons met het heengaan van de laatste Natzweiler, Ernst.
Facebook pagine van Ancien camp de concentration de NatzweilerStruthof
Een uitgebreid in memoriam over de laatste Nederlandse oud-gevangene
Ernst, tevens de voorzitter van de stichting.
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UIT DE KRANT/VAN DE PERS……
Telegraaf – 19 oktober 2020: Laatste oud-Natzweiler overleden
AMSTERDAM • Ernst Sillem, voorzitter van de Stichting Vriendenkring van
Oud-Natzweilers, is zaterdag op 97-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste
Nederlandse overlevende van Natzweiler-Struthof, het enige SSconcentratiekamp op Franse bodem. Samen met voormalig medegevangene
Jan ’Skippy’ de Vaal deed hij vorig jaar nog een keer zijn horrorverhaal in De
Telegraaf, 75 jaar na de oorlog. Zo vertelde Sillem dat hij met een collega uit
pure honger de dikke kat van de kampcommandant ving en opat. De Vaal
overleed afgelopen juli op 98-jarige leeftijd. Beiden werden bij de laatste
herdenking in 2019 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In
Natzweiler-Struthof, verscholen in de bergen van de Elzas, verdwenen
gevangengenomen verzetsstrijders in ’nacht en nevel’. Alle contact met het
thuisfront werd door de Duitsers verbroken als straf, dus geen post of
voedselpakketten meer. In het kamp dat nooit officieel werd bevrijd, maar werd
verlaten door de Duitsers, zaten ruim 54.000 gevangenen van wie ruim
zeshonderd Nederlanders.
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Baarnse Courant 19 oktober 2020
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TROUW maandag 23 november 2020
In De Verdieping op maandag 23 November 2020
Door: Noor Hellmann
Ernst Sillem 1923-2020
Intro Ernst pleegde als scholier verzetsdaden tegen de Duitsers. Nadat
hij was opgepakt bracht hij twee jaar en negen maanden door in
concentratiekampen. Toch was hij na de oorlog een blijmoedig mens die
het leven omarmde.
Als Ernsts vriend Jaap na de oorlog eens bij hem komt eten, snijden ze héél
voorzichtig een erwtje doormidden: kijk, zo deelden ze hun schaarse voedsel
in het kamp. Ruim een half mensenleven later ogen ze fragiel, net als hun
vriend Skippy. Ze zijn alle drie over de negentig, maar als ze samen zijn komt
de kleur terug op hun wangen. Een ‘verjongingskuur’ noemt Ernst het
weerzien met zijn kameraden.
Ze kijken elk jaar uit naar de herdenkingsreis naar het voormalige
concentratiekamp Natzweiler-Struthof in de Elzas. Daar treffen ze ‘de jongens’:
andere overlevenden met wie ze een soort grote familie vormen. Gaandeweg
dunt de groep uit, tenslotte zijn Jaap, Skippy en Ernst de laatste oudNatzweilers. Maar in 2015 overlijdt Jaap. Ernst en Skippy blijven de
herdenkingsreis maken. ‘Tot volgend jaar’ zeggen ze in 2019 bij het afscheid.
Ze hebben elkaar echter voor het laatst de hand geschud: deze zomer sterft
Skippy. Ernst is erg verzwakt. In zijn lange turbulente leven krijgt hij harde
klappen waarna hij telkens opkrabbelt, zijn levenslust is onverwoestbaar, maar
nu is hij op. In oktober overlijdt ook hij, in een ziekenhuis in Frankrijk.
In 1923 wordt hij geboren als eerste van vijf kinderen. Kort daarvoor zijn vader
Albert, een effectenhandelaar, en moeder Annie verhuisd van Amsterdam naar
een huis in Baarn met zicht op de weidse Eempolder. Daar hebben de
kinderen een onbekommerde jeugd. Het gezin is ondernemend en sportief: ze
zwemmen in de Eem, roeien, zeilen en maken schaatstochten. In de zomer
trekken ze eropuit met hun kampeerwagen: in die vooroorlogse jaren een
noviteit.
Ernst hockeyt ook graag en houdt van toneelspelen, school interesseert hem
minder. Zijn eigengereide gedrag leidt tot botsingen met zijn vader: als hij weer
eens zijn schoolwerk heeft verwaarloosd moet zijn stick achter slot en grendel,
wedstrijd of niet. Een optreden in de toneelvoorstelling waarin hij een grote rol
heeft gaat om die reden niet door.
