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VAN DE REDACTIE
Stichting Cogis is verhuisd. Het nieuwe adres is:
Stichting Cogis
Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020 – 660 19 30
Fax 020 – 660 19 31
E-mail info@cogis.nl

Namens het bestuur,
de redactie
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MEDEDELINGEN:
a. bedankjes
Don Bamberg bedankt iedereen hartelijk voor alle berichten en medeleven
dat hij heeft mogen ontvangen na het overlijden van zijn vrouw Ax.
b. familieberichten
De redactie ontving het volgende bericht over Gerda van Soest van haar
zoon. Helaas is haar gezondheid de afgelopen paar maanden enorm achteruit
gegaan. Er is in januari geconstateerd dat ze aan Alzheimer lijdt en daarna is
ze in een zeer snel tempo zodanig hulpbehoevend geworden, dat ze inmiddels
in een verpleeginrichting is opgenomen. Als gevolg van een tia is haar
motoriek ook zwak geworden. Gerda is opgenomen in Duinstede, afdeling
Kijfhoek, Deijlerweg 208, 2241 AL Wassenaar. Ze heeft het daar gelukkig wel
naar haar zin. Op verzoek van Paul Padding hebben wij dit bericht geplaatst.
Correspondentieadres P. Padding, Spartastraat 13, 2711 GW Zoetermeer, tel.
06-12261138.
Op 14 januari 2011 is Christina Geertruida Elizabeth Maas op 71-jarige
leeftijd overleden. De plechtigheid vond op 19 januari jl. plaats in Den Haag.
Wij wensen alle familie en vrienden heel veel sterkte toe met het dragen van
dit verlies.
c. overige
Uit Natzweiler kregen wij het bericht dat Valerie Drechsler aan het eind van
april is gestopt als Directrice bij het CERD.
Zondag 8 mei vindt er een herdenking plaats in Dautmergen, een bijkamp van
Natzweiler Struthof. De herdenking zelf is in Eckerwalt, in een bos waar de
restanten van een fabriek zijn, waar de gevangenen moesten werken. Zie
www.eckerwald.de.
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HERHAALDE OPROEP NATZWEILER WEBSITE ONLINE
Ben je geïnteresseerd om te helpen, ken je een stagiaire of student die bereid
is om werk te verzetten voor de site? Laat het ons dan gauw weten en neem
contact op met Marjolijn de Loos of Nicole Planjer.
De site zal voornamelijk dienen voor geschiedenis doeleinden en zal in
mindere mate een „dynamische nieuwssite‟ zijn.
Waar vind je de site op het web? http://www.natzweiler.nl
FOTO’s opsturen
Op de website willen we graag van de oud-Natzweilers foto‟s plaatsen met een
korte levensbeschrijving. Zouden jullie een digitale foto willen opsturen? Dit
kan naar:
nplanjer@hotmail.com en/of marjolijndeloos@gmail.com.
Alvast bedankt.
De redactie
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OPROEP
Wie weet meer over:
JACOB ANDREAS LAMBRECHTSEN
Geboren: Amsterdam 13 okt 1921
Overleden: ? op transport uit Spaichingen (Württenberg) naar Dachau?
omtrent 28 april 1945. Hij was afgestudeerd van de Tropische
Landbouwschool, Deventer, en kwam in de Ondergrondse terecht. Hij werd
gearresteerd in Parijs op 9 maart 1944 en in Fresnes [bij Parijs] gevangen
gezet [Madelon L. Verstijnen‟s “Mijn Oorlogskroniek”] in de “Nacht und Nebel”
categorie tot 6 juni 1944. Vandaar naar Compiègne; in juli naar Natzweiler;
toen naar Dachau op 6 september 1944 waar hij nummer 99.693 droeg
[informatie Herr Albert Knoll]; weer terug naar Natzweiler op 19 sept 1944, of
misschien direct naar het kamp Schörzingen [of Spaichingen] dat onder
Natzweiler viel.
Volgens zijn broer Constant L. M. Lambrechtsen [gebaseerd op onderzoek in
en na mei 1945] ging Jacob van Dachau naar Vaihingen tot l5 november 1944,
vervolgens via Dautmergen naar Spaichingen: als enige Nederlander op
transport gesteld met Polen en Tsjechen, waarschijnlijk naar Dachau.
Gedurende dit transport overleden.
Er schijnt geen archief te zijn voor Schörzingen of Spaichingen. Het kamp in
Spaichingen wordt beschreven: "als ein Lager, das im Vergleich zu Dachau
und selbst Auschwitz als "eine wahre Hölle" bezeichnet werden müsse." Zie
http://www.spaichingen.de/allgemein/geschichte/kz.html
De vraag is: zijn er gegevens of archieven die bevestigen wanneer, waar, en
hoe Jacob Lambrechtsen overleed? Werkte Jaap toen in het "Schieferölwerk
Wüste 10" dat in de buurt van Eckerwald was?
Uw reacties zal ik zeer waarderen.
Dr. Nick Lambrechtsen, email: nick@crypt.co.nz
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IEDER PUZZELSTUKJE HELPT ……..NOG STEEDS
Zelfs 66 jaar na de oorlog wordt er nog steeds gezocht in archieven. Nog
steeds wordt er belangstellend geluisterd naar herinneringen van
overlevenden. Nog steeds is de vraag naar informatie over het lot van
gevangenen in Kamp Amersfoort actueel.
Kamp Amersfoort werd in de geschiedschrijving ook wel gekenmerkt als
'vergaarbak' van de Duitse politie. De term 'dependance van het Oranjehotel'
werd ook wel eens gebruikt. Het kamp had de benaming „Polizeiliches
Durchgangslager‟ en de belangrijkste functie lag in de naam besloten. Kamp
Amersfoort was in de periode 18 augustus 1941 tot 19 april 1945 voor meer
dan 23.000 gevangenen een doorgangskamp.
In de periode van 18 augustus 1941 tot de tussentijdse sluiting begin 1943,
verbleven zo'n 8.500 gevangenen in het kamp. In de periode na de heropening
in het voorjaar van 1943 tot de bevrijding in 1945 verbleven meer dan 27.000
gevangenen in het kamp. Vooral in deze tweede periode, vanaf het voorjaar
