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VAN DE REDACTIE:
De stille dagen komen eraan
tijd om even stil te staan
overdenken en bezinnen
afsluiten of opnieuw beginnen
wat te doen met wensen of dromen
dingen die jou zijn overkomen
laat ze zijn en laat ze achter
de ergste worden zachter
de mooiste krijgen een plaats in je hart
maak ieder jaar een nieuwe start
begin aan je oude of nieuwe dromen
laat het leven op je af komen
heb lief, bewonder en geniet
meer dan dit leven heb je niet
Uit: 1001 gedichten

Het Bestuur wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2017!
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MEDEDELINGEN:
a. Bedankjes
b. Familieberichten
Met verdriet heeft het bestuur kennis genomen dat op 11 november
Ellen van Mesdag, weduwe van Japie van Mesdag is overleden. We
wensen alle familie, vrienden en kennissen veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.
Pieter Dietz de Loos heeft te kennen gegeven dat hij, na meer dan 20
jaar als vrijwilliger voor de Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers actief
is geweest, stopt als bestuurslid.
Het bestuur betreurt zijn vertrek en bedankt Pieter voor zijn onverlaten
inzet voor de Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers.
c. Overige
Michiel van Hattem (48) wordt de nieuwe directeur van Vfonds, het
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Op 1 januari
a.s. neemt hij de taken over van Ton Heerts die daarmee een periode
van 6 jaar als directeur afsluit.
De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Vfonds zijn blij met de
komst van Michiel van Hattem. Met zijn ervaringen bij Defensie, de
gemeente Roosendaal, de Nederlandse Politie en ROC West Brabant is
Michiel de directeur met de brede en relevante ervaring die het Vfonds
zocht. Michiel is veteraan en diende ten tijde van de oorlog in het
voormalige Joegoslavië bij de Geneeskundige troepen (IFOR1) in
Bosnië.
Voorzitter Robert Croll: “Het Vfonds heeft zijn nieuwe beleidsplan 20162020 afgerond en het is goed dat we nu met een nieuwe, kersverse
directeur daar invulling aan kunnen geven. Naast alle ervaring en kennis
die Michiel meebrengt, geeft hij blijk van een enorme intrinsieke
betrokkenheid bij het werk van ons fonds. Ook de start van het WO II
platform waarbij organisaties als het NIOD, Nationaal Comité 4 en 5 mei,
de Liberation Route Europe, de Oorlogsgravenstichting (OGS) en alle
Samenwerkende Oorlogs- en Verzetsmusea en Herinneringscentra
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(SMH) intensiever gaan samenwerken is een goed moment voor hem
om in te stappen. Samen met het ministerie van VWS zal Vfonds de
komende jaren dit werk ook financieel ondersteunen.”
De komende weken zal Michiel zoveel mogelijk op bezoek gaan bij de
verschillende projecten die het Vfonds steunt en nader kennis maken
met de vertegenwoordigers in het veld. De nieuwe directeur heeft er zin
in: “Ik hoop met mijn kennis en achtergrond samen met de vele
organisaties die actief zijn binnen onze werkvelden mooie stappen te
zetten. Het werk van het Vfonds is de laatste decennia alleen maar
urgenter geworden door de veelheid aan conflicten wereldwijd maar ook
dichtbij. Vrede en vrijheid zijn nimmer vanzelfsprekend en een goed
werkende democratie hoort daarbij. Een uitdaging is natuurlijk ook om de
aanbevelingen van commissie Cohen waar nu het WO II platform uit is
ontstaan uit te voeren. Daar zie ik naar uit”, aldus Michiel van Hattem.
De Raad van Bestuur bestaat vanaf 1 januari 2017 uit Cees de Veer
(vicevoorzitter), Ton Heerts (secretaris) en Robert Croll (voorzitter).

