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VAN DE REDACTIE
Zoals u wellicht weet heeft per augustus 2019 Frédérique Neau-Dufour,
directrice van het CERD, haar functie neergelegd. Zij is per 1 Oktober j.l.
opgevolgd door Guilaume d’Andlau. Hij is geen historicus zoals zijn
voorgangster maar zeer gespecialiseerd in behoud van historische
monumenten.
Gezien de restauratie werkzaamheden van het kamp de juiste man op de
juiste plek.
Inmiddels is het monument, ‘Le Mémorial’ weer uit de stijgers en in alle glorie
hersteld. De wachttorens staan nu hoog op het lijstje evenals de restauratie
van de keuken barak.
Een kennismakingsgesprek met de Vriendenkring heeft eind Oktober plaats
gevonden.
Volgend jaar zal de reis plaats vinden van Donderdag 10-14 september,
de herdenking bij NMKamp Amersfoort op Zaterdag 14 november.
Het Bestuur
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MEDEDELINGEN:
a. Bedankjes
Van Joke Snijders, dochter van Janny Snijders, ontvingen we het
volgende bericht:
Lieve mensen,
Namens mijn moeder Janny Snijders wil ik jullie hartelijk danken voor de
kaart die zij heeft ontvangen uit Natzweiler .
Ondanks dat zij fysiek niet in staat is om mee te gaan, zijn haar
gedachten altijd bij jullie. Zij bewaart hele goede herinneringen aan de
herdenkingsreizen die zij samen met haar John heeft mogen maken.
Lieve groet,
Joke Jonkers Snijders
b. Familieberichten
Op 30 Augustus j.l. is geboren Gijs Sillem, zoon van Ernst Jan Sillem en
Hanne Knoors. Ernst is weer overgrootvader geworden, Jeroen en Pien
weer grootouders. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen deze nieuwe
Sillem telg heel veel geluk en voorspoed in zijn leven.
Ons bereikte het droeve bericht dat op 22 Oktober j.l. Til GardeniersBerendsen op hoge leeftijd overleden is. Zij was heel dierbaar voor de
Vriendenkring van oud-Natzweilers, samen met haar echtgenoot, Mat.
Het bestuur wenst de familie veel sterkte bij het verlies van deze
bijzondere moeder.
c. Overige
Geen
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS
18-05-1922

Skippy

de Vaal

14-07-1923

Ernst

Sillem
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TERUGBLIK NATZWEILERREIS 2019
NATZWEILER REIS 2019
75 jaar na de evacuatie van het hoofdkamp
Op donderdag 12 september 2019 kwam de eerst groep, waaronder Ernst en
Skippy in de Fischhutte aan. Het was een blij weerzien en de stemming zat er
al snel in.
Op vrijdag ochtend is een deel naar het Vodou museum in Straatsburg
gegaan. Hier leerden wij dat Vodou, Vodoo, Vodo, niet alleen zwarte magie is
maar meer een vorm van beschermende religie is. Er kan ook een goede
werking van uit gaan. Later op de ochtend voegden Ernst en Skippy en
anderen zich bij ons voor de lunch bij Roeland Böcker, de Nederlandse
Permanent Vertegenwoordiger bij de Raad van Europa in Straatsburg. Het is
inmiddels een traditie geworden om op vrijdag bij hem te mogen lunchen. Wij
voelen ons ‘kind aan huis’ op de Residentie.
In de loop van de middag stroomde de Fischhutte vol. Onze staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken, Raymond Knops, Sander en Brenda Luijten,
Defensie attaché te Parijs en Theo Vleugels, directeur Oorlogsgravenstichting
voegden zich bij ons voor de inmiddels traditionele zuurkoolmaaltijd.
De bussen stonden op tijd klaar voor de tocht naar het kamp waar de
fakkelwacht samen met de Noren en Luxemburgers plaats vond.
Elk jaar weer is het weer emotioneel, de tamboer die de fakkels voorafgaat.
Het ‘Au Morts’, bewerkt en gedirigeerd door kapitein Alfred Willering, was
PRACHTIG. Hier zijn geen woorden voor om dit uit te drukken.
Zaterdagochtend verzamelde een grote internationale groep familieleden van
oud- Natzweilers naast Ernst en Skippy zich bij de ingang van het kamp.
Als eerste tekenden deze oud-Natzweilers het ‘Livre d’Or’, daarna volgde
M. Jagland, Secretaris Generaal van de Raad van Europa en Raymond
Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.
De stille tocht naar de Askuil werd vooraf gegaan door een tamboer van het
koperensemble van FKNR. Verschillende speeches uitgesproken in de eigen
taal, hierna de minuut stilte. Bij de kranslegging speelde het koperensemble
onder leiding van de dirigent Kapitein Alfred Willering de volksliederen van de
verschillende landen.
Ernst en Skippy, bijgestaan door Kim en Kelly Ville openden het défilé, daarna
volgden de kransleggers en de familieleden. Voor alle deelnemers aan deze
6