van 1943 tot de bevrijding, functioneerde het kamp als doorgangskamp;
hoewel de naam „Polizeiliches Durchgangslager‟ toen was gewijzigd in
„Erweitertes Polizeigefangnis‟.
Waar in de eerste periode ruim 6.500 gevangenen werden 'doorgestuurd',
waren dat er in de tweede periode ruim 16.000. In de tweede periode werden
ruim 13.000 gevangenen tewerkgesteld. Ruim 3.000 gevangenen werden naar
concentratiekampen gevoerd.
Een verblijf in Kamp Amersfoort werd gezien als straf en de duur van de straf
werd vaak bepaald door de tijd die nodig was om te bepalen wat er met een
gevangene moest gebeuren. Tijdens het verblijf in Kamp Amersfoort kon een
strafrechtelijk onderzoek of proces plaatsvinden of werd gecommuniceerd met
het Arbeidsbureau om te bepalen waar arbeidskrachten op dat moment het
meest gewenst waren. In sommige gevallen was het verblijf in Kamp
Amersfoort het eindpunt en volgde executie op de Leusderheide.
Onder de ruim 3.000 gevangenen die na de heropening van Kamp Amersfoort
in het voorjaar van 1943, vanuit Amersfoort naar concentratiekampen werden
doorgestuurd, bevonden zich 232 „Nacht und Nebel‟ gevangenen. Zij moesten
in „Nacht und Nebel‟ verdwijnen. Met vijf rechtstreekse transporten werden zij
van Amersfoort naar Natzweiler gevoerd. Het eerste transport vond plaats in
juli 1943, het laatste transport in februari 1944.
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De hierboven genoemde aantallen en het feit dat de Duitse kampleiding vrijwel
iedere gevangene nauwgezet registreerde in de kampadministratie, kunnen de
indruk wekken dat er nogal wat archiefmateriaal, o.a. betreffende de 232
gevangenen, valt te achterhalen. Het omvangrijke oorlogsarchief van het
Nederlandse Rode kruis in Den Haag bevat vele tientallen transportlijsten met
honderden namen en enkele duizenden registratiekaarten die betrekking
hebben op Kamp Amersfoort. De verwachting was dat in dit Oorlogsarchief
informatie te vinden was over de vijf transporten of de 232 gevangenen, maar
niets blijkt minder waar. Het lijkt erop dat niet alleen NN gevangenen in „Nacht
und Nebel‟ moesten verdwijnen, maar tevens de administratie die op hen
betrekking had.
Wel werd in het Oorlogsarchief van het NRK een „NN‟ transportlijst
aangetroffen die in 1947 door het NRK werd ontvangen. De gegevens, namen
van 27 gevangenen, waren indertijd illegaal ontleend aan de officiële
kampadministratie van Vught. Het betreft een transport van Amersfoort naar
Natzweiler op 22 oktober 1943.
Medewerkers van de gedenkplaats in Amersfoort zijn nog steeds op zoek naar
informatie. In het kader van educatie wordt veel archiefmateriaal
geïnterpreteerd en vertaald voor diverse doelgroepen. Scholieren en
studenten bezoeken in klassikaal verband de gedenkplaats in het kader van
hun geschiedenisles, studie of onderzoek. Uniformdragers (van politie en
defensie) bezoeken de gedenkplaats in Amersfoort om kennis te nemen van
dilemma's waar zij beroepshalve mee te maken kunnen krijgen.
Een derde belangrijke groep waarvoor nog steeds informatie wordt gezocht
bestaat uit onderzoekers en nabestaanden die meer informatie zoeken over
het lot van gevangenen die in Kamp Amersfoort verbleven. Vooral om deze
laatste groep van dienst te kunnen zijn wordt veel aandacht besteed aan het
verzamelen van gegevens uit de oorlogsperiode.
De medewerkers van de gedenkplaats in Amersfoort ontvangen vragen van
uiteenlopende aard, hoewel het merendeel van de vragen gaat over het verblijf
van een familielid in Kamp Amersfoort. Per week ontvangen de medewerkers
van de gedenkplaats in Amersfoort zo‟n 5 a 6 vragen, vooral over het lot van
een familielid. Vragen die helaas niet altijd beantwoord kunnen worden. In dat
geval wordt de vrager doorverwezen. Dat wil niet zeggen dat het spoor dood
loopt. Doorverwijzen kan gerichter plaatsvinden en dat levert meer en betere
resultaten op. Het wordt namelijk steeds duidelijker waar de bewaard gebleven
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delen van de administratie van Kamp Amersfoort zijn ondergebracht.
Door het verstrijken van de tijd en de ontwikkelingen op het gebied van digitale
media en ontsluiting via internet worden archieven en collecties steeds
inzichtelijker en toegankelijker. Daardoor wordt ook steeds duidelijker dat het
archief van Kamp Amersfoort - het deel dat niet is verdwenen - incompleet en
verspreid is ondergebracht bij verschillende instanties. Eerder werd al
genoemd dat het Nederlandse Rode Kruis een omvangrijk oorlogsarchief bezit
waar veel originele documenten uit Kamp Amersfoort worden bewaard. Ook
ligt er informatie in het archief van het NIOD, bij het Nationaal Archief en bij
Archief Eemland. Het ITS in Bad Arolsen (Duitsland) beheert een groot archief
met documenten uit verschillende concentratiekampen.
Vooralsnog blijven de medewerkers van de gedenkplaats in Amersfoort
speuren. Niet uitsluitend naar documenten die ooit toebehoorden aan de
omvangrijke administratie die in Kamp Amersfoort gevoerd werd. Ook verhalen
van getuigen en nabestaanden zijn erg belangrijk. Op regelmatige basis
worden oud-gevangenen geïnterviewd en verhalen bij ons ingeleverd. Ieder
puzzelstukje helpt bij het reconstrueren van de geschiedenis van Kamp
Amersfoort, maar belangrijker nog, bij het beantwoorden van de vragen van
nabestaanden.
14 april 2011