5

GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS
18-05-1922

Skippy

de Vaal

14-07-1923

Ernst

Sillem

06-12-1922

Jan

van Kuik
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OPROEP: HERMAN TROTSENBURG
Van Aukje Trotsenburg ontving de redactie de volgende oproep:
“Graag zou ik in contact komen met mensen die mijn oom: Herman
Trotsenburg (geboren in 1916, overleden in 1981) in de oorlogstijd gekend
hebben.
Misschien zijn er mensen van de tweede generatie aan wie verhalen
doorverteld zijn? Ook daar ben ik erg benieuwd naar.
Ik ben aan het schrijven over hem en over zijn broer Auk (August), mijn vader.
Mochten er familieleden van mij en oom Herman zijn die mij aan informatie
kunnen helpen, dan zou ik graag met hen in contact komen”.
Aukje Trotsenburg
Churchill-laan 114 huis
1078 EM Amsterdam
Tel: 06-14429646
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JAARLIJKSE EVENEMENTENKALENDER 2016
8 december 2016
5e Kenniscongres Stoornissen
Ede
8 december 2016
12e Phrenos Psychosecongres ‘Psychose in perspectief’
Zwolle
14 december 2016
Congres Strategische positionering in de Zorg
Soesterberg
16 december 2016
Curriculum Beeldende Kunst en de Psyche. Rodin, de psyche en de ggz
Groningen
18 januari 2016
Niet-aangeboren hersenletsel. Essentiële kennis voor de dagelijkse praktijk
Ede
19 januari 2016
Symposium Innovating healthcare: an implementation science perspective
Amsterdam
26 januari 2017
Jubileumcongres MOC ’t Kabouterhuis‘In Holland staat een Huis - een goed
begin, een investering in de toekomst’
Amsterdam
8 maart 2017
Jubileumcongres: Wissel >< Werking, 10 jaar TOPGGz, zitten we op het
goede spoor?
Amersfoort
21 maart 2017
Dag van de medicatieveiligheid Kennis is cruciaal om medicatie-incidenten te
verminderen
Ede
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NATZWEILER HERDENKING KAMP AMERSFOORT 21 NOVEMBER 2016
Op 12 november jl. kwamen de Oud- Natzweilers en hun families bijeen in
Restaurant de De Soester Duinen in Soest.
Luidruchtig en hartelijk was de sfeer. Iedereen was blij elkaar weer te zien. Dat
bleek maar uit de begroetingen.
Dit jaar moest er een beetje haast gemaakt worden om naar NM Kamp
Amersfoort te gaan.
Staatssecretaris Martin van Rijn had aangegeven graag aanwezig te willen
zijn, Ernst en Skippy alsmede de aanwezige familieleden te spreken.
Willemien van Meershoek, directeur van NK Kamp Amersfoort, was zoals elk
jaar weer onze hartelijke gastvrouw, samen met haar team.
Deze ochtend regende het gelukkig niet, zoals het geval was in de afgelopen
dagen, maar wel bitter koud.
In een stille tocht, voorafgegaan door de twee oud- Natzweilers en Martin van
Rijn, gingen wij allen naar de Stenen Man.
Sprekers waren Martin van Rijn en Dik de Boef (voorzitter COVVS).
Wederom kondigde een trompettist van de NATRES de twee minuten stilte
aan waarna de kranslegging plaatsvond.
Als eerste legde Astrid de Vaal en Henk Sillem de bloemen namens de
vriendenkring waarna de staatssecretaris van VWS, Dik de Boef (COVVS) en
NM Kamp Amersfoort volgden.
Het defilé rond de Stenen Man werd geopend door Skippy en Ernst, daarna
volgden de anderen.
In het bezoekers centrum werden wij weer op een warm koopje koffie met
cake verwelkomd.
Willemien gaf een uitleg over de as. plannen van verbouwing en uitbreiding
van het voormalig kamp.
Op gezette tijd stond de bus weer voor en vertrok het gezelschap weer naar
De Soester Duinen waar een heerlijke lunch klaar stond.
9

Foto’s: Wilma Couperus: herdenking kamp Amersfoort 2016

Caroline Vogelzang, Skippy de Vaal, Nicole Planjer: herdenking Kamp Amersfoort 2016
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Speech van staatssecretaris Martin van Rijn
Toespraak van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, Martin van Rijn tijdens de nationale
herdenking van het concentratiekamp Natzweiler.
Amersfoort, 12 november 2016
Beste mijnheer De Vaal en mijnheer Sillem, familie van
verzetsstrijders en andere aanwezigen.
Vandaag herdenken we de mensen die gevangen hebben gezeten in
het concentratiekamp Natzweiler.
We halen herinneringen op aan dierbaren die in dit Nacht und Nebelkamp zijn gestraft, vernederd en mishandeld. Omdat ze zich hadden
ingezet voor onze vrijheid.
Ik vind het indrukwekkend hierbij aanwezig te zijn.
En ik vind het een eer twee voormalige gevangenen te ontmoeten:
Skippy de Vaal en Ernst Sillem.
Ik – en vele Nederlanders met mij – heb veel bewondering voor u en
voor iedereen die het lef heeft gehad om in verzet te komen tegen
de Duitse bezetters.