herdenking 75 jaar na de evacuatie was er een bloem om daar te leggen waar
hun hart lag. Uiteindelijk was de hele muur bedolven onder een
bloemenpracht.
De Nederlanders werden daarop verzocht naar het CERD te komen. Ernst en
Skippy stonden in het middelpunt, werden door de Franse en Elzase Radio en
TV geïnterviewd.
Raymond Knops sprak beide heren toe over hun daden destijds. Uiteindelijk
richtte hij zich tot Ernst over zijn daden in de beginjaren van de oorlog, zijn
poging tot ontsnapping, kampleven en verdere verloop van zijn leven,
voorzitter van de Vriendenkring en meer verhalen. Hij eindigde zijn toespraak
met de magische woorden dat de Koning daarom had besloten hem te
benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ernst reageerde met ‘dat
meen je niet , ik heb niets bijzonders gedaan’. Waarop Raymond antwoordde:
‘daar denk ik anders over en velen hier met mij’. Daarop speldde hij Ernst de
versierselen op.
Dit jaar konden wij niet lunchen bij Auberge Metzger. De groep was veel te
groot, meer dan 100 man! Daarom weken wij uit naar Chez Julien in Fouday.
Iedereen was zeer enthousiast over de kwaliteit van deze maaltijd. Een goed
alternatief voor Metzger mocht dat in de toekomst nog eens nodig zijn.
De middag werd door velen gebruikt voor een dutje na deze drukke dagen.
Inmiddels is het een goed gebruik geworden dat de mannen en vrouwen van
het koperensemble een concert op het terras van de Fischhutte geven. Een
enkeling laat zich verleiden tot een dansje...
Tijdens het avondeten bedankt Marjolijn diegenen die enorm bijgedragen
hebben tot het slagen van deze herdenking.
De hele familie Ville heeft een prachtig kunstwerk gecreëerd door een brokje
steen uit de steengroeve te monteren op een sokkeltje met inscriptie
‘Natzweiler 1941-1944’. Zij kregen deze als eerste uitgereikt.
Alle mannen en vrouwen van het koperensemble en fakkel/vaandelwacht
vonden na hun ‘rookpauze’ er ééntje bij hun bordje.
Gabe heeft het gelukkig niet al te druk gehad. Zijn aanwezigheid is een grote
geruststelling voor ons allen. Onze reis is incompleet als deze goede vriend er
niet bij is.
Op zondag gingen de laatsten nog naar het kamp voor een vrij bezoek, de
steengroeve en daarna naar een eenvoudig restaurant diep de Vogezen in.
S’Avonds tijden het laatste diner bedankte Marjolijn de Fischhutte. Dit keer
7