Gert Stein
Medewerker Nationaal Monument Kamp Amersfoort
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VERGETEN OORLOGSSLACHTOFFERS
OPROEP VOOR INFORMATIE OVER DE HULPVERLENING DOOR BURGERS AAN
GEVANGENEN IN NEDERLANDSE CONCENTRATIEKAMPEN IN WOII EN OVER DE
THUISSITUATIE VAN FAMILIELEDEN VAN DIE GEVANGENEN.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter meer dan 150.000
Nederlanders om allerlei redenen gevangen gezet in Nederlandse
concentratiekampen. Veel is geschreven over het vaak erbarmelijke lot van
deze mannen en vrouwen. Veel minder aandacht is geschonken aan de soms
moeilijke omstandigheden - financieel en emotioneel - en de grote onzekerheid
waaronder de tenminste 300.000 achtergebleven familieleden moesten
verkeren. Zij worden wel de groep van de “vergeten oorlogsslachtoffers”
genoemd.
Gelukkig woonden er in de buurt van die kampen een klein aantal burgers dat
in verschillende vormen hulp aan de gevangenen heeft verleend. In Vught
hebben mevrouw Van Beuningen en mevrouw Timmenga daaraan leiding
gegeven. Mevrouw Timmenga heeft met haar helpsters vooral hulp geboden
aan deze vergeten oorlogsslachtoffers.
In het najaar zal een onderzoek starten naar het ontstaan en functioneren van
de hulpverlening door burgers aan gevangenen en hun families, in het
bijzonder rond kamp Vught. De vorig jaar beschikbaar gekomen 1800 brieven
die door familieleden uit heel Nederland geschreven zijn aan mevrouw
Timmenga, zullen een belangrijke bron daarvoor vormen. Bovendien wordt
gezocht naar haar antwoordbrieven en naar andere correspondentie.
Daarnaast worden oud-gevangenen en hun kinderen opgeroepen om hun
herinneringen aan de thuissituatie van toen en aan de burgerhulpverlening via
interviews vast te laten leggen.
Dit onderzoek zal verricht worden door de historica drs. Inger Schaap, die
reeds het boek “Sluipmoordenaars” over de Silbertannemoorden op haar
naam heeft staan. De heer dr. D.B. Jochems (bekend van zijn activiteiten rond
het Philips-Kommando) zal namens het Nationaal Monument Kamp Vught het
project leiden. De resultaten van het onderzoek zullen worden vastgelegd in
een publicatie voor een breed Nederlands publiek.
Iedereen die materiaal en herinneringen heeft over de thuissituatie en over
contacten met de hulpverleners wordt opgeroepen dat te melden. Dat kan per
mail aan de onderzoekster via inlichtingenvught@gmail.com en telefonisch bij
de heer Jochems via 043 4591459.
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS

04-01-1922

Jaap

van Mesdag

30-01-1921

Don

Bamberg

18-05-1922

Skippy

de Vaal

16-06-1916

Velo

Bierman

14-07-1923

Ernst

Sillem

11-08-1922

Abe

Muhlbaum

18-08-1921

Jan

Smeets

19-08-1912

Wim

Roessingh

02-09-1919

Philip

Oprel

13-10-1924

Thijs

Bovenlander

30-10-1919

Pim

Reijntjes

06-12-1922

Jan

van Kuik
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JAARLIJKS KALENDER EVENEMENTEN
9 en 10 mei Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling
2011
10-12 mei Conference of the European Network of Treatment and Rehabilitation
2011
Centers for Victims of Torture
11 mei
Literatuur en traumaverwerking
2011
Lezing door Arnon Grunberg
12 mei
Refeerbijeenkomst Stichting Centrum '45
2011
Behandeling van langer in Nederland verblijvende vluchtelingen &
Veteranenzorg bij Stichting Centrum '45
vanaf 12
Training Integratieve behandeling van getraumatiseerde kinderen en
mei 2011 gezinnen op de vlucht

Ede

vanaf 12
mei 2011

Training Professioneel omgaan met een psychotrauma

nader te
bepalen

24 en 25
mei 2011

Training omgaan met ongewenste omgangsvormen voor
leidinggevenden

nader te
bepalen

26 mei
2011

Training omgaan met ongewenste omgangsvormen voor medewerkers nader te
bepalen

26 en 27
mei 2011

From Awareness to Action. Mitigating Stress in Humanitarian Aid
Workers
Congres Antares Foundation
Symposium Gehechtheid en trauma

Amsterda
m

12th European Conference on Traumatic Stress

Wenen,
Oostenrij
k
Utrecht

31 mei
2011
2-5 juni
2011

9 juni 2011 Symposium Kinderen en trauma
Van wetenschappelijk onderzoek naar implicaties voor de praktijk
21 juni 2011Training secundaire traumatisering

23 juni 2011Refereerbijeenkomst Stichting Centrum '45
"Let op de kleintjes" - over gezinnen van cliënten,
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Amsterda
m
Nijmegen
Oegstge
est
Diemen

Ede

Diemen

Oegstge
est

gezinsdagbehandelingen en moeder-baby groep
23-24 juni 4th International Conference on 'Interpersonal Psychotherapy
2011
4-8 juli 2011XII European Congress on Psychology
5-23
Mental Health and Psychosocial support in post conflict areas
september Engelstalige, praktijkgerichte opleiding
2011

Amsterda
m
Istanbul,
Turkije
Uganda

7
Hoe ver ga je? Transculturele psychiatrie in maatschappelijke context.
september Over medisch-ethische aspecten in traumabehandeling
2011
vanaf 8
Training Multy Family Therapy bij getraumatiseerde gezinnen
september
2011

Beilen

vanaf 27
oktober
2011

Hulpverlening bij oorlogs- en geweldstrauma
Vijfdaagse cursus. Brede inleiding in de theorievorming over
psychotrauma en een oriëntatie op de theorie en praktijk van
traumabehandeling.