11

U bent een toonbeeld van onverzettelijkheid en een voorbeeld voor
velen.
Bijna iedereen die de oorlog niet heeft meegemaakt, heeft zich wel
eens de vraag gesteld, ‘wat zou ik doen als het oorlog was?’
Het is een vraag waar we gelukkig in Nederland sinds 1945 geen
echt antwoord op hoeven te geven.
Dat geldt niet voor u.
U weet welk antwoord u geeft als er oorlog is.
U blijft niet onverschillig aan de kant staan.
U en alle andere verzetsstrijders hebben meer dan zeventig jaar
geleden besloten niet passief toe te kijken naar wat er in ons land
gebeurde. U besloot te strijden tegen onvrijheid, onderdrukking,
intolerantie, discriminatie.
Een besluit dat 590 Nederlanders hebben moeten bekopen met de
zwaarste gevangenisstraf: Natzweiler. Ongeveer de helft van hen
overleefde het lichamelijk en geestelijk geweld van de Nazi’s niet.
Maar hoe verschrikkelijk de herinneringen aan de oorlog en met
name dit kamp ook zijn, we mogen er niet over zwijgen.
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Ik ervaar het als mijn taak en opdracht om samen met u de
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.
Voor toekomstige generaties die zich ongetwijfeld vragen gaan
stellen over hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren en hoe mensen
deze periode hebben doorstaan.
En waarom sommige mensen wel in het verzet gingen en anderen
niet. Want zoals u weet zijn verzetsstrijders niet onder één noemer
te brengen. De een werd gemotiveerd door een politie ideaal, de
ander door de liefde voor het vaderland en koningshuis en weer een
ander omdat hij niet tegen onrecht kan.
Maar hoe verschillend de verzetsstrijders ook zijn, ze waren met
elkaar verbonden in hun strijd tegen de bezetter.
Het is onze taak ervoor te zorgen dat toekomstige generaties alle
bouwstenen tot hun beschikking hebben om de geschiedenis en
daardoor hun eigen wereld te begrijpen.
Gelukkig hebben we in Nederland veel persoonlijke verhalen en
andere bouwstenen tijdig op een goede manier bewaard en is veel
daarvan voor iedereen toegankelijk gemaakt.
Zo hebt u mijnheer Sillem aan een leerling van een middelbare
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school uw oorlogservaringen verteld.
Dat is samen met andere persoonlijke verhalen van verzetstrijders
door het Verzetsmuseum opgenomen in de tentoonstelling Geen
nummers maar namen. Hierdoor is de oorlogsgeschiedenis voor
jongeren meer gaan leven.
Maar de herinneringen aan de oorlog moeten we ook levend houden
om duidelijk te maken dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend
zijn.
In verschillende landen woeden ook vandaag oorlogen. Worden
mensen gediscrimineerd, vervolgd en vermoord. Vanwege hun
politieke ideeën, afkomst, geloof, seksuele voorkeur.
En ook in ons eigen land worden we soms geconfronteerd met
onverdraagzaamheid en discriminatie.
Natzweiler is een van de vele verschrikkelijke voorbeelden die laten
zien waartoe dat kan leiden.
Dáárom moeten we blíjven investeren in vrede en vrijheid en
moeten we de geschiedenis van Natzweiler blijven vertellen.
We zijn het verplicht aan alle oorlogsslachtoffers en aan toekomstige
generaties.
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Toespraak van Dik de Boef – vz COVVS
Beste vrienden(innen) welkom, een speciaal welkom voor Martin van Rijn
Staatssecretaris van het ministerie van VWS.
Het was een sterk verzuild Nederland dat in mei 1940 door Nazi-Duitsland
werd bezet. Die verzuiling wordt verwoord door Nico Wijnen in zijn verslag
over zijn oorlogservaringen in kamp Amersfoort citaat; “Karakteristiek voor de
Nederlanders was egoïsme, individualisme van de slechte soort en kankeren.
Van ’s morgen vroeg tot ’s avond laat ruzie en vechtpartijen en m.i. hebben
veel Nederlanders eerst in andere kampen door het voorbeeld van andere
nationaliteiten kameraadschap leren kennen” einde citaat. Er waren natuurlijk
groepen en personen die reeds vroeg de oorlog op zich af zagen komen.
Hierdoor waren er ook snel, na de rauwe overval op de Nederlandse
onafhankelijkheid, de eerste vormen van verzet tegen deze bezetting en tegen
haar perfide ideologie van ongelijkwaardigheid van mensen. Een verzet dat
zich voltrok vanuit die verzuiling. Nood breekt wet en in de oorlogsjaren
werden op persoonlijk vlak maar ook organisatorisch vormen ontwikkeld van
samenwerking, hoe groot de verschillen godsdienstig of levenbeschouwelijk
ook waren. Een gezamenlijk optrekken met respect voor de diversiteit was het
motto van oud Natzweilers. De eerste reünie van hen in 1947 werd een
bevestiging van dit motto.
Dit leefde voor mij voort in het gevoel van saamhorigheid tijdens de
herdenkingsreis die ik enkele jaren geleden meemaakte. Op mij heeft die
herdenkingsreis naar Natzweiler, dit Nacht und Nebelkamp waar in de periode
1941- 1944 52.000 overwegend verzetsmensen gevangen zaten, enkele jaren
geleden een onuitwisbare indruk gemaakt. Het indrukwekkende moment ‘s
avonds met de fakkels en vlag bij het monument, de flarden nevel, de ijzige
koude wind die er voortdurend lijkt te waaien die mij koud maakte tot op mijn
botten. De volgende dag de bloemlegging het bezoek aan het kamp, de
voormalige gaskamer met de penetrante geur: momenten die ik nooit meer
vergeten zal.
Het is voor mij dan ook een eer u hier vandaag in Amersfoort op deze plek te
mogen toespreken. Mijn betrokkenheid bij het vasthouden en vastleggen van
de herinnering aan de tweede wereld oorlog heeft naast mijn eigen
geschiedenis ook te maken met die van mijn ouders. Zij waren beide actief in
het verzet, al voor de oorlog waren er Duitse vluchtelingen in hun huis
ondergebracht of verder geholpen op weg naar Spanje om te strijden in de
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Internationale Brigades. Veel van hun vrienden maakten ook deel uit van het
verzet en kwamen in concentratiekampen terecht. Wij waren hierdoor thuis als