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Maar ook als er meer op het spel staat dan straf van zijn vader buigt Ernst niet
makkelijk mee. Wanneer de Duitsers hier in 1940 plotseling de dienst
uitmaken komt hij in verzet. In januari 1941 heeft hij een plan, niemand weet
ervan, zelfs zijn beste vriend en klasgenoot Jaap van Mesdag niet met wie hij
eerder een Duitse munitieopslagplaats wilde opblazen. Op een nacht dringt hij
ongezien zijn school Het Baarnsch Lyceum binnen waar hij anti-Duitse leuzen
op de muren kalkt. De actie krijgt landelijk aandacht, maar grondig onderzoek
brengt geen dader aan het licht. Decennia later kijkt Ernst met voldoening
terug op het ‘gloriejaar’ dat hij als 17-jarige beleefde: niet alleen was zijn actie
geslaagd en had hij de school een week vakantie bezorgd, hij volbracht
bovendien de Elfstedentocht én haalde zijn eindexamen.
Van zijn droom om marineofficier te worden, net als zijn grootvader, komt niets
terecht. Hij gaat naar de Koloniale Landbouwschool in Deventer en loopt stage
bij een boer op Goeree-Overflakkee. Daar besluit hij met Jaap om samen in
een vouwkano naar Engeland over te steken en zich bij het leger aan te
sluiten. Tijdens de oversteek op een donkere nacht in augustus 1942, raken ze
echter in problemen op de onstuimige zee. Met zijn meegenomen trompet
blaast Jaap een SOS-signaal dat wordt opgemerkt door de Duitse
Kriegsmarine. Die draagt hen over aan de SD in Rotterdam waar hun ouders
de volgende dag schone kleren mogen brengen. Ze zullen elkaar pas na de
oorlog terugzien.
De jongens, 18 en 19 jaar, belanden in kamp Amersfoort en moeten leren
overleven in een nieuwe sinistere realiteit vol ontberingen en vernederingen, in
vier verschillende concentratiekampen. Na Amersfoort volgt kamp Vught. De
familie is op de hoogte van deze internering dankzij een briefje dat Ernst uit de
trein heeft kunnen gooien, en stuurt pakketjes met eten. Veel grimmiger is
concentratiekamp Natzweiler waar ze na een transport in juni 1943 aankomen.
In dit zogeheten Nacht und Nebel-kamp moeten de gevangen verzetsmensen
spoorloos verdwijnen, contact met de buitenwereld is er niet. Onder barre
omstandigheden hakken ze roze marmer in een steengroeve voor
oorlogsmonumenten van de nazi’s, geregeld moeten ze op appel staan en
toekijken hoe medegevangenen worden opgehangen. Sil en Mes, zoals ze
elkaar noemen, zijn jong en veerkrachtig, dat is hun geluk, maar misschien
nog belangrijker: ze hebben elkaar. In hun laatste kamp Dachau, waar ze
uiteindelijk bevrijd worden door de Amerikanen, krijgen ze allebei vlektyfus en
hoge koorts, maar ze slepen elkaar erdoorheen.
Ruim een maand na de bevrijding staat Ernst bij zijn familie voor de deur, als
een oom die na een lange reis is teruggekeerd. Hij heeft een plunjezak vol
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cadeautjes bij zich: kleding, schoeisel en andere spullen die hij in het
kampdepot van de SS mocht uitzoeken. Het valt hem zwaar kennissen te
vertellen dat hun familielid is gestorven; over zijn eigen ervaringen vertelt hij
weinig, pas veel later neemt hij zijn zuster Agnes in vertrouwen – het versterkt
hun band.
Ernst wil na thuiskomst het verleden achter zich laten en vindt in 1947 werk bij
een citrusplanter in Marokko. Hij spreekt al gauw Berbers en leert het vak. Met
financiële steun van familie en vrienden begint hij met zijn vrouw Claartje in de
afgelegen Sous vallei een eigen citrusplantage die uitgroeit tot een succesvolle
onderneming. Seizoenarbeiders die op ezels uit de bergen komen, slaan hun
tentjes op rond de plantage en helpen met oogsten.
De zes zoons van Ernst en Claartje gaan naar school in Agadir, zestig
kilometer verderop. Doordeweeks verblijven ze bij vrienden in de stad, alleen
in het weekend zijn ze thuis. Het gezin valt steeds meer uiteen als de oudste
drie ondergebracht worden in Nederland om hier naar de middelbare school te
gaan. Als Claartje ernstig psychotisch wordt, is langdurige opname in een
Nederlandse kliniek noodzakelijk. Ernst besluit dat ook zijn dan 5-jarige,
jongste zoon Henk hier blijft, hijzelf gaat terug met de twee andere kinderen.
De grootouders ontfermen zich zoveel mogelijk over de jongens en verzachten
het gemis van hun ouders.
De zomervakanties brengen ze door bij hun vader die hun een geharnaste
opvoeding geeft: niet huilen maar flink zijn. Pas veel later leert Henk de zachte
kant van zijn vader kennen.