Diemen

3-5
november
2011
vanaf 11
november
2011

ISTSS Annual Meeting 2011

Baltimore
, USA

Training Integratieve behandeling van getraumatiseerde kinderen en
gezinnen op de vlucht

Diemen

15 en 22
november
2011

Train-de-trainer Methodiek Levensboek

Utrecht

1-3
november
2012

ISTSS Annual Meeting 2012

Los
Angeles,
USA

Zie meer op www.cogis.nl/agenda
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Diemen

Herdenkingsreis 2011
De Natzweiler herdenkingreis in 2011 vindt plaats van 8 t/m 12 september
2011. Noteer alvast in je agenda. Opgeven kan nu al bij Marjolijn de Loos.
Zoals elk jaar organiseren wij een jaarlijkse reis naar het voormalig
concentratiekamp Natzweiler Struthof. Ook dit jaar reizen wij weer met een
militaire bus die uit Utrecht zal vertrekken. Het programma ziet er voorlopig als
volgt uit:
 Donderdag 8 september - reisdag, gezamenlijk diner in Hotel La
Fischhutte.
 Vrijdag 9 september - ochtendprogramma met lunch ergens in de buurt.
Middag vrij opdat iedereen uitgerust in de avond naar de fakkelwacht in
het kamp kan. Gezamenlijk diner in Hotel La Fischhutte.
 Zaterdag 10 september - herdenking in het kamp, mogelijk in
aanwezigheid van andere nationaliteiten, lunch in Auberge Metzger.
Middag en avond nog niet ingevuld. Gezamenlijk diner in Hotel La
Fischhutte.
 Zondag 11 september - vrij bezoek aan het kamp, steengroeve en
gaskamer, lunch en middag vrij. Afscheidsdiner in Hotel La Fischhutte.
 Maandag 12 september - terugreis met Utrecht als eindpunt.
Indien je geïnteresseerd bent in deelname aan deze reis verzoek ik dit per
telefoon, brief of mail aan mij kenbaar te maken zodat je op de mailinglijst
geplaatst kunt worden.
Marjolijn de Loos
Herdenking in Amersfoort op zaterdag 5 november 2011
Inlichtingen te verkrijgen bij Roelof Schutrup
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Herdenking in Nationaal Monument Kamp Vught
woensdag 4 mei 14.00 uur
Op woensdag 4 mei is op het buitenterrein van Nationaal Monument Kamp
Vught de jaarlijkse openbare dodenherdenking. De bijeenkomst begint om
14.00 uur met een welkomstwoord door Jeroen van den Eijnde, directeur van
Nationaal Monument Kamp Vught. Dit jaar is Commissaris van de Koningin
van Noord-Brabant, prof. dr. Wim van de Donk gevraagd om een toespraak te
houden. Siënna Hernandez, één van de winnaars van de landelijke
gedichtenwedstrijd „Dichter bij 4 mei‟ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei,
draagt haar gedicht voor. BJ Baartmans en Gerard van Maasakkers
verzorgen de muzikale bijdragen. Zij zingen enkele liederen van de cd „Wie‟,
een uitgave van Nationaal Monument Kamp Vught die verscheen bij het 20jarig bestaan van het herinneringscentrum in 2010.
Jaarlijks spreekt ook een oud-gevangene van kamp Vught; op 4 mei vertelt dr.
Nico van Hasselt (1924) wat de oorlog voor hem betekend heeft. Huisarts
worden is een belofte die hij zichzelf deed tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Van Hasselt heeft nog steeds een praktijk in Amsterdam. Na dit programma is
er een korte, stille tocht naar de asputten bij het crematorium van kamp Vught,
waar ter afsluiting een herdenking met kranslegging en defilé zijn. De stoet
wordt voorafgegaan door tamboers van het Vughtse gilde Sint Catharina. Het
programma duurt tot ongeveer 15.15 uur.
Andere activiteiten in mei
Rond de dagen van herdenking en bevrijding heeft Nationaal Monument Kamp
Vught uiteenlopende activiteiten:
Op donderdag 5 mei spreekt Paul Glaser over het boek „Tante Roosje: het
oorlogsgeheim van mijn familie‟ (uitgeverij Verbum). In 2010 werd het boek op
5 mei gepresenteerd in het herinneringscentrum. Roosje Glaser had een
turbulent leven en was onder meer gevangen in kamp Vught en Auschwitz.
Aanvang 14.15 uur; entree vrij.
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei is de theatervoorstelling „Alles gaat aan
flarden‟ te zien in de gereconstrueerde barak. Het stuk is gebaseerd op het
dagboek van de joodse Klaartje de Zwarte-Walvisch. Journalist Ad van Liempt,
ontdekker van het dagboek zei na de première in Vught op 15 april: “Het was
alsof de Klaartje uit 1943 voor me stond.” Aanvang 20.00 uur; entree 10 /7,50
met CJP/student.
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Op zondag 8 mei gaat journalist Tony van der Meulen in gesprek met Dick
Woudenberg (1928), zoon van prominent NSB‟er Hendrik Jan Woudenberg.
Dick kwam als kind na de bevrijding terecht in interneringskamp Vught.
Tweede gast is Bright Richards (1969), acteur en theatermaker uit Liberia. Met
muziek van pianist Arjo de Vries. Aanvang 14.15 uur: entree 3/2 euro met
CJP/student.
De film „Prikkeldraad‟ van Bob Entrop (SOL Filmproducties) uit 2010 is te zien
op donderdag 19 mei.
Entrop zocht naar meer informatie over de twee jaar die zijn vader als
krijgsgevangene in Duitse kampen doorbracht. De film bevat uniek historisch
beeldmateriaal. De regisseur geeft hierbij een toelichting en beantwoordt
vragen. Aanvang 20.00 uur; entree 3/2 euro met CJP/student.
„Krabbels en klodders in bezettingstijd: de bezetting in unieke strips‟ is een
expositie die t/m 22 mei te zien is. Op zondag 22 mei belicht NIODonderzoeker én stripkenner Kees Ribbens de betekenis van strips in de
oorlog. Hij is coauteur van het boek „bezetting in beeld‟ (uitgever Matrijs,
2010). Aanvang 14.15 uur; entree 3/2 euro met CJP/student. De entree tot
deze tijdelijke en vaste expositie (over Kamp Vught) is vrij.
Reserveren voor activiteiten is aangeraden i.v.m. het beperkt aantal plaatsen.
Dit kan via www.nmkampvught.nl of (073) 656 67 64.
Daarnaast zijn er extra rondleidingen in de meivakantie van Zuid-Nederland;
elke dag is er vanaf 2 mei t/m 15 mei een rondleiding voor individuele
bezoekers om 14.00 uur - behalve op 4 mei. Reserveren is niet mogelijk;
verkoop vanaf 10.00 op maandag t/m vrijdag en vanaf 12.00 uur op zaterdag ,
zondag en feestdagen. Vanwege de grote belangstelling is het
herinneringscentrum is t/m september bij wijze van proef in 2011 ook op
maandag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.
Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 60-0
5263 NT Vught
073 656 67 64
www.nmkampvught.nl
maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen 12.00 - 17.00 uur
entree vrij
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HERDENKING bij DACHAU MONUMENT
Op zaterdag 16 april vond de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van het
vm. concentratie kamp Dachau plaats.
Onder een langzaam opkomend zonnetje woonde velen deze plechtigheid bij.
Het was een mooie en ingetogen ceremonie met 2 voortreffelijke sprekers, t.w.
Alex de Vries en Rutger Bakels.
Alex verwoordde heel voortreffelijk het belang van herdenken in de toekomst.
WO II heeft sporen achtergelaten in zijn familie. Hij riep dan ook op hier meer,
bv. in het onderwijs aan te doen. Vrijheid is een duur bevochten goed. Dit mag
niet vergeten worden. M.a.w. hij wierp een handdoek in de ring…. Nu is het
wachten wie deze op zal rapen!