was er geen cadeau voor het Hotel maar voor Sophie, de nieuwe eigenaresse,
persoonlijk.
Maandag morgen was het dan definitief over en vertrok men richting huis of
voor een korte vakantie elders.
Datum voor volgend jaar is al vastgelegd en de Fischhutte is ook
gereserveerd!
Donderdag 10 september – 14 september 2020
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Toespraak staatssecretaris Knops bij herdenking concentratiekamp
Natzweiler, 14 september 2019
Geachte aanwezigen,
in het bijzonder zij die hier geïnterneerd zaten,
de familie van verzetsstrijders,
en de Vriendenkring Natzweiler.
Vandaag herdenken we alle mensen die gevangen hebben gezeten in
concentratiekamp Natzweiler.
We halen herinneringen op aan dierbaren die in een tijd van onderdrukking en
bezetting opkwamen voor hun én onze vrijheid. Die ogenschijnlijk gewone ,
maar heel bijzondere dingen deden, die in actie kwamen vanuit de overtuiging
dat wanneer er flagrant onrecht gepleegd wordt, je niet passief toekijkt.
Dit Nacht und Nebelkamp was een van de plaatsen waar gevangenen
moesten verdwijnen. Waar verzetsmensen van de zwaarste categorie terecht
kwamen die als gevolg van het Keitelarrest niet meer direct werden
geëxecuteerd.
Vernietiging door arbeid, volledig afmatten, dat was het doel van de nazi’s.
Post mocht niet ontvangen of verstuurd worden.
Een plek van honger, kou, slaag, ziektes en onmenselijk zwaar werk.
De 590 Nederlanders die hier in Natzweiler geïnterneerd zaten werden
speelbal van een langzame moordmachine.
Het was bijkans een wonder om Natzweiler te overleven.
Des te indrukwekkender is het dat gevangenen in deze situatie ook naar
elkaar omkeken.
Historica Jolande Withuis beschreef het in 2011 treffend: De Nederlandse
Natzweilers waren een bijzondere groep omdat ze, als uitzondering op de
regel dat loyaliteit onder zulke omstandigheden vooral richting geloofs-en
partijgenoten was, stonden voor elkaar.
Bijzonder, omdat het kampsysteem erop gericht was om gevangenen juist
tegen elkaar op te zetten, om onderlinge loyaliteit af te straffen. De dagelijks
fysieke en mentale beproevingen en angst waarmee de geïnterneerden te
maken kregen verdroegen zich namelijk slecht met altruïsme. Zulke extreme
situaties kunnen mensen normaal gesproken ten diepste verdelen.
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Withuis schreef dat ze beseften dat ze in dit onheil niet zonder elkaar konden.
Ook al gingen overtuigingen, die hen tot verzet brachten, door de zwaarte van
de straf doorgaans zwaarder wegen in gevangenschap, in Natzweiler stapten
ze over meningsverschillen heen.
Hun hulp was vaak onbaatzuchtig, maar ze wisten ook dat ze er allemaal beter
van werden.
Floris Bakels schrijft in ‘Terug uit Nacht und Nebel’ over zijn ervaringen in acht
gevangenissen en concentratiekampen.
In het hoofdstuk over zijn tijd in Natzweiler beschrijft hij hoe zijn vriend Con
Broers hem een pan macaroni bracht. Toen Broers zag dat Bakels het niet
meer zag zitten, zei hij:
“Je moet je voorstellen dat dat, wat je nu voelt, drie maanden geleden is. Je
moet in je geest drie maanden vooruitgaan in de tijd. Kijk van daar terug op
jezelf zoals je hier nu ligt te huilen.”
Ook schrijft de protestantse Bakels over pastoor Schaars, die hem wilde
bijstaan.
“Je bent protestants, maar ik wil jou zegenen.”
Ze stonden in de voortstuivende sneeuw naast een barak.
De pastoor begon in het Latijn.
En maakte over het gezicht en borst een kruisteken.
“In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. ”
Geachte aanwezigen.
Het verleden is er per definitie niet meer: het is voorgoed voorbij, het ligt achter
ons en kan niet meer worden veranderd.
Maar we kunnen het verleden wel blijven navertellen, om niet te vergeten en
om de wereld te herinneren wat voor misdaden hier gepleegd zijn; om de
volgende generaties te laten weten dat ideologieën die anti-democratisch,
racistisch zijn, die de mens tot machine maken, levensgevaarlijk zijn.
Dat doen mensen als Floris Bakels met zijn memoires.
En dat doen wij vandaag hier met deze herdenking.
Kijk op deze beladen plek in gedachten terug op de mensen, zoals zij hier
lagen te verhongeren.
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Zoals zij hier kou leden.
Zoals zij onmenselijk zwaar werk verrichtten.
Zoals zij hier ondanks alles elkaar hebben geholpen.
De gevangenen hebben ons voorgehouden wat samenwerken in zware tijden
kan opleveren.
Laten we, in ons Europa, rijk aan verscheidenheid, inzien dat puur persoonlijk
belang in de weg staat van de voorspoed voor ons allen. Dat samenwerken
voor vrede en veiligheid continue inspanningen van ons allemaal vraagt. Dat
de zwaarbevochten vrijheid te danken is aan gewone, maar tegelijk ook heel
bijzondere en moedige mensen die opstonden toen rechten met voeten
getreden werden. Verzetsstrijders en militairen. Dankzij hen, dankzij de door
hen gebrachte offers kunnen wij leven in vrijheid.
Dat vervult ons met diepe eerbied.
Laten wij, overlevenden, nabestaanden, vrienden en verwanten hen die de
hoogste prijs betaalden hier op deze plek gepast gedenken. Opdat de
verhalen van Natzweiler nooit vergeten worden.
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Toespraak Thorbjorn Jagland – Secretaris Generaal Raad van Europa
75ste gedenkdag van de evacuatie van het
concentratiekamp Natzweiler-Struthof
14 September 2019