Terugkijkend betreurt Ernst zijn weinig invoelende houding die hij terugvoert
op zijn kamptijd toen hij zich staande moest zien te houden. Dat lukte hem
dankzij zijn godsvertrouwen en de stevige basis die gelegd is in zijn jeugd. Op
de zwartste momenten putte hij kracht uit zijn motto ‘every cloud has a silver
lining’. Paradoxaal genoeg versterken zijn kampervaringen naderhand zijn
positieve instelling: hij geniet van kleine dingen, maar hij beseft dat hij hard is
geworden.
Dat helpt hem ook: wanneer hij vier keer een vrouw verliest gaat hij door diepe
dalen maar steeds vindt hij moed om verder te gaan. Claartje keert niet terug
in zijn leven en stemt toe in een scheiding waarna hij in Marokko hertrouwt met
Maria, een Frans-Duitse vrouw. Als hij na 28 jaar zijn plantage moet opgeven
omdat alle buitenlandse ondernemingen in Marokko genationaliseerd worden,
vertrekken ze naar Frankrijk en knappen een bouwvallige boerderij op. Daar
gaat hij, met succes, konijnen fokken voor consumptie. Na vijftien jaar huwelijk
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echter overlijdt Maria aan kanker. Het verdriet is groot, maar weer begint hij
opnieuw en trouwt met de Franse kunstenares Nicole. Ze vestigen zich in de
Provence waar Ernst vol energie een voedselbank opzet en met een gehuurde
vrachtauto eten ophaalt bij de supermarkt. Het noodlot slaat toe als Nicole na
vijftien jaar eveneens aan kanker overlijdt. Met een nieuwe vriendin leeft hij
samen totdat ze alzheimer krijgt en hij haar niet langer kan verzorgen.
Sindsdien woont hij alleen, met zijn twee honden. Een Portugese hulp is zijn
trouwe steun. Hij blijft actief – als voorzitter van een ecologenclub ruimt hij met
schooljeugd zwerfafval in rivierbeddingen op – en is geïnteresseerd in alles.
De laatste zeven jaar correspondeert hij geregeld met Sydney. Ze raken
bevriend als zij als 17-jarige leerlinge van Het Baarnsch Lyceum met een
klasgenote een profielwerkstuk over hem schrijft en ze kennismaken op een
herdenkingsbijeenkomst in Natzweiler. Zij realiseert zich dat ze tot de laatste
generatie behoort die met een oorlogsoverlevende kan praten. Tot haar
verrassing ontmoet ze geen geknakte oude man, maar een nog kwieke 90jarige met een ondeugende twinkeling in zijn ogen.
Ernst Sillem werd geboren op 14 juli 1923 in Baarn en overleed op 17 oktober
2020 in Carpentras, Frankrijk.

Gepubliceerd met toestemming van de schrijfster
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In de Volkskrant van vrijdag 20 november 2020 stond volgende artikel:
Laatste overlevende van kamp Natzweiler
Het eeuwige leven Ernst Sillem 1923-2020
Nadat hij de kampen in de oorlog had overleefd, begon hij een nieuw
leven met een citrusplantage in Marokko. Het leven zag hij als een
proefwerk.
PETER DE WAARD
ERNST SILLEM
Ernst Sillem kalkte als 17-jarige anti-Duitse leuzen op de muur in de gangen
van het Baarnsch Lyceum.
Op 31 augustus 1942 waagde hij samen met zijn vriend Jaap van Mesdag
vanaf het strand van Goeree-Overflakkee de oversteek met een vouwkano
naar Groot-Brittannië. Het enige wat ze bij zich hadden, waren twee
fietstassen met inhoud, enkele benzineblikken en Mesdags trompet.
Op zee verslechterde ineens het weer en kwamen ze in nood. Toen ze in de
verte schepen zagen, besloot Mesdag op zijn trompet SOS te blazen. Het
bleken Duitse patrouilleboten te zijn. De twee werden gearresteerd en kwamen
via de concentratiekampen Amersfoort en Vught in het beruchte kamp
Natzweiler in de Elzas terecht. Hier zouden in totaal zeshonderd Nederlandse
Nacht und Nebel-gevangenen (gevangenen waarvan de familie onbekend was
met hun lot) worden geïnterneerd. In september 1944 werden Sillem en Van
Mesdag naar concentratiekamp Dachau overgebracht. Beiden zouden alle
ontberingen en de tyfus doorstaan.
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Jaap van Mesdag overleed in 2015. Ernst Sillem vorige maand, op 17 oktober
in de Provence. Hij was de laatste Nederlandse overlevende van Natzweiler.
Sillem werd geboren in een patriciërsgeslacht in Baarn. Zijn grootvader, ook
Ernst geheten, was bankier bij Hope & Co en penningmeester bij de
Nederlandse Jongelings Verbond die was gebaseerd op de Amerikaanse
YMCA.