Rutger haalde zijn inspiratie uit de manuscripten van zijn vader. Zo las hij de
korte originele notities voor en daarna de tekst zoals verschenen in de boeken.
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Skippy de Vaal en Tobie de Bordes hadden hun gebruikelijke plaats bij de
vlaggen, de Nederlandse en Amsterdamse, ingenomen.

Na de 2 minuten stilte en het Wilhelmus werden diverse kransen gelegd. Voor
de oud-Natzweilers deden Thijs Bovelander en Jaap van Mesdag dit. Hierna
openden, op afroep, de oud-Dachauers, het bloemen defilé door het
monument. Zoals elk jaar werden de kransen en bloemen door de kinderen
van groep 7 van de Merkelbach School uit Buitenveldert aangereikt. Ook las
een van de leerlingen een zelfgemaakt gedicht voor. Na afloop vertrok
iedereen weer, de meesten naar het KLM gebouw voor een lunch.
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VAN DE PENNINGMEESTER
De penningmeester dankt alle gulle gevers voor hun bijdrage aan de
stichtingspot. Door Uw bijdrage kunnen we de Nieuwsbrief blijven uitgeven
(vervaardigen en verzenden kost geld!).
De website moet onderhouden worden.
Alle oud-Natzweilers krijgen sinds enkele jaren allemaal een bloemetje op hun
verjaardag.
Wij nemen deel aan herdenkingen van andere vriendenkringen. Een krans die
dan gelegd wordt, kost ook geld.
Kortom, elke gift is meer dan welkom, ook in de loop van het jaar.
Veel dank alvast!