kinderen vertrouwd met de namen van de verschillende concentratie kampen.
Natzweiler leerde ik echter pas kennen in 1963 toen het boek van Wim
Harthoorn “Verboden te Sterven” verscheen bij uitgeverij Pegasus.
De SS was uit op het scheppen van tegenstellingen tussen de verschillende
groepen gevangenen om de eigen macht en overheersing in stand te houden.
Het vergde dan ook moed en inzicht van de oud Natzweilers om onder die
onmenselijke omstandigheden die heersten in de concentratiekampen te
komen tot het oordeel dat overleven slechts mogelijk was door onderlinge
verbondenheid tot stand te brengen en over een groter uithoudingsvermogen
te beschikken dan de SS.
Mandela zegt over uithoudingsvermogen; citaat “Wij wisten dat
gevangenismuren of de honden van de bewakers noch de koude zee die als
een dodelijke gracht rond de gevangenis van Robbeneiland ligt nooit de
verlangens van de mensheid konden frustreren of vernietigen. Wij haalden
onze kracht en voeding uit de kennis dat we deel waren van een groter geheel
van humaniteit dan onze bewakers konden claimen”.
Het gezamenlijke doel van het verzet in de jaren 1940-1945 was een eind aan
bezetting en oorlog te maken herstel van vrede, vrijheid en de democratische
verworvenheden. De oorlog eindigde en vanuit die verschrikkelijke ervaring
klonk de roep dat “Nooit Weer”. Dit is de basis voor de gedachte dat
oorlogsdreiging en oorlog alleen overwonnen kan worden door samengaan in
diversiteit van de Europese landen. Lang geleden zei Victor Hugo daarover
tijdens het Internationale Vredescongres in Parijs augustus 1849 het volgende;
“ Er komt een dag waarop Frankrijk en u, Rusland, Italië, Engeland, Duitsland,
u allen, naties van dit continent, hecht zullen opgaan in één hogere eenheid
zonder uw afzonderlijke eigenschappen en uw glorieuze eigenheid te
verliezen, en u de Europese broederschap zult vormen, precies zoals
Normandië, Bretagne, Bourgondië, Lotharingen, de Elzas, al onze provincies
zijn opgegaan in Frankrijk”.
Het is een inspirerend experiment om op basis van overleg en niet op basis
van wapengekletter tot overeenstemming te komen dat maakt van Europa een
broedplaats van nieuwe vormen van gezamenlijk optrekken. Hoewel dit
overleg wel wat transparanter mag zijn willen we de bevolking van Europa
opnieuw kunnen winnen voor die Europese verbondenheid. Dit lukt alleen als
het discours wordt bepaald door verdieping van humaniteit en solidariteit, dan
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kan er met gezag en elan opgetreden worden tegen xenofobie, antisemitisme
en racisme. Dan krijgt het begrip burger weer inhoud en invloed. Willen wij
vrede, vrijheid en democratisch en verworvenheden zeker stellen dan kunnen
wij in de leer gaan bij de oprichters van de vriendenkring Oud Natzweilers.
Toen de koude oorlog uitbrak door de machtsgreep in 1948 in TsjechoSlowakije onder de hoede van de Sovjet Unie en het “IJzeren gordijn”
neerdaalde over Europa, scheurden de meeste vriendenkringen van oud
concentratiekampgevangenen. Het werd een wereld van wie niet voor ons is,
is tegen ons aan beide zijde van dat gordijn. Die koude oorlog had echter geen
invloed op de opstelling van de Oud Natzweilers zij maakten een andere
keuze. Ondanks meningsverschillen bleven zij gezamenlijk optrekken. Voor
deze houding was ook toen moed nodig en zo legden zij de basis voor betere
tijden die hun beslag kregen in 1972. Met de oprichting van het COVVS naar
aanleiding van de dreigende vrijlating van de drie van Breda werden de
politieke meningsverschillen overwonnen mede door de voortrekkersrol van
enkele oud Natzweilers waaronder de eerste voorzitter van het COVVS Hans
Teengs Gerritsen.
Wie het leven wil begrijpen en kennis wil vergaren zal terug kijken maar om
het leven te leven moet je de moed opbrengen vooruit te kijken. Ik bedoel dan
niet het scheppen van een utopie maar wel zorg dragen dat de
mensgelijkwaardigheid die toen en ook nu op de proef wordt gesteld niet
verloren gaat. Sterker de zoektocht naar wat ons mens maakt zou versterkt
dienen te worden. De oud Natzweilers deden dit samen met de andere
vriendenkringen en verzetsorganisaties. Zij sloegen de handen in elkaar en
hielpen naast het in stand houden van de herinnering, ook met het oprichten
en zorg dragen voor de herinneringscentra zoals hier in Amersfoort,
Westerbork en Nationaal Monument kamp Vught en de meest diverse
verzetsmusea. Zij droegen bij aan het in stand houden van de 4e mei als
nationale herdenking en de 5e mei als viering van de bevrijding. Dit
gedachtegoed wordt nu uitgedragen door het COVVS, De Stichting herdenking
15 Augustus en het Indisch Platform in netwerk 1WO2 opdat niet vergeten
mag worden dat de oorlog een wereldoorlog was die op twee plekken het
toenmalige koninkrijk heeft getroffen. Er zijn toen meer dan
tweehonderdvijftigduizend inwoners vermoord.
Wij erfgenamen van de Tweede Wereldoorlog hebben de taak om niet alleen
“dat Nooit weer “ door te geven maar juist dit soort verbondenheid te
koesteren. Omdat samen optrekken sterker maakt en grotere invloed heeft
dan afzonderlijke actie.
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Ik wil afsluiten met een persoonlijke ervaring, een kronkel werking van het
geheugen toen ik voor het eerst ongeveer 20 jaar geleden op deze plek de
Stenenman zag. Ik kende de beeldhouwer Frits Sieger ooit was ik op bezoek
geweest in zijn atelier. Tijdens de tocht die wij nu ook gelopen hebben was het
alsof ik het atelier weer inliep en dat zegt iets over de krachtige uitstraling die
dit monument heeft dat symbool staat voor diegene die zich ingezet hebben
voor de vrijheid en herstel van de rechtsstaat in Nederland en deze kracht kan
ook een opmaat zijn voor 2018 als in dat herdenkingsjaar het verzet uit de
jaren 1940-1945 centraal zal staan.
Kamp Amersfoort 12-11-2016.