Dames en heren,
Er zijn maar weinig gelegenheden zo beladen als deze.
75 Jaar geleden werd het kamp Natzweiler-Struthof geëvacueerd.
In iets meer dan vier jaar werden hier 52.000 slachtoffers vastgehouden, en
verloren 22.000 mensen het leven.
En dat was nog niet alles.
Velen van hen die overleefden, kwamen later om in andere concentratie- en
vernietigingskampen in Europa.
Hun namen behoorden tot de miljoenen verzetsstrijders, Joden, Roma, LGBTpersonen, gehandicapten en anderen, die de Nazi's en hun bondgenoten in de
verschrikkelijke jaren van de Tweede Wereldoorlog hebben vermoord.
Maar, zij kunnen niet worden teruggebracht tot louter statistieken; het waren
mensen.
Moeders en vaders, dochters en zonen, broeders en zusters.
Mensen uit alle lagen van de bevolking die werkten en leefden, lachten en
huilden, liefhadden - en lief werden gehad.
Ze verdienen het herinnerd te worden, niet alleen om hun lot, maar ook om wie
ze waren en wat ze in hun leven hebben gedaan.
We hebben het voorrecht vandaag enkele van de overlevenden van dit kamp
onder ons te hebben.
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Hun ervaring en hun aanwezigheid hier betekenen meer dan in woorden kan
worden uitgedrukt.
Maar naarmate de jaren verstrijken, worden de aantallen die kunnen getuigen
steeds kleiner, en dus wordt het moeilijker, maar ook belangrijker, om
manieren te vinden de herinnering levend te houden.
Toch moet dat.
Uit respect voor de individuele slachtoffers en om ervoor te zorgen dat de
wreedheden die hier en elders in Europa zijn begaan, nooit meer kunnen
gebeuren.
Ik heb een sterke eigen herinnering van een vorig bezoek aan deze plek.
Ik kreeg een lijn te zien op de grond die het gevangenen verboden was te
overschrijden.
Als ze dat deden, werden ze neergeschoten.
Gevangenbewakers gooiden een officierspet achter die lijn en daagden een
gevangene uit die te vangen.
Als ze faalden, zouden ze als straf worden neergeschoten.
Als het lukte, zouden ze toch worden neergeschoten - omdat ze de lijn hadden
overschreden.
Ik ben dit kleine, maar vreselijke verhaal nooit vergeten.
Een voorbeeld van absolute macht over een ander mens.
Macht die door grenzen noch moraal wordt beperkt.
De afgelopen tien jaar heb ik het voorrecht gehad de secretaris-generaal van
de Raad van Europa te zijn.
Die organisatie
wereldoorlogen.