Op gironummer: 394148 kunt u uw bijdrage overmaken. De Vriendenkring is u
bij voorbaat heel erkentelijk.

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.
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GEDICHT VAN KIM VILLE (9 JAAR) VOOR HAAR OPA RIES VILLE

Mijn opa vocht voor vrijheid,
Hij creëerde blijheid.
Ik heb hem nooit gekend,
En hij is niet bekend.
Hij heeft net als vele anderen,
De wereld willen veranderen.
Ik ben heel trots op wie hij was,
Ook al ken ik hem alleen van verhalen en een foto achter glas.
Ik begrijp vrijheid is heel speciaal,
En moet er zijn voor ons allemaal.
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UIT DE KRANT……..
Telegraaf 22 januari 2011 – Tijdens een gezellige lunch in omroepcafé De
Jonge Haan in Hilversum halen de oldtimers van het voormalige NTS Journaal
herinneringen op aan lang vervlogen dagen. Pim Reijntjes, Henk van der
Molen, Eugenie Herlaar, reünieorganisator Wibo van de Linde, Rien Huizinga
en Bob Meijer werd gevraagd naar de meest indrukwekkende gebeurtenis uit
hun carrière. Voor Herlaar was dat de eerste treinkaping in 1975 bij Wijster.
“En de moord op Kennedy, toen werkte ik nog bij de Wereldomroep”.
Over de huidige nieuwslezers van de publieke omroep zegt oudgediende
Rijentjes: “ Er zitten er een paar bij die onduidelijk spreken, maar de
meerderheid doet het wel goed”. Toenmalig politiek commentator Van der
Molen vindt dat het nieuws tegenwoordig veel subjectiever wordt gebracht.
“Wij waren onpartijdiger en onafhankelijker”.