Dik de Boef, foto Wilma Couperus
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MEMOIRES BART VAN DER POT
Van Paul Ritter ontvingen wij het manuscript van het leven van Bart van der
Pot, ook een Natzweiler. Vanwege de hoeveelheid willen wij zijn verhaal in
delen in de Natzweilerberichten plaatsen.
Het relaas werd geschreven door Bart van der Pot in 1972, een jaar voor zijn
dood. Hij leed toen aan Parkinson. Hij heeft zijn herinneringen aan zijn verblijf
in Duitse gevangenissen en concentratiekampen van 1941 t/m 1945
beschreven.
Paul heeft deze verhalen voor het eerst gelezen omstreeks 1978. Zijn
interesse in de memoires van Bart van der Pol begon in 2009 toen hij een
kopie van de verhalen van zijn vader, Janus Ritter, vond bij de spullen van zijn
moeder (noot van de redactie: deze verhalen zijn in eerdere Natzweilerberichten gepubliceerd).
Paul heeft het manuscript van Bart van der Pol gekregen van Albert Reilingh,
Saanichoton, Vancouver Island, toen hij de memories van Janus Ritter naar
hem gestuurd had. Via Albert en Bart van der Pol jr. is het manuscript bij Paul
terecht gekomen die het gedigitaliseerd heeft.
Paul heeft Bart van der Pot gekend als oom, de man van de zuster van mijn
moeder en daarnaast diverse mensen uit de jaarclub gekend heb waaronder in
eerste instantie zijn vader, maar ook zijn oom Albert Reilingh en de meesten
die verderop genoemd worden.
De redactie is Paul Ritter zeer erkentelijk dat hij deze verhalen met ons wil
delen.
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Inleiding
Bart van der Pot werd geboren op 26 mei 1918. Zijn vader was huisarts in
Terwolde. Hij had één oudere broer en twee jongere zusters.
Hij volgde het gymnasium in Deventer, waar hij dagelijks met de fiets naar
school ging. In 1936 ging hij Elektrotechniek studeren aan de Technische
Hogeschool in Delft; hier ontmoette hij o.a. Janus Ritter en Hans Reilingh. Hij
werd lid van het Deftsch Studentencorps, waar hij zich aansloot bij de jaarclub;
daar raakte hij bevriend met Ate Wieberdink, Jan van Kuik, Frans de
Bordes, Pieter Stoop, Janus Ritter, Jan van Blerkom, Hendrik (Lorenz) de
Haas en anderen.
Bart woonde op een kamer bij een hospita, zijn avondeten at hij op de sociëteit
Phoenix, steeds aan dezelfde tafel met de jaarclub, een gewoonte die de
leden van de jaarclub gedurende hun hele studententijd voortzetten. Hun
jaarclub vormde een hechte vriendenband en Jan organiseerde dagelijks een
lunch op O.D.215B. Zodoende kwamen ze heel veel samen – van college naar
lunch, van laboratorium naar borrel en avondeten. Dit gebruik werd na de
demobilisatie in 1940 gecontinueerd op initiatief van Frans de Bordes en ook
na de oorlog hebben de overlevenden nog regelmatig wekelijks de lunch
voortgezet.
Daarvoor echter, in 1938 ging Bart samen met Jan van Blerkom op Oude Delft
215b wonen2. Jan van Blerkom zat in de redactie van De Spiegel, het
studentenblad van Delft. In 1939 werd Bart gekozen in de senaat van het
Corps.
In zijn vrije tijd roeide Bart bij Laga, de Delftse studentenroeivereniging, waar
hij vaak samen met Jan van Blerkom trainde in de vier-zonder-stuurman. In
1938 wonnen zij zelfs de Varsity, de studenten-roeikampioenschappen op het
Amsterdam-Rijn-kanaal in Utrecht. In 1941 roeiden ze samen die merkwaardig
verlopen roeiwedstrijd bij Triton in Utrecht (zie Deel 1, pag. 2).
In september 1939 begon de ‘echte’ oorlog met de inval van het Duitse leger in
Polen en daarna in Frankrijk en de oorlogsverklaring aan Engeland. Nederland
mobiliseerde de reservisten, waarbij ook Hans Reilingh, Janus Ritter en Jan
van Blerkom werden opgeroepen respectievelijk in Haarlem bij de motordienst
en in de TH-compagnie. Bart was vrijgesteld wegens broederdienst.
In mei 1940 vielen de Duitse legers Nederland binnen; zij trokken op vele
plaatsen gewoon rond de verdedigingswerken heen. Toen Nederland na 5
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dagen op een aantal punten nog taai verzet bood, begonnen de Duitsers
Rotterdam te bombarderen. Vanuit Delft konden de bewoners zien dat
Rotterdam in brand stond. Onder die druk capituleerde het leger en
evacueerde de koninklijke familie halsoverkop naar Engeland, gevolgd door de
regering. Drie maanden later werd het Nederlandse leger formeel ontbonden,
waarbij de dienstplichtigen naar huis gestuurd werden en de beroeps
gevangen gezet werden als krijgsgevangenen. Vanaf dat moment kreeg
iedereen te maken met de Duitse bezetting.
Velen op de Technische Hogeschool kregen al snel door dat ze van de
Duitsers weinig goeds te verwachten hadden. Een klein aantal besloot alvast
een militante groep op te richten, die in actie zou moeten komen wanneer de
Duitsers verdreven zouden worden. In die tijd verwachtte men dat het hooguit
één jaar zou duren voordat de Engelsen door een landing korte metten zouden
maken met de Duitse bezetters.
Met dat plan werd onder leiding van Professor Schoemaker de ‘Orde Dienst’,
OD opgericht. Bewust van het gevaar van verraad werd het cellensysteem
gehanteerd – kleine groepjes die elkaar onderling niet kenden. Alles moest
clandestien gebeuren, de betrokkenen moesten zo min mogelijk van de
anderen weten en kennen.
Jan sloot zich als een van de eersten aan bij de OD, evenals Prof. Mekel, die
later gefusilleerd is. Lid worden van de O.D. kon je alleen op uitnodiging.
Janus Ritter, mijn vader, zat in één van de cellen van Jan van Blerkom; Albert
Reilingh werd gevraagd door Janus Ritter.
Bart werd door Jan uitgenodigd voor de O.D. Na de moord op De Man werd hij
als vriend van Jan van Blerkom door de Sicherheitsdienst (SD) als verdachte
aangemerkt.
Albert heeft slechts één maal opgetreden om een marineofficier te helpen
ontsnappen, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen. Na het
weigeren van de loyaliteitsverklaring, in maart 1943, is Albert ondergedoken ;
voor de rest van de oorlog wist hij uit handen van de Duitsers te blijven.
In retrospectief moeten we niet uit het oog verliezen dat het allemaal jonge
mensen rond de 20 jaar betrof, idealistisch, gedreven, somtijds branie, maar
veelal te naïef in verhouding tot de geslepenheid en meedogenloze brutaliteit
waarmee de Nazi’s hun tegenstanders aanpakten.
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Deel I: Arrestatie
Betreffende zijn arrestatie door de Gestapo in 1941, verblijf in de
Scheveningse gevangenis ‘Oranje Hotel’, verblijf in Kamp Amersfoort
en transport naar concentratiekamp Buchenwald.