werd

opgericht

in
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Gesticht vanuit het inzicht dat de absolute macht van staten moest worden
beëindigd:
Dat vrede en Europese eenheid moeten worden gebouwd op respect voor de
rechten van individuen.
Het doormaken van de holocaust stond centraal in dat streven.
70 Jaar later blijven het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het
Europees Hof voor de rechten van de mens en de Raad van Europa in zijn
geheel, dag-in dag-uit werken aan de bevordering van mensenrechten,
democratie en de rechtsstaat.
Door de jaren heen hebben we een reeks specifieke activiteiten ondernomen
gericht ter versterking van het holocaustbewustzijn.
Vooruitkijkend, onze intergouvernementele onderwijsexperts onderstreepten
onlangs het belang van het handhaven van activiteiten met betrekking tot de
Herdenking van de Holocaust en het voorkomen van misdaden tegen de
menselijkheid.
We zijn van plan het project voor de preventie van misdaden tegen de
mensheid opnieuw van start te laten gaan, om een netwerk van
herdenkingsplaatsen met een educatieve dimensie op te zetten.
En de Raad van Europa is ook in gesprek met het Internationale NatzweilerStruthof Comité om te zien of wij, en anderen, het pan-Europese begrip van
deze thema's op scholen kunnen versterken.
Dames en heren, het moment dat we de lessen geleerd van oorlog en de
gruwelen van oorden zoals deze als vanzelfsprekend beschouwen - dat is het
moment waarop we de deur openen voor toekomstige misdaden.
Duizenden goede, dappere en onschuldige mensen werden hier vermoord.
We herdenken hen met respect.
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Toespraak Robb ter Kuile kleinzoon van Cornelis Teeuwsen
Respectfully I am not the most knowledgeable on the following subject but I
will try to add this considered comment. I would like to go on at length about
my grandfather, however I cannot do that. Nor are there really many
memories from my mother and less from my aunt who never met her father
beyond infancy. My grandmother never spoke of my grandfather’s time in the
war and I lost her before I even got to know her. The point is that I have seen
over the last 20 years the degree to which both my aunt and my mother have
been personally affected and their struggle to understand more about their
loss.
My greatest increase in understanding came in 2010 on a trip to France where
my mother, aunt and I first attended this camp where my grandfather was held
and passed. Watching everybody involved try to connect with this horrible
place set in the beautiful foothills of the French Alps made me see how easily
the pain is brought to the surface by lack of understanding and knowledge of
family victims. I think my disconnect is more pronounced as I grew up
thousands of miles away from my immediate family in the beauty of Canada,
We are the relatives of a Holocaust / Resistance victims.
I have seen many history programs but not until then/now did I ever realize
that. I am the grandson of a man was stolen from his family, country and life.
And while I am not mitigating the loss of European Jews and others, I think it is
ok to we say finally this is about us and it is about Cornelis {Case} Teeuwsen
and what he did before and during the war. The loss of everyone in this place
was surrounded by horrors we will never fully know. It is never too late to
recognize that loss.
Every year TV programs attempt to record the experiences of veterans before
they are lost. Are the families here in Europe approached about the lost
resistance fighters? The families of the victims have no stories and no history
and time is short for them as well. They should not have to fight for all the
information from Holland, France and Germany. It should be proudly handed
forward to say that this is who he was and that we are proud and that The
Netherlands, France or Germany thanks you for that sacrifice.
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING ERNST SILLEM

Toespraak Staatssecretaris Raymond Knops
Dames en heren,
Hoewel mijn respect voor iedereen die in Natzweiler geïnterneerd zat even
groot is, moet ik toch één persoon uitlichten, en wel vanwege zijn
vrijwilligerswerk: Ernst Sillem.
Geachte heer Sillem,
Niet alleen bent u al sinds 2009 voorzitter van de Vriendenkring van OudNatzweilers. U bent na uw pensionering, toen u na een bewogen leven toch
uw rust in Frankrijk verdiende, ook nog als vrijwilliger aan de slag gegaan.
Dan rijst de vraag waar u de energie en wilskracht steeds vandaan haalt.
Zelf zegt u daarover dat het leven voor u een soort school is. Ik citeer u: “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”.
Geachte heer Sillem,
Wanneer u honger ontdekte in uw omgeving, voerden uw gedachten u naar de
oorlog.
En u ondernam actie.
U nam het initiatief tot een voedselbank in Carpentras, in de Provence.
Uiteindelijk bent u daar meer dan tien jaar voorzitter van geweest.
Als oud-student aan de Deventer Landbouw Hogeschool had u een sterke
band met de natuur.
Zo was u meer dan 15 jaar actief als vrijwilliger bij de ‘Soleil Vert’. Deze
organisatie is actief in behoud van landelijk en stedenbouwkundig erfgoed in
de Provence.
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Geachte heer Sillem,
Uw maatschappelijke betrokkenheid siert u en strekt anderen tot voorbeeld.
Ik hoop dat nieuwe generaties over uw leren.
Bijvoorbeeld tijdens het vak Geschiedenis door een proefwerk, hoewel ik hoop
dat ze niet zo moeten worstelen als u soms heeft moeten doen.
Uw bijzondere bijdragen als vrijwilliger zijn niet alleen mij en uw omgeving
opgevallen.
Ik vind het een eer u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning
heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van OranjeNassau.
Graag reik ik de versierselen aan u uit.
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RIDDER ERNST
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UIT DE KRANT/VAN DE PERS……
PERSBERICHT COVVS 4 OKTOBER 2019 - Gelijke monniken gelijke
kappen
Organisaties van verzet en slachtoffers (verenigd in het COVVS) zijn door NS
niet overtuigd van de keuze van de NS, om individuele tegemoetkomingen te
beperken tot joodse, Roma en Sinti slachtoffers.
Op 3 oktober had het COVVS een scherp en intens gesprek met de directie
van de NS. Ondanks de door het COVVS ingebrachte argumenten wijkt de NS
niet af van de eerder gemaakte keuze.
Wij herkennen in het oprichtingsbesluit van de Stichting Individuelen
tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS de verantwoordelijkheid
die de NS voelt voor zijn bijdrage aan de uitvoering van transporten naar
concentratie- en/of vernietigingskampen.
De terreur die de nazibezetter uitoefende op de bevolking beperkte zich niet
alleen tot de genocide op joodse Nederlanders, Roma en Sinti om wie zij
waren, maar kende ook een meedogenloze reactie op eenieder die zich
verzette.
De NS kent nu een individuele tegemoetkoming toe aan slachtoffers van
genocide. Het COVVS bestrijdt niet die vergoeding voor deze groep of
nabestaanden. Echter, het feit dat de NS tienduizenden Nederlanders (alleen
al 20,000 uit kamp Amersfoort) naar concentratiekampen heeft
getransporteerd in opdracht van de nazi’s moet het uitgangspunt zijn voor een
individuele tegemoetkoming.
De door de NS uitgevoerde transporten maken hen verantwoordelijk en
schatplichtig aan alle getransporteerde of nabestaanden.
Wat is het verschil tussen de onderduikgever en de joodse onderduiker die
beiden in opdracht van het Naziregime door de NS werden getransporteerd
naar concentratie- en/of vernietigingskampen?
Wat is de rechtvaardiging om verschillend om te gaan met joodse of niet
joodse gevangenen die met laatste transporten uit Vught met dezelfde trein
werden vervoerd naar Duitse concentratiekampen (de mannen naar
Sachsenhausen de vrouwen naar Ravensbrück)?
Hoe is het te uit te leggen dat de 659 Puttenaren die als represaille voor een
verzetsdaad van anderen naar concentratiekamp Neuengamme zijn vervoerd
geen recht op een tegemoetkoming zouden hebben omdat zij niet joods
19