Van links naar rechts: Pim Reijntjes, Henk van der Molen, Eugenie Herlaar, Wibo van de Linde, Rien Huizing
en Bob Meijer
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BOEKBESPREKING
Wat zou ik doen? Verzet dat niet verdwijnt
Artiesten maken Verzet uit de oorlog actueel voor onderwijs
Wat zou ik doen is een educatief project voor studenten van de
lerarenopleidingen basisonderwijs. De verhalenvertellers van de toekomst. Het
geeft op een muzikale en actuele wijze het gedachtegoed van het verzet door
aan jongere generaties. Het bestaat uit een CD, een DVD, workshops op
pabo‟s een prijs voor studenten.
Wat zou ik doen is een uitgave van het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork en mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het
Ministerie van VWS. Wat zou ik doen wordt dit jaar gratis aan alle
lerarenopleidingen basisonderwijs beschikbaar gesteld.
Wat zou ik doen? Het is een veel gestelde vraag als het over „de oorlog‟ gaat.
De periode 1940 – 1945 bracht grote dilemma‟s met zich mee. Bezetting,
vervolging en verzet stelden mensen voor keuzes, soms met grote gevolgen.
Er waren mensen die niet aan de kant bleven staan. Hun inzet voor de vrijheid
was vrijwillig, maar niet vrijblijvend en bracht grote risico‟s met zich mee. Zij
zetten hun eigen vrijheid op het spel en kwamen terecht in de gevangenissen
en concentratiekampen van de nazi‟s.
Na de oorlog bleven veel verzetsmensen een sterke betrokkenheid bij de
samenleving tonen. Zij hielden hun mond niet als dat nodig was. Een
belangrijke spreekbuis daarvoor was de reeds in 1945 opgerichte vereniging
Ex-Politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd. Expogé wilde de idealen
uitdragen waarvoor zoveel vrienden waren gevallen: „Vrijheid,
Verdraagzaamheid en Naastenliefde‟. Na meer dan zestig jaar is deze
vereniging opgehouden te bestaan. Maar daarmee verdween niet de wens om
jongeren te vertellen over momenten die kunnen vragen om een duidelijke
stellingname.
Want ondanks het feit dat „de oorlog‟ zich afspeelde in de vorige eeuw blijven
die vijf jaren actueel. Vragen naar welke houding mensen hebben
aangenomen in extreme omstandigheden en welke keuzes ze al dan niet
hebben gemaakt, zijn niet aan tijd gebonden. Het zijn vragen die hun
geldingskracht niet verliezen.
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De CD Wat zou ik doen? is een samenvatting van de universele vragen over
goed en fout, over vrijheid en verantwoordelijkheid, over verdraagzaamheid en
naastenliefde. Met hun bijdragen verwoorden Claudia de Breij, Extince,
Margriet Eshuijs, Freek de Jonge, De Kast, Moke, Liesbeth List, het Monkland
Kinderkoor, Maarten Peters, Frédérique Spigt en Maarten van Roozendaal
muzikaal de tijdloosheid van keuzes. En zo houden zij het gedachtegoed van
het verzet in de oorlog actueel en maken ze het toegankelijk voor jongere
generaties.
Het verleden krijgt met Portretten van verzet ook een actueel gezicht. Oudverzetsstrijders Mieke van den Burger-Steensma, Joke Folmer en Peter
Molthoff vertellen openhartig over de keuzes die ze hebben gemaakt in hun
leven en de gevolgen ervan.
Heden en verleden komen samen in de naam van de door oud-verzetsstrijder
Truus Menger ontworpen Expogé-prijs: Verzet dat niet verdwijnt. Deze zal
jaarlijks worden toegekend aan een pabo-student die het gedachtegoed van
het verzet voor het onderwijs op de meest inspirerende en originele wijze heeft
doorgegeven.
Wat zou ik doen is een uitgave van het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork en maakt deel uit van het pabo-project Verhalenvertellers van de
toekomst.
De CD, inclusief DVD en een uitgebreide beschrijving, is te bestellen bij het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. T/m 5 mei geldt de speciale prijs
€12,50; daarna € 14,95.
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Kamp Amersfoort – De bevochten nalatenschap van de Tweede
Wereldoorlog, geschreven door Cees Biezeveld.
Kamp Amersfoort, het beruchte concentratiekamp van de Sicherheitsdienst in
de jaren 1940-1945, is lange tijd relatief onbekend gebleven. Hoewel het al in
1947 als „Nationaal Monument‟ werd aangewezen, lukte het maar niet om een
goede gedenkplaats te creëren.
De politieke achtergronden van de diverse groeperingen, die vooral naast
elkaar en niet met elkaar streden voor de nalatenschap van het kamp,
speelden daarbij vast een rol. Eigen ego‟s leken belangrijker dan een
maatschappelijk dienstbetoon aan de slachtoffers.
Pas na vijftig jaar kwam er een stichting die de belangen van alle oudgevangenen en nabestaanden overkoepelend ging behartigen.
Het resultaat mocht er zijn: Kamp Amersfoort werd weer een functionerend
Nationaal Monument met een indrukwekkend bezoekerscentrum, waar
waardevolle educatieve programma‟s de geschiedenis van toen doorgeven
met een boodschap voor vandaag.
De strijd om zover te komen is een ongelooflijk verhaal, vol politieke
tegenwerking en onwil, dat nu te boek is gesteld. De auteur gaat daarbij
confrontaties niet uit de weg, maar beziet de situaties uit het verleden met de
reële, analytische blik van nu.
Het boek zal bij verschijnen veel stof doen opwaaien. De presentatie is op 18
april, een dag voor de herdenkingsdag van Kamp Amersfoort, dat op 19 juli
1945 werd bevrijd.
Cees Biezeveld (1946, marinier, politieman, eens docent politieopleidingen,
beheerder van de gedenkplaats en medeoprichter/bestuurslid/directeur van de
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort) werd kort na het einde van
de Tweede Wereldoorlog geboren in een gezin waar die oorlog zijn sporen
trok. Zijn ervaringen als telg van de ‘tweede generatie’ hebben zijn
persoonlijkheid zo gevormd dat hij, geïnspireerd door zijn levensovertuiging,
altijd humaniteit en rechtvaardigheid heeft nagestreefd.
Zijn constante drijfveer bij dit speciale werk is dan ook geweest: het geven van
een stem aan hen die niet meer kunnen spreken.
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De auteur is beschikbaar voor interviews.
Kamp Amersfoort
De bevochten nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog
Auteur: C. Biezeveld
Prijs: € 22,50
Aantal pagina's: 408
ISBN: 9789087881375, te bestellen bij: BDU Boeken, tel:
0342 – 494318, mail: boeken@bdu.nl, www.bduboeken.nl
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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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