1

2

“Het is nu goed 30 jaar geleden dat ik onverwacht werd meegezogen in een
van de vervaarlijke draaikolken van het verzet tegen de Duitse overheersing.
Nog zovele onuitgesproken herinneringen spoken tot in kleine details in mijn
hoofd rond dat ik er toch nog toe overga deze op te schrijven. Vertellen is,
zoals nu na vele jaren wel gebleken is niet goed mogelijk.
Al in augustus 1940 had Jan1 het plan een sabotage groep te organiseren, die
militaire voorraden zou moeten vernietigen. Mijn reactie was niet enthousiast:
"het is een spel van kat en muis. Als je een speldenprik uitdeelt krijg je een
mokerslag terug".
Wij kregen hierover hooglopende ruzie en Jan ging toch zijn gang. In de
oorlogsdagen van 10 tot 15 mei 1940 had hij al bewezen volkomen
onverschrokken te zijn. Hij fietste langs het kanaal onder mitrailleurvuur van
een parachutist aan de overkant om als vrijwilliger een militaire post te
activeren, van waaruit niets tegen de enkele uren geleden gelande
parachutisten werd ondernomen. Gewapend met een geweer ging hij op zoek
naar in de stad geïnfiltreerde parachutisten gewapend met mitrailleurs en
handgranaten. Een vlakbij naar hem geworpen ontploffende handgranaat
maakte hem iets voorzichtiger, maar hij ging door. In een huis had een mof
zich in de wc opgesloten. Jan roffelde op de deur een sommeerde hem naar
buiten te komen. Uit de wc kwam een angstige stem: “bin noch nicht fertig!”.
Zo was hij nu eenmaal en zo is het ook duidelijk dat zijn overlevingskansen
achteraf gezien zeer klein waren.
Jan ging dus al in augustus 1940 aan het organiseren en anderen deden dat
ook. Hij vertelde daar weinig van, maar wij kwamen enkele maanden later toch
weer tot overeenstemming toen bleek dat de zich uitbreidende organisatie, de
Ordedienst of O. D., ten doel had:
1

Jan van Blerkom
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wapens te verzamelen en mensen te organiseren die daarmee zouden kunnen
omgaan wanneer in het voorjaar2 de invasie uit Engeland zou plaats vinden.
Hieraan wilde ik graag meewerken, maar ik stelde nog voor te proberen naar
Engeland te komen om beter opgeleid en beter gewapend aan de strijd te
kunnen deelnemen.
Een zeer logisch argument hiertegen was echter: je loopt tweemaal het risico
van de overtocht en de bedoeling is juist hier zoveel mogelijk mannen paraat
te hebben ook voor simpele karweitjes zoals het versperren van Duitse
toevoerwegen met spijkers, kraaienpoten, barricades, enzovoorts. Zo werd ik
wat laat toch nog opgenomen in de O.D. en kende officieel niet meer dan mijn
voorman en dat was Jan zelf. Volgens opdracht wierf ik weer enkele leden, die
mij alleen als voorman mochten kennen. Omdat ik nog niet in de militaire
dienst geweest was, leerde Jan [mij] met een karabijn om te gaan.
De OD in Delft werd te groot en op de sociëteit werd soms openlijk gevraagd:
“ben jij ook al lid van de OD?”. De sluiting van de T.H. van eind november 40
tot eind februari 41 (ongeveer) kon de ontwikkeling in deze ongunstige richting
niet meer afremmen. In de eerste maanden van 1941 werden enkelen
gearresteerd: professor Schoemaker, de student Eddy van Groningen en de
zestienjarige jongen De Man.
Jan was nu de belangrijkste leider als opvolger van Prof. Schoemaker en werd
gezocht vanaf begin mei ‘41. De Delftse politie waarschuwde hem en hij dook
onder op wisselende adressen. Ik wist meestal niet waar hij zat en ik maakte
een teken met de vitrages van onze kamer wanneer ik thuis was en alles
veilig.
Jan fietste overdag gewoon naar de T.H. en kreeg zo nu en dan onderweg een
waarschuwing van een agent toch een beetje op te passen, omdat enkele
collega-agenten niet te vertrouwen waren.
Op onverwachte momenten in de vroege morgen of ‘s avonds kwamen
Nederlandse rechercheurs (Poos en Slagter) op Oude Delft 215 kijken. Als er
dan toevallig iemand in Jan’s bed lag of achter zijn bureau zat, gaf dat
aanleiding tot grote hilariteit onder de toeschouwers tot dat het misverstand
was opgehelderd.
2