waren?
Ook is niet te verklaren waarom de zogenaamde Nacht und Nebel
gevangenen die op transport gesteld werden naar Natzweiler en Grosz Rozen
om daar vermoord te worden of hun nabestaanden buiten de regeling vallen?
Terecht voelen mensen die door de afbakening van de NS buiten de regeling
vallen, zich onterecht behandeld. Onder hen zijn ook veel nabestaanden van
verzetsdeelnemers en represailleslachtoffers die de kampen niet hebben
overleefd. Is hun leed van een andere orde dan dat van hen die binnen deze
regeling vallen?
Aan deze mensen kan slechts recht gedaan worden met een individuele
toekenning.
De voorstellen van de NS voor een collectieve erkenning voor de slachtoffers
die niet tot de doelgroep joden, Roma of Sinti behoren, komen niet tegemoet
aan het uitgangspunt gelijke monniken gelijke kappen.
De aangesloten organisaties bij het COVVS gaan zich nu beraden op vervolg
stappen.
Contact gegevens
COVVS-voorzitter Dik de Boef
Telefoon 06 81075023
Email ddeboef@xs4all.nl

20

VAN DE PENNINGMEESTER
Ook in deze Nieuwsbrief kan de penningmeester niet genoeg benadrukken
heel blij te zijn met alle donaties! Zij dankt de gulle gevers van harte.
Alvast veel dank!
Voor de goede orde vermelden we nog een keer dat diegenen die de
Nieuwsbrief als platte tekst willen blijven ontvangen weer het bedrag van
€ 20,00 euro moeten overmaken op onze rekening: NL26INGB0000394148..
VERZOEK OM VASTE DONATIES
Zoals altijd komt er een dankwoord voor de goede gaven van de verschillende
donateurs. Ook nu weer, DANK!
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 2019
Bij voorbaat zeer veel dank!
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GIROLOTERIJ
De activiteiten van de Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers,
waaronder de uitgave van dit blad, worden mede mogelijk gemaakt door de
opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij. Uw deelname aan de Giro- en
of Bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.
vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
Binnen organisaties van oorlogsgetroffenen vallen steeds meer
directbetrokkenen weg door vergrijzing en overlijden. Het vfonds ondersteunt
een respectvolle afbouw van deze organisaties, eventueel door samenwerking
of samenvoeging te stimuleren. Meer informatie op: www.v-fonds.nl.

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