Naar hem werd de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder vernoemd, die in 1926
was aangekocht door zijn zoon Albert, een Amsterdamse effectenhandelaar
die voor de oorlog naar Baarn verhuisde. Ernst Sillem jr. werd daar geboren
als oudste van Alberts vijf kinderen.
'Ons hele gezin was verontwaardigd dat de Duitsers in mei 1940 het land
binnenvielen, terwijl we neutraal waren', zegt zijn zus Agnes Scholten Van
Aschat-Sillem.
Ernst wilde dat ook laten blijken. Op 23 januari 1941 trok hij in de nacht naar
school, gewapend met handschoenen, een lege jampot en een verfkwast. Hij
sloeg een ruit stuk, ging naar binnen en vulde de jampot met inkt. Daarna
schreef hij in steeds een ander handschrift leuzen als 'Weg met Hitler' en
'Duitsers moordenaars'.
Agnes: 'Hij vertelde het aan niemand. Het politieonderzoek leverde niets op.
Pas na de oorlog biechtte Ernst dit op.' Na het lyceum ging hij naar de
koloniale landbouwschool in Deventer. Hij kon stage lopen bij een
boerenbedrijf op Goeree-Overflakkee en daar kwam hij op het idee naar
Groot-Brittannië te kanoën, samen met Van Mesdag.
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Na de oorlog wilde hij weg uit Europa. Hij wist met de financiële hulp van de
familie een stuk land te kopen in Marokko, in de buurt van Agadir, waar hij een
citrusplantage begon. Met zijn Nederlandse vrouw (de eerste van de vier
vrouwen in zijn leven) kreeg hij zes zonen. In 1976 werd zijn plantage door de
Marokkaanse overheid genationaliseerd.
Noodgedwongen begon Sillem opnieuw, met een konijnenboerderij in de
Franse Ardèche. 'Voor de Franse televisie heeft hij nog uitgelegd hoe je zoiets
aanpakt', zegt Agnes. Later verhuisde hij naar de Provence, waar hij een
boomgaard had met abrikozen en kersen.
Vanaf 2009 was Sillem belangenbehartiger van oud-gevangenen van kamp
Natzweiler. Hij maakte met jongeren ook herdenkingsreizen naar het kamp.
Hij omschreef het leven eens als een continue test: 'Het is net of je steeds
weer voor een nieuw proefwerk staat waar je je doorheen moet zien te
worstelen. En als je dat hebt gedaan, krijg je even vakantie, en staat het
volgende proefwerk te wachten.'
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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 als hard copy 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!

23

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.

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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NIEUWE BOEKEN
Ad de Jonge (1919-2002) werd als politiek geëngageerd student vrijwel
meteen na de meidagen van 1940 actief in het verzet als een van de
samenstellers van het illegale blad Uit de woestijn. Al in maart 1941 werd hij in
de woning van zijn moeder in Den Haag gearresteerd door twee Nederlandse
rechercheurs die voor de Gestapo werkten. De rest van de oorlog legde hij
een zwerftocht af door een reeks Duitse gevangenissen en
concentratiekampen, waaronder Natzweiler in de Elzas, een kamp met een
zeer slechte reputatie. De Duitse capitulatie kwam voor hem net op tijd. Na
1945 was hij enkele jaren werkzaam bij het partijsecretariaat van de PvdA in
Amsterdam. Begin 1952 maakte hij de overstap naar de Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD), waar hij opklom tot Hoofd van Afdeling B, een van de
belangrijkste onderdelen van de dienst, die vooral de Communistische Partij
Nederland (CPN) en daarmee gelieerde organisaties in kaart bracht. Ad de
Jonge hoorde bij de eerste generatie BVD’ers na de oorlog onder wie er velen
waren die tijdens de bezetting hun leven in het verzet hadden geriskeerd. De
strijd tegen het communisme in zijn Nederlandse en internationale gedaante
was voor hen een logische voortzetting van die eerdere activiteiten. Ad de
Jonge komt hier uitvoerig aan het woord over zijn oorlogservaringen en zijn
carrière bij de BVD op basis van interviews die hem zijn afgenomen in 19972001. Sterke en zwakke kanten van persoonlijkheden uit de geschiedenis van
de BVD, zoals het eerste diensthoofd Louis Einthoven, bespreekt hij uitvoerig.
Hij legt uit hoe de BVD-agenten runde binnen de CPN en andere organisaties
en hoe de dienst inlichtingenoperaties van communistische tegenstanders als
de KGB en de legendarische Oost-Duitse Hauptverwaltung A (HV A)
dwarsboomde. Het levensverhaal van Ad de Jonge is door Ben de
Jong opgetekend en van uitvoerig commentaar en begeleidende tekst
voorzien
ISBN 978-90-831136-0-9. (551 p.),
Uitgeverij Panchaud, www.panchaud.nl.
Het boek is op 2 december 2020 verschenen.
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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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