Bedoeld werd: het volgend voorjaar van 1941
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3

Wij zorgden wel dat er geen wapens of korte golf zender meer in huis waren3
en we leefden onbezorgd verder. Triton4 organiseerde eind juni roeiwedstrijden
en wij besloten aan deze waarschijnlijk voorlopig laatste wedstrijden mee te
doen in een vier zonder stuurman, bestaande uit Paul Eckenhausen, Bert
van Wijk, Jan en mij.
Jan was ingeschreven onder een valse naam, maar we moesten wel een paar
weken in Delft trainen. Dit had tot gevolg dat de Delftse Courant, waar van de
verslaggever ons bij naam kende, de dag voor de wedstrijd gewoon de naam
J. Van Blerkom vermeldde. Dit vonden wij toch te gevaarlijk, maar Jan wilde
de ploeg niet duperen en we gingen wel. Achteraf gezien totaal onbegrijpelijk,
maar wel tekenend voor de nog grote zorgeloosheid5 in die dagen en
onwetendheid omtrent de mogelijke gevolgen van een arrestatie.
De wedstrijd werd een mislukking. Wij waren al vlug uitgelopen op onze niet zo
sterke tegenstanders, maar halverwege werd Jan ongerust. Hij had het gevoel
regelrecht naar zijn arrestatie te roeien en kon geen kracht meer zetten.
Onderweg uit de boot stappen zou het gevaar niet verminderen en zo roeiden
we door, vrijwel op halve kracht. Alles liep goed af: geen arrestatie, alleen een
verloren wedstrijd.
De studie was erg verwaarloosd en ik ging eind juli naar huis om me met alle
kracht te prepareren voor het C16 in september, dat ik al een jaar eerder had
moeten doen.
Vrijdag 23 augustus [1941] belde Lammers, onze dorps veldwachter, aan de
voordeur en was erg verlegen met zijn boodschap dat hij mij moest arresteren
en met zijn collega naar Delft moest brengen. Hoewel tegen de orders wilde hij
een half uur toestaan om de bagage te pakken, maar ik moest beloven niet te
proberen te vluchtten. Daar piekerde ik ook helemaal niet over, want er waren
al zo vaak studenten opgepakt voor een verhoor en die kwamen (in die tijd
nog) gewoonlijk enkele dagen later weer vrij.
3

Toelichting Albert Reilingh: Albert vond drie geweren onder zijn matras, begreep dat die van Jan waren en zei niets.
Een dag later waren ze weer verdwenen.
4
Triton was/is de studentenroeivereniging in Utrecht. Bart roeide bij Laga in Delft
5
Albert Reilingh: ”zorgeloosheid en naïviteit”
6
Bart typte ‘O1’, maar waarschijnlijk is dat het C1, het Candidaatsexamen
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Al lang hield ik rekening met de mogelijkheid van een arrestatie en verhoor
met gelijktijdig een huiszoeking en ik was er van overtuigd dat er niets
gevaarlijks tegen mij zou kunnen worden gevonden, omdat er ook werkelijk
niets meer was.

4

Over het examen maakte ik mij wel zorgen, want ik meende geen dag en geen
uur studietijd te kunnen missen. Het zou totaal anders uitpakken! Toevallig
was alleen vader thuis en hij zou proberen telefonisch Frans de Bordes of
Janus Ritter op de hoogte te brengen.
Op het station in Twello, waar we met zijn drieën heen fietsten zei Lammers
zachtjes: “loop maar niet zo opvallend tussen ons in”.
In Delft werd ik op het politiebureau afgeleverd om daar eerst verhoord te
worden. Er was een door de Duitsers nieuw benoemde commissaris en die
deed zeer gewichtig. Op zijn vraag of ik wist wat er gebeurd was, luidde mijn
antwoord dat ik de laatste weken niet in Delft geweest was. Toen verklaarde
hij plechtig: “Mijnheer van der Pot, er is een moord gepleegd”. Dit klonk zo
pathetisch dat ik moeite had mijn gezicht in een ernstige plooi te houden.
Charly Hugenholtz en Jan van Blerkom zouden dat begin augustus gedaan
hebben. Ik geloofde er eenvoudig niets van, maar na lang praten, waarbij de
commissaris veel bijzonderheden wist te vertellen, begon ik toch met de
mogelijkheid rekening te houden, dat er iets ontzettends was gebeurd. Later in
de bezettingstijd zou iets dergelijks niet meer als zo ongelooflijk worden
ervaren!
Kort samengevat moet er ongeveer het volgende zijn gebeurd: de jonge
Delftenaar De Man werd begin augustus door de Duitsers vrijgelaten als agent
provocateur. Volgens zijn instructies ging hij naar mevrouw Mekel. Professor
Mekel, ingeschakeld bij de intelligence service, was toen al gearresteerd. De
Man kreeg alle inlichtingen die hij moest vragen. Hij was net weg toen Jan of
Charly mevrouw Mekel opbelden om te waarschuwen voor zijn komst. Het
was voor de veiligheid van vele anderen ontoelaatbaar de jongen de
gelegenheid te geven alles over de brieven.
De commissaris sprak de profetische woorden: “voor u en uw vrienden kan
deze zaak heel onaangename gevolgen hebben. Wie zijn uw clubgenoten?”.
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Toen ik hierop geen antwoord meende te moeten geven, las hij de namen van
een papiertje voor.
Een agent ontdeed mij van das en schoenveters en stopte mij in een vuile cel.
Er viel daar niets te beleven en als teken van vertrouwen in de afloop, was ik
al gauw ingeslapen op de zeer smalle steunplank voor het tegen de muur
geklapte bed. Het wekenlang studeren gedurende 12 tot 14 uur per dag deed
zijn invloed gelden.
5

De agenten waren allen erg vriendelijk bij het eten brengen, luchten, wassen
enz., maar het was een sombere cel met een klein tralievenster uitkijkend op
de binnenplaats. Het bed werd 's avonds met behulp van een sleutel
neergeklapt en was voorzien van een deken vol van vieze vlekken, vuiler dan
ik het later ooit zou meemaken. Een week eerder had er een publieke vrouw in
gezeten.
Dit duurde van vrijdagmiddag tot maandagmorgen en ik kon nog wat studeren.
Maandag 26.8.41 transport per arrestantenbus je naar de Duitse gevangenis
te Scheveningen, bijgenaamd ‘Het Oranjehotel’. In het busje zaten ook Frans
van Hasselt en Björn (?) Hugenholtz, broer van Charly. Frans en Janus
werden die dag ook opgepakt en zaten niet in dit busje.
Bij aankomst maakten wij voor het eerst kennis met de Duitse intimidaties van
schelden, slaan en trappen. We stonden al gauw muisstil met het gezicht naar
de muur in de gang te wachten.
Cel 481 werd voor mij geopend en de al aanwezige, vriendelijk glimlachende
bewoner deed mij aan een verbleekte meikever uit een lucifersdoosje denken.
Ad Jalink was zijn naam, student in de theologie, 26 jaar, bijna afgestudeerd
en getrouwd. Niet slecht getroffen met dit gezelschap. Hij zat er al van begin
mei af, een onbegrijpelijk lange tijd leek dat. Ad had het met zijn vorige
celgenoot, die onlangs was vrijgelaten, ook goed kunnen vinden en had goede
moed in een spoedige vrijlating. Hij was betrapt bij het rondbrengen van
illegale krantjes samen met zijn vrouw, die in dezelfde gevangenis zat.
De cel was 1,90 m breed en 3,50 m lang. Een bed tegen over de deur aan de
korte zijde. Boven de deur een redelijk groot tuimelraam met tralies er achter.
Meteen rechts naast de deur de ’ton’ en links aan de lange zijde een
klaptafeltje met twee krukjes. Vrij hoog boven het bed liepen drie dikke
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verwarmingsbuizen dwars door de cel. In de linker achterhoek boven het bed
een wegzet plankje met onder andere een bijbel erop en in die tijd nog enkele
boeken.

6

De geheimen waren een mesje, een potlood en gaatje in de linker muur met
een broodprop afgedekt. Eenmaal per dag een half uur luchten met looppas
en gymnastiek onder leiding van een deskundige medegevangene.
Eenmaal per week een welwillende bibliothecaris met een karretje boeken om
te ruilen. Dit was een relatief goede periode van het Oranje Hotel.
Met de linker buurman konden we door het gat zacht praten. Met de rechter
[buurman] en de achterburen konden [we] klopsignalen wisselen. Dat ging
heel primitief: a=1 tik, b=2 tikken, c=3 tikken, enzovoorts. Later leerde de
oude Kolonel de Vries mij morse, wat veel vlugger ging, maar meestal
hadden we toch tijd genoeg. Er circuleerden steeds de meest optimistische
berichten over het verloop van de oorlog in schrille tegenstelling tot de
krantenberichten.
De behandeling van de zaak werd steeds uitgesteld van dag tot dag, van week
tot week en tenslotte van maand tot maand. De schriftelijk toegewezen
‘Sachbearbeiter’ kreeg ik niet te zien en mijn stellige verwachting spoedig weer
vrij te komen werd steeds grondiger gelogenstraft. Gelukkig hield ik wel steeds
het volste vertrouwen in de goede afloop, omdat er geen enkel bewijs kon zijn.
Ook bestond er geen lijst met namen van de OD, alleen een cijfercode waarbij
elk lid alleen zijn eigen getal kende en van degenen die hem gevraagd had lid
te worden en van degenen die hij zelf lid gemaakt had.
Deel II van het onderdeel Arrestatie wordt vervolgd in de volgende Natzweilerberichten……..
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UIT DE KRANT/VAN DE PERS……
Geen nieuws
Ander nieuws…

Maar schrijf dan wel in de agenda de volgende belangrijke data voor 2017:

Jaarlijkse educatieve reis naar Natzweiler van:
Donderdag 7 september – Maandag 11 september
2017

Jaarlijkse herdenking NM Kamp Amersfoort:
Zaterdag 4 november 2017

Informatie te verkrijgen bij
- Roelof Schutrup, secretaris
- Marjolijn de Loos, reisorganisatie
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VAN DE PENNINGMEESTER
Ook in deze Nieuwsbrief kan de penningmeester niet genoeg benadrukken
heel blij te zijn met alle donaties! Zij dankt de gulle gevers van harte.
Alvast veel dank!
Voor de goede orde vermelden we nog een keer dat diegenen die de
Nieuwsbrief als platte tekst willen blijven ontvangen voor 2017 weer het
bedrag van € 20,00 euro moeten overmaken op onze rekening:
NL26INGB0000394148. Vanzelfsprekend krijgen de oud-Natzweilers deze gratis
toegestuurd.

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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STICHTING COGIS
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
Stichting Cogis
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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